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1. Van Reformatie tot Remonstrantie (1517-1618) 

Hoewel 1517 beschouwd wordt als het begin van de kerk
hervorming, blijkt pas in 1529 dat Vlaardingers bekend zijn 
met Luthers ideeën het Hof van Holland veroordeelt Cornells 
Meeusz en Dirk Jan Sproncx die een boek van Luther hebben 
gelezen Zij worden uit Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht 
gebannen Eenzelfde lot treft de Vlaardingers Pieter Govertsz 
en Jacob Jansz ' 
In de tweede helft van de zestiende eeuw wint het calvinis
me terrein Wanneer in 1545 Pierre Brully in Doornik op de 
brandstapel belandt, is dat het eerste teken van aanwezigheid 
van calvinisten in de Nederlanden Bij calvinisten moeten we 
denken aan 'sympathisanten met de opvattingen van Calvijn', 
van een calvinistische kerk als organisatie is voorlopig nog 
geen sprake 
Een belangrijk jaartal in de ontwikkeling naar een calvinis
tische kerk is 1562, als de Nederlandse vertaling verschijnt 
van de door Guy de Bray opgestelde geloofsbelijdenis In deze 
jaren zestig treden steeds meer hervormingsgezinden open
lijk naar buiten, terwijl als reactie de onderdrukking door de 
overheid heviger wordt Na de komst van Alva is publiekelijk 
kerkelijk leven in protestantse zin niet meer mogelijk, tot het 
keerpunt op 1 april 1572, de verovering van Brielle Vele ge
lovigen zijn intussen uitgeweken naar Engeland of Duitsland 
en daar, in Emden, vindt in 1571 een eerste algemene kerk
vergadering, een synode, plaats Twee belangrijke besluiten 
van deze synode zijn het opstellen van een kerkorde en het 
vaststellen van de belijdenis van Guy de Bray als de kerkelijke 
belijdenis Dit laatste besluit komt moeizaam tot stand Zo 
vinden de afgevaardigden uit Holland een vastgestelde belij
denis eigenlijk te dwingend, zo'n stuk lijkt wel een 'papieren 
paus' Dat dwingende karakter blijkt meteen als na vaststel
ling alle aanwezige predikanten de belijdenis moeten onder
tekenen en de afwezige predikanten opgeroepen worden om 
dat ook te doen Het ondertekenen heeft jaren geduurd, de 
predikanten willen, na bestudering, wel tot ondertekening 
overgaan, maar om de belijdenis te kunnen bestuderen moet 
je over een exemplaar beschikken en er zijn domweg te weinig 
afschriften voorhanden' 

Op de provinciale synode die van 15 tot 28 juni 1574 te 
Dordrecht wordt gehouden, wordt een indeling in classes ge
maakt Vlaardingen wordt ingedeeld bij de 6' classis, samen 
met Rotterdam, Schiedam, HiUegondtsberch, Delfshaven, 
Capelle, Cralingen, Sevenhuijse, Iselmonde, Portegael en 
Roon •' In 1581 wordt geconstateerd dat er een 'verwisseling' 
heeft plaats gehad, namelijk dat Vlaardingen door de classis 
Delft is opgenomen en Bleiswijk door de classis Rotterdam 
In de classis Rotterdam is men ervan uitgegaan dat dit een 
tijdelijk zaak zou zijn 'geschiet om des dienaers wil van 
Vlaerdingen, die mette classe van Rotterdam nyet konde 
overeenkomen' De afgevaardigden uit de classis Delft verkla
ren dat ZIJ de 'verwisselinge int aennemen van Vlaerdingen' 

definitief achten Men besluit het oordeel over te laten aan 
een generale synode ^ Op de synode van 1583 wordt vervol
gens besloten 'dat Vlaerdinghen bij Delft ende Bleijswijck bij 
Rotterdam blijven sal, ghelijck het nu teghenwoordelick is "* 

Bij het begin van het Twaalfjarig Bestand vormen de calvinis
ten nog steeds een kleine, maar groeiende minderheid in de 
Republiek Een ontwikkeling die achterblijft bij dat groeiend 
aantal protestanten, is die van het aantal predikanten Begin 
1575 was in Leiden de eerste universiteit in de noordelijke 
Nederlanden tot stand gekomen, vooral vanwege de behoefte 
aan juristen en predikanten 'De vornemste bewegende oor-
saecke der stichtinge deser Universiteit (t'sy my geoorlooft 
t'geheym te openbaren) was de Theologie '̂  Niettemin blijft in 
Holland tot ver in de zeventiende eeuw een groot gebrek aan 
predikanten bestaan Veel predikanten, zeker in de beginpe
riode, zijn katholieke geestelijken die zich tot de reformatie 
hebben bekeerd Het aantrekken van deskundige predikanten 
en tegelijkertijd zorgen voor 'zuiverheid in de leer heeft de 
hoogste prioriteit Zo lezen we in de notulen van de eerste 
Hollandse synode (1572), dat na de opening van de vergade
ring besproken wordt hoe men 'de papen moest reformeren' 
die predikant willen worden, al zal men natuurlijk elke per
soon apart moeten beoordelen want 'sommigen van hen zijn 
redelijk van leven en niet bloeddorstig geweest' ^ 
In het predikantenkorps zijn drie categorieën te onderschei
den de van oorsprong katholieke geestelijken, de predikanten 
die aan buitenlandse universiteiten gestudeerd hebben en de 
ontwikkelde leken, zoals de Antwerpse schoenmaker Caspar 
van der Heyden, later voorganger in de Antwerpse gemeente 
en voorzitter van de synode in Emden Tot de tweede groep 
behoren de hoofdrolspelers in de troebelen tussen de remon
stranten en contraremonstranten Franciscus Gomarus, die 
in Heidelberg heeft gestudeerd, Johannes Bogerman, even
eens in Heidelberg, maar ook bij Beza' te Geneve, beiden con
traremonstrant, en de remonstranten Jacobus Arminius en 
Johannes Uytenbogaert, die in de jaren tachtig te Geneve bij 
Beza hadden gestudeerd 

De in Oudewater geboren Arminius, valt al jong op door zijn 
bijzondere gaven Kort na zijn zestiende verjaardag wordt hij 
als twaalfde student aan de Leidse Hogeschool ingeschreven 
Na voltooiing van zijn Leidse studie zal hij, met 21 jaar nog 
te jong voor het predikantschap, enige tijd in het buitenland 
zijn theologische kennis verdiepen, waarna hij in 1587 via 
Italië terugkeert naar Amsterdam Daar wordt hij door som
migen aangevallen, omdat men zijn bezoek aan Rome ver
dacht vindt, maar door een loffelijk getuigschrift van Beza 
zelf klaart de lucht op en in 1588 wordt hij als predikant te 
Amsterdam bevestigd 
Een punt waarover onder de predikanten verschillend wordt 
gedacht, betreft de zogenaamde predestinatie of voorbeschik
king Volgens sommigen heeft God al van tevoren bepaald wie 
wel en wie niet de eeuwige zaligheid zal verwerven Anderen 
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huldigen de opvatting dat dat mede bepaald wordt door de 
eigen levenswandel. Arminius behoort tot die laatste groep en 
Gomarus tot de eerste. Dat de mens zelf invloed heeft op toe
komstig heil of onheil, ligt dicht bij het katholieke standpunt. 
Dit maakt de aanhangers verdacht, zij worden beschuldigd 
van 'paapse sympathieën'. 
De Vlaming Gomarus, predikant van de Nederlandse 
Vluchtelingengemeente in Frankfurt am Main, wordt in 
1594 hoogleraar in Leiden. In 1602 bezwijken kort na el
kaar de twee andere theologische hoogleraren aan de pest. 
Na lang delibereren besluit men Arminius, "ontegenzeggelijk 
de geleerdste Nederlandse theoloog van die tijd', als opvol
ger in een van de vacatures aan te zoeken.* Op verzoek van 
Arminius vindt op 6 mei 1603 een gesprek tussen hem en 
Gomarus plaats. Men gaat als vrienden uit elkaar en nadat 
Gomarus hem een examen afneemt, wordt Arminius be
vorderd tot doctor in de theologie. Op 10 juli 1603 vindt de 
openbare promotie plaats en de volgende dag houdt Arminius 
zijn inaugurele rede. Arminius is niet alleen de eerste doctor 
die de Leidse universiteit aflevert, maar bovendien de eerste 
Noord-Nederlandse hoogleraar in de theologie. Tegenstand 
bij zijn benoeming kwam van Gomarus, voorstanders waren 
Oldenbarnevelt, prins Maurits en Uijttenbogaert, sinds 1601 
veld- en hofpredikant. De bemoeienis van prins Maurits en 
Oldenbarnevelt brengt ons op een tweede verschilpunt tussen 
de rekkelijken en preciezen, allengs aangeduid met arminia
nen en gomaristen: de relatie tussen kerk en overheid. 

Doordat de arminianen ruimte willen houden voor hun opvat
tingen binnen de zich organiserende kerk, terwijl de gomaris
ten hun zienswijze als de enig juiste willen toelaten, zijn de 
gomaristen, zeker in het begin, veel agressiever dan de armi
nianen. Veel gezagsdragers voelen daardoor meer sympathie 
voor de vredelievender arminianen, overigens zonder zichzelf 
daartoe te rekenen, dan voor de gomaristen. De Nederlandse 
belijdenis zegt dat de staat alle afgoderij en valse godsdienst 
moet weren en uitroeien en daarmee impliciet dat de over
heid daarin een taak heeft. De overheid draagt ook zorg voor 
de kerkgebouwen, de kerkelijke vergaderingen en de betaling 
van de geestelijkheid. Tot hoever mag de invloed van de staat 
zich nu uitstrekken? De arminianen zijn voor een vrij grote 
invloed, de staat dient ook binnen de kerk orde op zaken te 
stellen. De gomaristen willen van zo'n invloed niets weten. 
Met het vorderen der jaren worden de standpunten steeds 
duidelijker en vooral scherper geformuleerd, zodat de tegen
stellingen groter worden. 

Zoals vermeld, worden predikanten verplicht de vastgestel
de belijdenis te ondertekenen. Sommigen willen daarbij een 
voorbehoud maken ten aanzien van een of meer van de ar
tikelen, maar dat wordt niet toegestaan. In discussies daar
over blijken opnieuw arminianen en gomaristen tegenover el
kaar te staan. Arminianen zijn van oordeel dat een belijdenis 
herzien moet kunnen worden door toetsing aan de bijbel en 

De tegenstanders Prenten van Reinier Vmkeles naar J Buijs in J Kok, 
Vaderlandsch Woordenboek (1786) 
Boven Jacobus Arminius (1560-1609) 
Onder Franciscus Gomarus (1563-1641) 
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vanwege nieuwe inzichten, een belijdenis en een catechismus 
zijn immers mensenwerk De gomaristen willen de vastge
stelde stukken als vaststaand en zelfs gelijkwaardig met Gods 
Woord zien Het vaststellen van die stukken moet echter door 
de overheid gebeuren, zodat we ook hier de ingewikkelde be
langenverstrengeling zien tussen kerk en overheid 

Tussen de arminianen en de gomaristen bestaan dus drie gro
te geschilpunten 
1 Theologisch de voorbeschikkingsleer 
2 Kerkelijk de status van belijdenis en catechismus 
3 Politiek de invloed van de overheid 
Doordat de predikanten via de kansel steeds feller stelling 
nemen, wordt het gewone volk erbij betrokken Men kiest 
partij, vaak zonder het fijne ervan te begrijpen De armini
anen willen graag een nationale synode houden om over de 
geschilpunten van gedachten te wisselen, de gomaristen wil
len ook een nationale synode, maar dan om dingen voor eens 
en altijd vast te stellen De overheid is van mening dat op zo'n 
synode vooral het punt van de belijdenisgeschriften geagen-

Arminius verklaring afgelegd in de vergadering van de Staten van Hol 
land op 30 oktober 1608 

deerd moet worden, iets waar de gomaristen zich fel tegen 
verzetten In een verzoeningspoging verschijnen Arminius, 
Gomarus en vier predikanten op 30 mei 1608 voor de Hoge 
Raad De discussies nemen enige dagen in beslag, waarna de 
Hoge Raad rapporteert dat alles 'minnelijk en vredelijk' is 
toegegaan en dat er tussen de professoren geen verschil is 
over hoofdpunten van het geloof' 
Gomarus bestrijdt deze conclusie en valt opnieuw Arminius 
aan In de zomer van 1609 besluiten de Staten van Holland 
nog eenmaal een poging tot verzoening te doen Voordat men 
tot de geschilpunten kan komen, is de agenda langdurig on
derwerp van discussie Uiteindelijk krijgt Gomarus zijn zin, 
maar het is te laat 'De Staten leden aan ernstige theologische 
overvoeding en konden hun gedachten met meer bij zulke 
technisch-theologische punten bepalen '" Arminius, die met 
zijn gezondheid tobt, moet de conferentie voortijdig verlaten 
HIJ belooft zijn opvattingen op schrift te stellen, maar door 
ziekte komt daar mets van terecht Hij overlijdt op 19 oktober 
1609 Met de benoeming van Vorstius als zijn opvolger aan 
de Leidse universiteit is Gomarus het dermate oneens, dat hij 
besluit Leiden te verlaten om zich in Middelburg te vestigen 

De tweespalt wordt na Arminius' dood alleen maar groter 
Omstreeks de jaarwisseling stelt Uijttenbogaert een ver
toogschrift of remonstrantie op, waarin hij om bescherming 
vraagt, pleit voor tolerantie en een uiteenzetting geeft van de 
opvattingen van de rekkelijke predikanten De remonstran
tie, ondertekend door 44 predikanten, wordt ingediend bij de 
Staten van Holland en de gomaristen stellen, na van de inhoud 
mondeling kennis te hebben genomen, een contraremonstran
tie op Rekkelijken en preciezen, arminianen en gomaristen, 
van toen af worden deze termen steeds vaker vervangen door 
die van remonstranten en contraremonstranten 

De strijd wordt steeds heviger In Vlaardingen, wordt de over
heid onder druk gezet om naast de remonstrantsgezinde pre
dikant ook een contraremonstrantse predikant aan te stellen 
Steeds vaker breken er rellen uit Een keerpunt ontstaat wan
neer prins Maurits openlijk partij kiest voor de contraremon
stranten In veel steden worden remonstrantsgezinde vroed
schappen vervangen door contraremonstranten, predikanten 
worden afgezet en hoge ambtenaren gevangen genomen 
Uijttenbogaert vlucht naar Antwerpen, Oldenbarnevelt wordt 
ter dood veroordeeld en Hugo de Groot krijgt levenslange op
sluiting op slot Loevestein De Staten besluiten tot een synode 
in contraremonstrantse zin Zo komt dan eindelijk een synode 
tot stand, met zoals door de arminianen werd voorgestaan 
als overlegorgaan, maar als rechtbank waarvoor zijzelf als ge
daagden moeten verschijnen 

VERCLARINGHE 

lACOBI ARMINII 
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Slot van de Remonstrantie met een deel van de 44 handtekeningen. 
Lmkerkolom: Adr. vanden Borre (Leiden), J. Wtenbogaert (hofpred.). 
Petrus Bertius (Leiden), Eduardus Poppius (Gouda), Joannes Arnoldus 
(Leiden), Theoph. Ryckewaert (Brielle), Isebrandus Guilielmius (Rijnsa-
terw/oude). Jacobus Muersius (Loosduinen) 
Reciiterkolom; Bernardus Duinglo (Berkel), Petrus Cupus (Kralingen), 
D H. Herbers (Gouda), Isahacus Frederici (Noordwijk), Nicolaus Gre-
vinchovius (Rotterdam), Petrus Cuylius (Oegstgeest), Abrahamus Vliet 
(Maassluis), Joannes Cornelius Cuylemannus (Leimuiden). 

2. De eerste Remonstrantse Gemeente Vlaardingen 
(1618-1810) 

Eindelijk wordt dan, in Dordrecht, een Nationale Synode ge
houden. Van 13 november 1618 tot 23 april 1619 worden er 
180 zittingen gehouden. Aanwezig zijn 37 predikanten, 19 
ouderlingen en 5 hoogleraren, daarnaast 23 afgevaardigden 
van buitenlandse kerken en 18 commissarissen-politiek, af
gevaardigden van de Staten-Generaal met grote invloed. 
Doordat in de gewesten veel remonstrantse predikanten zijn 
afgezet kost het weinig moeite te zorgen dat hun afvaardiging 
uit louter contraremonstrantse predikanten bestaat. Alleen 
Utrecht vaardigt ook remonstranten af. 
Voordat de kerkelijke twisten aan bod komen, wordt besloten 
een nieuwe vertaling van de bijbel te maken, rechtstreeks uit 
de grondtekst. Deze Statenvertaling, waarin Gomarus een be
langrijk aandeel heeft, verschijnt in 1637. 
Voor een goede behandeling van de kerkelijke twisten lijkt 

het toch wel handig als er ook remonstranten aanwezig zijn. 
Aangezien velen intussen zijn afgezet, blijkt het nog lastig 
om remonstranten uit te nodigen. Op de vierde zitting van 
de synode besluit men een uitnodigingsbrief te zenden aan de 
hoogleraar Episcopius, die in 1612 Gomarus was opgevolgd, 
en twaalf predikanten. De uitnodigingsbrief heeft meer het 
karakter van een bevelschrift: 

De Nationale Synode ... heeft billijk en nodig geacht, 
dat .. tot deze synode geroepen en ontboden zullen 
worden ... (volgen per gewest namen)... ontbiedt en 
dagvaardt... persoonlijk zult verschijnen binnen veer
tien dagen na het ontvangen van deze brief, zonder 
enige weigering ... 

Met deze brief is de toon gezet. Op 6 december verschijnen 
de dertien ter vergadering en moeten in het midden plaats 
nemen. Episcopius zal hun woordvoerder zijn. Weldra worden 
de remonstrantse predikanten uit Utrecht, Isaac Frederici en 
Samuel Naeranus, broeder van de Vlaardingse predikant Isaac 
Naeranus, ook naar deze tafel verwezen. Hoewel de vijftien 
remonstranten beseffen dat zij eigenlijk al veroordeeld zijn, 
gaan zij de strijd moedig aan. Zij proberen de rechtbank te 
wraken omdat de rechters in hun ogen als contraremonstran
ten zelf partij zijn, tevergeefs. 'De stoutmoedige houding der 
gedaagden, hun afmattende tactiek, hun onverzettelijkheid, 
wekten de bitterste ergernis en steeds scherper werden de 
uitdrukkingen, steeds onaangenamer de toon, steeds heviger 
het betoog van beide zijden'." Op 11 januari 1619, tijdens de 
58"' zitting vat voorzitter Bogerman in een rede samen wat 
er in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Hij windt zich 

13 



tijdens deze smaadrede, die ook door veel van zijn medestan
ders wordt afgekeurd, steeds meer op en besluit met een don
derend: "Dimittimini! Ite. Ite." Men ontslaat u! Vort, vort. De 
remonstranten, totaal overdonderd, verlaten de zaal en wor
den onder toezicht gesteld van schout Muis van Holy. De ont
steltenis die het optreden van Bogerman veroorzaakt heeft, 
klinkt door in de brief van de Schotse theoloog Balcanqual, lid 
van de synode, aan de Engelse gezant Carleton: 

... men belastte hun heenen te gaan met zulke scherpe 
en bulderende redenen, als Uw. Ed. buiten twijfel met 
geene kleine droefheid heeft verstaan. Ik beken dat ik 
dapper ontsteld ben, als ik er aan denke. Want indien 
de Remonstranten zouden schrijven dat de president 
een vonnis uitsprak, 't welk het vonnis van het synode 
niet was, zij zouden niet liegen: want men hadt het 
derde deel der stemmen niet gevraagd ... de bittere 
woorden ... waren geene woorden van eenige stem
men, uitgenomen dat zommige van die woorden al
leenlijk door éénen man waren gezegd geweest.'^ 

De synode vergadert zonder de remonstranten verder. Men 
besluit de remonstrantse opvattingen te distilleren uit de ver
schenen geschriften en die kritisch te bespreken en veroorde
len. Het vaststellen van de geloofsbelijdenis en de catechis
mus levert nauwelijks problemen op. Na het sluiten van de 
beraadslagingen heeft men enige tijd nodig om de stukken op 
te stellen en op 6 mei zullen in de Grote Kerk van Dordrecht 
de synodale canons - de Dordtse Leerregels - en het vonnis 

over de remonstranten bekend gemaakt worden. 
Het gerugt hier van zich wijd en zijd verspreid heb
bende, lokte eenen ongemeenen toevloed van nieuws
gierigen na Dordrecht, mannen en vrouwen, ede
len en onedelen, kerkelijken en waereldlijken, onder 
anderen zijne Excellentie Graaf Ernst Kazimir vam 
Nassau. Naa het Gebed, begaf zich het geheele Sijnode, 
twee en twee, uit de Stads-Doelen, de gewoonlijke 
Vergaderplaats, met groote staatsie, twee Koetzen 
met aanzienlijke Vrouwen vooruit rijdende, na de 
Groote Kerk... 

Na het gebed, in het Latijn, van circa een half uur leest een 
van de secretarissen de besluiten voor, totdat zijn stem het 
begeeft en hij afgelost wordt door een andere secretaris, die 
de rest opleest, evenals het vonnis over de remonstranten.'^ 
Op 9 mei vindt de sluitingsceremonie plaats, waarna velen 
naar Den Haag vertrekken om tegenwoordig te zijn bij de ont
hoofding van Oldenbarnevelt op 13 mei. 
Begin juli moeten de remonstranten in Den Haag verschij
nen voor het tekenen van de Akte van Stilstand, de belofte 
om zich voortaan te onthouden van alle kerkelijke diensten. 
Vrijwel allen weigeren, worden tot buiten de Republiek ver
bannen en mogen alleen terugkeren als zij alsnog bereid zijn 

Bovenste deel D'Arminiaensche uytvaert In de tweede wagen Bernar-
dus Dwinglonius (5), in de vierde wagen Samuel Naeranus (8) en de 
Broeder van Naeranus Prent van Claes Jansz Visscher (1619) 

M^rmüttietiftJBi ttptbaect 
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de Akte van Stilstand te tekenen Op 6 juli 'een weinig naa 
negen uure, onder een geweldigen regen, begon de uittogt, 
met negen wagens Het merendeel vertrekt naar Waalwijk 
in Brabant 

Isaac Naeranus, zoon van de Dordtse predikant Servatius 
Naeranus, is in 1605 predikant in Vlaardingen De langza
merhand uitkristalliserende opvattingen van remonstranten 
en contraremonstranten zullen ongetwijfeld in de familie
kring regelmatig besproken zijn Servatius overlijdt in 1608 
en het is opvallend dat zijn beide zoons later de remonstrantse 
zaak zijn toegedaan Niet alle Vlaardingers zijn blij met de 
remonstrantse gezindheid van hun predikant en een deel van 
de kerkelijke gemeente dient in 1618 een verzoekschrift bij de 
overheid in, om naast Isaac Naeranus een contraremonstrants 
predikant aan te stellen Men besluit de diensten te verdelen 
tussen Naeranus en G vd Broek als nieuwe, contraremon-
strantse predikant Ook de kerkenraad wordt gesplitst 
Wanneer in 1619 de Nationale Synode wordt gehouden, zal 
Isaac deze met meer dan gewone belangstelling gevolgd heb
ben, immers zijn broer Samuel is daar aanwezig Hetzelfde kan 
gezegd worden van een andere vooraanstaande Vlaardinger, 
de stadssecretaris Johan Dwinglo Diens broer, de Leidse pre
dikant en ondertekenaar van de remonstrantie, Bernardus 
Dwinglo, behoort tot de 'geciteerden' Na het sluiten van de 
synode is nog onduidelijk hoe te handelen met de talrijke an
dere remonstrantse predikanten Op 23 juli, dus ruim twee 
weken na de 'uittogt', wordt in Leiden een provinciale synode 
gehouden die bijna vier weken zal duren Op de eerste dag 
wordt besloten om de predikanten 'zijnde van het ghevoelen 
der Remonstranten maer noch niet van hare diensten ghede-
porteert' te ontbieden en hun te vragen of zij zich willen neer
leggen bij de decreten van de Nationale Synode De volgende 
dag worden expresboden erop uitgestuurd om de betreffende 
predikanten te ontbieden en hen meteen een afschrift te ge
ven van die decreten Dat wel, 'opdat de geciteerde met soude 
praetenderen eenige ignorantie van de decreten', dat zou im
mers de vergadering alleen maar ophouden' Als laatste punt, 
voordat de geciteerden gehoord/verhoord zullen worden, ko
men de problemen in Vlaardingen aan bod Daar, evenals in 
Maasland, weigert de afgezette kerkenraad 'het kerckenboeck 
ende de reeckeninghe der diaconen' aan de tegenwoordige 
kerkenraad af te staan De synode besluit de afgevaardigden 
van de Staten te verzoeken hun autoriteit hierin aan te wen
den 
Inmiddels is het 26 juli en 's middags komt het bericht binnen 
van Anthonis Duyck, secretaris van de Staten van Holland en 
Westvriesland, dat de synode erop moet toezien dat de re
monstrantse predikanten de Akte van Stilstand tekenen Hij 
wil de namen van de weigeraars, zodat ook zij het land uitge
zet kunnen worden Onder de talrijke ontboden en verschenen 
predikanten Isaac Naeranus, Paschier de Fijne en Abraham la 
Faille 

Zoals Arminius als eerste remonstrant beschouwd kan wor
den, nog voor er van remonstranten sprake is, zo is Isaac 
Naeranus de eerste Vlaardingse remonstrantse predikant, 
nog voor er van een remonstrantse gemeente sprake is In 
de provinciale synode heeft hij 'rondelick bekent, dat hij de 
Canones des sijnodi nationalis niet en oordeelde den woorde 
Gods conform te zijn' De synode vermaant hem nog te be
denken dat hij zijn gaven gebruiken moet 'tot stichtinge van 
Godes kercke', waarna hij wordt afgezet en hem de Akte van 
Stilstand wordt voorgelegd, die hij weigert te ondertekenen 
Ongeveer 200 predikanten raken op deze manier ambteloos 
Isaac vertrekt naar Waalwijk en voegt zich bij de andere ver
bannen predikanten Kort hierna vertrekken de verbanne-
nen, op uitnodiging van Uytenbogaert, naar Antwerpen Hier 
wordt op 30 september 1619 de Sociëteit of Broederschap der 
Remonstranten opgericht Om duidelijk te maken waar men 
voor staat wordt Episcopius opgedragen het remonstrant
se standpunt op schrift te stellen Zo verschijnt in 1621 de 
eerste remonstrantse belijdenis Toch een belijdenis'' Jawel, 
maar niet als 'Regel des Geloofs want ze kent genen Regel 
des Geloofs buiten de H Schriftuur zij wil ook niemand aen 
deze Belydems of Verklaring precisehjk verbinden, als aen een 
Rigtsnoer, waer van men geen hairbreed zou mogen wijken ' 
Er worden drie 'buitendirecteuren' benoemd Uytenbogaert, 
Episcopius en de Rotterdamse predikant Grevinkhoven 
Buitendirecteuren omdat zij de zaken vanuit het buitenland 
moeten regelen Daarnaast komen er drie 'binnendirecteuren' 
die in het binnenland de remonstrantse zaken moeten behar
tigen en leiding geven aan de predikanten die heimelijk de 
zielzorg en het preken op zich nemen Onder deze laatsten 
Isaac Naeranus Hij overlijdt echter al op 14 januari 1621 in 
Rotterdam en wordt begraven in een slaapbank, omdat men 
geen doodkist durft te laten maken 

De familie Dwinglo maakt ook kennis met de vervolging van 
remonstranten Bernardus keert al snel naar Holland terug, 
om in het geheim zijn werk te doen Als hij 29 december 1619 
in Leiden preekt, wordt hij verraden - er staat ƒ 500 op elke 
predikant - en weet ternauwernood uit handen van de schout 
te blijven In Delft wordt het huis van zijn vader onderstebo
ven gekeerd om hem te vinden, tevergeefs Wel slaagt men 
erin de Vlaardingse stadssecretaris, Johan Dwinglo, in Leiden 
gevangen te nemen omdat hij zich daar 'als Arminiaan had 
doen kennen' Op 7 juli 1622 bezoekt Bernardus in het ge
heim zijn vrouw in Haarlem 's Morgens vroeg, hij ligt nog 
in bed, wordt hij daar overvallen en weet maar net, naakt, 
te ontkomen Broer Johan is op 15 juli 1622 in Vlaardingen 
weer in functie 

In 1621 zet prins Maurits overal de remonstranten uit de re
gering HIJ stuurt twee gecommitteerden naar Vlaardingen, 
die op 5 januari alle twintig vroedschappen van hun eed 
ontslaan, 14 van hen herbenoemen en 6 nieuwe leden kie
zen De zes uit de vroedschap verwijderde leden zijn Pieter 
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Cnjnsz Guldewagen, Adnaan Dirksz Vermeer, Jan Cornells 
van Rooyen, Vranck Jacobsz van Velden, Cornells Ridders 
Dockum en Arien Pietersze Bisdommer De vroedschap pro
testeert tegen deze onwettige handelwijze, maar dit protest 
blijkt meer voor de vorm te zijn, want als de gecommitteerden 
uitleggen dat het met de bedoeling is te tornen aan de stads-
privileges, maar dat de afzetting nodig was om de rust in het 
land te bewaren, is men gerustgesteld '•• 

De 38 predikanten die heimelijk in het land te werk gaan, 
krijgen bij toerbeurt een of meer gemeentes toegewezen voor 
een korte periode, veelal drie maanden Uit veiligheidsover
wegingen mogen de predikanten van elkaar niet weten waar 
ze dienst doen De snelle doorstroming, van belang om al te 
grote bekendheid in de regio en daarmee arrestatie te voor
komen, komt uiteraard niet ten goede aan een bloeiend ge-
meenteleven 
Voor Vlaardingen en Maasland is de eerste remonstrantse 
predikant Paschier de Fijne Tijdens de nationale synode was 
hij predikant te Jaersveld, waar hij door bemiddeling van de 
ambachtsheer van Vlaardingen, Pieter van Ruytenburg, be
roepen was Paschier verschijnt op de provinciale synode van 
juli/augustus 1619 te Leiden Zijn stoutmoedigheid in zijn la
tere optreden blijkt al in zijn uitspraken op die synode 

Hij heeft gezeijt, dat hij verscheijden ongerijmtheden 
vont in de Confessie ende Cathechismo ende, zoo hij 
die naeder onderzocht, misschien meerder ongerijmd
heden vinden zoude dat Calvijnus leere van de pre
destinatie noch Godt noch den duijvel en behaechde, 
omdat ze voor Godt te oneerlick was ende voor den 
duijvel te goet 

Niet bepaald een houding die de toehoorders voor hem zal 
hebben ingenomen Hij weigert dan ook de Canones te on
dertekenen, evenals de Akte van Stilstand 'omdat het niet 
geoorloft is de gaven, die men van den Heer ontfanghen heeft, 
te verberghen, hetwelck hem bij dese acte, zoo hij meijnde 
geboden wijert' Na deze synode duikt Paschier meteen onder 
en 'daer ick tevooren eens ter weecke plag te preecken, daer 
preeckte ick nu vier, vijf, sesmael ter weecke' Over zijn werk 
in Vlaardingen schrijft Paschier "Ik bediende de gemeente, 
zo bij nacht als anders, door verscheidene preken, zonder eni
ge stoornis of ongemak 't zij voor mijzelf of de gemeente te 
ondervinden, al ontbrak het er aan geen blinde ijveraars of 
verspieders" 
De laatste drie maanden van 1621 wordt de combinatie 
Vlaardingen-Schieland-Maasland-Schipluiden opgedragen 
aan het predikantenduo Aegidius Zeijst en Assuerus Pollio 
Ook in 1629 en 1630 zal Pollio de combinatie Vlaardingen-
Maasland bedienen Pollio was in januari 1619 afgezet en daar 
hij weigerde de Akte van Stilstand te tekenen, in september 
naar Waalwijk vervoerd 

De landelijke organisatie wordt intussen stevig verankerd 
Na het opstellen van een belijdenis volgt in 1634 de instel

ling van een seminarium in Amsterdam met Episcopius als 
eerste hoogleraar en m 1657 de vaststelling van het regle
ment voor de jaarlijkse Grote Vergadering (later Algemene 
Vergadering van Bestuur, kortweg Algemene Vergadering), 
het hoogste bestuursorgaan in de Broederschap Uit artikel 1 
'De grote Vergadering der Remonstrantse Sociëteit bestaet uit 
de Predikanten en Gekommitteerden van alle de Kerken, die 
daer toe, op hare eige kosten, uit de haren begeeren te zen
den, geen van allen van dat regt uitgesloten zijnde' Het da
gelijks bestuur komt in handen van Het Kollegie van Directie, 
vanaf 1796 de Commissie tot de zaken der Remonstrantse 
Broederschap, kortweg de CoZa 

Hoofdstuk 3 van Wetten van de Remonstrantse Sociëteit opnieuw Over-

gezien en vermeerdert met de Wetten en Resolutien die vastgeitelt zyn 

tot het Jaer MDCCXXXVI 

Leek door de verbanning de felle onderlinge strijd tussen re
monstranten en contraremonstranten over het hoogtepunt 
heen, in 1623 laait hij onverwachts weer op Het jaar begint 
voor de remonstranten al slecht Op 21 januari worden twee 
vooraanstaande predikanten, Poppius en Niellius, beiden bin-
nendirecteur, verraden en te Haarlem gevangen genomen Zij 
worden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en naar 
Slot Loevestein, waar zich al vijf andere predikanten bevin-

rau de grote Utrgaiertng der Smetiii 11 
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den, afgevoerd Poppius overhjdt daar door ontberingen op 
9 maart 1624 De zorgen van de broederschap worden nog 
vergroot door het al jaren ergerniswekkende optreden van de 
voormalige Bleiswijkse predikant Hendrik Slatius In de pam-
flettenstnjd was hij een van de felste remonstranten In de 
begintijd had hij de hand gehad in een boekje tegen Calvijn 
'meer met gal dan met inkt geschreven' Zijn onbesuisd op
treden doet de remonstrantse zaak meer kwaad dan goed In 
1619 in Waalwijk en later in Antwerpen komt zijn optreden ter 
sprake en poogt men zich op een nette wijze van hem 'die bij 
allen die hem kennen, gehouden wordt zeer onhandelbaar te 
zijn' te distantieren Als de beide zoons van de terechtgestelde 
Oldenbarnevelt een aanslag op de prins voorbereiden, vinden 
ze in Slatius met alleen een geestverwant, maar ook een nut
tig helper, die erin slaagt een aantal matrozen om te kopen om 
'in het landsbelang' hun hulp te verlenen Op 4 februari 1623 
gaat men op pad Enkele matrozen is de zaak met helemaal 
duidelijk, maar als het om het landsbelang gaat, wie kan hun 
de zaak dan beter uitleggen dan prins Maurits Door deze 
onnozelheid wordt de aanslag voorkomen Slatius vlucht via 
Drenthe naar Duitsland, maar hij gedraagt zich zo verdacht, 
dat hij te Rolde, door de toevallig in de herberg aanwezige 
soldaten, gevangen genomen wordt Eenmaal in de kerker van 
de Haagse Gevangenpoort probeert hij bij zijn rechters in het 
gevlij te komen door een stuk op te stellen. Klaar Vertoog, 
waarin hij 'de Remonstranten met vuilen verwen afmaaide, 
hun velerlei kwaad te last leide' Hij hoopt zo de doodstraf te 
ontgaan Als echter duidelijk wordt dat hij toch terechtgesteld 
zal worden, haast hij zich in een nieuw stuk het Klaar Vertoog 
te weerleggen Niettemin is het kwaad geschied Alom nemen 
de vervolgingen toe Mensen die niet onwelwillend tegenover 
de remonstranten stonden, keren hun nu de rug toe Veel 
predikanten vluchten naar het buitenland, zoals Bernardus 
Dwinglo - op wie nu boven de uitgeloofde 500 carolusguldens 
nog eens 500 gulden wordt gezet - en Pollio Door de verhe
vigde vervolging en de vlucht van vele predikanten komt het 
prille gemeentewerk vrijwel tot stilstand 
In 1625 overlijdt Maurits en wordt opgevolgd door Frederik 
Hendrik Zowel de nieuwe stadhouder als zijn moeder, Louise 
de Coligny, zijn de remonstranten toegedaan en verkeerden 
altijd op goede voet met de hofpredikant Uytenbogaert Veel 
remonstranten verwachten dan ook dat er nu betere tijden 
zullen aanbreken Die komen er wel, maar het zal langzaam, 
erg langzaam gaan De politiek van de prins is er van het 
begin op gericht om, 'zonder de belangen der remonstran
ten geheel uit het oog te verhezen, tijd te winnen, langzaam 
aan het denkbeeld van onderlinge verdraagzaamheid ingang 
te doen vinden en voorlopig niet te tornen aan de bestaande 
toestand'" Prins en stadsregeringen staan bovendien voort
durend onder druk van de contraremonstrantse predikanten 
om streng tegen de remonstranten te blijven optreden Nog in 
1630 weigeren de stemgerechtigde kleine steden gelden voor 
de oorlog te voteren als niet in Amsterdam en Rotterdam de 
remonstranten worden vervolgd Het vraagt veel staatsmans

kunst van de prins om in deze gevoelige zaken te opereren 
Eind 1630 worden er pogingen ondernomen de op Loevestein 
gevangen gehouden predikanten in vrijheid te stellen Hun 
echtgenoten doen een beroep op Amalia van Solms, om haar 
invloed aan te wenden De prins ziet echter geen juridische 
en/of politieke mogelijkheden om aan dit verlangen te vol
doen In ieder geval niet openlijk Opvallend is dat wat langs 
legale weg met, nu langs illegale weg wel lukt, waarbij het 
schijnt dat menigeen een oogje dicht heeft gedaan Op een 
donkere avond is de wacht toevertrouwd aan een soldaat die -
toevallig - remonstrantsgezmd is De afgelopen dagen is onder 
aan de kasteelmuur - toevallig - een partij net gekapt dat het 
meren van kleine bootjes belemmerde Er is nog een hinder
nis het geweten van dominee Niellius Men had beloofd niet 
te zullen vluchten' Nadat zijn medegevangenen hem hebben 
overtuigd dat deze belofte slaat op het vluchten tijdens het da
gelijkse "luchten', is de laatste hindernis genomen Uiteraard 
levert deze ontsnapping verontwaardiging op, maar bovenal 
opluchting dat deze kwestie eindelijk uit de wereld is 

Nu duidelijk wordt dat men nog wel voorzichtig maar al min
der geheimzinnig hoeft te doen, wordt eind 1631 besloten af 
te stappen van de kortdurende dienstverbanden en over te 
gaan tot het aanstellen van vaste predikanten per gemeen
te Zodra Vlaardingen dit hoort, verzoekt men om E Stedum 
als eigen predikant Hij wordt hier per 28 februari geplaatst, 
maar al op 28 april weer overgeplaatst naar Zoetermeer Zijn 
opvolger. Abraham la FaiUe, was ook door de Leidse synode 
in augustus 1619 afgezet Hij verklaarde dat hij de Canones 
sijnodi nationalis, de Dordtse leerregels, gelezen had, maar 
'dat hij met in conscientie alles conde voor waerheyt aanne
men ende derhalven die met en soude connen teijcken' Hij 
weigerde de Akte van Stilstand te ondertekenen met een in
teressante toelichting, namelijk dat deze akte uitging van de 
Staten en hij, indien ontboden, daar wel zou antwoorden '̂  
Via Waalwijk kwam ook hij in Antwerpen terecht, waar hij te
genwoordig was bij de oprichting van de Broederschap Vanaf 
1621 werkzaam in Rotterdam, besloot La FaiUe m 1623, door 
de commotie over de aanslag op prins Maurits, veiligheids
halve uit te wijken Begin maart 1632 blijkt hij in Brielle te 
wonen 'waar zijne huisvrouw nering deed', en maakt daarom 
bezwaar tegen de bediening van Maasland Eind april wordt 
er druk op hem uitgeoefend om de combinatie Vlaardmgen-
Maasland te bedienen Na een bedenktijd neemt hij dit voor 
een halfjaar aan, maar blijft hier na zijn emeritaat (1652) tot 
zijn dood op 1 januari 1653 Hij was Vlaardings eerste vaste 
remonstrantse predikant en tevens de laatste die de strijd tus
sen remonstranten en contraremonstranten persoonlijk had 
meegemaakt 

Tijdens de periode La Faille krijgen de remonstranten geleide
lijk aan meer vrijheid, dat wil zeggen dat zij geduld worden 
Er blijven nog lang allerlei belemmeringen voor gemeenten en 
voorgangers Door het besluit om als zelfstandig kerkgenoot-



schap verder te gaan, heeft men nu ook te maken gekregen met 
de bekostiging de remonstrantse predikanten worden niet 
meer door de overheid betaald, maar door de gemeenten Voor 
kleinere steden en het platteland kunnen we voor deze peri
ode uitgaan van een traktement van 400 gulden per jaar met 
schommelingen naar boven en beneden van wel 100 gulden 
De Vlaardingse remonstranten worden in 1621 getaxeerd op 
een opbrengst van 60 gulden per kwartaal voor de algemene 
middelen van de broederschap Wanneer we zien dat in 1653, 
bij het aantreden van Franciscus Cuperus als opvolger van La 
Faille, de gemeente over een kapitaal beschikt van ƒ 5195 en 
ZIJ voor zijn eerste jaar ƒ 350 en daarna jaarlijks ƒ 400 moet 
opbrengen, dan is duidelijk dat men in Vlaardingen wat over 
heeft voor het voortbestaan van een remonstrantse gemeen
te Het kan zijn dat de gemeente relatief groot was en ieder 
een redelijk bijdrage leverde, vele kleintjes maken een grote, 
of dat de gemeente relatief weinig maar wel vermogende le
den telde Aangezien de oudste ledenlijst dateert van 1721 is 
daar geen uitsluitsel over te geven Vermoedelijk is de laatste 
opvatting het dichtst bij de waarheid, het verklaart de snelle 
financiële verslechtering door het wegvallen van een of meer 
vermogende leden uit een kleine groep 
Cuperus neemt datzelfde jaar nog ontslag en vestigt zich als 
boekverkoper, eerst in Vlaardingen, later in Rotterdam Zijn 
vermelding is alleen interessant omdat de Vlaardingse re
monstranten bij zijn beroeping een eigenzinnigheid ten toon 
spreidden, die zich later herhaalde zij hadden hem namelijk 

Detail van de kaart van Joh Gaillard van ca 1750 uit Handvesten en 
Ocrioyen van Vlaardingen De remonstrantse kerk is aangegeven met 
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beroepen zonder voorkennis van de directeuren' 
Andere belemmeringen zijn dat remonstranten niet in aan
merking komen voor een ambtelijke functie en dat het niet ge
oorloofd is om al te zichtbare kerken te hebben In Vlaardingen 
kerkt men in een pand aan de Achterweg of Jokweg, een straat 
achter en parallel met de Hoogstraat Omstreeks het midden 
van de IT eeuw is daarachter nog vrijwel geen bebouwing 
Gezien de redelijke financiële toestand en de te verwachten 
groei van de gemeente besluit men dit pand af te breken en 
ter plaatse een nieuwe kerk te bouwen met gebruik van de 
stenen van het oude gebouw Zondag 14 juli 1658 wordt er 
nog in het oude gebouw gepreekt en de zaterdag daarop wordt 
al de eerste steen voor het nieuwe gebouw gelegd Drie maan
den later, op 20 oktober, wordt de eerste dienst in het nieuwe 
gebouw gehouden 

Inmiddels is Cuperus opgevolgd door Joannes Walesius 
Walesius heeft de Vlaardingse gemeente uitzonderlijk lang 
gediend, ruim 43 jaar, tot zijn dood op 16 december 1697 
Zijn de vooruitzichten aanvankelijk rooskleurig, een weivoor
ziene kas en een vernieuwd kerkgebouw het gaat spoedig 
bergafwaarts Twee jaar na de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw wordt de gemeente al als behoeftig beschouwd, ver
moedelijk door verkeerde beleggingen Van jaar tot jaar ver
mindert de bijdrage aan de Broederschap zodat deze in 1677 
twee gecommitteerden naar Vlaardingen stuurt voor nader 
onderzoek In het hele land blijkt de financiële toestand van 
de gemeenten somber De oorlog van 1672-1678 zal daar ze
ker debet aan zijn Voor de gemeenten die door de oorlog in 
het bijzonder zijn getroffen wordt bij de andere gemeenten 
geld ingezameld Verschillende gemeenten moeten het stellen 



zonder predikant, terwijl andere, zoals Vlaardingen, het hoofd 
maar nauwelijks boven water kunnen houden In november 
1680 besluit de landelijke vergadering van de Broederschap 
dat elf weinig draagkrachtige gemeenten om de elfde week 
hun predikant moeten afstaan, die dan in de predikants-
loze gemeenten zullen voorgaan Onder deze elf gemeenten 
Vlaardingen, maar ook Maasland, dat na het overlijden van 
La Faille een zelfstandige gemeente vormt Hoe weinig draag
krachtig blijkt ook hieruit, dat de predikant van Amersfoort 
al in 1674 klaagt dat hem zijn traktement niet wordt betaald, 
terwijl in 1690 in Vlaardingen dominee Walesius vraagt het 
achterstallig traktement uit te betalen De Vlaardingse kerk 
zegt hem toe dat de helft van de achterstallige betaling zal 
komen uit de rente van een obligatie op de stad, welke ren
te al twee jaar niet is ontvangen Teneinde deze rente in te 
vorderen doet de kerk Vlaardingen een proces aan Omdat 
men rekent op een gunstige uitslag, springt de Broederschap 
financieel met bij en zo vraagt Walesius jaar in jaar uit om 
uitbetaling, tot zijn dood in 1697 Eerst in 1699 komt een ak
koord tussen stad en kerk tot stand 

Na de dood van Walesius wordt de remonstrantse gemeente m 
Vlaardingen de eerste twintig jaar van de 18° eeuw bediend 
door predikanten die gemiddeld 2 Vz jaar in Vlaardingen staan 
Op een enkele uitzondering na, worden steeds proponenten 
beroepen, dat wil zeggen predikanten die nog geen eigen ge
meente hebben gehad In 1711 herhaalt zich wat is vermeld bij 
het beroep op Cuperus in 1652 Het beroep geschiedt in strijd 
met de regels en nu is de Grote Vergadering met zo toeschie
telijk het wordt niet toegestaan 
In 1720 komt de proponent Joannes de Goede naar Vlaardingen, 
maar hij overlijdt al in 1721 In Maasland is de situatie intussen 
verslechterd Het traktement kan niet of nauwelijks betaald 
worden, in 1704 is er sprake van achterstallige betalingen en 
de Broederschap springt regelmatig bij De Maaslandse pre
dikant overlijdt in 1719, waarna de leden aangeraden wordt 
om in Vlaardingen "ten Avondmaal en zooveel mogelijk ten 
gehoore te komen' Wanneer Vlaardingen in 1721 een nieuwe 
predikant krijgt, de proponent Fredericus Froet, wordt beslo
ten dat deze tevens om de veertien dagen Maasland zal bedie
nen HIJ zal daarvoor door de Broederschap betaald worden 
met ƒ 100 per jaar, terwijl Maasland en de Broederschap de 
reiskosten gelijkelijk zullen delen Helaas gaat de Maaslandse 
gemeente steeds verder achteruit In 1735 wordt overwogen 
de kerk te verkopen, maar Froet brengt in, dat hem door eni
ge Maaslandse leden is verzocht vier maal per jaar daar het 
Avondmaal te bedienen Men besluit daarom de verkoop voor 
dit jaar uit te stellen Dit uitstel herhaalt zich jaarlijks Froet 
toont zijn goede wil door m 1743 vrijwillig afstand te doen van 
de ƒ 100 voor de Maaslandse bediening, onder toezegging het 
Avondmaal te blijven bedienen Het mag echter met baten 
In 1752 wordt het Maaslandse kerkje door een storm zo be
schadigd dat eindelijk de droeve resten aan de Broederschap 
worden overgedragen Er zijn nog maar weinig leden over 

een enkele broeder en drie zusters, twee in Maasland en een 
in Maassluis Op 31 mei 1755 vindt de overdracht plaats, de 
leden vallen voortaan onder Vlaardingen Niet veel later, in 
1756 klaagt Froet over de achteruitgang van zijn geheugen, 
waardoor hij zijn taak niet langer naar behoren kan uitoefe
nen HIJ verzoekt de Broederschap met emeritaat te mogen 
gaan en hem een pensioen toe te kennen Dit wordt toege
staan HIJ verlaat Vlaardingen en overlijdt 3 oktober 1762 
Na Walesius was hij, met 35 jaar, de langst te Vlaardingen 
dienstdoende remonstrantse predikant 
De opvolger van Froet, Abraham Maas, komt eveneens als 
proponent naar Vlaardingen Hij zal hier maar kort staan op 
31 oktober 1756 doet hij zijn intrede en wordt na nog geen 
drie jaar al beroepen naar Waddinxveen, waar hij 21 oktober 
1759 zijn intrede doet Dat Maas Vlaardingen al snel verlaat 
zal vanuit financieel oogpunt voor enige opluchting hebben 
gezorgd Al in 1757 verzoekt en krijgt de kerk ontslag van de 
betaling van het traktement a ƒ 250, als zijnde onvermogend 
Dat zal niet echt als een verrassing zijn gekomen bij het aan
treden van Maas telde de gemeente nog maar 25 leden, dat 
IS inclusief de drie van de opgeheven Maaslandse gemeente 
De Broederschap vindt het verstandiger de Vlaardingse va
cature onvervuld te laten Rotterdam wordt opgedragen de 
Vlaardingse zaken te behartigen Dat de situatie alleen maar 
slechter wordt, blijkt in 1764, als Vlaardingen aangeeft zelfs 
de logementskosten van de gastpredikanten met meer te kun
nen opbrengen 

In Bnelle gaat in 1772 de predikant met emeritaat Al in de 
jaren vijftig is duidelijk dat deze gemeente door het kleine 
aantal lidmaten op het punt staat uit te sterven Nu er een 
vacature is ontstaan, besluit de Grote Vergadering Bnelle 
te combineren met Vlaardingen en roept predikanten op 
zich voor 10 juli bij de kerk van Rotterdam aan te melden 
Het traktement zal ƒ 1000 bedragen, namelijk ƒ 800 van 
de Broederschap, ƒ 150 van Bnelle en de overige ƒ 50 van 
Amsterdam en Rotterdam Er is een sollicitant, die zich al snel 
terugtrekt Uiteindelijk dwingt in 1774 de Grote Vergadering 
de proponent Wouter van Rossen naar Brielle/Vlaardingen 
te gaan Hij ziet erg tegen het vervullen van deze vacature 
op en probeert snel een andere standplaats te krijgen, maar 
wordt daarbij tegengewerkt door de Grote Vergadering Door 
zijn onwilligheid wordt hij zelfs gekort op zijn traktement 
In 1780 lukt het hem naar Delft te vertrekken Bnelle krijgt 
in 1781 een andere predikant, maar van een predikant voor 
Vlaardingen is geen sprake meer Rotterdam stuurt in 1777 
de predikanten Nozeman en Frets op inspectiereis naar Bnelle 
en Vlaardingen, waarna er nog geld gefourneerd wordt om 
de kerkgebouwen voor instorten te behoeden In 1785 wordt 
nog even overwogen Bnelle en Vlaardingen te combineren, 
maar een commissie rapporteert dat het aantal leden te 
Vlaardingen nu zo klein geworden is, bovendien "stond er 
nog eene zeer waarschijnlijke vermindering te vreezen, dat 
ZIJ hiertoe met konden adviseeren' De bezittingen worden 
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aan de Broederschap overgedragen en op haar kosten wordt 
de gemeente nog van tijd tot tijd bediend Formeel rekt de 
gemeente haar bestaan, maar stuurt al sinds 1764 geen af
gevaardigde meer naar de Grote Vergadering, jaar in jaar uit 
verontschuldigd door de ouderling Jakobus Bleijenburg In 
1806, er is nog maar een lidmaat over, houdt de gemeente 
feitelijk op te bestaan Nadat in 1810 het kerkgebouw voor 
ƒ 1150 IS verkocht - er was gerekend op het drievoudige -
valt het doek Het zal bijna honderd jaar duren voor het weer 
wordt opgehaald 

3 Tussentijds (1810-1908) 

De houding van de gereformeerde staatskerk, sedert 1816 de 
Nederlandse Hervormde Kerk, ten opzichte van de remonstran
ten vertoont in de loop der jaren een golfbeweging van sterke 
afwijzing tot dulden De Remonstrantse Broederschap heeft 
nooit teveel van de gereformeerde kerk willen afwijken men 
IS altijd blijven hopen op de mogelijkheid weer samen te gaan 
hopend op 'reparatie van grieven' Men las de Statenbijbel en 
zong de psalmen van Datheen Blijft men uiterlijk/organisato-
risch zo dicht mogelijk bij de staatskerk, in opvatting en predi
king blijft er een kloof Een fraai staaltje van dit verschil, dat 
tevens laat zien hoe arrogant er soms op remonstranten wordt 
neergekeken, vinden we in de zogenaamde Socratische strijd 
van 1769, een debat tussen de orthodoxe predikant Hofstede 
en de remonstrantse predikant Nozeman, hierboven genoemd 
in verband met zijn inspectiereis in Vlaardingen Sterk ver
simpeld kwam de strijdvraag hier op neer kunnen deugdza
me mensen uit de oudheid wel in de hemel komen' Hierbij 
spitst het debat zich toe op de persoon van Socrates Wanneer 
Nozeman geen duimbreed wijkt voor de argumentatie van 
Hofstede, gooit deze laatste het over een andere boeg en zegt 
"Is de heer Nozeman zo ver boven mij, dat het vnj staat mij 
dus meesterlijk te scholieren' Hij is lid eener maatschappij, 
wier godsdienstoefening voorzichtig en christelijk, doch met 
dan oogluikend door "s lands hoge machten wordt toegelaten, 
ik daarentegen behoor, gelijk men gewoon is te spreken, tot de 
publieke kerk, bekleed met de luister, de achtbaarheid en be
scherming van de staat' " Nog in 1773 wordt er door de Staten 
van Holland een resolutie uitgevaardigd om een eind aan deze 
twist te maken, waarna de strijd minder openlijk voortgaat 
Het geheel is een laatste oprisping in de strijd tussen gerefor
meerden en remonstranten 
In deze periode, waarin Vlaardingen geen remonstrantse 
gemeente kent, wijzigt door vele nieuwe wetenschappelijke 
ontdekkingen, het intellectuele klimaat zich in een richting 
waarin vrijzinnigen zich beter thuis voelen Op politiek gebied 
gebeurt er ook het een en ander, met gevolgen voor de positie 
van de kerken In 1795 vindt de Bataafse Omwenteling plaats 
en bij de staatsregeling van 1798 wordt de scheiding van kerk 
en staat ingevoerd, waardoor de gereformeerde kerk geen 
staatskerk meer is Dit betekent dat zij nu niet meer bevoor
deeld wordt - betaling van de traktementen' - ten opzichte 

van de andere kerken en dat leden van de met-gereformeerde 
kerken voortaan toelaatbaar zijn in publieke ambten Na de 
inlijving bij Frankrijk worden allerlei zaken opnieuw geregeld 
In 1811 wordt een commissie ingesteld om de organisatie van 
de kerkgenootschappen voor te bereiden Door de protes
tanten zoveel mogelijk tot een lichaam te verenigen, hoopt 
Napoleon te kunnen bezuinigen Lebrun de hoogste keizer
lijke functionaris in ons land, adviseert hem 'De remonstran
ten bij de hervormden in te lijven zal de hartstocht der smalle 
gemeente gaande maken, zij zijn zo weinig in getal, dat het 
veel eenvoudiger is hen te laten bestaan, zij zijn voor het gou
vernement geheel onschadelijk "* 

Omstreeks het midden van de eeuw zijn er diverse geestelijke 
stromingen waaronder het modernisme, een stroming die in 
het streven naar verzoening van geloof en rede doorslagge
vend gewicht toekent aan de wetenschappelijke, historisch-
kritische methode Bolwerk van het modernisme is de Leidse 
universiteit Veel namen zijn in de vergetelheid geraakt 
Misschien geldt dat nog het minst voor de remonstrantse pre
dikant uit Delft, De Genestet, ook al dankt hij deze bekend
heid meer aan zijn gedichten dan aan zijn modernistische op
vattingen Van de vele predikanten-dichters uit die tijd is hij 
eigenlijk de enige wiens gedichten ook nu nog genietbaar zijn 

Mijn Wetenschap en mijn Geloof, 
Die leven samen in onmin. 

Want de ene houdt wat de ander doet 
En denkt en meent, voor onzin 

Intussen, beide heb ik lief. 
Juist even trouw en innig. 

En toch vind ik mij-zelven niet 
Onreedlijk noch krankzinnig 

De remonstrantse (schuil)kerk in Delft draagt nog steeds zijn 
naam. 

Zoals Delft zijn De Genestet heeft, zo heeft Schiedam zijn 
HaverSchmidt Frangois HaverSchmidt, die onder het pseu
doniem Piet Paaltjens in 1867 de gedichtenbundel Snikken en 
Grimlachjes puhhceen, is evenals De Genestet een geliefd pre
dikant en een gevierd spreker voor het Nut Staat De Genestet 
nog aan het begin van het modernisme, HaverSchmidt kan 
voluit tot de modernen gerekend worden 
In het algemeen zijn predikanten en gegoede burgerij en daar
mee ook de kerkenraden de moderne beginselen toegedaan, 
terwijl het kerkvolk de orthodoxe richting aanhoudt Door de 
invoering in 1867 van het algemeen kiesrecht - voor mannen 
- neemt de orthodoxe invloed bij het benoemen van predikan
ten en kerkenraadsleden toe In Schiedam is Isaac Hooykaas, 
we zullen zijn naam nog tegenkomen, de laatste vrijzinnige 
predikant die door de Hervormde Gemeente wordt beroepen 
Op 15 september 1867 wordt hij door HaverSchmidt beves
tigd, maar al in 1873 vertrekt hij naar de Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam HaverSchmidt is nu de enige vrijzin
nige predikant in het hervormde predikantenkorps van vijf 
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In Vlaardingen verlopen de ontwikkelingen parallel met die in 
Schiedam. Hier is in 1851 Wilhelm Ludwig Riehm beroepen. 
Evenals HaverSchmidt in Schiedam, is hij uiteindelijk de enig 
overgebleven vrijzinnige predikant. Binnen de hervormde 
gemeente ontstaat heuse partijvorming en hoe die partijen 
verdeeld zijn, worden we enigszins gewaar uit de dagboek
aantekeningen van J.C. van Büüren van Heyst, kerkvoogd van 
de Hervormde Kerk: 

"21 October 1876, zondagmorgen 
Vanavond moet Ds. Verhoef zijn intree preken. 
Ofschoon zijne handelingen en die van den Kerkeraad 
alles behalven aangenaam voor Kerkvoogden waren, 
ga ik toch als zoodanig de harddraverij eens bijwonen. 
Een officieel bezoek in het huis dat hij betrok in plaats 
van het patronehuis, zal denkelijk wel niet geschieden. 
Het is jammer dat partijschap zoo verdeelt, maar zoo
lang het gezag door het algemeen stemrecht in handen 
der domme menigte is, zal de algemene ontwikkeling 
voor ruimere begrippen wel onderdrukt maar niet te 
niet gedaan worden. 
Bij gelegenheid dat Ds. Riehm 5 October hier 25 jaar 
predikant was heeft hij veel sympathie ondervonden, 
een krachtige demonstratie van de meer gegoeden te
gen de overheerschende partij van een Roodenburg en 
Jan v.d. Berg.'^' 

In de kerkenraad worden vrijzinnige leden geleidelijk aan ver
vangen door orthodoxe leden en in 1888 komt dat ook naar 
buiten. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum en 
het feit dat hij sinds 1851 zijn ambt in Vlaardingen heeft ver
vuld 'met onvermoeiden ijver en voorbeeldelooze toewijding; 
een deelnemend vriend in vreugd en smart, een voorstander 
van al wat beschaving en vooruitgang kan bevorderen, 't 
zij als Voorzitter van het Departement Vlaardingen van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 't zij als bestuurder 
van het Bijbelgenootschap enz.'^° vindt op 30 juli 1888 een 

Het vriendenboek in blauw pluche met zilverbeslag en zilver op snee 

uitgebreide huldiging plaats. Sommige leden van de kerken
raad willen echter 'als demonstratie tegen zijn meer vrijzinni
ge richting' niet meelopen bij de feestelijkheden.^' Het zojuist 
geciteerde krantenbericht bevat een uitgebreide beschrijving 
van de vele schitterende cadeaus die de jubilaris mag ontvan
gen, waaronder 'een buitengewoon sierlijk album met omslag 
van blauwe pluche, gemonteerd met zilveren ornament met 
inscriptie en zilveren sloten'. 

De eerste twee bladen van dit album bevatten de opdracht, 
waarna op de volgende bladzijden 241 fraai gekalligrafeerde 
namen, waarvan als laatste die van Frangois HaverSchmidt. 

Titelpagina met de wapens van Heinenoord, Vlaardingen en Vlaardin-
ger-Ambacht en ter weerszijden de bijbeltekst waarmee Riehm in resp 
Heinenoord en Vlaardingen zijn intrede deed 

Kort na de huldiging wordt Riehm ziek. Hij overlijdt op 20 
januari 1890. Bij zijn begrafenis refereert de voorzitter van de 
kerkenraad J.C. van Büüren van Heyst aan de moeilijkheden 
waar Riehm mee te kampen had: 'Ook het Collegie daar hij uit 
den aard zijner betrekking veel mede moest samenwerken, 
heeft hem, door blinde partijzucht gedreven, meermalen zeer 
onbillijk behandeld en zijn laatste levensjaren, zeker niet tot 
de aangenaamste gemaakt'. ̂ ^ Vriend en collega HaverSchmidt 
spreekt de verwachting uit dat in de ontstane vacature ie-

21 



mand van dezelfde beginselen beroepen zal worden ^̂  Het zou 
anders lopen 

Geheel in de geest van deze tijd was in 1871 een lande
lijke vereniging opgericht onder de naam Nederlandsche 
Protestantenbond Door een deel van de oprichters wordt 
deze vereniging gezien als de gemeenschap van alle moder
nen, als de Vrijzinnige Kerk van de toekomst, terwijl anderen 
slechts een vereniging willen van vrijzinnigen binnen hun 
eigen kerkgenootschappen Riehm richt, samen met ande
ren, in 1881 een afdeling van de NPB op en een jaar later een 
vrijzinnige zondagsschool Na zijn overlijden wordt een door 
829 handtekeningen ondersteund verzoek gericht tot de ker-
kenraad, om in de vacature wederom een vrijzinnig predikant 
te beroepen Al op 25 maart 1890 komt het teleurstellende 
antwoord, dat concludeert met 'Wij mogen niet, het doet ons 
leed. God weet het, plicht en geweten gebieden het ons' In 
Leiden klimt de hervormde hoogleraar W C van Manen, ge
huwd met de Maassluise predikantsdochter Gesina Knuttel, 
in de pen Van Manen behoort tot de moderne richting en 
pleit al zijn leven lang voor ruimte voor vrijzinnigen binnen 
de hervormde kerk Hij schrijft een boekje van 16 bladzijden 
onder de titel Afgewezen en richt dat aan de vrijzinnige le
den der Hervormde Gemeente te Vlaardingen Hij heeft "met 
belangstelling maar niet met ingenomenheid, veeleer met 
diepe smart' kennis genomen van het antwoord van de ker-
kenraad Hij had "zo gaarne gezien, dat het werk door den 
waardigen Riehm gedurende 38 jaren in uw midden verricht, 
in zijn geest binnen de grenzen der Hervormde Gemeente kon 
worden voortgezet' Maar ja, 'de orthodoxie heeft wel geleerd 
te nemen, maar niet te geven' Hij verklaart dat velen hun 
onwrikbare standpunt te goeder trouw handhaven "Het kind 
van de zeerover acht soms moorden plicht, al siddert daarbij 
de hand en al bloedt het hart' Tot slot roept hij de mensen op, 
het hoofd niet in de schoot te leggen "Of gij voor uw lidmaat
schap van den Hervormde gemeente zult bedanken, dan wel 
betere tijden afwachten dat zal wel afhangen van den blik, 
dien gij hebt op de toekomst Ik kan en mag daaromtrent geen 
raad geven Gaat voort op den ingeslagen weg en opent 
naast de gelegenheid tot het ontvangen van godsdienstonder
wijs in onzen geest, een dergelijke tot het houden van gods
dienstige samenkomsten op den wekehjkschen rustdag Kunt 
gij onmiddellijk een eigen gebouw daarvoor stichten, des te 
beter '̂ '' 

Ook dominee Hooykaas uit Rotterdam schrijft een brief, 
minder militant dan Van Manens Afgewezen, maar met de
zelfde conclusie bouw zo spoedig mogelijk een eigen lokaal 
voor godsdienstoefening in vrijzinnige geest Gesterkt door 
deze epistels wordt in juh een stuk grond aan de Hoflaan in 
erfpacht genomen, waarop het eigen gebouw verrijst Op 15 
maart 1891 wordt het Lokaal ingewijd dat, ondanks een aan
tal verbouwingen, in 2012 nog steeds te herkennen is 
In het Lokaal worden eens in de veertien dagen kerkdiensten 
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gehouden, er wordt catechisatie gegeven en er vinden activi
teiten plaats zoals concerten Wie zijn kind door een vrijzinnig 
predikant wil laten dopen, moet uitwijken naar HaverSchmidt 
in Schiedam Het verzoek om voor een doopdienst enkele 
keren per jaar de kansel van de Grote Kerk af te staan aan 
een modern predikant, wordt afgewezen Uiteindelijk gaat 
men ertoe over een doopboek aan te leggen en in eigen 
diensten de doop te bedienen Door tevens over te gaan op 
wekelijkse kerkdiensten groeit men tegen wil en dank naar 
een eigen kerkgenootschap, los van de Hervormde Kerk 

4. De tweede Remonstrantse Gemeente Vlaardingen 
(1908-2011) 

Teneinde in vrijzinnige geest belijdenis te kunnen doen wordt 
uitgeweken naar omringende gemeenten, maar uiteraard is 
dat door het gedwongen reizen bezwaarlijk Daarom wordt 
besloten de bevestiging van de nieuwe lidmaten in het Lokaal 
te doen plaatsvinden, ten overstaan van de vrijzinnige ker-
kenraad van Nieuwenhoorn De kerkenraad van de Grote Kerk 
komt hiertegen in opstand en met steun van de synode wor
den de al aangenomen leden uit het lidmatenboek geschrapt 



De meeste 'geschrapten' doen vervolgens opnieuw belijdenis 
en vertrekken naar Nieuwenhoorn om daar als wettig lidmaat 
te worden ingeschreven. Een achttal vindt het te gek voor 
woorden en besluit zich aan te melden bij de Remonstrantse 
Broederschap. 
De moeilijkheden die vrijzinnigen in de weg worden gelegd, 
lijken effect te hebben. Het kerkbezoek loopt langzaam terug, 
een eigen predikant zou het tij kunnen keren, maar is met 
het teruglopend kerkbezoek en ledental financieel moeilijk te 
verwezenlijken. Bovendien is door dit alles de vrijzinnige af
deling geen aanlokkelijke standplaats voor een predikant. In 
1904 ziet de uit Oost-Indië afkomstige dominee Schippers in 
vrijzinnig Vlaardingen een uitdaging, die hij energiek aan
neemt. Het ledental stijgt en de zondagsschool komt weer tot 
bloei. Hij houdt het bijna vier jaar vol. Met zijn verslechte
rende gezondheid valt het hem steeds moeilijker om de pu
berende catechisanten te boeien. Hij vraagt zijn ontslag aan. 
Zijn vertrek maakt de vraag "hoe nu verder?' actueel. De 
band met de landelijke organisatie van de NPB is door zijn 
vertrek feitelijk verdwenen, de financiën vormen steeds gro
tere moeilijkheden, evenals de noodzaak om voor bevestiging 
van nieuwe leden naar buiten Vlaardingen te gaan, terwijl 
tal van catechisanten kiezen voor een bevestiging in een re
monstrantse gemeente. Op 7 januari 1908 valt in een leden
vergadering, met een opkomst vier a vijf keer zo groot als 
gebruikelijk, de beslissing: men richt "eene Remonstrantse 
Vereeniging' op, met als doel door de Algemene Vergadering 
van de Remonstrantse Broederschap als nieuwe gemeente er
kend te worden. Het bestuur van de NPB-afdeling vormt bij 
acclamatie het bestuur van de nieuwe vereniging. Erkenning 
door de Broederschap vindt plaats op 3 juni 1908, waarna het 
gebouw aan de Hoflaan, kerkzaal, consistoriekamer, catechi
satielokaal en kosterswoning, voor ƒ 6000,- aan de nieuwe 
Remonstrants Gereformeerde Gemeente voor Vlaardingen en 
omstreken wordt overgedragen. 
Een van de eerste taken van de nieuwe gemeente is het be
roepen van een predikant. De keus valt op de jonge predikant 
uit Boskoop, Cornelis Elias Hooykaas (1878-1933), zoon van 
de hiervoor genoemde Isaac Hooykaas. 

Met die eerste remonstrantse predikant heeft Vlaardingen 
een zeer gelukkige keuze gemaakt. Hooykaas is afkomstig uit 
een typisch predikantenmilieu - niet alleen zijn vader maar 
ook zijn beide grootvaders waren predikant - met een grote 
wetenschappelijke belangstelling. In 1896 begint hij zijn stu
die aan de Leidse universiteit, behaalt in 1901 zijn doctoraal 
en promoveert op 5 oktober 1905. Professor G.J. Heering ge
tuigt van hem dat hij was 

'Onstuimig, levenslustig, oorspronkelijk van oordeel, 
ontwikkeld en belezen ... Naast de letterkunde heeft 
steeds de beeldende kunst tot hem gesproken.... Na de 
preek ging hij vaak naar den Rotterdamschen Kring of 
Booymans. Zijn leerlingen nam hij mee naar exposities 
in de buurt. Het was hem altijd een genot, iemand mee 

te kunnen tronen naar iets moois, hij mocht graag sa
men genieten. De menschlijke beperktheid kwam ech
ter ook bij hem aan den dag: de wereld der muziek was 
voor hem gesloten, hetgeen zelfs aan zijn voordracht 
was te hooren.' 

Kort voor hij naar Vlaardingen komt, stelt de NPB de 
'Commissie voor geschriften' in, waarin Hooykaas een van de 
leidende figuren wordt. Tal van brochures verschijnen, men 
neemt contact op met de grote liberale kranten en zo ver
schijnt in het Algemeen Handelsblad Hooykaas' eigen rubriek 
'Godsdienstig leven in Nederland'.^^ Voor een man van deze 
statuur is Vlaardingen eigenlijk te klein en we zien dan ook 
dat hij in 1914 een beroep naar Rotterdam aanvaardt, een 
overstap die zich in de toekomst vaker zal voordoen. Zijn 
Rotterdamse collega's zien hem graag komen, ds. P. Eldering, 
herinnert zich jaren later: 

'Op de dag nadat ons Kerkbestuur het beroep op 
Hooykaas, toen nog predikant te Vlaardingen, had uit
gebracht, zei ik tot collega Kroese: 'Zie zo, nu krijgen 
we ook een gemeenteblad'. En hij was het volkomen 
met me eens. Wij wisten beiden immers het een en 
ander van Hooykaas' journalistiek talent en van zijn 
liefde voor de gemeente.' 

Eldering doelt hier op een van de eerste daden van Hooykaas 
in Vlaardingen, het oprichten van het nu nog bestaande ge
meenteblad Onze Bode en inderdaad, vanaf 1914 heeft ook 
Rotterdam, onder verantwoordelijkheid van Hooykaas, zijn 

Kanselbijbel in de Leidsche Vertaling. 
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gemeenteblad Voor Eigen Kring In oktober 1914 vertrekt 
Hooykaas naar Rotterdam, in Vlaardingen blijven Onze Bode 
en De Leidsche Vertaling 

In de herfst van 1871 wordt de Harlingse predikant Henricus 
Oort benaderd, om te komen tot een Bijbel voor jongelieden 
Deze heeft daar wel zin in, maar acht het werk zo omvang
rijk, dat hl) hulp zoekt en 'Waar zou betere te vinden zijn dan 
bij mijn hoogernstigen en geleerden zwager, die zoo uitste
kend Hollandsch kende' en met wien zou ik liever samen
werken'' Die geleerde zwager is de Schiedamse predikant 
Isaac Hooykaas, vader van Cornells Elias '̂' Oort neemt het 
Oude Testament voor zijn rekening, Hooykaas het Nieuwe 
Testament en de Leidse hoogleraar Kuenen zal hun proeven 
nazien In de jaren 1871-1878 verschijnen de afzonderlijke 
delen, het worden er acht, van De Bijbel voor jongelieden 
Niet een soort kinderbijbel voor de rijpere jeugd, maar, meer 
conform de Amerikaanse titel The Bible for learners, een uit
voerige kritische bijbelbewerking Bij Hooykaas rijpt nu het 
plan tot een vertaling van het O T naar een gezuiverde tekst 
met inleidingen en aantekeningen, naar streng wetenschap
pelijke beginselen Hij doet een beroep op zijn zwager Oort, 
sedert 1873 hoogleraar, die zich met moeite laat overhalen 
HIJ schrijft Hooykaas dat deze veel te veel waarde hecht aan 
zo'n nieuwe vertaling, alsof de komst van Gods Koninkrijk 
daar van afhangt Hooykaas antwoordt 'Dat weet ik waar
lijk ook wel Het Koninkrijk van God zal wel komen, al gingt 
gij met de heele theologische faculteit van Leiden vereenigd 
kroegen oprichten, maar dit verontschuldigt u niet, als ge niet 
het zwaarst laat wegen wat het zwaarste is en dus uw plicht 
verzuimt' Oort geeft toe en in januari 1885 gaat men aan de 
slag Tussen 1897 en 1900 verschijnt deze nieuwe vertaling, 
in 1912 gevolgd door het Nieuwe Testament Op aandringen 
van een aantal jongere theologen worden de nieuwe verta
lingen ook zonder de aantekeningen uitgegeven waarna in 
1914 de eerste volledige tekstuitgave van De Bijbel naar de 
Leidsche Vertaling verschijnt 

Werd dominee Hooykaas nog gekozen door de hele gemeente, 
na zijn vertrek geschieden de beroepingen door een kiescol
lege bestaande uit de leden van de kerkenraad en evenzo
veel leden uit de gemeente De keuze is opnieuw gelukkig 
Nicolaas Blokker (1885-1975), een jeugdvriend van de latere 
minister-president Willem Drees, doet op 18 april 1915 zijn 
intrede Blokker heeft, evenals zijn voorganger Hooykaas, een 
grote culturele interesse Hij verzorgt onder andere lezingen 
over de componisten Bach, Handel, Mozart en Mendelssohn, 
met medewerking van de organist Jacob van der Heul Ook 
landelijk is Blokker actief Zijn Vlaardingse periode valt vrij
wel samen met zijn redacteurschap (1919-1934) van Uit de 
Remonstrantsche Broederschap, en van 1923 tot 1946 is hij 
lid van de Commissie tot de Zaken (CoZa), het bestuur van de 
Broederschap Bij allerlei activiteiten en tal van werkgroepen 
is Blokker aanwezig 

"Met Pinksteren was de kerk versierd en met zomaar 
met enkel vazen bloemen, maar op geheel eigen, uit
bundige wijze Op de zaterdag voor Pinksteren vertrok 
de dominee in alle vroegte, achter een handkar en ver
gezeld van een schare zondagsschooldames richting 
Holyweg om fluitekruid te plukken, armen vol, ter ver
siering van de kerk voor de dienst op Pinkstermorgen 
Tijdens het plukken werden Pinksterliederen gezon
gen, want - typerend voor mijn vader - ook dit gebeu
ren moest een onderdeel, voorbereiding, zijn van de 
Dienst in de kerk ' " 

In de jaren twintig komt de vraag op naar een kerstnacht
dienst, voor protestants Vlaardingen een 'rooms gebruik' Na 
lang aarzelen besluit Blokker als experiment zo'n dienst te 
houden Met succes op kerstavond blijkt 'tot ver buiten de 
kerk een rij mensen te staan, verlangend om nog een plaats in 
deze dienst te bemachtigen''" 
Van alle predikanten in de Tweede Vlaardingse gemeente 
heeft Blokker hier het langst gestaan, namelijk zeventien jaar 
Op 31 januari 1932 preekt Blokker zijn afscheid en hij doet 
op 7 februari zijn intrede in Utrecht, in een dienst die wordt 
bijgewoond door maar liefst zestig leden van de Vlaardingse 
gemeente 
Op 11 september 1932 bevestigt Blokker zijn opvolger Salco 
Herman Spanjaard (1904-1971) Evenals indertijd voor 
Blokker, is Vlaardingen voor Spanjaard zijn tweede gemeente 
De jonge predikant neemt met zijn gezin intrek in de pastorie 
Nieuwe Kerkstraat 2 Vijf jaar zal hij Vlaardingen dienen Het 
IS crisistijd en dat betekent voor dominee en diaconie over
uren Terwijl er veel financiële steun nodig is, dalen de col
lecteopbrengsten, ondanks het toenemende kerkbezoek Over 
het gemeenteleven en de crisissfeer worden we iets gewaar in 
het boekje van Joop Roest, Vrije Vogels 

In '35-'36 kende de gemeente z'n hoogte- en diepte
punten Volle kerkdiensten, 145 catechisanten die een 
record aantal nieuwe leden opleveren Zo worden er op 
palmzondag 1935 22 leden aangenomen en bevestigd 
Het nieuwe koor onder leiding van juffrouw Hakbijl 
zingt er lustig op los Een verjongd collectantencollege 
ontplooit activiteiten ze gaan bijvoorbeeld op eigen 
houtje, buiten de diaconie om een soort steunfonds 
vormen om de vele steuntrekkers te helpen, door 
kleding te verschaffen en levensmiddelen in natura 
beschikbaar te stellen een soort kleding- en le-
vensmiddelenbank genaamd 'de Helpende Hand Het 
'bankgebouw was gevestigd bij de heer H Verboon 
op de Westhavenkade In de bode werd gevraagd wat 
nodig was 'Wij willen U op het hart binden wekelijks 
een boodschap af te staan' ^̂  

Eind 1936 is er commotie in de gemeente De predikants
vrouw, mevrouw Spanjaard-Levij, houdt voor de vereniging 
'Kerk en Vrede' een openbare lezing in zaal Excelsior aan 
de Oosthavenkade, waarin zij moeders oproept hun kinde
ren geen krijgsdienst te laten verrichten en hun mannen te 
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verbieden naar het slagveld te gaan De poppen zijn aan het 
dansen als bestuurslid Van Linden van den Heuvell als re
actie hierop een fel stuk schrijft in de Nieuwe Vlaardmgse 
Courant en dominee Spanjaard zegt daardoor niet meer in 
deze gemeente te kunnen werken Een petitie, ondertekend 
door 324 leden van de circa 400, roept het bestuur op tot af
treden Na advies van de Broederschap, treedt het bestuur 
inderdaad af Op Van Linden van den Heuvell na, worden alle 
leden herkozen In oktober 1937 deelt Spanjaard mee dat hij 
een beroep naar Groningen heeft aanvaard °̂ Op 28 november 
IS zijn afscheidsdienst Een kiescollege gaat aan de slag en op 
11 maart 1939 wordt Willem Jan Hubert Hubeek (1908-1993) 
beroepen 

Hubeek is met 15 dienstjaren, na Blokker de langst die
nende predikant in Vlaardingen geweest Ook voor hem is 
Vlaardingen zijn tweede gemeente Zijn eerste gemeente was 
Friedrichstadt an der Elder In de periode waarin de remon
stranten aan hevige vervolging bloot stonden wil Fnednch 
III, hertog van Sleeswijk-Holstein, in zijn land een stad stich
ten waar tolerantie zal heersen en plaats zal zijn voor vluch
telingen van allerlei gezindten Enige honderden remonstran
ten weken uit naar Sleeswijk-Holstein en zijn te beschouwen 
als de 'bouwers' van deze stad, waarvoor in 1621 de eerste 
steen werd gelegd Het valt in latere jaren met altijd mee om 
een predikant te vinden die Friedrichstadt wil dienen Eerst 
in de twintigste eeuw bloeit het vrijzinnig leven weer wat 
op Blokker doet in 1929 in Onze Bode verslag van zijn reis 
en preekbeurt tijdens de pinksterdagen in Friedrichstadt In 
1936 wordt de proponent Hubeek predikant in Friedrichstadt 
Hier maakt hij kennis met het nationaalsocialisme Er ont
staan moeilijkheden over het gebruik van de badinrichting 
in het 'Remonstrantenhaus' door joodse stadgenoten en wat 
later willen de kerkenraadsleden de predikant niet meer bin
nenleiden uit angst voor mogelijke politieke gevolgen Hubeek 
krijgt het gevoel dat de kerkenraad zijn werk ondermijnt en 
legt per 1 juni 1938 zijn ambt neer Intussen heeft hij het 
beroep naar Vlaardingen aanvaard en op 5 juni wordt hij door 
Blokker in zijn nieuwe gemeente bevestigd 
Hubeek treft een gemeente aan waarin het pacifisme, waar
van zijn voorganger een vurig voorstander was, voor levendi
ge discussie heeft gezorgd Hij is echter bang dat de discussie 
zal uitlopen op splitsing Hij spant zich in om weer eenheid 
en saamhorigheid te krijgen, welke bovendien worden ver
sterkt door de toenemende dreiging uitlopend op de oorlog 
met Duitsland Wanneer vrijdag 10 mei 1940 de Duitsers 
ons land binnenvallen, wordt in de remonstrantse kerk een 
dienst gehouden die zo is gepland dat iedereen op tijd thuis 
kan zijn voor de nieuwsuitzending van het ANP Zondag is het 
Pinksteren, maar dat moet nu thuis gevierd worden Als op 15 
maart 1941 het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd 
wordt, is de kerk weer stampvol' 
Hoe Hubeek over het nationaalsocialisme denkt, is bepaald 
geen geheim Zijn lezingen over de Duitse kerkstrijd, al vóór 

het uitbreken van de oorlog, zijn uitlatingen op de catechi
satie, waaraan ook kinderen uit NSB-gezinnen deelnemen, 
het laten zingen in de Oudejaarsdienst van twee toepasse
lijke coupletten van het Wilhelmus, het zorgt ervoor tot hij tot 
tweemaal toe bij de Sicherheitsdienst in Rotterdam ontboden 
wordt Dan is het zondagavond 3 mei 1942 

'met enkele anderen bezig de huisraad van een juist 
ondergedoken gemeentelid van Joodse origine in 
veiligheid te brengen, ontving ik van de toenmalige 
hoofd-inspecteur van politie, ook gemeentelid, de tip, 
dat ik de volgende morgen zou worden weggehaald 
Onderduiken, toen nog beperkt in zwang, was een 
mogelijkheid Spanning en bewogenheid was er die 
avond, toen het besluit viel blijven en afwachten, 'wat 
de toekomst brengen moge ' Doorslaggevend was 
daarbij de positie van leidsman der gemeente te zijn 
Het gaat niet aan, haar Guido Gezelles lied 'Het le
ven IS een krijgsbanier' te laten zingen met daarin de 
woorden 't en vlucht geen weerbaar man die strijdt, 
of hem de dood beliepe' en dan zelf de plaat te poetsen, 
als er gevaar dreigt Inderdaad vond maandag 4 mei 
's morgens om 6 uur de arrestatie plaats, evenals die 
van nog 5 Vlaardingers, onder wie ook een gemeente
lid (de arts G D Birnie, WJS) Na een dag vol onzeker
heid kwamen wij tenslotte terecht in het gijzelaars
kamp St Michiels-Gestel in Brabant ^" 

Deze actie vond die vierde mei in het hele land plaats, bijna 
twee weken voor het Reichskommissariat op 17 mei bekend 
maakte dat 

'vierhonderdzestig Nederlanders, 'die vroeger in het 
openbare leven stonden en van wie aan te nemen is, 
dat ZIJ met de aanstichters van de tegen de bezettende 
macht gerichte kuiperijen sympathiseren', als gijze
laars in arrest gesteld waren 'Wanneer het', zo heette 
het in alle bladen 'door de kuiperijen van de emigran-
tenclique te Londen tot gewelddadige handelingen te
gen Nederlanders' (NSB'ers en andere Duitsgezinden) 
'en Duitsers in de bezette Nederlandse gebieden zou 
komen en de rust en orde verstoord zouden worden, 
dan staan deze gijzelaars met hun leven hiervoor 
borg '̂ '̂ 

Hubeek komt terecht in het kamp Beekvliet, waarheen later 
ook de Leidse hoogleraar en remonstrants predikant L J van 
Holk wordt overgeplaatst In augustus en oktober 1942 wor
den als represaille nog gijzelaars geëxecuteerd, maar in de 
loop van 1943 blijkt dat Seyss-Inquart al bezig is een andere 
weg in te slaan en van plan is om het gijzelaarskamp op te 
heffen, omdat hij met wil dat de gevangenen 'op goedkope 
wijze een stralenkrans als martelaar verkrijgen' Geleidelijk 
aan komen er categorieën gijzelaars vrij, Hubeek behoort tot 
de groep die op 20 januari 1944 vrijkomt 
Tijdens zijn afwezigheid wordt de dienst waargenomen door 
PM Luca (1915-2000) die hier op 16 augustus 1942 zijn 
dienst aanvangt In november 1943 neemt hij een beroep 
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naar Leiden aan en op 30 januari, Hubeek is net terug in 
Vlaardingen, preekt hij zijn afscheid 
Tijdens de razzia's in de jaren "43 en '44 biedt de kerk verschei
dene malen onderdak aan jonge mannen die opgepakt dreigen 
te worden voor transport naar Duitsland Gemeentelid politie-
inspecteur Kramer tipt de dominee, waarna de dochter van de 
koster de betrokkenen waarschuwt Deze komen naar de kerk 
en verdwijnen bij echt gevaar naar de zolder boven de kerk 
en de ruimte onder de kansel Het is gelukkig steeds goed 
afgelopen 

Al voor de oorlog is duidelijk dat de groeiende bevolking, 
met name in Vlaardinger-Ambacht, voor een predikant een 
te zware opgave wordt In die tijd valt ook de bouw van de 
Bethelkerk Voor de remonstranten is een tweede kerkgebouw 
een stap te ver, maar voor een tweede predikant worden fi
nanciën bijeengebracht in een speciaal fonds In de zomer van 
1944 aanvaardt Henri Johan de Wijs (1913), een beroep naar 
Vlaardingen Door de spoorwegstaking doet hij pas op 26 au
gustus 1945 hier zijn intree, een week later gevolgd door zijn 
intree bij de NPB-afdeling Maassluis Twee predikanten in een 
gemeente, dat vraagt om goede afspraken Die zijn er, daar is 
van te voren over nagedacht Wat lastiger te voorzien was, is 
dat de beide dominees wel erg verschillen en dat die verschil
len door het politieke gebeuren, steeds duidelijker tot uiting 
komen Is het toeval dat Hubeek spreekt over de politionele 
acties in Nederlands Oost-Indie en De Wijs over politionele 
acties in Indonesië' Dat het verschil in predikant ook voordeel 
op kan leveren, blijkt uit het toenemend ledental van 410 op 1 
januari 1946 naar 515 op 1 januari 1949, dat koster Joop Roest 
voornamelijk toeschrijft aan het optreden van De Wijs, die het 
socialistische volksdeel meer aanspreekt Niet iedereen zal dit 
een voordeel gevonden hebben, want als er voor een vacature 
in de kerkenraad voor het eerst een arbeider kandidaat wordt 
gesteld, ontstaat er opnieuw beroering in de gemeente waar
bij beide predikanten tegenover elkaar staan Zware tijden 
voor beide heren en voor de kerkenraad De 'oplossing' komt 
als de bodem van het fonds Tweede Predikant in zicht komt 
en De Wijs mede daarom een beroep naar Gouda aanvaardt 
Zondag 24 april 1949 vertrekt 's morgens om 09 00 uur een 
volle bus vanaf de Hoflaan, naar zijn intrede in Gouda De ge
meente is weer voor Hubeek, die constateert dat hij opnieuw 
de eenheid moet herstellen Begrijpelijk trots is Hubeek op 
het feit dat maar liefst drie van zijn leerlingen kiezen voor het 
ambt van remonstrants predikant Govert Bloemendaal, Pel 
van Lent en Simon Vuyk In januari 1950 gaat Hubeek voor 
een halfjaar met studieverlof en krijgt Vlaardingen te maken 
met een nieuw fenomeen een vrouwelijke predikant 

Al in 1907 wordt in de Algemene Vergadering voorgesteld 
het seminarium ook open te stellen voor vrouwen, maar dit 
voorstel wordt verworpen Vooral de toenmalige hoogleraar 
Groenewegen is tegenstander van de vrouw in het ambt, hij 
acht dit beroep te zwaar voor een vrouw Acht jaar later zijn 

de meningen veranderd en wordt met 62 tegen 30 stemmen 
aangenomen vrouwen dezelfde rechten toe te kennen als 
mannen Met de doopsgezinden is de Broederschap daarmee 
de eerste kerk in Nederland die vrouwen alle rechten geeft 
Dat ook remonstranten daaraan moeten wennen, moge blij
ken uit het feit dat wanneer in grotere gemeenten naast de 
vrouwelijke dominee ook een manlijke staat, de preekbeurten 
op hoogtijdagen voor hem bestemd zijn Men is sowieso be
ducht voor de toenemende invloed van vrouwen men stelt de 
verhouding vrouwelijke en mannelijk studenten vast op 1 3 
Dat IS met alleen in het belang van de mannen Het blijkt 
namelijk dat in de grote gemeenten vrijwel geen vrouwen 
worden beroepen, waardoor de doorstroming van de kleine 
naar de grote gemeenten stagneert In 1955 wordt de vaste 
verhouding losgelaten 
De waarnemer voor Hubeek, dominee Maria Benona Vos 
(1921) neemt vrijwel al zijn taken voor dat halfjaar over met 
uitzondering van doop, huwehjkswijding en avondmaalsbe-
diening Een jaar na haar waarnemerschap wordt dominee 
Vos predikant bij de NPB-afdelingen van Bnelle en Maassluis 
Hubeek preekt op 12 april 1953 zijn afscheid wegens vertrek 
naar de Vereniging Vrijzinnige Hervormden te Leiden 
Opvolger van Hubeek is Johan Gerard Jacominus van Iterson 
(1912-1974) die hier op 6 september 1953 zijn intrede doet en 
weldra Geertruida Sophia Westerouwen van Meeteren (1923) 
als collega in tijdelijke dienst erbij krijgt, Zij doet op 3 januari 
1954 haar intrede en is tevens predikant bij de NPB-afdehng 
Maassluis Zij neemt het redacteurschap op zich van Onze 
Bode en verzorgt de avonddiensten die gedurende enige tijd 
in Vlaardinger-Ambacht worden gehouden 
In de oorlogsjaren waren de Vlaardingse kerken iets nader 
tot elkaar gekomen en van remonstrantse zijde spant men 
zich in ook in de jaren vijftig aan een of andere vorm van 
samenwerking gestalte te geven In die tijd en ook later blijkt 
helaas dat, wanneer een concrete actie wordt voorbereid, de 
remonstranten vaak voorop en al snel alleen staan In de eer
ste oecumenische zondagsdienst gaat ds Willem Glashouwer 
voor in de remonstrantse kerk en de oecumenisch dienst van 
6 december 1959, ook in de remonstrantse kerk, waarin voor
gaan Van Iterson en de hervormd predikant Van der Vloed, 
wordt zelfs uitgezonden door het IKOR Het omgekeerde ech
ter, een remonstrants predikant die voorgaat in een oecume
nische dienst in de hervormde kerk, blijkt niet mogelijk Iets 
anders ligt het, als het om bijzondere diensten/bijeenkomsten 
gaat, die niet in de plaats komen van de gewone eredienst Zo 
wordt op zaterdag 4 mei 1957 in de Grote Kerk een herden
kingsdienst gehouden met als sprekers dominee Van Iterson 
en kapelaan Loerakker 
Er vindt interkerkelijk overleg plaats over het geven van gods
dienstonderwijs op de openbare lagere scholen, maar uitein
delijk staan de remonstranten alleen en als zij tot actie over
gaan, een enguête onder de hoofden van die lagere scholen, 
valt ook dat verkeerd Het gevolg is niettemin dat Van Iterson 
op enkele lagere scholen godsdienstonderwijs gaat geven In 
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het lesrooster wordt daar ruimte voor gemaakt en de ouders 
van de leerlingen kunnen aangeven of hun kinderen al dan 
niet deze wekelijkse les moeten volgen. 
In diezelfde jaren vijftig wordt in Vlaardingen gesproken over 
het stichten van een openbare school voor voorbereidend ho
ger en middelbaar onderwijs. In oktober 1954 wordt tot ver
wezenlijking van dit schooltype de stichting 'Het Vlaardings 
Lyceum' opgericht. Ere-voorzitter van het uit vijftien leden 
bestaande bestuur is burgemeester mr. J. Heusdens en ver
der treffen we hierin aan ir. A. van Buysen, D. van der Ende 
en mej. ds. G.S. Westerouwen van Meeteren, resp. lid, pen
ningmeester en predikant van de remonstrantse gemeente. 
In september 1956 gaat de nieuwe school. Gemeente Lyceum 
Vlaardingen, van start. Voor de afdeling gymnasium van deze 
school is een curatorium vereist en voorzitter van dit curatori
um wordt ds. Van Iterson, evenals zijn opvolger ds. Beukman. 
Het dienstverband van dominee Westerouwen van Meeteren 
loopt dit jaar af en voor de komende jaren staat Van Iterson er 
alleen voor. Twee maanden voor haar afscheid is de gerestau
reerde kerk in gebruik genomen. De nieuwe kansel krijgt een 
eigentijdse versiering, gemaakt door de Amsterdamse kun
stenaar B. Hendriks, die in de paasdienst van 1958 wordt aan
geboden. De linoleumsneden vertellen van links naar rechts 
het verhaal van het zaad dat deels opkomt en vrucht draagt, 
waarna er geoogst kan worden. 

In augustus 1961 krijgt Van Iterson versterking in de per
soon van Gerard Christiaan Duinker (1924-2011). De samen
werking tussen deze twee predikanten verloopt uitstekend. 
Het is een opvallend duo: Van Iterson, fors en baardig met 
sonoor stemgeluid, Duinker, klein van stuk, kalend en een 
wat bedachtzamer en zachter spreker. Opmerkelijk is dat Van 
Iterson voor hij naar Vlaardingen kwam, predikant was bij 
de Protestantse Kerk van Indonesië en dat Duinker zijn jeugd 
doorbracht in zijn geboorteplaats Djokjakarta. Als Hoogvliet 
en omgeving toegewezen wordt aan de Remonstrantse 

Kanselpanelen van B Hendriks 

Gemeente Rotterdam, verkleint het werkterrein van de 
Vlaardingse predikanten en komt hun bekostiging in het ge
drang. Eerst vertrekt Duinker naar Rotterdam, waar hij 5 juli 
1964 zijn intrede doet en die gemeente dient tot 1988. Het 
contact met de Vlaardingse remonstranten blijft, door gast-
beurten en vervanging tijdens ziekte en vakanties van de ei
gen predikant. In zijn studieverlof in 1981 houdt Duinker zich 
bezig met meditatie, spiritualiteit en mystiek. Vooral boeit 
hem de Zenmeditatie en nog op 25 september 2008 verzorgt 
hij daarover in Vlaardingen een gemeenteavond, als een ver-
jaarscadeau voor het 100-jarig bestaan. 
Vrij snel na het vertrek van Duinker, verlaat ook Van Iterson 
Vlaardingen. Op 11 oktober 1964 bevestigt hij nog Duinkers 
opvolger, Hans Rudolf Postma (1926-1999) en op 25 okto
ber preekt hij zijn afscheid, in verband met zijn vertrek naar 
Groningen. Door combinatie met de NPB-afdeling Maassluis 
is het mogelijk om Cornells Beukman (1922-2010) als tweede 
predikant aan te trekken. We zien Van Iterson terug op 14 
februari 1965 bij de bevestiging van Beukman. In die dienst 
biedt Van Iterson de gemeente, als dank voor zijn Vlaardingse 
jaren, een nieuwe kanselbijbel aan: de NBG-vertaling van 
1951. 

Het kerkgebouw heeft een goede reputatie qua akoestiek. Er 
worden regelmatig concerten gegeven, zoals door de koren 
van Jo Mulder. Er zijn ook al eens diensten uitgezonden over 
de radio, maar in april 1967 wordt de eerste en, tot opluchting 
van velen, tevens laatste dienst, opgenomen voor televisie
uitzending door het IKOR. Tot opluchting van velen, want zo'n 
uitzending is niet gewoon even een dienst filmen. De "over
last' begint al met het tijdstip, in plaats van om 10.00 uur, 
begint de dienst om 17.00 uur. De kerkgangers worden trou
wens een uurtje eerder verwacht, om de te zingen liederen te 
oefenen. Het begin van de dienst, het opleiden van predikant 
Beukman, moet zo'n keer of vijf worden overgedaan, eer re
gisseur Eric de Vries tevreden is. 
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Voor de gemeente dreigen er moeilijk
heden als Maassluis meedeelt op korte 
termijn geen geld meer te hebben om 
Beukman te betalen Vlaardingen is 
niet in staat om twee fulltime predi
kanten te betalen Wanneer blijkt dat 
het genereren van extra gelden niet 
haalbaar is, valt de moeilijke beslissing 
een van de predikanten zal moeten ver
trekken Dat wordt Postma, die per 1 
januari 1970 benoemd wordt tot leraar 
godsdienst en maatschappijleer aan 
het Huygenslyceum in Voorburg Een 
en ander veroorzaakt veel onrust in de 
gemeente Een halfjaar later aanvaardt 
Beukman een beroep naar Groningen 
HIJ preekt op 26 september 1971 zijn af
scheid, gemeente en vooral kerkenraad 
met gemengde gevoelens achterlatend 

Het lijkt wel of Vlaardingen voorlopig genoeg heeft van de 
heren predikanten, het vrouwentijdperk breekt aan en zal met 
een onderbreking van zeven jaar, duren tot 2011 In de dienst 
van 7 mei 1972 wordt Anna Christina Dorhout Mees (1925) 
bevestigd als predikant van de Vlaardingse gemeente door 
dominee Westerouwen van Meeteren Het werkterrein van 
dominee Dorhout Mees is ruim, omdat ze het Vlaardings pre
dikantschap combineert met dat bij de NPB-afdeling Brielle 
Zij moet in het behoudende Vlaardingen haar positie als vrou
welijk remonstrants predikant bevechten en schrijft daar later 
over 

dat in allerlei wijken zeer actieve interkerkelijke 
wijkraden functioneren Wel blijkt het nog lang niet 
vanzelfsprekend te zijn, dat je in al die wijken als re
monstrant zonder meer mee mag doen en zeker niet 
als vrouw Daar moet soms een gedegen gesprek en 
uitleg wat remonstranten zijn in een wijkkerkenraad 
aan vooraf gaan Daarmee zijn de bezwaren niet weg
genomen, maar meedoen mag je wel '^^ 

Dominee Dorhout Mees is sterk oecumenisch gericht en voelt 
zich nauw verbonden met de Woodbrookers in Engeland In 
de herinnering van de gemeente blijft zij vooral bekend om 
haar grote pastorale zorg en haar stimulans tot zelfredzaam
heid door het instellen van allerlei commissies In 1973 wordt 
ook op een meer technische manier wat gedaan aan pastorale 
zorg De gemeente houdt al geruime tijd een jaarlijkse bazaar 
en van de opbrengst dat jaar wordt een bandrecorder aange
schaft Voortaan worden de opgenomen diensten dankzij vrij
willigers onder ouderen en zieken in roulatie gebracht 
Wanneer dominee Dorhout Mees in januari 1979 afscheid 
neemt, in verband met haar vertrek naar Velp en Dieren, 
wordt haar een groots afscheid bereid Uiteraard hebben ook 
haar voorgangers een waardig afscheid gekregen, maar deze 
keer is het toch anders Het vindt plaats in een zaaltje van het 

Afscheid ds Dorhout Mees VI n r Paul Endendijk Wim Scholl en 
Neeltje Imhoff daarachter mevr Imhoff-Hendrikse en mevr Tas-van 
der Gugten 

voormalige Rusthuis der Hervormden in de Emmastraat, nu 
in gebruik als moskee Het opvallende deze keer is de grote 
inbreng van zoveel gemeenteleden, namens elke commissie 
wordt er wel iets gedaan, een sketch, een liedje er wordt een 
soort cabaretprogramma geboden 

Het IS maar goed dat dominee Dorhout Mees de zelfredzaam
heid van de gemeente bevorderd heeft, want het duurt bijna 
twee jaar voor Vlaardingen weer een eigen predikant heeft 
Charlotte Margaretha Vos-Wiegand (1953) doet op 12 ok
tober 1980 haar intrede Deze jonge predikante, ze scheelt 
bijna dertig jaar met haar voorgangster, gaat enthousiast aan 
het werk Ze weet een groep jongeren om zich heen te ver
zamelen die graag de gespreksgroep/catechisatie bezoeken 
Het jaar 1983 nadert, de (tweede) gemeente zal dan 75 jaar 
bestaan In Onze Bode schreef koster Joop Roest regelmatig 
zeer gewaardeerde stukjes over zijn ervaringen en de jubile
umcommissie verzoekt hem nu iets te schrijven over de vrij
zinnigen in Vlaardingen Joop gaat op dat verzoek in en het 
resultaat is het jubileumboek Vnje Vogels, de geschiedenis 
van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen Een onmis
baar boek voor iedereen die nader geïnformeerd wil worden 
over de vrijzinnigheid in Vlaardingen De ervaring, opgedaan 
bij het afscheid van dominee Dorhout Mees, leidt tot een 
tweede verzoek van de commissie een cabaretprogramma 
Dominee Vos-Wiegand doet enthousiast mee bij de voorbe
reidingen en bij de uitvoering Onder leiding van het duo Jan 
Kooij en Wim Scholl, samen verantwoordelijk voor de meeste 
teksten en individueel Jan voor de techniek en Wim voor de 
regie en presentatie, wordt in zaal Harmonie het cabaretpro-
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gramma Arminius' Geest opgevoerd. Het jaar daarop worden 
delen van dit programma in de Flint in Amersfoort opgevoerd 
tijdens de Broederschapsdag. Aan de jubileumdienst op 5 juni 
1983 wordt medewerking verleend door een gelegenheids-
koor, gevormd door een paar gemeenteleden en leerlingen van 
de bekende Maassluise sopraan en zangpedagoge Charlotte 
van Os-Eijbergen. Deze datum wordt dan ook beschouwd als 
de oprichtingsdatum van het nog steeds bestaande en naar 
haar vernoemde ChaOs-koor, nu onder leiding van de organist 
Hugo de Koning. Dominee Marga Vos vertrekt in 1987 naar 
Leiden. Na afloop van de afscheidsdienst op 6 september kan 
iedereen 'onder het genot van een kopje koffie en dergelijke' 
in de aula van de Openbare Scholengemeenschap Professor 
Casimir persoonlijk van haar afscheid nemen. Voor diegenen 
die niet over vervoer beschikken, zal er een autobus bij de 
kerk gereed staan. Het 'en dergelijke' blijkt een cabaretpro-
gramma te zijn waaraan ook het ChaOs-koor een bijdrage le
vert. 

Al ruim voor het vertrek van dominee Vos, in maart 1987, is 
het kiescollege geformeerd en in april gaat dat aan de slag. 
Consulent is dominee Duinker. De voorzitter van de kerken-
raad merkt in de ledenvergadering op: 'De situatie is niet 
eenvoudig en er zijn niet veel proponenten beschikbaar'. Dit 
blijken zeer juiste woorden. Eerst op 8 oktober 1989 doet de 
nieuwe predikant, Antonie Jacobus Wtenweerde (1934) zijn 
intrede. Vlaardingen is voor hem niet onbekend, want hier
voor stond hij als hervormd predikant in de wijk Holy-Midden. 
In de gemeente, die het twee jaar zonder pastor heeft moeten 
stellen, valt voor hem veel te doen. In zijn ambtsperiode val
len het 40-jarig jubileum van het kosterspaar en het 375-ja-
ng bestaan van de Remonstrantse Broederschap. Deze jubilea 
worden in de diensten van 12 januari 1991 respectievelijk 
9 oktober 1994, feestelijk gevierd met uiteraard medewer
king van het ChaOs-koor. Aan het slot van de jubileumdienst 
van 1994 wordt aan oud-predikant Dorhout Mees het eerste 
exemplaar uitgereikt van Het Berkenboompje, een boekje ge
schreven door Joop Roest. Wtenweerde moet in september 
1996 om gezondheidsredenen vervroegd uittreden. Evenals 
andere oud-predikanten die in de buurt wonen, vervult ook 
hij nog regelmatig een gastbeurt. 

De predikantsloze periode duurt deze keer niet zo lang, al na 
twee maanden is het kiescollege in staat een beroep uit te 
brengen. Bijzonder is dat de aanstaande predikant het pro
ponentsexamen nog moet afleggen. Zoals gebruikelijk maken 
twee leden van de kerkenraad deel uit van de uitgebreide 
curatoriumvergadering waarin dat proponentsexamen plaats 
vindt, deze keer, 1 maart 1997, met meer dan normale be
langstelling nu het gaat om de aanstaande eigen predikant. 
Op 6 april 1997 doet Marina Slootmans (1970) haar intrede. 
Van huis uit is dominee Slootmans niet remonstrants. Haar 
kennismaking met de Broederschap dateert van haar studie
tijd. In 1994 studeerde zij af in de Griekse en Latijnse taal en 

cultuur en al in 1991 vat zij de studie Godgeleerdheid aan. 
Net als dominee Vos-Wiegand weet dominee Slootmans een 
groep jongeren om zich heen te verzamelen. Zij entameert tal 
van nieuwe activiteiten, van een kloosterweekend tot het uit
brengen vanaf 1998/1999 van eenjaarboekje. In 1998, bij het 
90-jarig bestaan van de gemeente, wordt besloten meer naar 
buiten te treden. Er wordt een 'feestweek' georganiseerd met 
een concert, een forum en natuurlijk een feestdienst. Helaas 
is Jacobine Geel verhinderd aan het forum deel te nemen. 
Forumvoorzitter is W.J. SchoII. 

Affiche met de activiteiten bij het 90-jarig bestaan van de gemeente in 
1998 

FEESTPROGRAMMA 
90 JAAR 

REMONSTRANTS!'' (iKMEENTE 
VLAARDlNf.EN 

ZIK. I>k MHVSI 
E en ^OM.hi]dcr(l ponrei \sttl om meer Ic raken dan een foto omdat de kuaMcnoar 
befwdkje treken treilend *eel nuir voren IC hafcn Op totaal veTSchlllendc ttipeti laten 
de Vlaaidmgsc kunstenaressen I U Y DlJKSIKXtRS en I STlirR \ ^N in t t n tN ons kennis 
maken niet de mens 
I xposil tt-geopend woensdag K) september t m v rijda); 2 oklolxr I s Ml-17 00 uur 

Tatcrdaif ^ oktober 10 00 10 0*1 uiir 

KIJK DAAK: KKN (;i'.U>VI(;K! 
Speelt het ehriiAelijk gekxtf nog een rol in }e werk ' 
i en forum bestaande uit 

l)RS JM tiBlNt GtJ-Hjoumaliste IKON winivue-s preckwedslnjd 14*̂ 7} 
A K(KH (wethouder tienicente Vlaardingen) 

pmH [» TH M VAhl ltli»iN(hoogkraar KsnionsliantsSviauiaiiuint 
MtvR tjtis DS M SfXlOTWANStRemoastianls piidikanl VUirdiniienl 

zal san gedachten wisselen over gekiul en werk 
dinsdag 29 september 20 1 ^-21 4S uur (kerk open v.in.it t<t 4Si 

WIF OREN HEEFT DIE HORE! 
Jonge mensen iatiai ons gemeten van mu/iek van v a Ascnelo Reihm I aurii Schubert. 
Mo/jirt en Verdi Medewerkers 

WiAKnUintol ï (IsarHoni 
11 MKi (Jl (iKAAt (piano) 
Ui',\ N Dl vsjKI N (pian^>) JjB 

lUsTlAW Bul KJNSTIjN {gitaar* ; J H 
AKntURBAKlCfJt(V)0<ll) ^^Ê 

VtKir dn concert gekit een locgaiigspnjs van ƒ 7 50 ^ T ï 
vTiiddg 2 oktober 20 IS-ai 45 uur (kerk open vanan9 30) 

Mil tcmiuoti i • wmmislninnt kerk, llotlaan 3^ 

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vindt de brand 
plaats in café De Hemel in Volendam. Het is voor de brand
weer aanleiding om de eisen nog eens aan te scherpen en 
op kerstavond 2001 verlaten de kerkgangers voor het eerst 
sinds jaren de kerk niet meer met een brandende kaars. De 
kerstboom wordt oogluikend toegelaten, mits geïmpregneerd, 
maar vanaf 2004 siert een fraaie kunstboom, de diensten 
rond Kerstmis op. 
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De capaciteiten van dominee Slootmans vallen ook elders 
op, vanaf 2001 is ze een van de supervisors van De Nieuwe 
Bijbelvertaling en in de kerkenraadsvergadering van januari 
2002 maakt zij bekend dat zij een beroep naar Eindhoven 
heeft aanvaard en daar 8 september haar intrede zal doen In 
Eindhoven wacht haar een volledige baan en Vlaardingen kan 
al jaren niet meer bieden dan 60% Er gaat weer een kiescol
lege aan de slag, dat al in juni besluit dominee Van Dunne - de 
Bijll Nachenius te beroepen 

Elsje Louise van Dunne-de BijU Nachenius (1966), op dat mo
ment predikant in Sommelsdijk, is in Vlaardingen geen onbe
kende ZIJ vervulde al wat gastbeurten en trad op als vervan
ger bij vakantie en studieverlof Op 1 oktober 2002 treedt ze 
in dienst, zodat voor Vlaardingen deze keer nauwelijks sprake 
IS van een predikantsloze periode De groep jongeren, de zo
genaamde 'eetgroep' uit de tijd van dominee Slootmans, blijft 
onder de nieuwe predikant nog bij elkaar komen, maar valt, 
vooral door studie, na een aantal jaren toch uit elkaar 
Eind 2001 wordt in de kerkenraad al gesproken over het 
inrichten van een website, maar van concretisering is het 
toen niet gekomen Mede door de interesse van dominee 
Van Dunne wordt in de 'eetgroep' een nieuw ontwerp voor 
een website gemaakt Hun voorstel wordt in 2004 naar de 
Broederschap gezonden, die echter een algemene website 
voor de remonstranten wil, met alle gemeentelijke sites daar
aan 'hangend' Vanaf eind 2007 verzorgt dominee Van Dunne 
een elektronische nieuwsbrief Het jaarboekje verschijnt in 
2004/2005 voor het laatst, via de website remonstranten org/ 
vlaardingen, de nieuwsbrief en Onze Bode kan iedereen op de 
hoogte blijven 

Op Open Monumentendag 2003 wordt de kerk opengesteld 
's Morgens wordt het orgel bespeeld, in de kerkzaal zijn va
zen te bewonderen van de glaskunstenaar Cees Kok en in 
de Arminiuszaal is van 31 augustus tot 13 september de 
tentoonstelling "Schapen en Duiven' te bezichtigen van de 
kunstenaar Niels Snoek, voorzitter van de Remonstrantse 
Gemeente Sommelsdijk Ook in 2005 is de kerk op Open 
Monumentendag open Bezoekers kunnen een repetitie bijwo
nen van het ChaOs-koor en in de Arminiuszaal is kalhgra-
feerwerk te bewonderen van gemeentelid mevr C E van der 
Endt-van Doorn 
In 2008 wordt het eeuwfeest van de gemeente gevierd 
met een concert en een tentoonstelling 'Remonstranten in 
Vlaardingen', die van 21 augustus tot 11 januari 2009 in het 
Visserijmuseum is te bezoeken 
Intussen pakken donkere wolken zich boven de gemeente sa
men Het ledental loopt door overlijden gestaag terug en daar
mee ook de inkomsten, terwijl de uitgaven juist toenemen, 
vooral door noodzakelijke reparaties aan het gebouw Even is 
er een lichtpuntje als er een koper voor het gebouw gevonden 
wordt Door het uitbreken van de crisis moet deze echter afha
ken en wanneer de huurders kort daarop besluiten hun eigen 

weg te gaan, komt de gemeente, veel eerder dan verwacht, in 
de situatie dat de predikant niet meer bekostigd kan worden 
De betrekkingsomvang van de predikant wordt in 2009 van 
60% teruggebracht naar 40% en vanaf 15 juni 2009 wordt 
dominee Van Dunne tijdelijk voor een dag 'uitgeleend' aan 
de Remonstrantse Gemeente Dordrecht Daarnaast slaagt zij 
erin voor een klein aantal uren een betrekking te vinden als 
docent klassieke talen Met ingang van schooljaar 2011/2012 
wordt het aantal uren uitgebreid en per 1 september neemt 
ZIJ ontslag als predikant van de Vlaardingse gemeente Voor 
het eerst in haar bestaan wordt er geen kiescollege gevormd 
om de vacature op te vullen De gemeente vertoont een grote 
saamhorigheid en wil niets weten van opheffen, in het ver
trouwen na verkoop van het gebouw op bescheiden schaal te 
kunnen voortbestaan Er is genoeg belangstelling voor religie 
en wellicht weten straks toch nieuwe mensen hun plek te vin
den in deze vrijzinnige kerk Op verzoek van de kerkenraad 
worden de taken van de predikant vanaf 1 september 2011 
waar mogelijk waargenomen door W J Scholl 

5 Uitgelicht 

Predikantenfamilie 
In onderstaand geneagram^^ worden de relaties getoond tus
sen C E Hooykaas (1878-1933), de eerste predikant van de 
Tweede Vlaardingse Remonstrantse gemeente en professor 
Henricus Oort (1836-1927) In dit schema zijn niet alle man
nen remonstrants, maar wel predikant, op een uitzondering 
na de zwager van Hooykaas, Hendrik Jorden Evers Architect 
Henri Evers is de ontwerper van het stadhuis van Rotterdam, 
de kerk van de NPB aan de Westvest in Schiedam, de remon
strantse kerk aan de Westersingel in Rotterdam (= gebouw 
Arminius) en het grafmonument van zijn schoonvader, domi
nee Isaac Hooykaas 

Relaties met anderen 
De Remonstrantse Broederschap is niet uit eigen wil ont
staan en heeft door de jaren heen gehoopt op 'reparatie van 
grieven' De afkomst uit en de hoop op terugkeer in de 'oude' 
kerk is zichtbaar in de naam van veel gemeenten, zo ook die 
van Vlaardingen Remonstrants-Gereformeerde Gemeente 
Verwarrend is, dat het 'gereformeerd' hierin verwijst naar de 
kerk die later de hervormde kerk ging heten 
Als in 1795 de Bataafse Republiek ontstaat met zijn idealen 
van vrijheid gelijkheid en broederschap en in 1796 de gere
formeerde kerk haar bevoorrechte positie kwijtraakt, wor
den de remonstranten actief in de politiek In het verlengde 
hiervan acht een aantal vooraanstaande remonstranten de 
tijd gekomen om alle protestantse kerken weer te vereni
gen De Broederschap schrijft een brief 'aen alle de Leeraren 
en Opzieneren der Protestantsche Gemeenten in Nederland' 
om tot een vereniging te komen van allen 'die den naem van 
Jezus welmeenend belijden' De animo bij de diverse kerkge
nootschappen blijkt echter minimaal ̂ ^ 
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Ellas Cornells 
Jungius 

•183841904 

Hendrik Jorden 
Evers 

•185541929 

Augustina Sophia 
Hooykaas 

•183241878 

x1889 

Dina Maria 
Hooykaas 

•186541947 

Johannes 
Hooykaas 

•±180141838 

Isaac 
Hooykaas 

•183741894 

Petronella 
Oort 

•1839 
X1862 

Isaac 
Hooykaas 

•186641944 

Cornells Elias 
Hooykaas 

•187841933 

Henricus Lucas 
Oort 

•180941899 

Abraham Joannes 
Oort 

•183841917 

Henncus Lucas 
Oort 

•186441925 

Henricus 
Oort 

•183641927 

Reinoud 
Oort 

b 187341910 

Kijken we naar Vlaardingen, dan zal uit het bovenstaande 
duidelijk zijn dat er, zeker in de eerste jaren, van samenwer
king geen sprake kan zijn Wel blijft er een nauwe band met 
de NPB, strikt genomen geen kerkgenootschap, waaruit de ge
meente immers is ontstaan Zo combineren predikanten vaak 
hun betrekking bij de Vlaardingse remonstranten met een bij 
de NPB-afdeling Brielle of Maassluis Een typisch gevolg van 
de ontstaanswijze van de gemeente is dat de zondagsschool 
altijd een NPB-aangelegenheid is gebleven, al waren de mees
te remonstranten zich dat niet bewust 
WIJ verhaalden al dat in de oorlogstijd en kort daarna in 
Vlaardingen door de kerken werd samengewerkt, maar dat 
die samenwerking toch langzaam doodbloedde De indruk 
bestaat dat voorgangers makkelijk tot goede collegiale con
tacten komen, maar geremd worden door kerkenraad en/of 
gemeente, die daar meer moeite mee hebben Bijzonder is dan 
ook de interkerkelijke herdenkingsdienst in de Grote Kerk 
op 2 december 1962, ter herdenking van de op 28 november 
overleden prinses Wilhelmina De dienst wordt geleid door 
de remonstrant G Ch Duinker en D Noordmans, hervormd 
predikant (Rehobothkerk) Andere sprekers zijn kapelaan 
Th A M van den Akker en de gereformeerd predikant H J 
Heynen (Pnielkerk) Het Leger de Heils verleent medewerking 
via het muziekkorps 
Eind jaren zestig ontstaat de Raad van Kerken Vlaardingen 
Tal van enthousiaste mensen uit de deelnemende kerken en 
het Leger des Heils ontplooien vele jaren activiteiten, met in 
het bijzonder aandacht voor verstandelijk gehandicapten en 
voor randkerkelijken Onderdeel van deze Raad is het Convent 
van Kerken, dat maandelijkse diensten verzorgt, waarvan de 
junidienst, als laatste van het seizoen, traditiegetrouw in de 
remonstrantse kerk plaatsvindt Na verloop van jaren blijkt 
dat de groep actieve mensen kleiner wordt en nauwelijks 
meer gedragen lijkt door de kerken die zij vertegenwoordigen 
Eind 1998 vraagt het bestuur van de Raad zich af, of het nog 
zin heeft verder te gaan en verzoekt de deelnemers om een in
tentieverklaring te ondertekenen De respons is zo klem, dat 

duidelijk IS dat er geen achterban meer is Het Convent van 
Kerken besluit in september 2002 zichzelf op te heffen 
Een nog zichtbaar uitvloeisel van de Raad van Kerken is de 
jaarlijkse Drempelkrant, waarin de diensten rondom Kerstmis 
van de deelnemende kerken en het Leger des Heils worden 
aangekondigd Aanvankelijk verscheen de Drempelkrant als 
zelfstandige publicatie, de laatste jaren is hij opgenomen in 
het huis-aan-huisblad Groot Vlaardmgen 
Op landelijk niveau komt in de tweede helft van de jaren 
tachtig het Samen-op-Wegproces op gang, dat uiteindelijk 
zal lelden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) '̂' Van 
1988 tot 1993 IS de Broederschap als waarnemer bij het over
leg betrokken Een niet onbelangrijke factor bij de beslissing 
het waarnemerschap te beëindigen wordt gevormd door de 
Dordtse Leerregels van de Nationale Synode in 1619, zij zijn 
ook nu nog steeds van kracht Dat de remonstranten met zon
der meer aan de 2' Nationale Synode in 2010 - wederom m 
Dordrecht en met in de publiciteit tal van verwijzingen naar 
die van 1619 - willen deelnemen is dan ook niet onlogisch 
Nadat hun verzoek om aan het begin het woord te mogen voe
ren, is afgewezen, besluit men om niet als kerkgenootschap 
aan deze synode deel te nemen Dat betekent niet dat er geen 
remonstranten aanwezig zullen zijn, de vooraanstaande re
monstrantse theoloog Eginhard Meijering, ook in Vlaardingen 
bekend door zijn gastpreekbeurten, blijft deel uitmaken van 
de voorbereidingscommissie 
Het kerkgenootschap waarmee de Remonstrantse 
Broederschap de grootste affiniteit heeft, is de Doopsgezinde 
Gemeente In sommige plaatsen gaan remonstranten en 
doopsgezinden samen in een Do-Re- gemeente Vlaardingen 
heeft ook tien jaar een soort samenwerkingsverband gehad 
Toen dominee Dorhout Mees m 1972 haar werkzaamheden 
begon, was dat in deeltijd en enige aanvulling zou welkom 
zijn De doopsgezinde Rotterdamse predikant, Henk Wethmar, 
werd gevraagd een deel van zijn tijd beschikbaar te stellen 
voor Vlaardmgen, waar bovendien ook leden van zijn eigen 
gemeente woonden Hij diende de Vlaardingse remonstran-
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ten en doopsgezinden van 1972 tot 1982 De remonstranten 
bleven om hem met weg en de doopsgezinden vonden de weg 
naar de Vlaardingse kerk wat makkelijker 
Een bijzondere vorm van samenwerking is die met het ge-
meentelid mevrouw M Pleysier-Polderman geweest 
Jarenlang was zij niet alleen actief in de zondagsschool, maar 
ook als voorganger in diensten, al ruim voordat zij haar studie 
als voorganger NPB afrondde 
Tot slot een samenwerking van vooral praktische aard 
Met ingang van 6 augustus 1972 wordt de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, voor meer dan 30 jaar, onderhuurder 
van het pand aan de Hoflaan Het is koster Joop Roest die er
voor zorgt dat er een keer een gezamenlijke dienst gehouden 
wordt op 23 januari 1993 - niet op zondag - een zangdienst, 
waarin de 'toppers' van beide gemeenten gezongen worden 
De zangblokjes worden onderbroken door orgel- en fluitspel 
van de remonstranten Co Visser en Gert van der Endt en 
orgelspel van de wederzijdse organisten H de Koning en L 
Baauw Het openingsgebed wordt uitgesproken door H van 
Baars van de Nederlands Gereformeerde Kerk, waarna een en 
ander "aan elkaar wordt gepraat' door de remonstrant W J 
Scholl Slotlied, de keuze van Joop Kinderen van een Vader, 
reikt elkaar de hand' 
Met het vooruitzicht van het onbetaalbaar worden van het 
kerkgebouw gaan de remonstranten, als eigenaars, op zoek 
naar andere mogelijkheden voor een gezamenlijke huisves
ting Wanneer dat mislukt, kiest de Nederlands Gereformeerde 
Gemeente begrijpelijkerwijs voor zekerheid en besluit het 
vertrouwde pand te verlaten Vanaf 2011 houden zij hun dien
sten in "De Windwijzer', de voormalige Oosterkerk aan de 
Schiedamseweg 

Levensverbintenissen 
Incidenteel wordt de kerkorde van de Remonstrantse 
Broederschap op onderdelen aangepast, maar van tijd tot 
tijd besluit men het geheel in ogenschouw te nemen In de 
Algemene Vergadering van 1979 wordt de Commissie tot 
Herziening van de Kerkorde ingesteld Deze commissie komt 
tot de conclusie dat er in de geloofsbeleving ruimte moet 
worden geschapen voor mensen die hun relatie op een al
ternatieve manier beleven en stelt een nieuwe formulering 
voor over Levensverbintenissen In de gemeenten wordt het 
nieuwe voorstel uitvoerig besproken-" en in de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 29 november 1986 wordt de kerk
orde gewijzigd homoseksuele relaties zijn gelijkwaardig aan 
andere levensverbintenissen Het GPV-kamerlid Schutte stelt 
hierover vragen aan de minister van justitie Korthals Altes, 
met name over het strijdig zijn met het Burgerlijk Wetboek 
De minister antwoordt dat uit het Wetboek duidelijk blijkt 

dat de inzegening van een huwelijk zonder vooraf
gaand burgerlijk huwelijk in strijd is met de wet De 
wet laat zich echter niet uit over de kerkelijke inze
geningen van andere levensverbintenissen dan die 
welke het karakter van een huwelijk hebben ̂ ^ 

In de Vlaardingse gemeente is driemaal een levensverbinte
nis tussen partners van gelijk geslacht ingezegend Eenmaal 
door dominee Vos-Wiegand en tweemaal door dominee 
Slootmans De laatste betrof twee dames uit Engeland, die bij 
de Broederschap hadden aangeklopt met een verzoek tot in
zegening De Broederschap 'verdeelt' dergelijke verzoeken uit 
het buitenland over de gemeenten, met als gevolg dat 21 april 
2001 in Vlaardingen een remonstrantse dienst plaats vond in 
het Engels 

Gebouwen 
De Hoflaankerk is op 15 maart 1892 ingewijd als het Lokaal 
van de NPB Achter de eigenlijke kerkzaal bevinden zich 
een catechisatiekamer en een bestuurskamer, waarboven in 
1906/1907 de kosterswoning wordt gebouwd 
Het kerktorentje, een koepeltje, is hoofdzakelijk van hout en 

Kerkgevel tot 1956 

32 



na bijna twintig jaar bijna vergaan. Ook inwendig is de staat 
van het gebouw aan een dringende restauratie toe, de gaan
derij dreigt m te storten. Bestuurslid Pleun van den Berg/'' 
stelt een plan op, gelden worden ingezameld, genoeg zelfs om 
de kerk te voorzien van een echte toren en gebrandschilderde 
ramen, waarna het werk wordt gegund aan gemeentelid aan
nemer P. Both. Zondag 28 mei 1911 wordt de vernieuwde kerk 
ingewijd. 

In 1914 wordt aan de noordzijde van de bestuurskamer een 
predikantskamer met een portaal aangebouwd. 

Wanneer dominee Blokker in 1915 met vrouw en kind naar 
Vlaardingen komt, is er geen geschikte woonruimte te vin
den. Er wordt een bovenhuis gehuurd, maar vanuit de ge
meente komen geluiden dat dit toch niet passend is. Nadat 
een gemeentelid spontaan een renteloze lening toezegt van 
duizend gulden, volgen anderen dit voorbeeld en weldra kan 
er serieus werk gemaakt worden van de bouw van een eigen 
pastorie. Op 24 februari 1916 wordt door de zoon van Blokker, 
Nicolaas jr, de eerste steen gelegd, zoals nog altijd te zien is m 
de noordgevel van dit pand. Nieuwe Kerkstraat 2. 

De laatste predikant die in deze pastorie woont is Van Iterson. 
In 1955 wordt het pand van de hand gedaan en een nieuwe 
pastorie gekocht aan de Hogelaan. Rond diezelfde tijd wordt 
duidelijk dat het kerkgebouw in zo'n slechte staat verkeert, 
dat een ingrijpende restauratie onvermijdelijk wordt. Er komt 
een restauratiefonds en een bouwstenencommissie. Ook door 
inzamelen van oud papier poogt men de benodigde gelden bij
een te krijgen. Een welkome aanvulling vormt het batig saldo 
van de pastoriewisseling. Zondag 22 januari 1956 wordt de 
laatste dienst in de oude kerk gehouden. Van de oude kerk blij
ven slechts muren en dak behouden. Toch kan iedereen een 
uitstekende indruk krijgen van die oude kerk door de prach-

Eerste steen pastorie Nieuwe Kerkstraat 2 gelegd door de zoon van ds 
Blokker op 24 februari 1916 

Het oude interieur met het gebogen plafond 

tige maquette, in 1936 gemaakt door D van der Heul en in 
2005 in bruikleen afgestaan aan het Visserijmuseum. De ver
nieuwde kerk is een ontwerp van architect G. Feenstra, eerder 
verantwoordelijk voor de restauratie van de remonstrantse 
kerk in Nijmegen. Hoofdaannemers zijn de heren Woudenberg 
sr. en jr., terwijl kerkmeester F. Sparreboom een waakzaam 
oog op het geheel houdt. Voor de diensten vindt men zolang 
onderdak in de Harmonie. 
De bestuurskamer en catechisatiekamer worden samenge
voegd tot één ruimte, de Arminiuszaal. Voor de kerkenraad 
en de predikant komt er onder de gaanderij met het orgel, ter 
weerszijden van de ingang, een kamertje. Via het vernieuwde 
torentje is nog een blik te werpen op het oude ronde plafond 
boven het nieuwe horizontale plafond. 
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Op 25 oktober 1956 wordt het vernieuwde gebouw ingewijd 
Het IS wel wennen, in het bijzonder mist men de vertrouwde 
spreuk boven de ingang Alles wat adem heeft love den Heer 
Na 27 jaar keert deze spreuk, in een moderne letter en met 
een modern vormgegeven kruis, terug en wordt op 8 oktober 
1983 door het jongste en oudste lid van de gemeente onthuld 
In 2004 wordt duidelijk dat de gemeente er financieel zo 
slecht voorstaat dat het op termijn met mogelijk zal zijn om 
en over een eigen gebouw en over een eigen predikant te be
schikken Tal van mogelijkheden worden bekeken en lang
zamerhand raken de gemeenteleden vertrouwd met het idee 
dat het kerkgebouw afgestoten moet worden Men besluit tot 
verkoop aan een projectontwikkelaar over te gaan en op 24 
januari 2008 wordt het voorlopig koopcontract getekend De 
kerkenraad gaat op zoek naar andere locaties en de project
ontwikkelaar gaat aan de slag met het aanvragen van sloop-
en bouwvergunningen Uiterlijk 15 augustus moeten levering 
van het pand en betaling van de koopprijs plaatsvinden Na 
een aantal keren uitstel, meldt de projectontwikkelaar begin 
november, twee dagen voor de bijeenkomst met de notaris, 
dat die bijeenkomst geen doorgang kan vinden, omdat hij de 
financiering toch met rond heeft Het is duidelijk, de crisis 
IS aangebroken Korte tijd later wordt de projectontwikkelaar 
failliet verklaard De gemeente blijft met een kater achter, al 
wordt het leed enigszins verzacht door de wetenschap dat er 
gelukkig geen verplichtingen zijn aangegaan voor een moge
lijke nieuwe locatie 
In 2011 wordt een nieuwe poging gedaan kerk en grond te 
verkopen Er is genoeg belangstelling, maar het komt niet tot 
een aanvaardbaar bod In 2012 hebben zich nieuwe gegadig
den gemeld, zodat de onderhandelingen voortduren 

Leden en vrienden 
De Remonstrantse Broederschap kent geen geboorte- of doop-
leden Door de doop wordt men opgenomen in de wereldwijde 
kerk van Christus Lid worden doet men door een bewuste 
keuze op latere leeftijd en dat kan op twee manieren Na het 
volgen van catechisatie schrijft het adspirant-lid een eigen 
belijdenis, wordt in een vergadering van de kerkenraad als 
lid aangenomen en vervolgens in een zondagse dienst als lid 
bevestigd Een tweede mogelijkheid is dat men lid wordt door 
het onderschrijven van de zogenaamde beginselverklaring, 
een mogelijkheid die veelal gebruikt wordt als men op latere 
leeftijd besluit lid te worden 
Het schrijven van een eigen geloofsbelijdenis past in de tradi
tie van de Remonstrantse Broederschap, waarvan ontstaan en 
bestaan sterk is bepaald door juist het afwijzen van een vaste 
geloofsbelijdenis Niettemin kent de Broederschap op dit mo
ment een drietal geloofsbelijdenissen De eerste, geschreven 
door Episcopius, de woordvoerder van de remonstranten op de 
Nationale Synode, dateert van 1621 en is sindsdien een aantal 
malen in druk verschenen 

De tweede geloofsbelijdenis, opgesteld op initiatief van de 
seminariumhoogleraar G J Heering, wordt in de kerstdienst 
van 1940 in alle gemeenten voorgelezen en vervolgens in de 
Algemene Vergadering van 1941 aan de Broederschap aange
boden als 'een geestelijk product van haar predikantencorps' 
In 2001 verschijnt het boek Wij geloven - wat geloven wij'^ 
waarin een nieuwe belijdenistekst Deze 'proeve van belij
den' wordt in 2006, na bespreking in de gemeenten en de 
Algemene Vergadering, met enkele wijzigingen als een derde 
belijdenistekst aanvaard 

De beginselverklaring vindt zijn oorsprong in het reglement 
van de Broederschap 

En gelyk geen Maetschappy kan bestaen zonder 
Wetten en Regels, die met gemeen goedvinden zyn 
ingestelt tot een voorschrift van het gedrag der by-
zondere leden in zaken, waer door het oogmerk bevor
dert wordt waerom men zig in Maetschappy begeven 
heeft, zo heeft de Sociëteit der Remonstranten ligtelyk 
konnen zien, dat het gewigtigste en voortreffelykste 
van alle oogmerken zonder enige Wetten en Regels 
met zou konnen verkregen worden Hierom heeft ze 
reeds in den Jare 1633, toenze tot enig verhael en rust 

Titelblad van de belijdenis van Episcopius uit 1621 herdrukt in 1737 
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begon te komen, met gemeen overleg en goedkeuring 
enige regels ontworpen, ''° 

In 1861 wordt een nieuw reglement aangenomen en artikel 
1 bevat de eerste formulering van de beginselverklaring De 
tekst hiervan wordt in 1879, in 1928 en voor het laatst in 
1999, na uitgebreide gespreksronden in de gemeenten, her
zien 
Deze korte tekst, een soort minimumprogramma, luidt sinds
dien als volgt 

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsge
meenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus 
Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en 
verdraagzaamheid. God wil eren en dienen 

De Broederschap wordt met alleen door leden, maar ook door 
vrienden gevormd Het is moeilijk om een eenduidige om
schrijving van de 'vrienden' te geven In het algemeen zijn 
het mensen die zich weliswaar sterk verwant voelen met de 
remonstranten en zich in hun plaatselijke gemeenten thuis 
voelen maar niet, of nog niet, voluit remonstrant willen wor
den De reden hiervoor is prive, al is wel duidelijk dat het in 
veel gevallen gaat om mensen die lid zijn van een andere kerk, 
waar zij zich met meer thuis voelen, maar de band nog met 
willen doorsnijden Wanneer zij te kennen hebben gegeven 
vriend te willen worden van de Remonstrantse Broederschap, 
worden ze in een dienst officieel als vriend welkom geheten 
Hun inbreng in het gemeenteleven en de Broederschap als ge
heel, is van groot belang en de erkenning daarvan moge blij
ken uit het feit dat m de loop der jaren hun rechten en plichten 
vrijwel gelijk zijn geworden aan die van de leden In onder
staande grafieken van het ledenbestand van Vlaardingen en 
van de Broederschap is daarom geen verschil gemaakt tussen 
leden en vrienden 

Vlaardingen, maar ook in Maassluis, Maasland, Schiedam, 
op Voorne en zelfs tot in Brabant en Friesland, waarheen ge
meenteleden zijn verhuisd die de band met de Vlaardingse 
gemeente willen behouden 

De geschiedenis laat zien dat remonstranten afkerig zijn van 
onveranderbare teksten, zoals een vaste geloofsbelijdenis 
Zelfs de naam van de Broederschap staat van tijd tot tijd ter 
discussie Er is echter éen tekst die door de eeuwen heen, on
veranderd, de remonstranten erg dierbaar is gebleven Toen 
Onze Bode in een nieuw jasje werd gestoken, maakten de ge
meenteleden al snel duidelijk dat, hoe fraai de nieuwe bode er 
ook uitzag, één ding in ieder geval moest terugkomen de ver
trouwde tekst op de omslag, een tekst die in al zijn beknopt
heid zo fraai verwoordt wat remonstranten bindt 

Eenheid in het nodige, 
vrijheid m het onzekere, 

in alles de hefde 

Door de jaren heen is het Vlaardingse aandeel ongeveer 3% 
Vanaf het midden van de jaren negentig kruipt dat aandeel 
langzaam naar 2% Opgemerkt moet worden, dat de leden en 
vrienden van oudsher zeer verspreid wonen, niet alleen over 
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