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Laatste aanpassing: 28-02-2017 

 
Overzicht van rooms-katholieke geestelijken en predikanten van de 

Hervormde Gemeente 
in Zuidland (voorheen: Westenrijk) 

 
Een korte toelichting. 
Bij het samenstellen van deze reeks over de voorgangers van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Nederduitsch-Gereformeerde kerk en vanaf 1816 de Hervormde Gemeente van Zuidland heb ik diverse 
bronnen mogen raadplegen. Hieronder de belangrijkste: 
Allereerst gaat mijn dank uit naar Piet van Meggelen Andrzn., voormalig kerkrentmeester, voor de 
gegevens die hij al verzameld had en ter beschikking heeft gesteld. Dan Johannes van Toledo, die het 
boekwerkje “Grepen uit de geschiedenis van Zuidland” schreef. Hij was onderwijzer op de openbare 
lagere school in Zuidland en voorlezer en voorzanger in de Hervormde Gemeente van Zuidland in de 
jaren voor en na de Doleantie. Vervolgens de kerkgeschiedenis en notulen van de Classis Brielle, zoals 
deze vermeld zijn in de diverse jaargangen van “De Navorscher”. Maar ook de doop-, trouw- en 
overlijdensregisters en notulen van de Hervormde Gemeente in Zuidland. 
De standplaatsen en de gegevens van de meeste predikanten komen van de website www.dominees.nl 
en uit de boeken van F.A. van Lieburg: “Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 
1816”, deel 1 en 2 en de predikantenlijst van Kastelein. Verder heb ik diverse genealogieën op het 
internet geraadpleegd. 
Ook worden op diverse pagina’s de belangrijkste gebeurtenissen weergegeven die zich in de wereld en 
in de kerkelijke gemeente in die periode afspeelden, om u een tijdsbeeld te geven. Op het internet 
komen nieuwe gegevens over allerlei onderwerpen steeds sneller openbaar door de verdergaande 
digitalisering van de archieven en het openbaar maken daarvan. 
Over de predikanten kom ik zo telkens weer nieuwe gegevens tegen. Om die reden heb ik het maken 
van dit overzicht van pastoors en predikanten lange tijd uitgesteld. Maar je moet 
er eens aan beginnen, want de gegevensstroom stopt niet. Gelukkig maar. Deze lijst geeft dus de 
huidige stand van zaken weer (2014-2015). Eventuele latere aanvullingen worden zeker in het archief 
opgeslagen en bewaard. 
 
Nog even een toelichting op drie begrippen die regelmatig terugkomen: proponent, kandidaat en 
emeritaat. Een proponent is iemand die nog maar net is afgestudeerd in de theologie en nog geen 
gemeente heeft. Tot en met de 18e eeuw was voor beroepbare theologiestudenten de naam proponent 
gebruikelijk, vanaf de 19e eeuw kandidaat. 
Tegenwoordig is de naam kandidaat weer in onbruik en gebruikt men de naam proponent (kerkordelijk 
geregeld). Een kandidaat is een predikant die in aanmerking komt als voorganger in een gemeente. En 
predikanten die met emeritaat zijn, zijn met pensioen. 
 
Uit de notulen van ds. Petrus Verstraten van 30 juni 1686 kan onder voorbehoud voorzichtig worden 
afgeleid dat de eerste mis is opgedragen op 30 juni 1386. Zie het hoofdstuk 13 over ds. Verstraten. 
Dat is mogelijk niet in de Dorpskerk (de Bartholomeüskerk) die er nu staat, maar waarschijnlijk in een 
kapel of pastoorswoning, wellicht op de plaats van de huidige kerk in Zuidland. Maar dat is (nog) 
niet met zekerheid te zeggen.  De bouw van de huidige kerk past niet in dit overzicht, dat komt later. 
Telkens worden er twee pagina’s bij de het kerkblad gevoegd. In totaal zijn er 24 bladzijden. 
Ondanks dat in dit overzicht veel tijd en energie is gestoken en de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
betracht, kan het voorkomen dat er informatie ontbreekt of niet helemaal correct is. Als archivaris van de 
Protestantse Gemeente te Zuidland, de opvolger van de Hervormde Gemeente, vraag ik u vriendelijk 
contact met mij op te nemen als u aanvullingen, opmerkingen of correcties heeft. 
 
Bas Molengraaf. Verlorenkost 6 
3214 CV Zuidland 
0181-452162 of  06-40730846 
b.molengraaf@upcmail.nl 
Archivaris van de Protestantse Gemeente te Zuidland 
 
Als u belangstelling heeft voor deze geschiedenis en niet wilt wachten op alle losse bijlagen (in totaal 
waarschijnlijk 24 stuks) dan is het ook mogelijk dit compleet op een USB stick te ontvangen. Bezorg 
zelf een USB geheugen stick van 4 GB bij bovenstaand adres in een enveloppe met uw naam, adres 
en telefoon nummer, dan zorg ik dat de geschiedenis op de USB stick overgezet wordt.  
 

http://www.dominees.nl/
mailto:b.molengraaf@upcmail.nl
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We beginnen met een overzicht van de tot nu toe bekende Rooms-Katholieke geestelijken. 
In het tweede deel behandelen we de geloofsvervolging van diverse Zuidlandse gelovigen. 
En als laatste een overzicht van de predikanten die in Zuidland hebben gediend. 

 
Een overzicht van de tot nu toe bekende Rooms-Katholieke geestelijken. 

 
Uit de periode vóór 1472 zijn er (tot nu toe) geen namen van pastoors, kapelaans of andere 
katholieke geestelijken die in Zuidland werkzaam waren, bekend, anders dan de pastoor met de naam 
Lieve Claes. 
Er gaan dus 86 jaren, uitgaande van 1386, voorbij zonder dat we, tot nu toe, iets weten over de 
kerk en wie de geestelijken en voorgangers waren. Vóór 1559 viel de rooms-katholieke kerk hier 
onder het bisdom Utrecht en daarna onder het bisdom Haarlem. 
 

Pastoor Lieve Claes 
De eerste pastoor over wie iets bekend is, is een pastoor met de naam Lieve Claes. Hij 
overleed op 27 juni 1472. Het is niet bekend waar hij vandaan kwam en hoe lang hij pastoor was in 
Zuidland, dat  toen nog Westenrijk  heette. Ook is niet bekend of Lieve Claes zijn werkelijke naam was. 
 
Op zijn grafsteen stond: 

Hier le i t begrave Lieve Claes,  
Pastoor van deese kerck, 

die starf int jaer MCCCC en LXXII  
op ten XXVII sten dach van Junio.  

b i t voor hem. 
In de hoeken op de grafsteen de zinnebeelden (symbolen) van de 4 evangelisten. 

 
In het koor van de kerk lag vroeger een blauwe grafsteen met een levensgroot priesterbeeld van 
Lieve Claes, in misgewaad. Bij de verbouwing van het koor in 1908 werd deze steen weggehaald en 
ingemetseld in de oostmuur van de zogeheten Nieuwe kerk, rechts van de consistoriedeur. Die 
Nieuwe kerk was de aanbouw aan de bestaande kerk, de zogenaamde zijbeuk. Op foto’s van vóór 
de grote brand van 1918 is deze uitbreiding nog te zien. De zijbeuk is na de brand niet meer 
opgebouwd. Het muurtje aan de zuidkant van de kerk (aan de zijde van de Kerkstraat) herinnert er 
nog aan de omtrekken van de zijbeuk. Toen de grafsteen van Claes in de oostmuur werd 
ingemetseld, was hij al behoorlijk beschadigd. Dat kwam door het inhakken van een grafschrift voor 
schout Cornelissen, die in 1612 overleed. 

 
Priester Arent Cornelisz 

 
De tweede geestelijke waar we wat van weten, is Arent Cornelisz. Hij was priester en overleed op 11 
januari 1522. Van hem is eveneens een grafsteen beschreven, door Johannes van Toledo. Ook 
van priester Arent Cornelisz. weten we niet waar hij vandaan kwam en hoe lang hij priester in Zuidland 
was. 
 

Pastoor Mr. Dimmer 
 

Pastoor Mr. Dimmer is de volgende waar we heel weinig over weten. Alleen dat hij in 1544 overleed. 
 
Tijdsbeeld: een dorp met 780 inwoners 
Zuidland had in 1551 ongeveer 780 inwoners en was de op een na grootste plaats op Voorne en 
Putten. Alleen Den Briel was groter. 
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Vice-pastoor Marinus Everzwaert 

 
Ook wel genoemd Marcus Anthonisz. van Eversswaert of Marcus Overwaard. Het volgende is 
gevonden in: Oudheden en gestichten van Delft, van de uitgever Christiaan Vermey uit 1720, blz. 160 
en verder. Markus Anthonie Everzwaert woonde als priester tijdens de grote stadsbrand van Delft op 3 
mei 1536 in het Broederhuis Hieronymus-dal. Op 19 april 1536 wordt hij genoemd als Procurator 
(administrateur) van een geestelijke instelling. 
Hij was, voordat hij naar Zuidland kwam, vice-pastoor in de Nieuwe Kerk van Dordrecht en in Zuidland 
was hij ook vice-pastoor. Hij had, volgens de Rooms-Katholieke Kerk, ketterse denkbeelden. Hij werd 
daarvoor veroordeeld en zou op 30 juni 1553 naar Den Haag gebracht worden, waar hij om 10 uur in 
de morgen openlijk gevonnist zou worden. Maar in de Nieuwe Kerk in Dordrecht herriep hij zijn 
denkbeelden en zwoer deze af. Hij werd door het Hof van Holland veroordeeld en uit zijn ambt gezet 
en tot verbanning veroordeeld. Verbanning was een zware straf. Wie verbannen werd, mocht zich niet 
meer in een bepaald gebied of stad laten zien, of moest zich in een bepaald gebied vestigen. 
Vaak restte bannelingen een opgejaagd zwerversbestaan, omdat ze nergens welkom waren. Bij 
overtreding was er dikwijls alsnog de doodstraf. De tekst van de afzwering van Overwaards 
denkbeelden is te vinden in het Utrechts archief. 
Marinus Everzwaert heeft vrijwel zeker met tijdgenoot Angelus Merula, priester in de parochie van 
Heenvliet, gesproken. Merula ging ook in tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en werd 
daarvoor in 1557 tot de brandstapel veroordeeld. Kort voor zijn terechtstelling overleed hij echter aan 
een hartaanval 
 
Tijdsbeeld: de geloofsvervolging van diverse Zuidlandse gelovigen 
In de tijd  tussen priester Arent  Cornelisz. en  de Reformatie (1574) zijn in Zuidland diverse 
mensen verbrand, verdronken, verminkt of verbannen omdat ze het niet eens waren met hoe de 
Rooms-Katholieke Kerk omging met de inhoud van de Bijbel en de toepassing daarvan in het 
dagelijks leven. De eerste martelaar in de Noordelijke Nederlanden waarvan de naam is opgetekend, 
was Jan de Bakker (Johannes Pistorius), die op 16 september 1525 werd gewurgd en verbrand in Den 
Haag. 
Het volgende is uit “De reformatie op Voorne en Putten” geschreven door W. G. Visser: Zuidland was 
in de jaren twintig van de 16e  eeuw een brandpunt van ketterij. Als gunstig gelegen marktplaats 
bood Zuidland een goede gelegenheid voor de uitwisseling van nieuwe ideeën. Het zal ook zeker niet 
toevallig zijn dat juist de baljuw van Putten door de Raad van Holland naar Den Haag wordt 
ontboden waar hij werd vermaand wat tegen die ketterij te doen. Niettemin werden bijna dagelijks 
druk bezochte samenkomsten gehouden in het huis van de kleermaker Tiel of van Catelijne 
Bouwens, waar het evangelie werd voorgelezen en verklaard. Ook de uit Zuidland afkomstige 
schipper Willem Gielisz. hield op zijn reizen naar Zeeland bijeenkomsten aan boord waar de 
Lutherse denkbeelden werden geleerd. 
De eerste martelaar uit Zuidland was Catelijne Bouwens. Zij werd in 1529 in Den Haag als relaps (weer 
tot ketterij vervallen bekeerling) verbrand. Enkele andere inwoners uit Zuidland kregen lichtere 
vonnissen.  Leibe Leips stond samen met Catelijne Bouwens (haar buurvrouw) in Den Haag terecht 
wegens ketterij, maar toonde berouw door haar ketterse uitdrukkingen te herroepen. Zij werd 
veroordeeld tot levenslange, strenge boetedoening. Beiden wilden niet buigen voor de processie die 
door het dorp ging en bespotten de heilige monstrans (een hostiehouder of relikwieënhouder, 
meestal van zilver of goud) met de woorden: “Ziet, dat is der Papen God”. De pastoor probeerde 
hen tot inkeer te brengen en hen te dwingen het “Heilige” de verschuldigde eerbied te brengen, 
maar Catelijne en Leibe gingen hun woning binnen onder het uiten van schampere woorden, “zeer 
wanordelijk de doeren toestoetende” (zeer opstandig de deuren dichtslaand). Spoedig bevonden 
Catelijne en Leibe zich in hechtenis in de Voorpoort in Den Haag, om later door de Inquisitie te 
worden gehoord. Catelijne bleef volharden en werd ter dood veroordeeld. Haar leven eindigde op 26 
oktober 1529 op de brandstapel samen met een man uit Dordrecht. Leibe toonde dus berouw, herriep 
haar ketterse uitlatingen en moest levenslang streng boetedoen. Volgens de overlevering zou 
Catelijne in een huis op de Ring hebben gewoond, nu Ring 17. 
Ook Adriaen Cram was bij het opstootje aanwezig en ontzegde zich niet “de grouwzaamste ketterijen” 
te veroorloven tegen de pastoor en zijn processiegangers. Ook hij kwam in de Voorpoort in Den 
Haag terecht. Adriaen kreeg als straf een gloeiende priem door zijn tong gestoken, “opdat dit hem 
levenslang zou helpen herinneren dat het de mens niet geoorloofd is, zij het ook in ogenblikken van 
opwinding, ten gehore van een ieder, te zeggen wat men denkt”. 
In februari 1532 werd Ewout Jorisz schuldig bevonden, samen met Lennart Matthijsz., aan kritiek 
op de kerkelijke leerstellingen, aan ketterij, heiligschennis en blasfemie (godslastering). Zij kregen 
echter gratie omdat Karel V in een triomftocht door Brabant en Vlaanderen trok nadat hij in 1530 tot  
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keizer was gekroond door de paus. Toch bleven Ewout en Lennart niet onbestraft. Zij werden op het 
schavot op een rad gebonden en hun tongen werden doorboord. Ook werden hun goederen 
geconfisqueerd, in beslaggenomen, en werden ze voor eeuwig verbannen. Daarnaast moesten ze 
het hof om vergiffenis bidden en met een grote kaars voor schout en schepenen in Westenrijk 
(Zuidland) verschijnen. Deze kaars moesten zij herhaaldelijk tijdens optochten door het dorp dragen en 
roepen om vergiffenis over hun dwalen. Ook een onbekend gebleven Zuidlandse vrouw, doopsgezind 
en volgeling van Menno Simonszoon, werd vanwege haar ketterse ideeën in 1538 naar Den Haag 
gebracht, gevonnist en verbrand. 
 
Hieronder een beschrijving van wat Jan Jansz Brandt overkwam, zoals deze door F. van Hoorn 
beschreven is in het verhaal “Een Zuidlandse Martelaar” in het blad “Oud Geervliet: 
Jan Jansz Brandt en zijn vrouw waren ook volgelingen geworden van Menno Simons. Jan leidde eerder 
een allesbehalve braaf leven, maar was bekeerd en een zachtmoedig man geworden en 
vastberaden de leer van Simons te volgen. Baljuw Willem Drenkwaard, een ambtenaar die zich 
met godsdienstzaken bezighield, was een weinig buigzame man. Hij liet Jan op 29 november 1559 
gevangennemen en opsluiten in de kerkers van het kasteel Hof van Putten in Geervliet. Er werden 
theologen op hem losgelaten, die hem tot andere gedachten probeerden te brengen. Jan bleef bij 
zijn nieuwverworven overtuiging. Wel sprak hij er zijn verbazing over uit dat men hem vroeger, toen 
op zijn levenswandel veel was aan te merken, met rust liet en hem nu, nu hij een oppassende 
man was geworden, zo vervolgde. Ook bedreiging met de doodstraf deed zijn geloof niet wankelen. 
14 dagen later werd het vonnis voltrokken. Jan werd in een zak gebonden en verdronken in de 
slotgracht van het kasteel. 
 
Hieronder een aanvullende beschrijving van de gebeurtenissen met schepen (bestuurder) Jan 
Jansz Brandt, van de hand van Johannes van Toledo. Hij besteedt in zijn beschrijving ook aandacht 
aan de lotgevallen van Jans zwangere vrouw Weintje Claesdr. 
Jan Jansz Brandt had in zijn jeugd een losbandig leven geleid. Na zijn bekering werd zowel hij als 
zijn vrouw lid van de doopsgezinde gemeente. Zij waren inwoners van Zuidland en werden 
gearresteerd op 29 november 1559 in Geervliet. Jan bleef standvastig, hoewel de kloosterlingen hem 
en  zijn vrouw probeerden  tot andere gedachten te brengen. Beiden werden ter dood veroordeeld. 
De uitvoering werd niet onmiddellijk na het vonnis voltrokken. Vrienden van Jan boden losgeld aan, 
maar dit was tevergeefs. De executie vond plaats op 29 december 1559 in het kasteel van Geervliet. 
Jan werd gebonden en in een zak gestopt en vanaf  de  hofbrug  in  de  kasteelgracht  gegooid.  De  
zak  scheurde  echter  open  en  Jan probeerde de kant te bereiken. Maar de beul duwde hem onder 
water met een paal, zodat hij een jammerlijke verdrinkingsdood stierf. Een grote mensenmenigte 
was getuige van dit afgrijselijke schouwspel en begon te morren en kreten van medelijden, afkeuring, 
afschuw en bedreigingen te uiten. Weintje Claesdr. zat nog steeds in de kerker in Geervliet met haar 
nog ongeboren kind. Als het kind geboren zou worden, zou zij hetzelfde lot ondergaan als haar 
man. De baljuw en zijn companen waren toch wel onder de indruk van de menigte mensen die zo 
hadden geprotesteerd tegen de verdrinkingsdood van Jan en bedachten dat Weintje een inwoner van 
Westenrijk (Zuidland) was. Zij besloten Weintje over te dragen aan Hendrik van Drenkwaard, die de 
lijfstraffen in Westenrijk mocht uitvoeren. In het diepste geheim werd ze, midden januari 1560, naar 
het kasteel van Drenkwaard vervoerd, ongeveer waar nu de speeltuin van De Vlielander is (De 
Savornin Lohmanstraat). Hier verbleef ze nog enkele dagen waarna ze, in het diepste geheim, in de 
nacht van een der laatste dagen van januari 1560 alsnog werd verdronken in een put. Deze put 
was ontstaan tijdens een doorbraak van de Gooidijk, nu Stationsweg, die de toen nog brede rivier 
Bernisse begrensde. De put werd sinds die tijd “Den Onzalige” genoemd, een naam die later werd 
verbasterd tot “Den Ozaal”. Er is in die tijd spontaan een lied of gedicht over die gebeurtenissen 
gemaakt. Dit lied is in zijn originele versie in het bezit van het archief van de Protestantse Gemeente 
in Zuidland. De put is er nu niet meer, maar heeft ongeveer gelegen waar nu het theehuisje staat op 
de verhoging in de tuin, links van Stationsweg 9. 
Over het kindje van Weintje is niet veel bekend. We weten niet of het in Geervliet of in 
Westenrijk is geboren, en ook niet of het een jongetje of een meisje was. 
 
Van de ruim 2.000 martelaren in de gezamenlijke Nederlanden (Zuidelijke- en de Noordelijke 
Nederlanden) was niet minder dan driekwart doopsgezind. Onder hen was bijna een derde vrouw. 
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Tijdsbeeld: Allerheiligenvloed en protestantisme 
Op 1 november 1570 werd tijdens de Allerheiligenvloed een sluis weggeslagen in de polder van 
Zuidland. Door deze stormvloed verdronken 25 mensen in Zuidland. 
Anderhalf jaar later, op 1 april 1572, namen de watergeuzen, onder leiding van Lumeij, Den Briel in. 
Daarna gingen de meeste kerken op Voorne en Putten – en dus ook de kerk van Zuidland - over naar 
het protestantisme. Tot aan 1795, de Franse tijd, waren de benoemingen van predikanten een 
samenspraak tussen het bestuur van de kerkelijke gemeente, het plaatselijke burgerbestuur en de 
betreffende Classis. De salarissen van predikanten en het onderhoud van kerkgebouw en pastorie 
werden tot 1795 betaald door de burgerlijke overheid, met soms een bijdrage van de kerkelijke 
gemeente om het voor een predikant aantrekkelijker te maken om te komen. 
 
Vanaf de eerste vergadering van de Classis Voorne, Putten en Overflakkee, op 19 april 1574, zijn de 
handelingen opgetekend van het wel en wee van de kerkelijke gemeenten die tot de Classis behoorden. 
Al in die eerste vergadering, gehouden in Brielle, kwamen er klachten naar voren over diverse 
predikanten. De Classis had het in de eerste jaren erg druk met het scheiden van het kaf van het koren. 
Tot ver in 1600 werden predikanten in Goedereede, Oostvoorne, Goudswaard, Abbenbroek, Zuidland, 
Zwartewaal, Dirksland, Ouddorp en Sommelsdijk overgeplaatst, losgemaakt of ontslagen. De redenen 
waren uiteenlopend. De een wilde niet geëxamineerd worden tot predikant, de ander verkondigde een 
geloof dat sterk de kant op ging van de wederdopers (Mennonieten), weer een ander had een niet- 
christelijke levenswandel. Daarbij moet gedacht worden aan dronkenschap, de afwezigheid van een 
goed huishouden, het bedreigen van personen, betaalde bijbaantjes, bemoeizucht met de plaatselijke 
overheden en een gebrek aan zorg voor de kerkelijke gemeente, of een combinatie daarvan. 
Dat veel predikanten in die tijd tekortschoten, komt vooral doordat er nog weinig kader en structuur was. 
Voorheen was er de Rooms-Katholieke Kerk, die priesters en pastoors opleidde en daarmee hun kennis 
en kwaliteit min of meer waarborgde. Dat was nu weg. Voormalige monniken, pastoors, kapelaans, 
schoolmeesters en verder mensen die niet of nauwelijks theologische geschoold waren, werden 
aangesteld als predikant. Onder de 1.174 Gereformeerde (Hervormde) predikanten die er tussen 1572 
en 1600 zijn geteld, bleken er zeker 200 uit de rooms-katholieke geestelijkheid en 95 uit niet-ambtelijke 
beroepsgroepen te komen. Beide categorieën (en zeker de laatste) waren waarschijnlijk groter in 
omvang. In de loop van de tijd werden beide groepen verdrongen door theologiestudenten die (sinds 
1575) in Leiden (en daarna ook in andere plaatsen) opgeleid werden en wel met voldoende bagage als 
predikant aan de slag konden. 
 
Latijnse namen van predikanten 
Vanaf het begin gaven de predikanten een Latijns tintje aan hun namen. Zo werd de naam van ds. 
Ruytinck tot Ruijtingius omgevormd. Velen hadden zelfs een heel andere naam, zoals ds. Jan 
Hendrickze van Os die zich ds. Joannes Ossius noemde. De vader van ds. Jacobus Florianus 
heette Blommaerts. Deze “modegril” werd ruim 100 jaar later weer langzaam beëindigd. 
 
Tijdsbeeld: de Zwarte Dood 
In 1347 waarde de Pest door Europa en maakte vele miljoenen slachtoffers. Deze epidemie stak in de 
eeuwen daarna telkens weer de kop op. In 1563, 1569, 1629, 1644, 1663 en 1664 waren er zware 
pestepidemieën en tot aan het einde van de 18e eeuw waren er nog kleinere uitbraken, verspreid over 
Europa. De bevolking moet in grote angst voor deze Zwarte Dood hebben geleefd. Sommige 
predikanten die in Zuidland dienden, zijn op jonge leeftijd overleden, zoals ds. Jacobus Paludanus (37 
jaar, overleden in 1645) en ds. Cornelius Bruynvisch (29 jaar oud, overleden in 1652). Of de oorzaken 
van hun overlijden met de pest verband hielden, is niet bekend. 
 
De eerste vergadering van de Classis Brielle werd op 19 april 1574 gehouden in Brielle, hieronder 
vielen de Gereformeerde kerken van Voorne en Putten en Goeree Overflakkee, en de plaatsen 
Goudswaard en Piershil in de Hoekse Waard. 
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Overzicht van de predikanten die in Zuidland hebben gediend 
 

1 
Ds. Joannis Ossius  

1574 – 1583 
 

De eerste predikant in Zuidland was Joannis Ossius, ook wel Jan Hendrickze van Os genoemd. In het 
boek “Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld”, geschreven door Drs. J. P. Bijl, wordt vermeld 
dat Jan van Os of Johan Hendrik van Os in 1572 de laatste pastoor van Strijen was en dat hij 
protestants werd. In een oude rekening van het geestelijk kantoor van Delft wordt vermeld dat hij in 
Strijen over 5 jaren betalingen heeft ontvangen, namelijk 1566 tot en met 1571. Ds. Ossius was al 
predikant in Zuidland vóór 19 april 1574. Hij overleed vóór 17 april 1583 en was gehuwd met Lindge 
Govertdr. Zij werd op 17 april 1583 als weduwe van hem genoemd in een akte. Ook de kerk van 
Zuidland begon, zoals eerder vermeld, met een valse start. Ds. Joannis Ossius was aanwezig op de 
eerste Classisvergadering in Brielle, op 19 april 1574. Op 13 september 1574 beloofde hij tijdens de 
Classisvergadering zijn uiterste best te doen om Theodorus Gerritsze, uit Oudenhoorn, het geld te 
betalen dat hij nog over het voorgaande jaar te goed had en er bij het gerecht op aan te dringen dit 
af te handelen. In haar vergadering van 19 april 1581 oordeelde de Classis dat ds. Jan Hendrikse 
(van Os) een betrekking bekleedde die onverenigbaar was met het ambt van predikant. Hij werd 
gemaand dat ”hy syn rentemeesterschap terstont verlate” met de waarschuwing dat hij zijn ambt als 
predikant moest opgeven als hij de betrekking niet opgaf. De Classis gaf geen duidelijke 
beschrijving van de betrekking, maar het ging om een bijverdienste die niet was toegestaan. In de 
Classisvergadering van 25 september 1582 kwamen er opnieuw klachten binnen tegen hem, zoals 
dronkenschap, ”tictacken” (een soort dobbel- of gokspel), een godslasterlijk leven, het niet voldoende 
naar de kerkelijke gemeente omzien, in gezelschap van lichtvaardige mensen verkeren, het bedreigen 
van twee personen en zich met politieke zaken buiten zijn ambt bemoeien. Daarnaast was zijn 
huishouden niet zo vredig als het had moeten zijn. De Classis vroeg aan Aegidius Joannis Frisius 
en Jacobus Postelius, beiden predikant in Brielle, om de klachten te onderzoeken. 
In de Classisvergadering van 8 oktober 1582 brachten de onderzoekers verslag uit en de 
klachten werden gegrond verklaard. Besloten werd Johannes Ossius voor een periode van 14 dagen 
op non-actief te stellen. Op 22 november 1582 diende een strafzaak bij het Hof van Holland, waarbij 
Jan Hendricxs van Os tegenover Cornelis Jans Heule en Domis Piersse in een proces waren 
verwikkeld. Waarover dit ging, is niet duidelijk. Hij werd op 3 maart 1583 weer 14 dagen op non-actief 
gesteld en tijdelijk vervangen door ds. Sijmon Janzse, predikant uit Dirksland. Tijdens deze periode 
moest hij openbare belijdenis van zijn zonden doen en berouw tonen voor “den predicstoel” aan de 
gemeente. Als hij spijt zou tonen van zijn tekortkomingen, zou hij weer in genade aangenomen worden 
en kon Zuidland verder met zijn predikant. Zo niet, dan zou een andere gemeente voor hem 
worden gezocht en kon in “Suijtlant” een andere predikant worden beroepen. Op 25 april 1583 
verzocht de gemeente Zuidland de Classis naar een ander predikant te mogen omzien. Jan 
Hendrickzse van Os overleed tijdens deze 14 dagen of zeer kort daarop. In ieder geval vóór 17 april 
1583, want op deze datum wordt zijn vrouw in een akte als zijn weduwe genoemd. 
 

2 
Ds. Joannes Tayus  

1583 - 1591 
Ds. Joannes Tayus, ook wel als Taeije, Thay of Tajus geschreven, was vanaf 29 augustus 1583 als 
predikant in Zuidland werkzaam. Op 7 februari 1591 ging hij in op een beroep vanuit 
Brouwershaven. 
Het is niet bekend met wie hij getrouwd was. Wel dat hij een zoon had, Johannes, die in 
Zuidland werd geboren en in 1606 predikant was in Overmeer (nu: Noord-Holland). Op 12 februari 
1623 ging hij in Brielle als weduwnaar in ondertrouw met de weduwe Neeltje Cornelisdr. Zij trouwden 
in een andere plaats. Joannes was toen predikant in Brouwershaven. Op 25 mei 1625 werd hij 
emeritus predikant en vestigde zich in Leiden. Op 2 juni van dat jaar liet hij zich in het album 
academicum (als student) aan de universiteit daar inschrijven. Zijn overlijdensdatum is niet bekend. 
Joannes Tayus was nog maar zeer kort in Zuidland toen hij op 3 oktober 1583 de Classis verzocht 
of het hem vrijstond naar de “Korndick” (Goudswaard) over te gaan. De Classis wilde dat hij in 
“Suijtlant” bleef, ook al omdat de gemeente van Zuidland dat wilde. In de vergadering van de 
Classis van 5 oktober 1587 kreeg hij de opdracht: ”t’Is Johanni Thaij, dienaer des H: Woorts in 
Suytlant, opgelecht van den Classi dat hie zal met aller naersticheit opteekenen alle geschiedenissen, 
die met waerheit geschiet te sine moghen bevonden worden ofte naemaels geschieden moghen”. 
Hij kreeg dus de opdracht alle kerkenraadsverhandelingen en wat er gebeurde in de kerkelijke  
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gemeente, naar waarheid op te tekenen. Of hij dit gedaan heeft, is niet duidelijk want het eerste 
notulenboek (kerkeboek) dat in het bezit is van de Hervormde Gemeente in Zuidland stamt uit 
1671. Het kan zijn dat er notulenboeken verloren zijn gegaan, want de Classis kwam hier in latere 
jaren niet meer op terug, terwijl zij heel vasthoudend was in het nakomen van gemaakte afspraken. 
Tayus was als afgevaardigde van de Classis Brielle aanwezig bij de Particuliere Synode in 
Dordrecht op 28 januari 1590, samen met ds. Aegidius Joannis uit Brielle en ds. Joachim 
Horstius uit Oude-Tonge. Hij kreeg begin 1591 een beroep uit Brouwershaven, vroeg en kreeg 
toestemming van de kerkenraad én van de plaatselijke “Overheijt” om naar Brouwershaven te 
vertrekken. De goedkeuring van de Classis werd omzeild en dus kon de Classis hem niet meer 
tegenhouden. Hij vertrok met een attestatie van de Classis die niet graag werd afgegeven. Ook kreeg 
de kerkenraad een uitbrander van de Classis dat zij beter op de zaken had moeten toezien. De Classis  
had bij  het beroep naar  Brouwershaven eerder ingeschakeld moeten worden. Vóór zijn vertrek, in 
1591, naar Brouwerhaven werd hem nog van alles verweten. Zo zou hij geld aangenomen hebben 
(17 gulden) bij het verkrijgen van strafvermindering voor iemand die een moord had gepleegd. Ook 
zou hij voordeel hebben genoten (in geld of geschenken) bij het vrij krijgen van Mennonietische 
schepenen (gemeenteraadsleden) uit Spijkenisse. Daarnaast zou hij iemand met de dood bedreigd 
hebben die hem had beloofd tarwe te geven en die belofte niet nakwam. Zo waren er nog meer 
zaken, zoals het niet nakomen van zijn zwijgplicht ten opzichte van Egidus Noteus, predikant in 
Spijkenisse. De Classis gaf hem een attestatie mee naar Brouwershaven die niet zo goed was. 
Brouwershaven protesteerde tegen deze attestatie en de Classis gaf uiteindelijk een betere verklaring 
van goed functioneren mee. Ook werd hem op 11 maart 1591 een afscheid aangeboden. In 1601 
schreef hij een proefschrift: “Proeve van de leere der Wederdooperen”, uitgegeven in Leiden door Jan 
Claesz Dorp, een werkje dat door Gomarus ‘grondig, nuttig en stichtelijk’ werd geprezen. Gomarus 
was hoogleraar theologie aan de universiteit in Leiden. In dit boekje worden in 11 punten de 
dwalingen van de wederdopers ontzenuwd.  
 
Tijdsbeeld: de moord op Willem van Oranje 
10 juli 1584 werd prins Willem van Oranje in Delft vermoord. De opstand tegen de koning van Spanje 
was daarmee, voor even, zijn leider kwijt. 
 

3 
Ds. Henricus Crieckenbeek  

1591 - 1594 
Henricus Crieckenbeek (ook wel als Krie(c)kenbeek of Crieckenbeeck geschreven) was in mei 1577 
predikant in Zwartewaal. Op 12 januari 1581 ging hij van Zwartewaal naar Muiden, van waaruit al 
voor de tweede maal een beroep op hem was uitbracht. Hij ging op 29 mei 1589 naar Rockanje. Hij 
kwam, na Rockanje, op 2 juli 1591 naar Zuidland. Hij was de zoon van Pieter Crieckenbeek.  Het is 
niet bekend met wie hij was getrouwd. De predikant kon in Zwartewaal niet rondkomen van zijn 
salaris en moest ook nog voor zijn zieke vader zorgen. Hij vroeg om wat meer salaris (alimentatie) 
bij de Classis en bij de plaatselijke overheid van Zwartewaal. Hij kreeg als antwoord de suggestie 
om maar een beroep in St-Maartensdijk aan te nemen. Maar uit Zwartewaal wilde hij nog niet weg, 
omdat zijn vader arm en ernstig ziek was. Daarom wees hij beroepen van Utrecht, Tholen en St-
Maartensdijk af. In Zwartewaal was het niet alleen de predikant die gebrek leed, ook de 
schoolmeester kreeg niet voldoende van de plaatselijke overheid om in zijn onderhoud te voorzien.  
Crieckenbeek wilde uiteindelijk toch weg uit Zwartewaal, zijn vader was intussen waarschijnlijk 
overleden. In 1580 wilde hij naar Muiden, maar de Classis was het daar niet mee eens. Hij voerde 
in een brief zijn slechte gezondheid aan. Los daarvan kon zijn vrouw niet in Zwartewaal aarden, 
waardoor ook zij ernstig ziek was. Als de Classis hem en zijn vrouw niet wilde laten gaan, zou dat 
wellicht de dood van zijn vrouw kunnen betekenen, zo schreef hij. De Classis schrok daarvan en 
gaf hem toestemming. (de Classis had hem liever in de omgeving gehouden). 
Eerder wilde ds. Florentius Geritsz. ook weg uit Zwartewaal. Ook hij klaagde in 1576 erover dat hij zich 
dikwijls ziek en zwak voelde en dat hij weg wilde uit het dorp, omdat hij de lucht daar niet verdragen 
kon. Henricus Crieckenbeek is overleden voor 12 juni 1594 in Zuidland. De Classis vroeg op 15 juni 
1595 bij de E. Heeren Staten (Staten van Holland) van een jaarlijkse uitkering aan voor zijn weduwe. 
Het is niet bekend of hij kinderen had. 
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4 

Ds. Petrus (van) Berck  
1594 - 1595 

Ds. Petrus van Berck, ook wel Petrus Berck genoemd, was predikant in Vreeswijk van 1583 tot 1588. 
Hij ging hierna naar Bolsward (tot 1593) en daarna naar Polsbroek, in de provincie Utrecht, nabij 
Lopik. Daar bleef hij tot november 1594. De predikant kwam vervolgens naar Zuidland. (De gegevens 
in deel 1 van F.A van Lieburg en de gegevens op de website van www.dominees.nl komen niet 
precies overeen). De naam van zijn vrouw is niet bekend. Hij overleed op 24 mei 1595. Het 
volgende is gevonden in de notulen van de Classis: 
Petrus van Berck kon bij de Classisvergadering op 10 april 1595 geen goede attestatie 
(getuigschrift) overleggen van zijn vorige gemeente Polsbroek en werd daarom verplicht op de 
eerstvolgende vergadering dat stuk alsnog te overleggen. Hij kreeg daarvoor niet de kans omdat hij op 
24 mei dat jaar overleed. Ds. van Berck werd niet in Zuidland begraven. Dit kunnen we opmaken uit 
het feit dat de ouderlingen van deze kerk, Victor Claisze en Mr. Jooris Danielsze (ook schoolmeester), 
op 12 juni 1595 bij de Classis vroegen om in de onkosten van het transport van de overleden 
predikant bij te dragen. De weduwe van Petrus van Berck kreeg in 1596 een uitkering van 50 
gulden per jaar uit de in 1596 opgerichte Classicale Weduwenbeurs. Daarvóór kregen 
predikantsweduwen een uitkering van de staat, zoals de weduwe van ds. Osisus, Lindge Govertdr. In 
het “Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek” staat ook een ds. Petrus Berck, maar zijn 
gegevens komen niet overeen met die van de predikant uit Zuidland. Na proefpredicaties van enkele 
predikanten viel het oog op Joachimus Horstius, predikant te Oude Tonge. Maar Oude Tonge liet hem 
niet gaan. 
 

5 
Ds. Rudolphus van Uiterwijck 

1596 - 1599 
Rudolphus van Uiterwijck, ook wel als Vuijtterwijck of Uiterwijk geschreven, werd geboren in 
Overijssel en begon zijn turbulente loopbaan als predikant in 1588 in het plaatsje IJtens in 
Friesland. Hij vertrok daar in 1589, uit eigen beweging, naar Burgwert (Fr). Hij moest al in 1590 van 
de Synode terug naar IJtens, maar bleef daar slechts zeer korte tijd. Van Uiterwijck vertrok in 1592 naar 
Wons-Engwier (Fr) en werd daar in 1594 afgezet. 
Deze predikant ging hierna naar Cothen (tot maart 1596) en kwam vervolgens naar Zuidland (na 16 
april 1596). Na 15 november 1599 ging hij weer terug naar Wons, waar hij 5 jaar eerder was afgezet. 
Op 28 juli 1602 was hij predikant in Koekanje (Drenthe). In hetzelfde jaar (november) vertrok hij 
alweer naar Staphorst (Overijssel). Daar bleef hij tot aan zijn emeritaat in 1617. Van Uiterwijck 
trouwde met Griet Gerritsdr., die in 1622 overleed. Zelf overleed hij in Staphorst, eveneens in 1622. 
De door ds. Uiterwijck meegebrachte aanbevelingsbrieven voor de Classis waren geschreven door 
enkele personen die van horen zeggen hadden hoe hij was. Hij werd door de Classis gehoord en 
eigenlijk niet zo goed bevonden, maar omdat hijzelf naar Zuidland was gekomen voor de vacante 
plaats en “om hem niet te bedroeven” omdat hij van ver was gekomen, werd besloten hem voor 
een jaar aan te stellen en daarna de gemeente te laten beslissen. De predikant beviel klaarblijkelijk 
goed, want hij werd aangesteld als predikant zonder de Classis eerst te raadplegen, wat de 
kerkenraad en de magistraten (gemeenteraad) van Zuidland (wederom) op een uitbrander kwam te 
staan van de Classis.  
Rudolphus van Uiterwijck werd in zijn Zuidlandse periode door Mr. Henr. Jansz. uit Rotterdam, 
beschuldigd dat hij bij enige duivelsbezweringen betrokken zou zijn geweest. Bij een beroep op hem 
vanuit Hekelingen kwam naar voren dat hij schulden had gemaakt in Zuidland. In de notulen van de 
Classisvergadering van 17 juni 1598 staat: “Is goetgevonden dat Reynier Donteclocke als visitator 
met Gooris Arentsze sal geen (gaan) in de plaetse van Suijtlant om te hooren ende te zien hoe het 
staet met de zaeke van Rodolphas Vuijterwijck aengande zijn schulden, ende te spreken met die 
van Suijtlant om te zien oft men een bequaem middel soude connen treffen om den goeden man 
vuyt die swaricheijt te helpen. Enz” Hekelingen trok het beroep in na het vernemen van de perikelen 
rond de predikant. Zuidland wilde van hem af en drong er bij de Classis op aan een regeling te treffen 
met de predikant en met zijn schuldenaren, zodat hij schuldenvrij kon vertrekken. De Classis stemde 
hiermee in. De predikant was bijvoorbeeld 110 gulden verschuldigd aan een weduwe in Vriesland 
(ongeveer een jaarinkomen in die tijd). In totaal had hij 351 gulden schuld. Hij kreeg op 15 
november 1599 een beroep uit Wons. Men heeft hem nog 66 gulden uitbetaald over het laatste 
kwartaal. De predikant liet een zo grote schuld achter dat de gemeente zich enige tijd geen eigen 
predikant kon veroorloven.  
 
 

http://www.dominees.nl/


 
9 

 
In  het  “Nieuwsblad  van  Friesland”  van  27  januari  1941  staat  het  volgende  over  hem 
geschreven: 
De eerste predikant van de Hervormde Gemeente te Wons en Engwier was Rudolf Uiterwijk die hier 
stond in 1592. Reeds twee jaar later waren er moeilijkheden gerezen in de gemeente rondom de 
predikant, en wel zo dat hij werd genoodzaakt het ambt neer te leggen. Van 1595 tot 1599 was Gellius 
Schotanus predikant te Wons, maar toen deze in 1599 een beroep naar Goutum had aangenomen, 
kwam ds. Uiterwijk weer opdagen (uit Zuidland) en heeft hij volgens sommige schrijvers „eigendunkelijk 
de dienst zich hier aangematigd." Op de Synode van 1601 kwam zijn houding ter sprake en daar werd 
besloten dat men hem in Friesland niet meer tot het ambt zou toelaten. Om hem enige tijd te gunnen 
zodat hij naar een beroep buiten de provincie om kon zien of een andere betrekking te zoeken, werd 
hem het traktement dat hij bij Wons genoot gegarandeerd tot mei van dat jaar. Wat later tekende 
Uiterwijk een akte waarin hij beloofde vóór mei 1602 de provincie te zullen verlaten, geen dienst meer te 
zullen doen en ook de Classis geen moeilijkheden meer te bezorgen. Hij was echter nog niet zo haastig 
en in april 1602, nog in Friesland aanwezig zijnde, moest hij nogmaals schriftelijk beloven ten 
spoedigste te zullen vertrekken, wat hij dan ook gedaan heeft, want in juli 1602 is ds. Uiterwijk predikant 
in Koekanje en neemt in datzelfde jaar een beroep aan naar Staphorst. In 1617 werd hem emeritaat 
verleend. 
 
Tijdsbeeld: 1600, Slag bij Nieuwpoort en slavenhandel 
In 1600 versloeg prins Maurits een groot Spaans leger bij Nieuwpoort, in een berucht geworden slag die 
iedereen uit de schoolboekjes kent. Hoewel de slag in ons collectieve geheugen is gegrift, was de 
overwinning nipt en strategisch niet zo van waarde. Het eigenlijke doel van de prins, of liever gezegd van 
de Staten-Generaal die de prins eropuit stuurden, was de bezetting van het verderop gelegen 
Duinkerken, omdat van daaruit kapers de Nederlandse koopvaardij veel schade toebrachten. De tocht 
naar Duinkerken werd, als gevolg van de slag bij Nieuwpoort, afgeblazen. Voor het moreel onder de 
bevolking was de overwinning bij Nieuwpoort overigens wel heel goed. 
In dezelfde periode, rond 1600, begon de slavenhandel door Nederlandse reders en later door de 
Verenigde West Indische Compagnie, de WIC. Ook de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, 
bezondigde zich hieraan. Vele honderdduizenden slaven werden naar Zuid-Amerika en Indië vervoerd 
totdat in 1863 de slavernij in Nederland werd afgeschaft. 
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Ds. Jacobus Florianus 
1601 - 1637 

Jacobus Florianus werd geboren in Antwerpen. Op 15 juli 1601 kwam de pas afgestudeerde 
Florianus naar Zuidland. Tot aan zijn dood, op 20 september 1637, was hij hier predikant. Hij trouwde 
met Marritgen Reijniers Donteclock, dochter van een predikant in Brielle, op 1 september 1602. Zij 
kregen een zoon, Johannes, en een dochter, Maritgen. Zij was getuige bij een doop op 27 oktober 
1641 in Zuidland en stond in dat jaar als lidmaat ingeschreven in het lidmatenboek met als 
aantekening dat ze later vertrokken is naar Amsterdam. Hun zoon, Johannes, werd geboren in 
Zuidland was in 1630 predikant in Bleiswijk. Hij overleed in juli 1640. 
Meer kinderen zijn tot nu toe niet bekend. Florianus deed eerst een “proefpredikatie” en dit was de 
Classis en de gedeputeerden  van de Synode heel goed bevallen (“wel hadde behaecht”). Ook in 
Zuidland was hij een geziene predikant. Er werden diverse beroepen op hem uitgebracht, o.a. in 1603 
vanuit Vlaardingen. In oktober van dat jaar klaagde Florianus bij de Classis over “de slappicheijt 
somiger lidtmaten”. Het ledental van de kerk groeide aanmerkelijk tijdens de  periode dat Florianus 
predikant was. In 1603 kreeg hij een schrobbering van de Classis omdat er geen doopboek werd 
bijgehouden en er soms getuigen bij de doop aanwezig waren die geen lidmaten van een kerk 
waren. Toen de predikant in 1608 in Goudswaard in een kerkdienst voorging, werden daar (uit 
gewoonte) na de kerkdienst enkele stukken uit de Bijbel worden voorgelezen onder klokgelui. Dit 
wilde ds. Florianus ook wel in Zuidland en stelde dit voor aan de Classis, die er haar goedkeuring 
aan gaf. In 1612 klaagde de predikant over de geringe kwaliteit van de ouderlingen en diakenen in de 
groeiende gemeente. Er werd bij vacatures voor bepaalde ambten altijd één enkele persoon 
kandidaat gesteld. De Classis adviseerde hem om tweetallen kandidaat te stellen, zodat er één 
gekozen kon worden en het niveau van de ouderlingen en diakenen omhoog zou gaan. Een beroep 
op hem in 1620 vanuit Scherpenisse, op het eiland Tholen, geeft aan hoe begeerd hij was als 
predikant. De afgevaardigden van Scherpenisse hadden zelfs een verzoek van Prins Maurits, de 
stadhouder en heer van Scherpenisse, bij hun beroep gevoegd om de predikant aan hen af te staan, 
hoewel ze beseften dat het veel geld en moeite zou kosten, want de predikant was zeer geliefd in 
Zuidland. Hij liet de gemeente en de Classis beslissen wat te doen. Zij vroegen hem te blijven.  
(Wordt vervolgd) 
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Vervolg van Jacobus Florianus 
De prins reageerde opnieuw per brief om de predikant over te halen naar Scherpenisse te komen, maar 
na een bezoek aan de prins zelf in Den Haag van afgevaardigden uit Scherpenisse en Zuidland, 
kon Zuidland zijn predikant houden. 
Omstreeks 1605 werden op diverse plaatsen toneel- en gedichtenspelen opgevoerd door 
zogenaamde Retorijckers (toneel- en zanggroepen). De thema’s in hun voorstellingen waren soms op 
stukken uit de Bijbel gebaseerd. Zo speelden zij in Zuidland de gelijkenis van de rijke man die tot 
zichzelf zei: “Rust uit, eet en drinkt, weest vrolijk”, waarna een toneelspeler, die de stem van God 
speelde, zei: “Gij dwaas … “, enz. De bekering van Paulus werd ook als een toneel- en zangstuk 
opgevoerd. Op andere plaatsen werden gelijksoortige toneel- en gedichtenspelen opgevoerd. Het 
was de Classis een doorn in het oog en de predikant werd verzocht er een einde aan te maken. 
In 1619 besloot de kerkenraad om de bierdragers niet meer tot het avondmaal toe te laten vanwege 
hun gedrag. 
Florianus was in zijn Zuidlandse jaren gedeputeerde van de Classis op 16 april 1624 en moest 
samen met J. Fleurkenium de pas gedrukte twee boeken van de Heidelbergse Catechismus 
beoordelen en er advies over uitbrengen aan de Classis. Er werd besloten de Catechismus niet te 
laten drukken (kopen) en verder te gaan met mondelinge lessen aan de jeugdigen aan de Latijnse 
school in Brielle. 
Jacobus’ vader, Johannes Florianus  (zijn echte naam was Blommaerts), was eveneens predikant 
(o.a. in 1582 in Spijkenisse). Hij vertrok in 1583 naar Brussel. Na de belegering door de prins van 
Parma gaf de stad zich, door honger gedreven, over en konden, door onderhandelingen, het 
garnizoen soldaten en de 12 predikanten van Brussel onder begeleiding naar Bergen op Zoom 
vertrekken. Zij hingen in de ogen van de katholieke belegeraars immers het verkeerde geloof aan. 
Johannes nam een andere route en trok met zijn zoon, waarschijnlijk Jacobus, buiten de stad Lier 
om. Daar kwamen ze een paar soldaten tegen die hem naar Antwerpen brachten. Zijn zoon lieten 
ze gaan. Hij berichtte het zijn moeder in Bergen op Zoom. Vader Johannes werd vervolgens 
onder druk gezet om zijn ketterse ideeën te laten varen. Na 4 weken in de kerker en vele 
vruchteloze pogingen om hem op andere gedachten te brengen, veroordeelden de autoriteiten 
hem tot de verdrinkingsdood, met een zak over zijn hoofd. Er was echter te weinig water in de put, 
zodat de soldaten, uit medelijden met de oude man, hem met een speer hebben doorboord. Tot het 
einde toe, zelfs met de zak over zijn hoofd, heeft hij getuigd en gebeden. Johannes Florianus liet 
na zijn dood een weduwe en 8 kinderen achter. 
In de tijd van ds. Jacobus Florianus speelde het vraagstuk van de remonstranten en 
contraremonstranten een grote rol. De predikanten die de remonstrantse principes uitdroegen, werden 
door de Classis afgezet. Op 30 augustus 1616 besloot de Classis twee afgevaardigden naar 
Zuidland te laten gaan om geruchten te onderzoeken die de ronde deden over Florianus, als zou 
hij remonstrantse opvattingen hebben. Er werd niets tegen hem gevonden, want hij bleef in Zuidland 
predikant; hij was een contraremonstrant. In 1619, dus na de Dordtse Synode, werden in het 
gezagsgebied van de Classis Brielle in totaal 10 remonstrantse predikanten verwijderd. 
 
Tijdsbeeld: de Synode van Dordrecht. 
De Synode van Dordrecht was een kerkvergadering die werd gehouden van 13 november 1618 tot 9 
mei 1619 in de Kloveniersdoelen in Dordrecht. Ook vertegenwoordigers van buitenlandse 
gereformeerde kerken woonden de Synode bij. Het voornaamste doel van de Synode was een uitspraak 
in het geschil tussen de remonstranten en de contraremonstranten, dat zich toespitste op de 
voorbeschikkingsleer (predestinatieleer) en het vastleggen van geloofsbelijdenissen. Ook werd besloten 
de Bijbel in het Nederlands te vertalen. Deze Statenvertaling was in 1637 gereed. 
 
Contraremonstranten en remonstranten in het kort 
Volgens de contraremonstranten, navolgers van de theoloog Franciscus Gomarus, kon je als gelovige 
er niets aan toe- of afdoen of je later in de hemel zou komen. Dat zou al van tevoren door God zijn 
bepaald: de voorbeschikking. Zij worden ook wel de preciezen genoemd. De remonstranten, navolgers 
van de theoloog Jacobus Arminius, omarmden een mildere variant van de voorbeschikkingsleer 
(predestinatieleer). Volgens hen had God van tevoren diegenen voor de eeuwige zaligheid 
voorbeschikt, waarvan Hij wist dat ze tijdens hun leven gelovig zouden worden. Bij hen had de mens 
dus wel degelijk een zekere invloed op het eventueel deelachtig worden van de hemel. Zij worden ook 
wel de rekkelijken genoemd. 
In de politiek wonnen de contraremonstranten het, evenals tijdens de Synode van Dordrecht. De 
Dordtse Leerregels, onderdeel van de Drie Formulieren van Enigheid, worden daarom ook wel de Vijf 
artikelen tegen de Remonstranten genoemd, waarin hun visie volledig wordt afgewezen. Deze artikelen 
moesten tot ver in de 20e eeuw door predikanten en ambtsdragers worden ondertekend bij hun 
aanstelling. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1618
http://nl.wikipedia.org/wiki/1619
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contra-remonstranten
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Tijdsbeeld: The Pilgrim Fathers 
Leden van de zogeheten Pilgrim Fathers, zijn naar Holland gevlucht uit Engeland vanwege de 
geloofsvervolging daar en kregen in 1620 toestemming om zich in Amerika te vestigen. Een deel van 
de groep vertrok in dat jaar vanuit Delfshaven, nabij Rotterdam, naar Engeland en van daaruit met het 
schip de “Mayflower” naar Amerika. In Delfshaven is hun mooie kerk nog te bezichtigen. 
Zuidland telde op dat moment, in 1620 dus, een kleine 1.100 inwoners. Het dorp was toen de op een na 
grootste plaats op Voorne en Putten. Den Briel had de meeste inwoners. 
 

7 
Ds. Johannis Ruijtingius 

1638 - 1641 
Johannis Ruijtingius, ook wel Rutingius of Ruyting(h), werd geboren in Londen (Engeland) in 1608 
en is de zoon van Simon Ruytinck die in het Engelse Austin Friars predikant was van 1601 tot 1621 
bij de Hollandse kerk daar. Ruytinck studeerde aan de universiteit van Sidney Sussex College 
Cambridge, van 24 juli 1628 tot 19 juni 1630. Daarna studeerde hij in Leiden en was proponent in 
1637. Zijn broer heette Stepson of Zacharias. Johannis Ruijtingius was nog maar net afgestudeerd 
toen hij op 12 september 1638 naar Zuidland kwam en hier werd bevestigd als predikant. In 1638 
begon hij met het samenstellen van een lijst met belijdende lidmaten van de kerk in Zuidland. Er 
waren toen, aldus zijn overzicht, 208 personen als belijdend lid (mannen) ingeschreven, waarvan er 
8 van buiten het dorp kwamen en waren ingeschreven met de straatnamen waarin zij woonden. 
Ruytinck woonde volgens het lidmatenboek in 1638 aan de Molendijk. In het lidmatenboek van de 
Hervormde Gemeente in Zuidland staat dat Ester Ruyting in 1637 uit Zuidland vertrok. Waarschijnlijk 
was zij een zus van de predikant. Haar broer kwam op 12 september 1938 in Zuidland wonen. 
Toen de predikant in 1639 naar Engeland wilde voor een bezoek aan familie, bracht hij zichzelf in 
moeilijkheden door, in Brielle wachtend op een gunstige wind om naar Engeland te varen, 
tussendoor naar een “Arminiaansche” (remonstrantse) kerkdienst te gaan. Dit werd hem niet in dank 
afgenomen door de Classis. Johannis verliet Zuidland en ging op 23 juni 1641 naar Yarmouth, aan 
de oostkust van Engeland, in dienst van de Hollandse kerk. Daar bleef hij tot 1645. Deze kerk was 
ontstaan tijdens de jaren van de Inquisitie, waarin protestanten in de Nederlanden werden vervolgd. 
Hij ging daarna naar Colchester tot tenminste 1660. 
 
Tijdsbeeld: kerk krijgt andere indeling (1638-1648) 
Tussen 1638 en 1648 werd de indeling van de kerk in Zuidland geheel gewijzigd. Ook werd het interieur 
vernieuwd. De indeling die nog uit het rooms-katholieke tijdperk stamde, werd grondig aangepast aan 
de nieuwe wensen. 
 

8 
Ds. Jacobus Paludanus 

1641 – 1645 
Jacobus Paludanus, ook wel Palidani genoemd, werd geboren in Zoetermeer omstreeks 1608 en was 
de zoon van Petrus Paludanus, geboren in Engeland en predikant in Nederland. Ds. Paludanus was 
vanaf 1637 tot juli 1641 predikant in Cillaarshoek (Selishoeck) bij Strijen, in de Hoeksche Waard. Op 
14 juli 1641 werd hij predikant in Zuidland. In het lidmatenregister staat de naam van Pieterken Claes 
direct onder de naam van Jacobus Paludanus ingeschreven, Was zij misschien zijn vrouw? In het 
lidmatenregister van 1641 staan in ieder geval zijn kinderen Sara en Janneken Paludanus 
ingeschreven. Op 5 november 1645 ging Janneken trouwen met Arij Cornelisz Clercq, wagenmaker, 
weduwnaar, geboren rond 1595. Zij trouwden in de kerk van Zuidland. Jacobus Paludanus was maar 
kort in Zuidland toen hij op 28 februari 1645 overleed. Hij werd maar 37 jaar oud. In de tijdsperiode van 
1590 tot 1774 waren er, verspreid over de Nederlanden (met Vlaams-België er bij), 18 predikanten 
die Paludanus heetten of zich zo noemden. Er zijn wel wat aanwijzingen van verwantschap, maar de 
naam Paludanus opende waarschijnlijk deuren die anders gesloten zouden blijven, reden waarom 
het handig kon zijn die naam te voeren. 
Opmerking: Paludanus, Latijnse naam voor van de Broek (broek in de betekenis van drassig land). 
 

9 
Ds. Cornelis Bruynvisch 

1645 – 1650 
Cornelis Bruynvisch werd geboren in Oosterland, Zeeland, in 1623 en overleed op 29 september 1652 
in Zierikzee. Hij was toen nog maar 29 jaar oud. Bruynvisch was de oudste zoon van Martinus 
Bruynvisch, in 1616 predikant in (eveneens) Oosterland en in 1624 werkzaam als dominee in Zierikzee.  
Zijn moeder was Maaike Claassen Bastert.  Bruynvisch trouwde omstreeks 1650 met Adriana Hubert.  
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Op 19 november 1645 kwam hij als pas afgestudeerde uit Zierikzee naar Zuidland. Op 15 mei 1650 ging 
hij weer terug naar Zierikzee waar hij toen de vijfde predikantsplaats invulde. Hun zoon, Cornelis, werd 
geboren in 1653 in Zierikzee en overleed in 1714. Op 6 juli 1646 werd Magdalena Bruynvisch als 
lidmaat in Zuidland ingeschreven, met attestatie van de Waalse gemeente te Zierikzee. Was zij een 
zus? Op 5 juli 1647 werd Adriaen Bruynvisch hier ingeschreven als lidmaat met attestatie van Utrecht. 
Zelden zal het zich hebben voorgedaan dat een vader met 4 zonen en een kleinzoon voor een groot 
gedeelte gelijktijdig predikant zijn geweest in dezelfde gemeente, Zierikzee. Maar in de 17e eeuw 
stonden in Zierikzee niet minder dan 7 predikanten met de naam Bruynvisch. 
 
Tijdsbeeld: 1648: Vrede van Münster, verbouwing kerk afgerond 
In 1648 werd de 10 jaar durende verbouwing van het interieur van de kerk afgerond. Ds. Cornelis 
Bruynvisch was waarschijnlijk de predikant die het aangepaste kerkgebouw inwijdde. Op 15 mei van 
hetzelfde jaar werd de vrede van Munster getekend, waarmee de Tachtigjarige Oorlog van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden tegen Spanje beëindigd werd. 
 

10 
Ds. Samuel Scherphoff 

1650 - 1669 
Samuël Scherphoff, ook wel geschreven als Scerphoff, werd geboren in Amsterdam. Hij werd op 16 
augustus 1626 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt. Zijn vader was Vrederick Meindersz, smid en 
sleutelmaker van beroep. Zijn moeder heette Anna Jans. Hij had zeker 4 broers en/of zussen, onder 
anderen Sara, Jannetie en Rebecca.  Samuel Scherphoff kwam als pas afgestudeerde, proponent, op 1 
december 1650 op proef vanuit Amsterdam naar Zuidland en werd op 9 juli 1651 bevestigd als 
predikant. Zijn vrouw was Maria Junbolt, ook wel Juinbol genoemd. Zij werd op 4 april 1655 als lidmaat 
ingeschreven in de kerk van Zuidland met attestatie uit Rotterdam. Het huwelijk werd op 14 september 
1655 in Rotterdam voltrokken. Zij was toen al in verwachting van een zoon, Frederick, die op 2 januari 
1656 werd geboren en gedoopt. Getuigen bij de doop waren Anna Jans, zijn moeder en zijn zussen 
Sara Fredericks Scerphoff en Jannetie Fredericks Scerphoff. Vlak voor de geboorte van hun kind werd 
op 11 december 1655 een testament opgemaakt tussen Samuël Scherphoff en Maria Juynboll. 
Waarschijnlijk een gewoonte bij bemiddelde personen in die tijd, gelet op de grote sterfte onder 
moeders en kinderen tijdens of kort na de bevalling. Helaas stierf Maria Juynboll drie dagen na de 
geboorte van Frederick, op 5 januari 1656. In het lidmatenregister uit 1651 van de kerk in Zuidland werd 
met attestatie uit Amsterdam zus Jannetie ingeschreven als lidmaat. Op 15 april 1657 trouwde Samuël 
Scherphoff, als weduwnaar, met Geertruijd Bongerts (Boogerts) in Zuidland. Geertruijd Bongerts was in 
november 1612 gedoopt in Dordrecht. Zij was eerder getrouwd met Pieter de Wijn. Daarna trouwde zij 
met Abraham Jacobsz. van Braam, terwijl zij op 5 mei 1657 te Zuidland dus met Samuël Scherphoff 
trouwde. Zij overleed in Tiel, op 3 oktober 1688 of 1689. Ze werd ongeveer 77 jaar oud. Geertruyd 
Bongerts kwam met attestatie over van Den Briel op 7 juli 1658. 
Tijdens zijn ambtsperiode in Zuidland schreef Samuel Scherphoff twee boeken. Het eerste boek is in 
1667 gedrukt en kreeg de titel: “Toe-geslootene Fonteine des Heils”, naar Psalm 106, vers 43. Dit boek 
telde 130 bladzijden. Het andere boek, gedrukt in 1668, kreeg de titel: “Self- stryd van Paulus ofte Kamp 
Tusschen Geest en Vleesch”, naar Romeinen 7, vers 14 tot 27. Dit boek telt 433 bladzijden en 3 
originele exemplaren zijn ervan bewaard gebleven.  
 
Beide boeken zijn, digitaal, in het bezit van ons archief. 
In het Reformatorisch Dagblad van 18 februari 2015, blz. 11, heeft ds. Joost van Meggelen een artikel 
geschreven over het boek: De Self-stryd van Paulus ofte Kamp tusschen Geest en Vleesch. Een reprint 
is opnieuw uitgegeven en is te koop bij boekhandel De Schatkamer, Rumpt voor € 42,50. 
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Tijdens zijn periode in Zuidland heeft hij nog 3 disputaties (discussiestukken) geschreven en nog een in 
1647. In 1669 ging hij naar Tiel. Daar schreef hij nóg een geschrift: “Catechisatie over de Fundamenta 
der heilige Theologia". Scherphoff werd in Tiel in 1670 als lid van de Classis daar aangenomen. Samuel 
Scherphoff bracht een aantal jaren in een zekere armoede door. In 1678 en in 1679 richtte hij zich tot de 
magistraten van Tiel om de achterstallige salarissen uit te keren. In zijn tweede brief gaf hij aan dat hij in 
grote nood zit. “Heb medelijden met het zuchten van een dienaar van Christus”, schreef hij. Scherphoff 
overleed (en werd begraven) op 19 mei 1689 in Tiel. Hij was toen ongeveer 63 jaar oud. 
Zijn zoon Frederik was in 1674 predikant in Lienden, getrouwd met Anna Margareta Ranst. 
Frederik overleed op 22 februari 1710. Zijn vrouw Anna stierf in Amsterdam, tussen 1718 en 
1720. 
 
Tijdsbeeld: begraven in of naast de kerk 
In 1663 werd een vergoedingsregeling in het leven geroepen op het begraven in de kerk en op het 
kerkhof naast de kerk. 
 

11 
Ds. Petrus Couwenhoven Swalmius 

1670 - 1671 
Petrus Couwenhoven Swalmius, ook wel Couwenburg Swalmius of alleen Swalmius genoemd, werd 
geboren in Kethel in 1641. Hij was de zoon van Abraham Swalmius, in 1622 predikant in Kethel 
(Vlaardingen), en Margaretha van Couwenburg van Belois. Hij trouwde als jongeman (niet eerder 
getrouwd) met Maria Weerden, jongedochter (niet eerder getrouwd), uit Amsterdam op 6 oktober 
1667 in Kethel. Hij was toen predikant in Nieuw Helvoet. 
Hij begon als proponent op 16 januari 1667 in Nieuw Helvoet en kwam naar Zuidland op 13 juli 1670. 
Swalmius ging in januari 1671 naar Maastricht als predikant, en bleef daar tot 1674. Vanuit 
Maastricht ging hij in april 1674 naar Edam en vanaf september 1684 was hij predikant in Leiden. In 
ons lidmatenboek ontbreken Maria Weerden en Petrus Couwenhoven Swalmius doordat de pagina 
waarop de nieuwe lidmaten van 1670 staan aangegeven niet goed te lezen is. Maria overleed vóór 
1678. 
In Schiedam hertrouwde Petrus met een andere Maria, Maria van Bleiswijk, op 26 januari 1678, 
weduwe van Elant du Bois, Kapitein ter Zee, die overleed op 26 december 1676. Van Elant du Bois 
zijn diverse verslagen van zeeslagen en brieven aan Maria bewaard gebleven. Maria werd 
geboren in Schiedam op 12 juni 1646 en was de dochter van Hugo Dirksz. van Bleyswijck en 
Maria Adriaensdr. Beijes. Maria had twee dochters uit haar eerste huwelijk, Cornelia en Maria du 
Bois. Dochter Maria trouwde in 1695 met Godefridus du Bois, predikant in Kruiningen. 
Petrus en Maria kregen samen drie dochters en een zoon.  
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Martha werd gedoopt in Leiden op 24 januari 1685 en stierf toen ze 2 maanden oud was. Op 30 juni 
1686 werd in Leiden weer een Martha gedoopt, ook zij stierf 2 maanden na haar geboorte. 
Vervolgens werd Elisabeth geboren, ook gestorven. Hun zoon Hugo werd later advocaat en 
schepen (gemeenteraadslid) in Hoorn. In de namenlijst van predikanten in de Hervormde kerk van 
Nieuw Helvoet stond Petrus ingeschreven als Petrus Couwenhoven Swalmius en in diverse 
notarisstukken staat hij als Petrus Swalmius geregistreerd. In het parenteel (familieoverzicht) van 
Jan Govertsz. du Bois staat hij als Petrus Couwenburg-Swalmius aangegeven. Op 10 juni 1661 
stond hij ingeschreven in Leiden als student filosofie. Hij is nog altijd de predikant die van alle 
Zuidlandse predikanten het kortst aan de gemeente verbonden was. Waarom weten we nog niet. 
Petrus overleed omstreeks 22 augustus 1693 in Leiden, 52 jaar oud. Maria van Bleiswijk stierf op 25 
februari 1719, ook in Leiden, 73 jaar oud. 
 

12 
Ds. Carolus Bokelmannus 

1671 - 1678 
Ds. Carolus Bokelmannus, ook wel Carolo Bokelmanno of Boeckelmans genoemd, werd geboren in 
Deventer en was de zoon van David Bokelman. De vrouw van Carolus was Alida Snellius. Zij kregen 3 
kinderen. Theodora werd gedoopt op 18 oktober 1671, Alida werd gedoopt op 15 oktober 1673 en op 
8 augustus 1677 werd hun zoon, Daniël, gedoopt. In Hekelingen begon ds. Carolus op 14 mei 
1662 als proponent. Hij werd op 3 mei 1671 in Zuidland bevestigd in zijn ambt als predikant door 
ds. Henricum Vogellium, predikant te Oudenhoorn. Na 11 oktober 1678 verliet hij Zuidland om 
predikant in Vlaardingen te worden. Daar overleed hij op 17 augustus 1707 of 1709. 
Carolo Bokelmanno was de eerste predikant die, naar we nu weten, zijn ganzenveer oppakte en een 
start maakte met het schrijven van het notulenboek “Kerkeboek”. Hij deed daarin verslag van zijn 
komst naar Zuidland. Zelf schreef hij zijn naam in het notulenboek als volgt: pastore Carolo 
Bokelmanno Transisalano,  Transisalano betekent “uit Overijssel”. Het is het vroegste notulenboek 
dat bewaard gebleven is. In het “Kerkeboek” staan verder onder meer de rondgangen van de predikant 
en een ouderling, 4 maal per jaar, langs de kerkleden in het dorp en daarbuiten, in de polder. Notulen 
van kerkenraadsvergaderingen staan er niet in. De aantekeningen over de rondgangen langs 
gemeenteleden geven een interessant inkijkje in het kerkelijk leven van toen. Als het nodig was, 
werden kerkleden vermaand en bij ernstige misstanden, zoals dronkenschap, stelen, ruzies, 
ontrouw aan de partner en vechtpartijen, werd gemeenteleden soms de toegang tot het Avondmaal 
afgeraden of zelfs ontzegd. De predikant en zijn vrouw bezaten een boomgaard in Hekelingen, die op 
13 maart 1710 verkocht werd voor 100 Carolusgulden. Alida was toen net weduwe. 1 Carolusgulden 
was ongeveer 20 stuivers waard. Rond 1650 verdienden een scheepstimmerman en zijn knecht 
samen één Carolusgulden per dag. Hiervan konden de timmerman en zijn knecht blijkbaar 
rondkomen. Alida was getuige bij de doop van Catharina Johanna Braet op 19 maart 1719 in 
Vlaardingen als vertegenwoordigster van de Ambachtsvrouwen van Vlaardingen. Alida was als 
comparant op woensdag 5 september 1725 in Vlaardingen aanwezig, samen met Daniel Hoogvliet, 
predikant, als tweede comparant. Wat er door de notaris werd geregeld, is niet bekend. 
 
Tijdsbeeld: het Rampjaar 1672 
In 1672 vielen Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden over land en over zee aan. Zoals een bekend gezegde luidt, was het volk redeloos, de 
regering radeloos en het land reddeloos. Het jaar zou later bekend worden als het Rampjaar. De 
Republiek overleefde ternauwernood, geholpen door de Hollandse Waterlinie, een internationale coalitie 
van bondgenoten en uitstekende admiraals die op beslissende momenten de veel grotere vloot van de 
vijand wisten te verslaan of soms te slim af waren. Een van de dieptepunten in dit turbulente jaar was 
de moord op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, op 20 augustus, door een woedende en 
Oranjegezinde menigte. De broers belichaamden het regentengezag en in de ogen van het volk hadden 
juist zij alle rampspoed over het land afgeroepen. 
 

13 
Ds. Petrus Verstraten. 

1679 - 1715 
Petrus Verstraten werd geboren in Hoorn (Noord-Holland) op 17 november 1647. Hij ging in 
ondertrouw op 6 mei 1683 in Zuidland met Magdalena van der Donck, dochter van Gerardus van der 
Donck en Magdalena Pels. Hij trouwde in Loosduinen op 30 mei 1683. In het genealogisch blad “De 
Nederlandsche Leeuw” uit 1960 staat dat Magdalena voorheen getrouwd (1675) was met Joan Nek. 
Magdalena wordt genoemd als nieuw lid. Nieuwe leden werden geregistreerd in het notulenboek en 
zij staat ingeschreven als “Magdalena van der Donk”.  
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Zij kregen 4 kinderen, allen gedoopt in Zuidland: Georgius, gedoopt op 7 januari 1685, Margaretha 
Petronella, gedoopt op 18 augustus 1686, Catharina, gedoopt op 7 september 1687 en blijkbaar kort 
daarna overleden, want op 17 september 1690 werd er weer een kind met de naam Catharina 
gedoopt in de kerk. Ds. Petrus Verstraten was hulppredikant van 1676 tot 1679 in Den Haag en ging 
op 25 oktober 1676 naar Nieuwe Tonge, waar hij predikant werd. Hij kwam naar Zuidland op 16 juli 
1679, waar hij in het ambt werd bevestigd door ds. Johannes Guilliermet uit Abbenbroek. Hij bleef 
lange tijd in Zuidland, tot 1715, en ging hier met emeritaat op 30 april 1715. In 1683, toen ds. 
Verstraten hier predikant was, wilde de gemeenteraad (schout en schepenen) dat de kerk zelf ook 
ging bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw door daar een wekelijkse collecte voor te 
houden. De kerkenraad en ds. Verstraten weigerden dat, want zij waren bang dat de 
diaconiecollecten hieronder zouden lijden. Toen ds. Verstraten op 20 januari 1683 in Geervliet zou 
preken en de predikant van Heenvliet (ds. D. Kinthius) in de avonddienst in Zuidland zou voorgaan, 
grepen schout en schepenen hun kans om de collecte toch te laten plaatsvinden. De kerkenraad en 
de predikant zagen met genoegen dat deze collecte niet veel opbracht. In de notulen van januari 1686 
maakte de predikant melding van een hevige vervolging van de gelovigen in Frankrijk. 
Gereformeerde kerken werden vernield, predikanten verjaagd en op meer dan “Barbarijnsche 
wijze” gedwongen om zich af te keren van hun geloof. Het was een heel spannende tijd, met als 
dieptepunten het Rampjaar en de geloofsvervolging in Frankrijk. 
In  de  notulen van  30  juni  1686  memoreerde  ds. Verstraten  tijdens  de  viering  van  het  Heilig 
Avondmaal aan de eerste misdienst in Zuidland gehouden, in de toen nog rooms-katholieke kerk. Hij 
schreef: “Na wij ter proef-predikatie geweest waren, gingen wij, ten voorschrevenen dage, aan Gots 
liefde tafel. Ende waren aangedaan met een vreugde, grooter dan na gewoonte: mits wij die 
maaltijt hielden op een dagh, op welke men honderden van jaren gedaghtenisse gehowden hadden 
van d' allereerste Mis-dienst in de kerke van deze plaats.” Uit bovenstaande zou men voorzichtig 
kunnen afleiden dat de eerste rooms-katholieke mis opgedragen werd op 30 juni 1386. Enige 
terughoudendheid is wel gepast. 
De notulen van ds. Verstraten kenmerken zich enerzijds door grote sierlijkheid, anderzijds door 
breedvoerige beschrijvingen. Opvallend zijn zijn aankondigingen van een nieuw jaar, bijv. “Het jaar 
des Christendoms 1688” .. “Het jaar van de Volheid des tijds 1692”.. “Het jaar van de Verlossing des 
Werelds 1702”.. “Het jaar des Niewe Testaments 1705” enz. De beschreven handelingen, notulen, 
hebben voornamelijk het H. Avondmaal als onderwerp. Ieder notulen- jaar is zo in vieren gedeeld met 
in ieder deel de volgende onderwerpen: 
Aankondiging “dat het segel van ’t Verbond der genade aan de gemeente op den (dag) uitgereikt 
zoude worden”. 
”Huisbezoeking, zoo te landewaards (2 x per jaar) als binnen het dorp”. In 1632 telde het dorp 233 
huizen met een bevolking geschat op 1.700 inwoners. Landewaards is de polder. 
Bespreking van verschillende gevallen, 
a: die geweerd werden om “ontijdig paren”, dronkenschap, burenruzie, toverij … 
b: die zelf het H. Avondmaal meden om “knaginge van gewisse, dat zij haar herte tot geen stilte konde 
brengen” enz. 
Onderwerp van de prediking. 
Eventueel aanneming van lidmaten. 
En een stichtelijk slot. 
 
Tijdsbeeld: eerste gevluchte Franse Hugenoot als lidmaat ingeschreven (1687) 
Hugenoten is de benaming die in de 16e en 17e eeuw werd gegeven aan protestanten in Frankrijk 
en Zwitserland. De Fransman Marbolin van Miramont, uit Guienne, was zo’n vluchteling. Hij was de 
eerste Hugenoot die als lidmaat in Zuidland werd ingeschreven. In de kerkenraadsnotulen van 6 
april 1687 staat hierover het volgende: “…. die nadat hij door gruwelijk geweld tot afvalligheid 
gedwongen was en daarna door gewetenswroeging zich weer had afgewend van de R.K. kerk. 
Liever dan nog langer in Babel te wonen had hij zijn vrouw en kinderen verlaten. In Geneve, 
Zwitserland, had hij in het openbaar berouw getoond en was daar aangenomen bij de protestantse 
kerk daar. Hierna is hij met veel gevaar in ons land aangekomen en is bij onze schoolmeester Pieter 
van Linden ingetrokken”. 
De schoolmeester was blij met hem en kon zo op een goede manier de Franse taal leren. De 
Fransman  werd  aan het  Avondmaal  toegelaten  nadat  hij  belijdenis  van  zijn  geloof  had gedaan. 
Later zijn er nog diverse Hugenoten als lidmaat ingeschreven, o.a. de gevluchte Franse predikant 
Claude Caijrose in 1687, Pierre Vincent in 1688 en in maart 1697 Balthasar Schrijvaer, een 
Zwitserse soldaat. Balthasar was waarschijnlijk een gedeserteerde soldaat. Ook in  januari  1704  
werd  er   een  Zwitserse  soldaat,  Herman  Auwer   uit  Lillo,  als  lidmaat aangenomen. De 
attestatie (getuigschrift) was getekend door de regimentspredikant daar.  
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Er waren  dus  al  legerpredikanten  in  die  tijd.  Op  26  september  1706  werden  twee  Zwitsers 
geweigerd om aan het Avondmaal te gaan. Hun namen en de redenen zijn niet vermeld.  Toen in 1688 
de koning van Frankrijk en de koning van Engeland tegen de Nederlanden samenspanden, brak 
voor de bewoners weer een heel spannende tijd aan, vergelijkbaar met de periode voorafgaand aan 
de twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw. Het volgende staat in de notulen van 9 januari 1689 
hierover opgetekend: (tekst is omgezet in hedendaags Nederlands) 
“Door het wijze beleid van Gods voorzienigheid, op het juiste moment, is aan het licht gekomen, dat 
Ludovicus de XIV (Lodewijk de XIV), de koning van Frankrijk, en James II (Jacobus II), de koning van 
Engeland, een heimelijk verdrag gemaakt hadden om ons lieve vaderland, dat een schuilplaats is 
voor Gods vluchtende gelovigen, te veroveren en als een Carthago te verwoesten. Dat zijn Hoogheid 
de heer Prins van Oranje (Stadhouder Willem III), met goedkeuring van de staat, een zeer talrijke 
vloot van oorlogsschepen en andere vaartuigen met ruiterij, voetknechten en ander oorlogstuig, om 
zo het mogelijk is, het bovengemelde gruwelijk verbond tijdelijk te verbreken door Engeland van 
paperij en slavernij en zo ook ons vaderland van een dreigende ondergang te verlossen. Zo werd op 
last van de overheid op de  27  oktober verleden jaar 1688 een algemene vast- en bededag in 
ons vaderland gehouden om onder andere de barmhartige God vurig te bidden dat het Hem 
behagen mocht het voorgeschreven gruwelijk verbond te verijdelen door Zijn knecht de Prins gelukkig 
te maken in de uitvoering van zijn heilig voornemen. Zo werd hier ter plaatse in de voormiddag de 
hele psalm 83 en in de namiddagdienst de hele psalm 20 gepredikt. 
Naderhand, als de genadige God onze en andere gebeden in zijn goedertierenheid heeft verhoord, 
heeft Hij zijn knecht, de Prins, bijna zonder verliezen doen landen in Torbaij, een haven in het 
westen van Engeland, zonder de minste tegenstand en dat hij daarbij de harten van bijna alle 
kerkelijke als wereldlijke Staatspersonen, ja van de hele bevolking had veroverd. Enz. ………… Zo 
werd op last van de staat een algemene dank- en bededag gehouden op 30 maart 1689 om God 
voor alle gemelde en andere weldaden, die enkel van Zijn hand afkomstig waren blij te danken met 
kerkdiensten waarop in de voormiddag de hele psalm 124 gepredikt werd en de Here te bidden, als 
het hem gelieve mocht, onze en Zijne vijanden, het allermeest de Franse koning Lodewijk XIV, te 
verdelgen maar met het bewaren van zijn ziel. In de namiddagdienst werd de hele psalm 79 gepredikt. 
Dit bovenstaande verhaal wordt hier opgetekend als gedachtenis aan Gods grote werken die wij 
verleden jaar en in dit jaar hebben gezien en gehoord. Halleluja.” 
 
Al voor 1694 ging het blijkbaar landelijk fout met de prediking, want de Staten van Holland en West-
Friesland lieten een resolutie rondgaan door het land. In deze resolutie riepen de Staten, professoren, 
predikanten etc. de mensen op trouw te zijn aan de regels die opgesteld waren tijdens de Synode 
van Dordrecht in 1618-1619 en maanden zij de schout en schepenen en afgevaardigden van de 
kerk, wat nu heet de beroepingscommissies, erop toe te zien dat er geen predikanten en leraren 
zouden worden beroepen die hieraan niet trouw waren. 
 
Op 12 september 1688 was er een brand waarbij negen huizen in Zuidland in de as werden gelegd. 
De manier waarop de predikant dit in de notulen vermeldt, is wat anders dan hoe het nu zou gaan: 
“Het Godes heilige, & rechtvaardige wille zijnde geweest, dit Dorp om zijn zonden, op den 12 van 
Sept. 1688; in de nanaght, met een vervaarlijke brant te bezoeken waardoor, behalve de Schuren, 
negen huizen in d´asche geraakten”. 
In 1705 werd er, in een memorie, melding gedaan van een brand op het Hooft in 1693: “Zoo heeft 
het Gode behaaght, deeze Plaats andermaal met een vervaarlijke brande, op het Hooft, te 
bezoeken 8 september 1693”. 
Bij beide branden hebben de kerk en de burgerij een flinke som geld bijeengebracht om de 
slachtoffers te ondersteunen. Er werd voor beide branden een bedrag van 1.722 guldens, een stuiver 
en 10 penningen opgehaald. Bij de eindafrekening bleek er nog een tekort te zijn van 5 gulden, 4 
stuivers en 8 penningen. Ds. Verstraten  vulde dit zelf aan. Petrus Verstraten overleed op 7 juni 1730, 
82 jaar oud. 
 

14 
Ds. Hermannus van den Berg. 

1715 - 1716 
Hermannus van den Berg werd gedoopt in Rotterdam op 31 oktober 1675. Zijn vader was Gerrit van 
der Berch en zijn moeder was Maria van der Kemp. Ds. Hermanus van den Berg, ook wel Harmanus 
van den Bergh of Berch, werd predikant in juni 1706 in Molenaarsgraaf en ging op 22 september 1709 
naar Koog aan de Zaan. Van den Berg kwam naar Zuidland op 11 augustus 1715. Op 25 oktober 1716 
vertrok hij alweer naar Bergschenhoek. Op 10 november 1726 overleed hij, 51 jaar oud. Hij liet geen 
weduwe achter. Meer weten we tot nu toe niet van hem. 
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In november 1716 werd ds. D. Patijn uit Kalslagen beroepen, maar hij nam het beroep niet aan.  
Kalslagen was een buurtschap in de gemeente Aalsmeer. Op 18 januari 1717 nam Franco de Bruyn uit 
Kedichem het beroep op hem wel aan. 
 

15 
Ds. Franco de Bruyn. (Florsil) 

1717 - 1723 
Franco de Bruyn werd geboren op 12 oktober 1690 in Schelluinen, net buiten Gorinchem. 
Zijn vader, Florentius de Bruin, was predikant en zijn moeder was Anna Eekhout. Florentius was een 
verdienstelijk dichter. Florentius en Anna kregen 12 kinderen, waaronder dus Franco. Het was een 
echte predikantenfamilie: over 4 generaties De Bruyn werden er 6 predikant en trouwden 5 
dames mét predikanten. Ds. Franco de Bruyn, ook wel De Bruin, ging naar de hogeschool in Leiden 
waar hij theologie, Hebreeuws, Grieks en filosofie studeerde. In het jaar 1711 was hij proponent en 
werd hij in Kedichem, bij Gorinchem, beroepen, waar hij op 16 juli 1713 werd bevestigd. De Bruyn 
ging, na Kedichem, op 2 mei 1717 naar Zuidland.  In Zuidland werd hij bevestigd als predikant door 
zijn vader, Florentius de Bruyn, met de tekst uit Genesis 49:21. Bij zijn afscheid in 1723 ging zijn 
preek over Psalm 3:9. Hij vertrok op 1 augustus 1723 naar Deventer, waarna hij op 21 april 1726 
naar Amsterdam ging. De toevoeging Florsil aan zijn naam schreef hij zelf in het notulenboek en 
betekent waarschijnlijk ‘zoon van Florentius’. 
Volgens het lidmatenregister van de kerk woonde De Bruyn in januari 1722 aan de Ring in 
Zuidland. Ook Adriaena de Bruyn werd genoemd als lidmaat. Zij was zijn zus en was – net als hij – 
niet getrouwd. Zij deed bij haar broer het huishouden. 
In zijn Amsterdamse periode ontmoette De Bruyn in 1735 doorreizende Hernhutter zendelingen, een 
evangelische broedergemeente die ook wel Boheemsche of Moravische broeders werden genoemd. 
De ideeën van de Hernhutters trokken hem zeer aan. Samen met Hieronymus van Alphen (predikant 
en dichter), die ook door het gedachtegoed werd aangetrokken, vroeg hij de leidsman van de 
Hernhutters, de graaf von Zinzendorf, om zendelingen naar de Kaap (Zuid-Afrika) te sturen. De 
Bruyn werd zo bij het werk van de Hernhutters betrokken dat hij een leidende functie kreeg 
binnen de broedergemeenschap. Ook zijn broer Florentius Adrianus en zijn zwager Hendrik 
Coolaart, beiden ook predikant, raakten er nauw bij betrokken. De kerkenraad van Amsterdam 
was het niet eens met de bemoeienis van sommigen van hun predikanten en kwam met een 
pastorale brief, waarin gewaarschuwd werd voor de gevaarlijke dwalingen van de Hernhutters. De 
betrokken predikanten protesteerden tegen die brief, wat erin uitmondde dat Franco de Bruyn, 
Hieronymus van Alphen, Wilhelmus Schiphout en Johannes Plantinus zich voor de kerkenraad en de 
burgemeester moesten verantwoorden. Uiteindelijk gaf De Bruyn zich gewonnen; hij brak in 1743 
het contact met de broedergemeenschap af. 

Na een korte ziekte overleed De Bruyn op 26 januari 1763 
in Amsterdam, 73 jaar oud en niet getrouwd. Hij werd in de 
Oude Kerk van Amsterdam op 2 februari 1763 begraven. 
In 1764, dus na zijn dood, verscheen een prekenbundel van 
zijn hand: “Leer uit Jezus mond”, uitgegeven door zijn broer 
Florentius. De bundel bevat 36 leerredenen uit de 
evangelische geschriften en telt 672 pagina’s. Het boek, in 
herdruk, is te koop bij De Boekenhoeve voor 65 Euro. 
Ook de brieven waarin hij protesteerde tegen de pastorale 
brief van de kerkenraad van Amsterdam zijn bewaard 
gebleven. Op het  leven en sterven  van Franco de Bruyn 
en van zijn collega Martinus Snethlage, die bijna 
tegelijkertijd stierf, is een lijkrede gehouden. Deze is 
uitgegeven in boekvorm (60 pagina’s) door de 
Amsterdamse predikant Petrus Noordbeek. De titel: “Paulus 
Zeegezang” (paperback, 66 pagina's, uitgever: Nabu Press 
(27 januari 2012) ISBN-10: 1273513932. 
Toen De Bruyn stierf, was hij de oudste van de 30 
predikanten van de Amsterdamse gemeente. 
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Ds. Adrianus Ham. 
1723 - 1725 

Ds. Adrianus Ham werd geboren in Hoorn in januari 1697. Hij trouwde met Maria van der Biet, 
dochter van Nicolaas van der Biet en Elisabeth Swisen. Ham sr. en zijn vrouw lieten hun zoon 
Adrianus (jr.) dopen op 22 september 1740 in Rotterdam. Op 1 maart 1742 werd Anna, hun 
dochter, gedoopt. Op 28 januari 1744 werd zoon Dirk gedoopt, en op 3 maart 1746 werd zoon Nicolaas 
gedoopt. Kort daarop overleed Maria. Zij werd begraven op 23 maart 1746 en liet 6 minderjarige 
kinderen na. Een van die kinderen stierf enkele weken na Maria, en werd op 12 april 1746 begraven. 
Adrianus Ham trouwde opnieuw, met Anna van den Berg, weduwe van Cornelis Boudij. Het huwelijk 
werd op 17 maart 1750 voltrokken. Na ruim 12 jaar huwelijk werd hij wederom weduwnaar. Zijn 
tweede vrouw stierf en werd op 29 april 1762 begraven in de grote kerk aan de Lomberstraat in 
Rotterdam. 
Terug naar het begin van zijn loopbaan, naar 28 april 1720 om precies te zijn. Adrianus Ham deed toen 
als kandidaat zijn intrede in Dirksland. Hij was bijna 22 jaar. Volgens de synodale regels moest een 
kandidaat ten  minste 22  jaar oud zijn, maar Dirksland kreeg na veel discussie toch goedkeuring. Op 
31 oktober 1723 kwam hij naar Zuidland, om daar op 29 juli 1725 weer te vertrekken, naar Westzaan. 
Daar kreeg hij op 13 juni 1725 een gelijk aantal stemmen als ds. Johannes Coerte, predikant uit 
Serooskerke, maar Ham werd beroepen. Adrianus Ham wordt in de bronnen omschreven als 
filosoof, docter en predikant. Hij ging op 13 augustus 1730 naar Naarden en op 30 maart 1732 naar 
Rotterdam. Daar, in de Maasstad, werd hij door Joh. Wilhelmus bevestigd met de tekst uit Jesaja II: 2 
en 3. In Rotterdam werd hij op 8 september 1760 aangesteld als curator van de Erasmiaanse school, 
samen met ds. C. van de Kemp. Ds. Adrianus Ham overleed op 30 juni 1771, 74 jaar oud. Zijn zoon 
Adrianus werd ook predikant, o.a. in Ochten in 1766 en in ’s-Heer-Arendskerke in 1775. Daar 
overleed hij op 20 september 1783. 
 
In Zuidland stond de kerkenraad na het vertrek van dominee Ham voor de keuze uit de 
volgende kandidaten: Georgius Sohnius, Cornelis Vreeswater (dominee in Den Bommel), Florentius de 
Bruin (dominee  in Nieuwland), Alexander Lentfrink (proponent te Geervliet), Bieruma (dominee in 
Poortugaal) en Joh. Hoog (proponent in Leiden). De keuze viel op dominee Georgius Sohnius. 
 
 
 
 
In 1725 werd er een nieuw regelement op het verhuur van de zitplaatsen en het begraven in- en 
rondom de kerk ingevoerd door het gemeentebestuur. Wat de zitplaatsen betreft, veel kerkgangers 
gingen zitten op plaatsen die voor anderen gereserveerd waren en was er geen zitplaats als de 
rechtmatige persoon die zitplaats dan opeiste. Dit reglement laat goed zien hoe de verwevenheid van 
het gemeentebestuur (schout en schepenen) met het beheer van de kerk is verweven.   
Het reglement is o.a. getekend door: 
Schout  Pieter Roest 
Secretaris Frans Villerius 
Burgemeester J. Kaperman 
Armmeester Jan Voorwinde 
Allemaal leden van het gemeentebestuur. 
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17 
Ds. Georgius Sohnius. 

1725 - 1731 
Georgius Sohnius werd gedoopt op 1 juni 1700 in Sint-Michelsgestel. Hij studeerde samen met zijn 
broer Mathias vanaf 1713 aan de Latijnse School in Den Bosch. Vervolgens studeerden beiden 
Grieks, Hebreeuws, filosofie en theologie. Daarna gingen ze naar de Latijnse School in Den Haag, om 
zich verder in de talen te bekwamen. Nog in hetzelfde jaar (1720) gingen zij studeren aan de Leidse 
Hogeschool. Hun vader, Hendrik Reinier Sohnius, was predikant in Sint- Michielsgestel. Hun moeder 
heette Elisabeth Cock van Lulema. 
Het eerste huwelijk van Georgius Sohnius was met Willemijn Schull, geboren in 1689. Zij gingen in 
ondertrouw op 2 oktober 1728 in Zuidland. Nog geen twee jaar later, op 25 augustus 1730, overleed 
zij. Sohnius trouwde voor de tweede maal, nu met Geertruyda Westerhout, van wie de geboortedatum 
onbekend is. Wel is bekend dat zij hem overleefde. Behalve een in 1737 doodgeboren zoon zijn uit 
deze huwelijken geen kinderen voortgekomen. 
Terug in de tijd, naar de loopbaan van George Sohnius. Hij werd op 12 juni 1724 in Leiden als 
proponent toegelaten en kwam op 18 november 1725 als proponent naar Zuidland. Bij zijn 
aantreden in Zuidland werd voor het eerst een lijst van de lidmaten opgenomen in het 
“Kerkeboek”. Uit die lijst bleek dat er toen, in 1725, 164 mannelijke leden (“manslidmaten”) binnen 
het dorp woonden, en 45 daarbuiten. In het boek noemt ds. Sohnius de namen van de mensen die 
deelname aan het Heilig Avondmaal werd ontzegd als gevolg van misdragingen. Deze 
misdragingen varieerden: ruzie, dronkenschap, geen goed en vredig huishouden hebben en 
overspel. De predikant ging op 30 september 1731 naar Zevenhuizen. Sohnius werd daar bevestigd 
door ds. A. Tiel, predikant in Rotterdam, met de woorden uit Jes. 61:5. In de middag deed zijn intrede 
met de woorden uit Rom. 15: 30-33. Ds. Georgius Sohnius overleed daar op 24 december 1740, 40 
jaar oud. 
 
Tijdsbeeld: veepest 
In 1713 brak er een rampzalige veepest uit in ons land. De ziekte hield in 1726 ook op ons eiland huis 
en trof vele boeren. De veepest teisterde Europa in de achttiende eeuw driemaal. De 
besmettingsgolven troffen ons land in 1713, 1744 en 1766. Hierdoor verarmde de bevolking, die voor 
een groot deel afhankelijk was van de landbouw en de veeteelt. 
 

18 
Ds. Carolus Thibout. 

1732 - 1737 
Carolus (ook wel Karel) Thibout werd geboren en gedoopt in Leiden op 28 november 1708. Zijn 
ouders waren Johannes Thibout en Judith de Haan. Hij trouwde op 3 juni 1735 in Leiden met 
Cornelia Susanna van der Burgh. Zij werd eveneens geboren en gedoopt in Leiden, op 20 mei 1712. 
Haar ouders waren Dirk van der Burgh en Anna Outshoorn. Het is niet bekend of Thibout en zijn 
vrouw kinderen hadden. 
Toen hij op 25 mei 1732 naar Zuidland kwam, was Thibout net afgestudeerd. In Zuidland werd de 
voordracht van ambtsdragers gewoonlijk geregeld door de kerkenraad, in samenspraak met de 
gemeente. Uit die voordracht konden dan de stemgerechtigde manslidmaten kiezen. Grote commotie 
ontstond over de installatie van de nieuw gekozen ouderling Jacob Veerman en de eveneens nieuw 
gekozen diaken Jan Voorwinden, in januari 1734. Zij zouden voorafgaand aan hun verkiezing in 
december een groot aantal mensen hebben opgetrommeld om hun stem op hen uit te brengen, 
waaronder de nachtwakers en de bierdragers, die eigenlijk nooit hun stem uitbrachten. Veerman was 
op dat moment burgemeester en Voorwinde oud-burgemeester. Kennelijk wilden ze als kerkmeesters 
ook binnen de kerkenraad invloed hebben. De kerkenraad (nog in de oude samenstelling) nam, zeer 
verontwaardigd, met algemene stemmen het besluit voortaan zelf een voordracht op te maken voor 
een twee- of drietal, waaruit de manslidmaten dan mochten kiezen. Aangezien de kerkenraad 
verzuimd had dit besluit eerst aan de classicale vergadering voor te leggen, werd het door dit 
college vernietigd. Daarom moest de oude procedure gevolgd blijven worden. Vermoedelijk tot 
groot plezier van de beide nieuw aangetreden ambtsdragers. Opmerking:  De  ‘burgemeester’  was  in  
Zuidland  geen  schout,  maar  secretaris  van  het burgerlijk bestuur tot in de Franse tijd. Jan 
Voorwinden was kerkmeester, maar in die tijd was dat iemand die in het gemeentebestuur zat en 
de belangen van de kerkelijke goederen behartigde. Jan Voorwinden zat daarvoor dus niet in de 
kerkenraad of in een apart college van kerkmeesters of notabelen; die twee colleges werden later 
gevormd. Na Zuidland moest ds. Thibout het in Nieuwendam opnemen tegen 6 andere kandidaten. 
Hij werd gekozen en ging op 15 december 1737 naar Nieuwendam, net boven Amsterdam. Na 
Nieuwendam werd hij bevestigd als predikant in Tholen, op 18 augustus 1743. Thibout overleed in 
Tholen aan een ‘borstziekte’, op 12 maart 1760. Hij werd op 18 maart in de kerk in Tholen begraven,  
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52 jaar oud. Thibout en zijn vrouw bezaten in Tholen een stuk weiland van 149 roeden, voor een 
paard. Ook hadden ze een goed huis, gezien de huisschatting van 1753.  
 

19 
Ds. Thomas van Adrichem. 

1738 - 1741 
Thomas van Adrichem werd geboren op 26 april 1708 in Den Haag en is de zoon van Adriaen Jorisz 
van Adrichem en Wendelina Manschot. Hij werd gedoopt op 28 april 1708 in Den Haag en trouwde, 
22 jaar oud, op 6 maart 1731 in Leiden met Margaretha Schouten, 23 jaar oud. Margaretha werd 
geboren op 1 april 1707 in Leiden en was de dochter van Hendrik Albertsz. Schouten en Catharina 
van Diest. Hun kinderen werden geboren en gedoopt in Pernis: Adriana Wendelina van Adrichem 
(geboren op 21 september 1732 en op 4-jarige leeftijd overleden), Adriaen van Adrichem (gedoopt 
op 10 januari 1734 en op 3-jarige leeftijd overleden) en Henderikus (Hendrik) Albert van Adrichem 
(gedoopt op 4 februari 1736). Deze Albert was al voor zijn 14e jaar student in Leiden en werd 
daar advocaat. Later werd hij schout en drossaard in Helmond. (Drossaard is een ambtenaar binnen 
het gemeentebestuur, veelal belast met de rechtspraak) 
Thomas van Adrichem studeerde in Leiden en werd op 14 augustus 1730 beroepen in Ooltgensplaat, 
maar afgekeurd. Hierna, op 10 december van dat jaar, werd hij predikant in Pernis. Op 4 mei 1738 
kwam hij naar Zuidland. Daar werd hij bevestigd door ds. de Putter met de tekst uit Johannes 4:36 en 
Psalm 122:6-9. Ds. Thomas van Adrichem ging op 23 april 1741 naar West-Zaandam. Hij overleed, 
na een ziekte van ruim 18 weken, op 17 maart 1753 in Westzaan, 44 jaar oud. Zijn vrouw 
Margaretha werd veel ouder. Zij overleed op 16 januari 1787 in ’s-Hertogenbosch, 79 jaar oud. 
De preek (Lyk-predikatie) over het overlijden van Van Adrichem, op 4 maart 1753 uitgesproken 
door ds. Johannes Christiaan Albertus, is in boekvorm uitgegeven en is tweedehands te koop 
voor 795 euro. De preek is opgesteld toen hij nog leefde en het duidelijk was dat hij zou gaan 
overlijden. Zijn broer, Georgius, was 45 jaar ononderbroken predikant in Sint-Maarten. 
 
Op 31 mei 1741 werd ds. G. van den Heuvel uit Piershil beroepen. Deze wees het beroep af. Op 15 
september 1741 werd ds. J. van Alphen uit Molenaarsgraaf beroepen. Hij nam het beroep aan en ging 
in Zuidland aan het werk. 

20 
Ds. Johannis van Alphen. 

1741 - 1749 
Johannis van Alphen, ook wel Jan van Alphen, werd geboren in Rotterdam op 6 februari 1716 en daar 
gedoopt op 11 februari 1716. Hij was de zoon van Johannes van Alphen, chirurgijn, en Aefje de Bree. 
Johannis ging op 11 juni 1744 in Zuidland in ondertrouw met de 22-jarige 
Jacomina Swijndrecht. Ruim twee weken later, op 28 juni 1744, werd het huwelijk in Rotterdam 
voltrokken. Jacomina, gedoopt in Rotterdam op 2 december 1721, was de dochter van Pieter van 
Swijndrecht en Anna van Niedeck. 
Uit het huwelijk van Johannis en Jacomina werden 3 kinderen geboren: Johannes (geboren op 28 
januari 1745 en gedoopt op 31 januari 1745 in Zuidland, overleden in Monster op 22 juli 1818), Anna 
Maria (gedoopt in Zuidland op 3 juli 1746 en kort daarop overleden) en nog een Anna Maria (geboren 
op 22 juli 1747 en gedoopt op 26 juli 1747 in Zuidland). Johannis van Alphen werd op 6 september 
1734 in Groningen voor de studie wijsbegeerte en op 12 september 1734 in Leiden voor de studie 
godgeleerdheid ingeschreven. Op 20 november 1740 werd hij predikant in Molenaarsgraaf en bevestigd 
door ds. Joh. Kist met de tekst 2 Timotheüs 4:1-3. Bij zijn afscheid in Molenaarsgraaf op 26 november 
1741 werd de tekst uit Efeziërs 6:24 gebruikt. Op 3 december 1741 kwam hij naar Zuidland, waar hij 
werd bevestigd door ds. Th. Gibbes met de tekst uit Handelingen 20:28. Zijn afscheid was op 6 juli 1749 
met de tekst uit 1 Corinthiërs 15:1-2. Hij ging, na Zuidland, naar Den Bosch en werd daar bevestigd op 
20 juli 1749 door ds. D. Noordberg met de tekst uit Colossensen 4:7. Op 14 mei 1753 kocht Van Alphen 
het huis 'De Bollaard' in de Orthenstraat in Den Bosch; zijn weduwe verkocht het op 19 april 1765 aan 
Maria Lucia Sam, weduwe van Arnold Walraven. 
In Den Bosch werd Van Alphen op 15 januari 1760 benoemd tot hoogleraar in de gewijde 
welsprekendheid aan de Illustre School. (Een Illustere school of Athenaeum Illustre was vanaf de 
zestiende eeuw een instelling voor hoger onderwijs in de Noordelijke Nederlanden) In 1757 raakte hij in 
een hevig conflict verwikkeld met zijn Bossche ambtgenoot, de predikant-hoogleraar H.G. Clemens, over 
de vraag of het geloof de vrucht is van de rechtvaardigmaking, dan wel of de rechtvaardigmaking uit het 
geloof voorkomt. Van Alphen trok fel ten strijde, maar moest onder grote druk, van onder meer de Raad 
van State en de kerkenraad van Den Bosch, zijn standpunt afvlakken. Hij had duidelijk een 
contraremonstrants standpunt over de kwestie; het geloof was voor hem de vrucht van de  
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rechtvaardigmaking. Jacomina, zijn vrouw overleed in ’s-Hertogenbosch in 1765, 43 jaar oud. Johannis 
stierf op 9 september 1762, 46 jaar oud. 
 

21 
Ds. Johannis van der Zaag. 

1749 - 1788 
Johannis van der Zaag, ook wel Johannes van de Zaagh of van der Saag, werd gedoopt in de 
Kloosterkerk in Den Haag op 4 augustus 1713. Hij was de zoon van Ary van der Zaag en Maria van 
Oudheusden. Johannis ging met de 27-jarige Philippina Vermaat op 2 maart 1749 in ondertrouw in de 
Grote Kerk in Den Haag en trouwde met haar op 18 maart 1749 in Zevenhoven. Philipina was de 
dochter van Jacobus Philipsz Vermaat en Maria Elisabeth Hendriksdr van Deventer. Jacobus Philipsz 
Vermaat was notaris in Den Haag. Philipina was al eerder getrouwd, met Johannes Jellico, predikant in 
Bergen op Zoom. Hij overleed echter op 10 mei 1744. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, 
Wilhelmina Johanna (1741-1832) en Jacoba Maria (1742-1770). Johannis en Philipina kregen samen 9 
kinderen: Maria Adriana (gedoopt 21 december 1749 in Zuidland en overleden in 1833), Johanna 
Philippina (gedoopt 18 juli 1751 in Zuidland en overleden in 1826), Martina Elisabeth (gedoopt 29 
oktober 1752 in Zuidland, overleden in 1787), Josina Arendina (gedoopt 3 november 1754 in Zuidland, 
overlijdensdatum niet bekend), Johannes Philippus (gedoopt 8 augustus 1756 in Zuidland, overleden in 
1832), Henderika Cecilia (gedoopt 16 juli 1758 in Zuidland, overleden in 1847), Petronella Wilhelmina 
(geboren 15 oktober 1759 in Zuidland, overleden in 1833), Arendina Cornelia (gedoopt 28 februari 1762 
in Zuidland, overlijdensdatum niet bekend), en Philippina Abrahamina (geboren 8 maart 1764 en 
overleden in 1804). Johannis en Philippina hadden blijkbaar geen goede band met haar ouders, want bij 
niet één van de doopdiensten waren zij als getuigen aanwezig. Misschien nog wel aardig om te 
vermelden is dat hun dochters Petronella Wilhelmina en Henderika Cecilia met twee broers trouwden, 
op bovendien dezelfde dag: 23 juni 1785. Zelfs de dag waarop ze in ondertrouw gingen, was voor beide 
zussen dezelfde: 1 juni 1785. Henderika’s echtgenoot was Frans van Gogh (predikant in Abbenbroek) 
en de man van Petronella was Frans’ broer Bastiaan van Gogh, afkomstig uit Den Haag. 
Ds. Johannis (of Johannes) van der Zaag was werkzaam als kandidaat in Den Haag, toen hij op 7 
januari 1742 naar Zevenhoven vertrok, nabij Nieuwkoop. Hij werd in Zevenhoven bevestigd door 
Johannes van Marie, predikant te Rijnsaterwoude, nabij Alphen aan den Rijn, met de tekst uit Jeremia 
7:1-3. Van der Zaag kwam op 17 augustus 1749 naar Zuidland. Hij bleef aan de kerk in Zuidland 
verbonden tot aan zijn emeritaat op 7 december 1788. Een bijzondere gebeurtenis in de loopbaan van 
de predikant was de doop van een drieling, op zondag 23 december 1770: “Op Sondagh ten 23 sten 
van Wintermaent (december) in ' t jaer ons Heeren 1770 werd door den Eer-waerden Heere Johannes 
van der Zaag , bedlenaer des Heyiigen Woorts ter Kercke van ' t Zuijdiandt en Blinkvliet, de Heilige 
Doop toeghedient aen drie kinderen van eenre draght, ghebooren uljt de eghtelieden Sijmen Wiilemsen 
Hagesteijn en Neeltje Abrahams Houtekar , synde één knaepjen en twee doghterkens.“ 
Van der Zaag begon als eerste predikant, in 1751, te notuleren over de kerkenraadsvergaderingen. 
Het allereerste verslag gaat over een meningsverschil met het Classicaal Bestuur over de 
jaarlijkse afsluiting van de diaconierekening. Een zeer belangrijk besluit werd door de kerkenraad 
genomen in 1752: "... ter voorkominge van veragting en versuijm van den openbaaren godsdienst 
en ander quaat daar uijt kunnende onstaen (is) goedgevonden en vastgesteld alle so danige luijden 
welke van de diaconie worden gealimenteerd (ondersteund) zoo wanneer zij zonder wezendlijke en 
wettelijke verhinderinge des zondags den Openbaaren Godsdienst versuymden in de volgende week 
niet sullen bedeelen..." Met andere woorden: als je in die tijd steun kreeg van de diaconie en je sloeg 
zonder geldige reden eens een kerkdienst over, dan kon je in de week daarna de steun op je buik 
schrijven. 
Vele kerkenraadsvergaderingen werden gewijd aan de 13-jarige zoon van Neeltje Dame. Neeltje 
was voor de tweede keer getrouwd, met Jan de Kok. Haar zoon ging voor een jaar naar Baarle-
Nassau en bezocht daar, in Hoogstraten, een "paapschen" school. Dat kon niet, volgens de 
kerkenraad, die het  kind vervolgens alle steun en hulp wilde ontzeggen. De moeder werd dan ook 
ernstig onderhouden, maar in een bijzondere vergadering werden de heren kerkenraadsleden ernstig 
berispt door een afvaardiging van het Classicaal Bestuur. Ze waren in hun ijver in de strijd tegen het 
"paapsche gevaar" hun boekje ver te buiten gegaan. 
Nóg een persoon waaraan in de kerkenraadsvergaderingen veel tijd werd besteed: Willem 
Diepenhorst. Hij was schoolmeester, voorzanger en voorlezer en heeft prachtige wandpanelen 
gemaakt: een paneel met de twaalf Geloofsartikelen, een paneel met het Gebed des Heeren (het 
Onze Vader) en een paneel met Psalm 122. Alle panelen sierden de kerk. Maar hij had ook een 
andere kant, die van drinkebroer en vechtjas, nota bene ook op een zondagmiddag en –avond op 21 
augustus 1763.  
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Die vechtpartij ontstond door een ruzie over wie wel of niet over een slootje kon of durfde springen, 
en een pet of hoed die van het hoofd af geslagen was, maar de echte oorzaak was overmatig 
drankgebruik. Het kostte de kerkenraad vele vergaderingen om daders en getuigen te horen. 
Uiteindelijk werd Willem gestraft met een verbod tot het bijwonen van twee Avondmaaldiensten. Op 27 
maart 1797 kwam de schoolmester weer in opspraak maar nu met grotere gevolgen voor hem. Hij had 
een politieke vergadering in Abbenbroek bijgewoond en raakte daar in een fel debat dat uitmondde, 
mede door drank, in een handgemeen met een van de sprekers. Op de terugweg naar Zuidland zou in 
een poldersloot zijn gevallen en al psalmzingend Zuidland zijn binnengekomen. Het voorval eindigde 
voor hem dat hij ontslag moest nemen als schoolmeester, koster en voorzanger. Hij vertrok hierna naar 
Stad aan het Haringvliet. 
Van der Zaag was ook buiten Zuidland actief en gezien. In 1766 was hij voorzitter en 
afgevaardigde van de Zuid-Hollandse Synode bij een bijeenkomst in de Trêveszaal in Den Haag, 
waar de besluiten van de synode werden opgetekend en bewaard. Op 8 maart 1776 gaf Willem V, prins 
en erfstadhouder, een feest ter ere van de 24ste verjaardag van de prinses van Weilburg (Wilhelmina 
van Pruisen), die op 28 februari jarig was geweest. Op dit festijn met bal op het Oude Hof waren  vele 
binnen- en buitenlandse genodigden. Nieuw was  het dessert, dat uiterst fraai en in Chinese stijl werd 
geserveerd. (Er is niets nieuws onder de zon) Op 12 maart was er nóg een feest, waarop de prins 
de gelukwensen van de bevolking en van de kerken in ontvangst nam. Dominee Van der Zaag 
voerde als preses het  woord namens de Zuid- en Noord-Hollandse Synode. Zijn rede werd 
omschreven als zielsroerend en vol van godvruchtige uitdrukkingen. De prins, 20 jaar, hoorde het 
met grote beminnelijkheid aan en gaf blijk van zijn diepe eerbied en hoogachting voor de “ware 
godsdienst”. Nog een nevenfunctie: Van der Zaag was in 1776 voorzitter van de hoofdingelanden 
van het Hoogheemraadschap, dat in die tijd besloot de te lage dijken te herstellen en te verbeteren 
na de schade die op 21 november 1776 was ontstaan door hoge waterstanden. 
Bij een man met meerdere functies hoorde, zeker in die tijd, ook enig bezit. Van der Zaag had, zo blijkt 
uit diverse akten, inderdaad nogal wat land in eigendom. Hij was dan ook niet onbemiddeld. Uit 
een van die documenten blijkt bijvoorbeeld dat de predikant op zeker moment in bezit kwam van 
een (deel van een) huis met schuren en land nabij Simonshaven. Vrij en naar modern Nederlands 
vertaald, staat er: Hendrik Augustus Speirman, klerk ter griffie van het Hof van Holland, wonende 
in ‘s- Gravenhage, curator in de geabandonneerde (in de steekgelaten, overgegeven) boedel van 
Iman van der Salm en diens vrouw Anna Christina van Breest, transporteert op 14 oktober 1763 aan 
Johannis van der Zaagh, predikant te Zuidland, de helft van de woning, genaamd Zeerust, bestaande 
uit een modern woonhuis, twee ruime korenschuren met stallingen, (hooi)berg, wagenhuis, 
schapenstal en varkenskotten, een vruchtdragende boomgaard, een erfpachtdijk beplant met iepen en 
essen, even buiten het dorp Simonshaven bij het veer van den Biersum bij het Spui, 23 gemeten en 
12 roeden wei- en zaailand, waar de woning met de boomgaard op staat. Dan nog diverse landerijen, 
waaronder bouw- en weiland in de polder Oud Schuddebeurs en Nieuw Schuddebeurs. Samen voor 
8.190 gulden. 
Van der Zaag verpachtte de landerijen. Iman van der Salm, van wie hij het bezit in handen kreeg, 
was overigens procureur bij het Hof van Holland en had grote schulden die hij niet kon aflossen. 
Toen de predikant met pensioen ging, transporteerde hij op 31 december 1788 aan de kerkenraad  
van Zuidland  een  erfpachtboomgaard  (groot  131  r.)  met  een  tuinhuis  in  de Kerkhoek   nr.   34   
(erfpacht   aan   de   barones   d'Overschie   6.11.0)  voor   300   gulden. Johannis van der zaag stierf, 
na een langzaam verval van krachten, op 11 augustus 1792, ongeveer vier jaar nadat hij met 
emeritaat ging. Hij werd begraven op 16 augustus in Rotterdam, in de Grote kerk aan de 
Prinsestraat. Hij werd 79 jaar. Philippina overleed in ieder geval vóór 24 april 1764 in Zuidland, ten 
hoogste 41 jaar oud. Zij stierf vermoedelijk aan de gevolgen van de bevalling van haar dochtertje 
Philippina Abrahamina, die op 8 maart 1764 ter wereld kwam. 
 
Op 11 september 1788 werd ds. J Thomson uit Ooltgensplaat beroepen. Hij nam het beroep niet aan. 
Nog geen maand later, op 10 oktober 1788, werd ds. J. A. du Bois beroepen. Hij nam het beroep wel 
aan en ging in Zuidland aan de slag. 
 
Tijdsbeeld: Patriotten en Orangisten 
Net als elders in Europa groeide in Nederland in de laatste decennia van de achttiende eeuw de 
weerstand tegen de manier waarop de macht was verdeeld. Steeds meer mensen wilden af van de 
vanzelfsprekendheid waarmee de Oranjes en een kleine groep regenten- en adellijke families aan de 
touwtjes trokken en elkaar macht en invloed toespeelden. Men wilde een eerlijker systeem, met meer 
kansen voor mensen die niet tot de elite behoorden. De voorstanders van een meer democratisch 
ingerichte samenleving noemden zich Patriotten, al waren zij het onderling ook lang niet over alles eens.  
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Tegenover hen stonden de Orangisten, die juist voorstanders waren van het behoud van de sterke 
machtsconcentratie bij de stadhouder (Willem V). In verschillende delen van het land vonden opstootjes 
plaats. De Patriotten richtten zelfs “vrijkorpsen” op, een soort milities om de macht gewapenderhand 
over te nemen. Pruisische troepen kwamen het stadhouderlijk bewind te hulp en herstelden in 1787 de 
orde. Veel Patriotten weken uit naar Frankrijk, waar twee jaar later de revolutie echt uitbrak met de 
bestorming van de Bastille in Parijs (1789). Later, in 1795, kwam er alsnog een einde aan het Oranje-
regime, toen Franse troepen de Patriotten die in Nederland ondergronds waren gegaan te hulp 
kwamen, waarna de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. 
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Ds. Johannes Adrianus Du Bois. 
1788 - 1815 

Johannes Adrianus werd op 13 januari 1732 in Rotterdam gedoopt. Hij was de zoon van David du Bois 
en Agatha Vonk. Johannes trouwde in ‘s-Heer Arendskerke op 29 september 1758 met Catharina 
Wiltens uit Dordrecht. Samen kregen zij twee dochters: Agatha,  geboren in 's‑Heer‑Arendskerke op 
8 augustus 1759, gedoopt op 12 augustus 1759 en overleden na 26 mei  1792  en  Cornelia  
Catharina, geboren  in  's‑Heer‑Arendskerke  op  4  september  1765, gedoopt op 8 september 1765. 
Catharina overleed op 8 oktober 1780 in Den Bommel. Op 13 juni 1789 kreeg hun dochter Agatha 
1.000 gulden gelegateerd van haar tante Johanna Catharina du Bois, dochter van David du Bois 
en Cornelia van der Corput. Deze Johanna Catharina was een halfzus van de predikant. 
Johannes’ tweede huwelijk was met Martha Maccuan en werd voltrokken in Rotterdam op 1 augustus 
1782. Martha stierf in Rotterdam op 9 augustus 1793. Uit dit huwelijk zijn  geen kinderen geboren. In 
1803 trouwde Johannes voor de derde maal, deze keer met Henrietta Helena Catharina Haupt. Zij 
gingen in ondertrouw op 10 maart 1803. Het burgerlijk huwelijk werd gesloten op 27 maart en het 
kerkelijk huwelijk op 30 maart 1803, ingezegend door Jan van Willigen, predikant in Simonshaven 
en Biert. Henrietta Helena Catharina Haupt werd geboren rond 1772 in (vermoedelijk) Kerksluis. 
De plaatsnaam is in de bronnen niet goed leesbaar. Zij was de dochter van de Zuidlandse chirurgijn 
Herman Caspar Haupt. Ook uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 
De familie Du Bois stamde  af van de Fransman Pierre du Bois. Nadat de Franse koning Lodewijk XIV 
in 1685 het Edict van Nantes herriep, waarna protestanten in Frankrijk min of meer vogelvrij 
waren, vestigde zich een stroom van Franse Hugenoten in Rotterdam. Een van hen was dus Pierre du 
Bois. Johannes werd als proponent beroepen op 13 augustus 1758 in ‘s Heer Arendskerke, Zeeland. 
Op 22 juli 1770 ging hij naar Ouddorp en op 3 november 1776 vertrok hij naar Den Bommel. Op 7 
december 1788 werd hij predikant in Zuidland, waar hij op 29 oktober 1815 als emeritus zijn afscheid 
predikte. Op 1 november 1815 ging hij met pensioen. Ds. Johannes Adrianus du Bois overleed in 
Dordrecht op 30 januari 1823, 91 jaar oud. Du Bois was 50 jaar ouder dan Henrietta, die op 3 april 
1851 (eveneens in Dordrecht) overleed. 
De politieke onrust en de daarmee samenhangende economische neergang leidden ertoe dat men 
het in 1794 in Zuidland niet meer gepast vond om kermissen te vieren. Een ander gevolg was dat 
de Franse militaire aanwezigheid in 1795 huisbezoeken verhinderden. Ds. du Bois schreef daarover 
in het notulenboek: "... de tijd des Huisbesoeking daar sijnde oordeelde de Broederschap best 
voor ditmaal na te laten om dat elk met de Fransche Soldaten belet ware..." Hier staat dus dat op 
de tijd dat er gewoonlijk huisbezoeken werden afgelegd in de gemeente, deze werden verhinderd 
door de Franse soldaten en dat de kerkenraad besloot maar geen huisbezoeken af te leggen. 
In 1798 werd in Nederland, toen de Bataafse Republiek geheten, de scheiding van kerk en staat 
ingevoerd. Een gevolg daarvan werd door de heer D. Ooms, kerkenraadslid, beschreven in het 
kerkblad “Hervormd Zuidland” van 17 februari 1984: 
In de rubriek “uit de kerkenraadsvergadering” is vermeld, dat het rijkstraktement tot het verleden 
behoort. Het lijkt mij (hr. D. Ooms) interessant U hiervan wat meer te vertellen. In het begin van de 
19e eeuw is, door de toenmalige (Franse) bezetter, een grote hoeveelheid kerkelijke 
eigendommen afgenomen, zgn. pastoralia. Daarvoor in de plaats is een jaarlijks bedrag toegezegd 
voor de predikantstraktementen van ca. fl. 700,-- tot fl. 800,--. Tevens mochten de landelijke 
kerkelijke organen hun post zonder postzegel versturen, de zgn. portvrijdom. Deze regeling is tot 1983 
van kracht geweest. De bedragen van fl. 700.-- tot fl. 800 zijn altijd hetzelfde gebleven. Aanvankelijk 
was zo´n bedrag voldoende voor het jaarsalaris van een predikant of pastoor. Maar in de loop der 
jaren is het geld steeds minder waard geworden, vooral de laatste twintig jaar, zodat deze bedragen 
nu nauwelijks voldoende zijn voor een bruto weeksalaris. Menig gemeentelid draagt jaarlijks meer bij 
aan vrijwillige bijdragen en collecten dan het bedrag van het rijkstraktement. Er is door het rijk 
jarenlang gezocht naar een redelijke manier om van deze verplichting af te komen. De bindingen van 
kerk en staat zijn steeds losser geworden. Alleen het rijkstraktement en de portvrijdom waren nog de 
koordjes waarmee zij aan  elkaar vastzaten.  
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Het werd dan ook door ingewijden “zilveren koorde” genoemd. Daar is nu (1984) een eind aan 
gekomen. Het rijk zal een eenmalige uitkering doen o.a. aan de generale kas van de Nederlandse 
Hervormde kerk. 
Ondanks de deplorabele financiële toestand van het rijk toen, zijn er toch enkele tientallen miljoenen 
guldens uitgetrokken om van deze verplichting af te komen, en daarmee de zilveren koorde te 
verbreken. De portvrijdom bleef nog wel enkele maanden bestaan. Het geld werd in hoofdzaak besteed 
voor het verbeteren van de predikantspensioenen. 
 
Sinds 7 mei 1795 moesten van de Fransen, huwelijken door het plaatselijk bestuur worden 
voltrokken, ongeacht de afkomst. De kerkelijke bevestiging werd dan apart gehouden. Alleen kerkelijke   
bevestigingen,   zoals   eerder   gebruikelijk   was,   waren   niet   meer   mogelijk. 
In het jaar 1799 werden in Zuidland 12 huwelijken voltrokken, waarvan 5 in de kerk.  
In 1800 zijn er 13 paartjes getrouwd, waarvan 4 in de kerk. 
In 1801 zijn er 11 paartjes getrouwd, waarvan 2 in de kerk.  
In 1802 zijn er 11 paartjes getrouwd, waarvan 6 in de kerk.  
In 1805 zijn er 10 paartjes getrouwd, waarvan 0 in de kerk. 
In 1807 zijn er 18 paartjes getrouwd, waarvan 0 in de kerk. 
 
Onder de paartjes die niet-kerkelijk trouwden, zouden ook Joden of Mennonieten geweest kunnen zijn. 
Het was in die jaren in elke (Nederduitsch Gereformeerde) gemeente regel en wet dat iedere 
manspersoon die in een ambt werd verkozen, verplicht was dat ambt te aanvaarden. Dat ondervond 
ook Jacobus Jordaan op 4 december 1796 toen hij in Zuidland tot diaken werd gekozen. Zijn 
gezondheid was niet in orde en hij vond dat een reden om voor die zware post te bedanken. De 
predikant was nog wel gevoelig voor zijn argumenten, dit in tegenstelling tot de kerkenraad. Er moesten 
diverse genees- en heelkundigen aan te pas komen, zoals J. de Bruin, medisch doctor en chirurgijn in 
Oud-Beijerland. Deze verklaarde dat Jordaan "... niet geschikt was tot so danig een Post en niet dan 
seer nadelige gevolgen voor sijn gevoelig gestel souden na sig slepen..." Nog ging de kerkenraad niet 
overstag. Men wilde dit ernstige feit aan de Classicale Vergadering voorleggen. Door de enorme en 
langdurige regenval was het echter niet mogelijk om die vergadering te bezoeken, zodat pas in 1798 
hierover een besluit kon worden genomen. Daarna werd aan het verzoek van Jacobus Jordaan 
voldaan. Zijn opvolger werd Kornelis Dubbelde Stuiver. 
 
Tijdsbeeld: de scheiding van kerk en staat verder doorgevoerd 
De scheiding van kerk en staat werd in de jaren die volgden steeds verder doorgevoerd. In 1811 
bijvoorbeeld deed het college van gekozen kerkmeesters in de kerken in Nederland zijn intrede. 
Voorheen zorgde de burgerlijke overheid voor de benodigde financiën ten behoeve van het onderhoud 
van de gebouwen en het interieur. Belast hiermee was een door het burgerlijk bestuur aangestelde 
kerkmeester. Door de scheiding van kerk en staat werden de kerkelijke gemeenten zelf verantwoordelijk 
voor de financiën en het onderhoud van hun godshuizen. 
Op 8 december 1811 werden de stemgerechtigde manslidmaten van de kerk in Zuidland, onder 
klokgelui, opgeroepen de kerkmeesters te kiezen, onder toeziend oog van de maire (zeg maar: de 
burgemeester), de heer B. Vlielander. Er kon gekozen worden uit 12 kandidaten. De eerste gekozen 
kerkmeesters in Zuidland waren Bastiaan Zoeteman (was in 1809 diaken), Pieter de Boer en Kommer 
van Trigt. Bij een geschil deed de maire uitspraak, aldus het reglement. 
De scheiding tussen kerk en staat, die tijdens de Franse overheersing (1795-1813) steeds verder werd 
doorgevoerd, zorgde voor een flinke verarming van de kerkelijke gemeenten in Nederland, mede 
doordat zij dus zelf voor het onderhoud van de gebouwen en de inboedel moesten gaan zorgen. De 
Nederduitsch Gereformeerde Kerk, zoals de kerk toen officieel genoemd werd, had haar bevoorrechte 
positie uit de tijd van vóór 1795 verloren. Na de Franse tijd, in 1813, werd Willem I, de zoon van de 
verdreven stadhouder Willem V, koning van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Hij zette op 17 
november 1813 voet aan wal op het strand in Scheveningen. In 1815 kwam er een definitief einde aan 
de Franse tijd, toen Napoleon de allesbeslissende Slag bij Waterloo verloor. 
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Ds. Cornelis Gutteling. 
1815 - 1825 

Cornelis Gutteling werd geboren in Middelburg op 28 februari 1776. Zijn vader was Petrus 
Gutteling en zijn moeder Wilhelmina Hekmans. Cornelis trouwde met Maria Magdalena Guinoseau of 
Guymeseau (in diverse akten wordt haar naam anders geschreven), op 18 mei 1798 in Yerseke. Maria 
werd geboren in Maastricht, in september 1771, en woonde voor haar huwelijk met  Cornelis in  
Waverveen  (Utrecht). Samen  kregen zij 5  kinderen: Wilhelmina Petronella (overleden op 16 
september 1833 in Capelle (Noord-Brabant)), Petrus Willem (overleden op 7 maart 1831, eveneens in 
Capelle), Jacob Cornelis (geboren in of rond 1803 en overleden op 22 november 1872 in Strijen), 
Henricus Zacharias Alexander (geboren in of rond 1811 in Ooltgensplaat, overlijdensdatum 
onbekend) en Maria Magdalena (geboren op 24 december 1814 in Ooltgensplaat en overleden op 
27 maart 1865 in Delft). Hun zoon Henricus Zacharias Alexander Gutteling werd in 1841 predikant in 
Gapinge. 
Ds. Cornelis Gutteling begon als predikant op 28 januari 1798 in Yerseke en werd op 24 juni 1803 
predikant in Scherpenisse. Hij vertrok op 21 juli 1805 naar Ooltgensplaat en nam ruim 10 jaar later  
het beroep van de kerk in Zuidland aan. Op 3 december 1815 deed hij in de Zuidlandse kerk 
zijn intrede. Hij werd bevestigd door ds. Van der Willigen, predikant in Simonshaven en Biert. De 
kerkenraad nam de predikant vervroegd in dienst, wat tot extra kosten leidde: 
F 50.--.— aan de gedeputeerden 
F 52.30.— aan de ring Flacqué (Flakké) F 20.30.— voor het papierwerk 
F 9.--.-- afscheid en intrede, maaltijden, wijn en drank. 
F 60.--.— voor het inhuren van waarnemend predikanten in Ooltgensplaat. F 20.--.— wegens het verlies 
van het buitengewoon traktement van het rijk. 
F 58.7.-- voor een maand traktement voor ds. van Willigen voor de ring van Putten. Totaal F 358.7.— 
 
Een bedrag werd toen uitgedrukt in guldens, stuivers en centen (F 10 gulden.5 stuivers.10 centen 
= F 10.5.10). Ds. Gutteling trof bij zijn aantreden in de gemeente 1.111 zielen aan, waarvan 367 
manslidmaten. Op 28 januari 1823 werd met een dinsdagavondkerkdienst aandacht besteed aan 
het 25-jarig jubileum van Gutteling als predikant. Ruim tweeënhalf jaar later, op 18 september 1825, 
ging hij naar ´s-Grevelsduin-Capelle (Noord-Brabant). Maria Madalena Guinoseau overleed in Gapinge 
(Zeeland) op 23 augustus 1843, 72 jaar oud. Cornelis Gutteling blies op 21 september 1839 in ´s-
Grevelsduin-Capelle zijn laatste adem uit, 63 jaar oud. 
 
Op 18 september 1825 werd ds. J. Sjoenis uit Fijnaart beroepen, maar hij nam het beroep niet aan. Nog 
geen maand later, op 11 oktober 1825, werd ds. A. Treffers uit Hellevoetsluis beroepen. Ook hij legde 
het beroep naast zich neer. Op 14 november 1825 werd ds. J. Versprille beroepen. Hij nam het beroep 
wel aan. 
 
Tijdsbeeld: Nederduitsch Gereformeerd wordt Nederlands Hervormd 
In 1816 veranderde de naam van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Nederlandse Hervormde 
Kerk. Koning Willem I voerde hiertoe het Algemeen Reglement in, dat de verhoudingen binnen de 
hervormde kerken regelde. Willem I streefde met dit reglement naar een eenvormige staatskerk, maar 
die gelijkschakeling leidde tot een stroom van protesten en was de kiem voor de vele afscheidingen die 
later zouden plaatsvinden. 
Nog een verandering, maar dan in 1820. In dat jaar deed het College van Notabelen zijn intrede. Dit 
college werd een adviesorgaan voor de kerkmeesters. In 1962 werden hier de laatste verkiezingen voor 
de notabelen in Zuidland gehouden; zij vonden zelf dat ze overbodig waren geworden. Tussen de 
kerkrentmeesters en de notabelen liep de samenwerking niet altijd even vlot. In 1821 werd het interieur 
van de kerk in Zuidland gedeeltelijk vernieuwd, na de verbouwing uit 1638. De kerk kreeg een nieuwe 
preekstoel, een klankbord en nieuwe banken voor de notabelen van het dorp. Ds. Gutteling ging in de 
inwijdingsdienst voor met zijn prediking uit 1 Koningen 3:29. Op 9 mei 1823 werd voor de laatste keer 
iemand in de kerk begraven. Het ging om dijkgraaf Cornelis van der Meer. Hij stierf op 44-jarige leeftijd. 
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Ds. Jacobus Versprille. 
1826 - 1835 

Jacobus Versprille werd geboren op 22 september 1788 in Vlissingen. Hij was de zoon van Lieve 
Versprille en Maria van Ockenburg. Hij trouwde met Maria Willemina Wilod op 17 juni 1813 in 
Middelburg. Zij was de dochter van Arnoldus Wilod en Catharina Susanna Menschaart. Hun kinderen: 
Maria Pieternella (geboren 1814 in Kruiningen en overleden in 1873 in Utrecht), Catharina Susanna 
Wilod (geboren in 1815 in Kruiningen en in hetzelfde jaar overleden in Kruiningen), Arnoldus 
(geboren in 1816 in Sint Annaland en overleden in 1890 in Heeze. Arnoldus was van 1870  tot  1877  
predikant in  Rozenburg onder de naam Arnoldus Wilod Versprille en van 1877 tot 1886 predikant in 
Streefkerk), Lieve (geboren in 1818 in Sint Annaland en overleden in 1889 in Nijmegen), Jacobus 
Cornelis (geboren in 1820 in Sint Annaland en overleden in 1848 in Utrecht) en Jacob Franêois 
(geboren in 1823 in Sint Annaland en overleden in 1827 in Zuidland). 
Versprille werd predikant op 22 augustus 1813 in Kruiningen (Zeeland). Hij ging op 5 mei 1816 naar 
Sint-Annaland en kwam op 19 maart 1826 van St. Annaland naar Zuidland, waar hij op 3 september 
1835 overleed. De notulen van de kerkenraad bevatten verslagen van verkiezingen van 
ouderlingen, diakenen en kerkmeesters. Ook de rondgangen van de predikant met een of twee 
ouderlingen staan opgetekend, mét mededelingen over misstappen van gemeenteleden met als 
gevolg dat hun de toegang tot het Heilig Avondmaal werd afgeraden of ontzegd. Deze misstappen 
waren dronkenschap, vechten of ontucht. Tot in het begin van de 19e  eeuw stonden in Zuidland nog 
orthodoxe predikanten op de kansel, zoals de dominees Gutteling en Versprille. De laatste heeft met 
veel zegen in Zuidland mogen werken.  
 
Toen Versprille uit St. Annaland zou vertrekken en zijn huisraad op het schip was geladen, liep de 
gehele gemeente uit om de predikant nog een laatste groet te brengen. In Zuidland aangekomen, 
wilde hij zijn huisraad van de kar naar de pastorie brengen en stonden er wat jongens klaar om 
hem te helpen. De predikant maakte veel vrienden vanwege zijn praktische preken en door een 
voorbeeld te zijn in de omgang met mensen. De begraafplaats was in die tijd nog rondom en in de 
kerk; rondom voor de minder draagkrachtigen en ín de kerk voor de rijkere mensen. De Staten van 
Zuid-Holland hadden er in 1817 bij het dorpsbestuur op aangedrongen zo snel mogelijk een 
begraafplaats in te richten buiten het dorp. Gutteling en Versprille, en de kerkenraad, waren hier nogal 
op tegen. In de eerste plaats doordat de kerk dan inkomsten zou mislopen die zij eigenlijk niet kon 
missen, ten tweede omdat begraven in en rondom de kerk een eeuwenoud gebruik was dat erbij hoorde 
en ook iets moois had, namelijk dat de doden te midden van de levenden begraven werden. Hiermee 
stoppen zou heiligschennis zijn. De strijd hierover liep zo hoog op dat de nieuwe burgemeester, 
J. Kluit, krachtig moest ingrijpen en Versprille met gevangenneming moest dreigen als hij zijn 
opruiende taal niet onmiddellijk zou staken. Uiteindelijk werd de nieuwe begraafplaats toch 
aangelegd aan de Steeneweg (nu: Raadhuisstraat) en keerde de rust enigszins terug. De predikant 
verdiende over 1828 overigens 269,20 gulden, plus 125,00 gulden als toelage voor avondpredikingen. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: Op 09-05-1836 ds. W. Laatsman uit Rheden. 
Op 28-06-1836 ds. J.A. Meulemans uit Buiksloot. Op 17-08-1836 ds. T. Vermaasen uit Aalsmeer. Op 
22-09-1836 ds. H. Astro uit Zegveld. 
Op 07-11-1836 ds. D.A. Detmar uit Ede. Op 10-01-1837 ds. J.R. de Bruine uit Balk. 
Geen van deze predikanten nam het beroep aan. Op 7 maart 1837 was het wel raak. Ds. E.J. van 
Spankeren uit Maartensdijk aanvaardde het beroep van de Zuidlandse gemeente. 
 
Tijdsbeeld: de afscheiding van België 
Op 25 augustus 1830 begon de Belgische opstand tegen Koning Willem 1. De (voormalige) Zuidelijke 
Nederlanden waren tijdens het Congres van Wenen in 1815 bij Nederland gevoegd. De internationale 
mogendheden wilden het agressieve Frankrijk, dat net overwonnen was, een sterke noorderbuur geven, 
zodat het land niet nog een keer zo gemakkelijk de aanval kon kiezen. Maar het was een ongelukkig 
huwelijk. Noord en Zuid waren al ruim twee eeuwen gescheiden en kwamen in een kunstmatig 
gecreëerde eenheidsstaat niet tot elkaar. Op 14 maart 1838 werd België ook echt onafhankelijk. 
Nog een andere afscheiding in die jaren, maar dan binnen de kerk. In 1834 scheidde de kerk van 
Ulrum, onder leiding van ds. de Cock, zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Staatskerk met 
zijn reglementen. Dat was de geboorte van de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
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Ds. Eduard Jacob van Spankeren. 
1837 - 1882 

 

 
 
Eduard Jacob van Spankeren werd geboren op 8 januari 1797 in Amsterdam en was de zoon van 
Jan Jacob van Spankeren en Catrina Porsel.  
Hij trad in het huwelijk op 30 mei 1832 met Petronella Hendrina van Eeden, dochter van Dirk van 
Eden en Johanna van der Heij uit Utrecht, waar Petronella toen woonde. Petronella overleed op 23 
december 1861 in Zuidland. Hun kinderen zijn: Jan Dirk (geboren in 1833 in Maartendijk, omgeving 
De Bilt, en later predikant in onder meer Goedereede), Eduard Jacob (geboren op 7 juli 1834 in 
Maartensdijk en later van beroep korenmolenaar), Janna (geboren op 5 mei 1836 in Maartensdijk en 
overleden op 28 januari 1900 in Den Haag), Catharina (geboren op 25 mei 1838 in Zuidland en 
gedoopt op 22 juli 1838 in Zuidland, overleden op 10 augustus 1902 in Strijen) en Petronella 
Hendrina (geboren op 13 mei 1841 en gedoopt op 6 juni 1841 in Zuidland). 
Van Spankeren begon zijn loopbaan als kandidaat in Maartensdijk, op 3 juni 1832. Hij kwam op 9 juli 
1837 van Maartensdijk naar Zuidland en ging op 4 juni 1882 met emeritaat. Hij overleed op 26 
maart 1883, 86 jaar oud, in Zuidland. Op Nieuwjaarsdag 1875 herdacht de predikant in een 
voormiddagdienst dat hij 37 jaar predikant was in de gemeente en dat hij slechts tweemaal 
verhinderd was geweest door ziekte. 
Opmerkelijk aan zijn 45-jarig dienstverband in Zuidland is dat hij in al die jaren geen beroep van 
een andere gemeente ontving. De zitplaatsen in de kerk tijdens zijn predikingen waren grotendeels 
leeg omdat ergens anders in het dorp godsdienstoefeningen werden gehouden, onder leiding van 
orthodoxe (rechtzinnige, strenggelovige) sprekers van de “Vereniging van Vrienden der Waarheid”. 
Deze diensten vonden plaats in andere vergaderruimten en in de vlasschuren van o.a. Jacob de 
Hoog, met predikanten en sprekers die beter in de smaak vielen bij de meeste gemeenteleden. 
Van Spankeren predikte niet over de verzoening met God door het bloed van Christus, maar vooral 
over het zedelijk bewustzijn van de gemeente. Ook ds. Gutteling was een aanhanger van deze 
ethische predikingen. Van Spankeren is, ook nu nog, met 45 jaar de langst zittende predikant die 
Zuidland heeft gekend. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

Op 23-06-1882 ds. G.H.J.W.J. Geesink uit Schipluiden 
Op 14-07-1882 ds. E.E. Gewin uit Renkum 
Op 24-08-1882 ds. A. Renier uit Bergambacht 
Op 13-10-1882 ds. F. Lion Cachet uit Valkenburg (Z-H.) 
Op 22-11-1882 ds. E.A. Lazonder uit Zegveld 
Op 18-01-1883 ds. P. Bartstra uit Wassenaar 

Geen van deze predikanten nam het beroep aan. Anders was dat met ds. W. De Lange uit Goedereede, 
die op 2 maart 1883 het beroep aannam. 
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Tijdsbeeld: de Kinderwet van Van Houten (1874) 
Nederland veranderde in de 19e eeuw spectaculair. Industrieën kwamen op, overal werden kanalen en 
bruggen aangelegd, de steden breidden zich uit en de eerste spoorlijn werd aangelegd (in 1839). Ook 
op sociaal gebied waren er veranderingen, zij het aanvankelijk nog minimaal: op 19 september 1874 
kwam er een wet (op initiatief van de liberale politicus Samuel van Houten) die het kinderen tot 12 jaar 
verbood om in fabrieken te werken. 
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Ds. Willem de Lange. 

1883 – 1884 
 

 
 
Willem de Lange werd geboren op 6 juli 1854 te Harderwijk en trouwde op 17 juli 1879 in 
Utrecht met Johanna Wilhelmina Verloop, geboren op 13 januari 1857 in Utrecht en overleden in 1925 
in Bodegaven.  
Hun kinderen zijn: Johanna Wilhelmina (geboren in 1880, op 21 april 1921 getrouwd met Dedricus 
Franciscus de Haas in Wageningen en overleden op 10 maart 1922), Michiel Johan (geboren op 19 
juli 1882 en overleden op 10 maart 1938 in Wageningen) en Helena Annetta Francisca (geboren op 
15 mei 1887 in Kerkwijk (Zaltbommel) en op 6 januari 1920 in Harderwijk gehuwd met Alfred Livinus 
Valentinus Annez uit België).  
Ds. Willem de Lange begon zijn loopbaan als predikant op 10 augustus 1879 in Goedereede, Zuid-
Holland. Hij kwam naar Zuidland en werd bevestigd als predikant op 29 juli 1883 door zijn zwager ds. 
Malcomesius uit Maassluis. Een klein jaar later, op 23 maart 1884, verliet hij Zuidland alweer. 
Het bleek al spoedig dat de krachten van de predikant niet voldoende waren om zo’n grote 
gemeente te dienen. Op medisch advies verliet hij de gemeente en nam het beroep uit Bruchem en 
Kerkwijk in de Bommelerwaard, Gelderland, aan op 20 april 1884. Daar was hij tot 7 juli 1889 
predikant. Vervolgens ging hij op 14 juli 1889 naar Rotterdam-Charlois en op 27 maart 1892 naar 
Gorinchem. Op 30 juni 1895 ging hij in Rhenen aan de slag. Daar  ging hij op 1 maart 1910 met 
emeritaat, wegens “langdurige ongesteldheid”.  
Na zijn emeritaat was hij nog wethouder in Harderwijk en daar overleed hij op 10 april 1917 aan een 
hartverlamming. Willem de Lange was voor die tijd een orthodoxe predikant. In de periode voorafgaand 
aan zijn jaar in Zuidland zijn er 6 predikanten benaderd om in Zuidland voorganger te worden. In die 
periode werden de zondagse diensten opgevuld met een keer moderne ringpredikanten en een keer 
met orthodoxe predikanten en evangelisten. 
In de periode waarin ds. de Lange de gemeente bediende, kon hij zich verheugen in een grote 
opkomst bij zijn prediking en in zeer druk bezochte catechisaties. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
Op 21-04-1884 ds. J. Vonk  uit De Meern 
Op 31-05-1884 ds. P. Segboer uit Hoogvliet 
Op 17-07-1884 ds. P.S. Bartstra uit Wassenaar 
Op ??-08-1884 ds. J. Wieten  uit Makkum 
Op 24-10-1884 ds. J.W.H. Kalkman uit Maassluis 
Op 12-12-1884 ds. J.L. Tichelaar uit Ouddorp 
Op 13-02-1885 ds. C. Hattink  uit Nieuw-Vennep 
Op 06-04-1885 ds. F. Kijftenbelt uit Maartensdijk 
Op 08-04-1885 ds. M.H. Bolkestein uit Hierden 
Op ??-06-1885 ds. J. Bolkestein uit Gerkesklooster 

Nog geen foto van 
Ds. Willem de Lange 
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Op 14-08-1885 ds. J.H. Wiersma uit Benschop 
Op 10-09-1885 ds. E.J. Homoet uit Putten 
Op 18-11-1885 ds. P.H. Wiersma uit Harmelen 
Op 06-01-1886 ds. H. Malcomesius uit Maassluis 
En op 26-02-1886 ds. J. Bajema  uit Ermelo die het beroep aannam. 
 

 

Tijdsbeeld: vrouwenrechten en Doleantie 
In 1919 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. Mannen mochten al sinds 1917 stemmen, vrouwen 
twee jaar later dus ook. Voor die tijd was het kiesrecht voorbehouden aan mannen die een bepaald 
bedrag aan belastingen per jaar betaalden. De strijd voor de emancipatie van vrouwen, waar de 
invoering van het algemeen kiesrecht een resultaat van was, begon al in de 19e eeuw. Aletta Jacobs 
was een van de voorvechtsters. 
In Zuidland had de kerkenraad veel moeite met het vrouwenkiesrecht, vooral omdat dit kon betekenen 
dat ook voor de kerkenraad vrouwen zich verkiesbaar mochten stellen. De weerzin daartegen blijkt uit 
de notulen van twee kerkenraadsvergaderingen uit 1925: 
“De kerkeraad spreekt zich bij monde van de meerderheid der leden uit tegen het actiefkiesrecht der 
vrouwen maar ziet zich als kerkeraad toch genoopt de vrouwen op de kieslijst te zetten”  
Uit: kerkenraadsnotulen van 29 september 1925 
“De kerkeraad voelt zich echter nogmaals genoopt te protesteren tegen de invoering van het actief 
kiesrecht voor vrouwen. Onder protest zal dan ook thans de kiezerslijst zoo worden opgemaakt dat 
daarop ook de vrouwen der gemeente voorkomen” 
Uit: Kerkenraadsnotulen van 13 oktober 1925 
 
Ook op kerkelijk terrein streden mensen voor hun rechten. Zo ontstond, uit onvrede over de inmenging 
van de staat en de koning in kerkelijke aangelegenheden, in 1834 de eerste afsplitsing van de 
Nederlandse Hervormde Kerk: de Christelijke Gereformeerde Kerken. In 1886 vond een nieuwe 
afscheiding plaats, de Doleantie, onder leiding van de Amsterdamse predikant Abraham Kuyper, een 
invloedrijk antirevolutionair politicus en journalist. Uit de samenvoeging van de ‘dolerende’ kerken en 
een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken ontstond de Gereformeerde Kerk. Kernpunt van de 
gereformeerden: de Nederlandse Hervormde Kerk was te vrijzinnig geworden. 
De gebeurtenissen in Zuidland tijdens de Doleantie zijn summier hieronder, bij de tekst over ds. Jacob 
Jans Bajema, beschreven. 
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Ds. Jacob Jans Bajema. 

1886 – 1887 
 

 
 
Jacobus Jans Bajema werd geboren op 26 juni 1844 in Warns, Friesland, en overleed op 11 januari 
1927 in Laren aan griep. Hij is de zoon van Jacob Jans Bajema en Bauk Ruuds Visser. Hij trouwde met 
Jantje (Annes) Bajema op 24 oktober 1879 in Koudum. Zijn vrouw werd geboren op 8 oktober 1856 in 
Warns en was de dochter van Anne Roelofs Bajema en Klaaske Jacobs Hollander. Zij overleed op 
22 januari 1930, net als haar man in Laren.  
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Hun kinderen waren Klaaske (geboren op 17 oktober 1880), Boukje (geboren op 14 augustus 1883 
in Utrecht en overleden op 21 juni 1886 in Zuidland) en  Antje (geboren op 2 juni 1886 in 
Zuidland en overleden op 23 januari 1962). 
Ds. Bajema kwam, nadat er op 14 predikanten een beroep was uitgebracht, op 16 mei 1886 naar 
Zuidland vanuit Ermelo, waar hij op 3 februari 1884 was begonnen als predikant. In 1887 leidde hij 
hier de plaatselijke afscheiding in en bleef tot 30 september 1888 aan de nieuw opgerichte 
Gereformeerde Kerk van Zuidland verbonden. Na zijn periode in Zuidland werd Bajema predikant in 
Sneek. Daar werd hij ernstig ziek, zo ziek dat hij emeritaat aanvroeg en kreeg. Na vijf jaar, in 1896, 
was hij echter weer voldoende hersteld en werd hij predikant in Randwijk en Heteren. In 1899 ging 
hij aan de slag in Epe en in 1905 werd hij predikant in Oostzaan. Op 16 mei 1915 ging hij 
definitief met emeritaat. Ds. Bajema werd in Zuidland bevestigd door Ds. Vlug uit Barendrecht met 
de tekst uit Handelingen 10:6b: “Deze zal u zeggen wat gij doen moet”. De intredetekst van de 
predikant was 1 Tess. 5:25: “Broeders bidt voor ons”. Hij was geen vlot redenaar, maar zijn taak als 
predikant nam hij serieus. Met zijn vrome levenswandel en vriendelijkheid won hij de harten van 
de mensen. Hij zag er niet tegenop om twee uur te lopen naar een zieke die op haar sterfbed lag 
om haar te troosten met de rijkdom van het evangelie, zelfs als zij geen lid van de kerkelijke gemeente 
was. Ds. Bajema deed hetzelfde als indertijd ds. Versprille als hij naar de kerk ging. Hij wekte de 
leden van de gemeente, die op de hoeken van de straten hun tijd stonden te verdoen met allerlei 
gepraat, op om met hem mee te gaan naar de prediking van het Woord van God. Soms wenkte hij 
met de hoed om te komen en niemand weigerde dat. 
Bajema had een groot aandeel in de totstandkoming van de Christelijke school in Zuidland. Een nog 
belangrijkere erfenis voor het dorp was dat hij de gemeente naar een afscheiding leidde, door  op  
14  februari  1887  de  Reglementen van  het  Synodale  bestuur  uit  1816  te verwerpen  en  weer  de  
kerkordening  van  1618/1619  te  gaan  volgen.  Hij  deed  dit  met instemming van velen in de 
kerkenraad, de kerkmeesters, de notabelen, het kiescollege en velen uit de kerkelijke gemeenschap. 
 
Doordat er verschil van mening ontstond van wie het kerkgebouw en de bezittingen van de kerk 
waren, wilden beide groepen (de ‘dolerenden’ of gereformeerden, en de ‘achterblijvende’ 
hervormden) zich het kerkgebouw en de bezittingen toe-eigenen. Ds. Bajema dacht ‘wie het eerst 
komt die het eerst maalt’, zo blijkt uit het volgende stukje in dagblad “Nieuws van de dag”, van 1 
maart 1887: 
“Te Zuidland, zoo bericht men ons van daar, geschiedde de afscheiding van de Synode met zeldzame 
eenstemmigheid, 't Optreden der ringpredikanten wordt er stelselmatig belet, doordien Ds. Bajema 
reeds een half uur vóór 't begin der godsdienstoefening op den kansel staat. Zoodra dan de 
vreemde predikant verschijnt, wordt psalmgezang aangeheven om aan te duiden, dat men reeds 
begonnen is. Ds. Bajema gaat dan ongestoord zijn gang”. 
Een gerechtelijke uitspraak moest eraan te pas komen om het kerkgebouw en de bezittingen aan de 
hervormden  toe  te  wijzen. De  dolerenden moesten op 18 december 1888 alles teruggeven. De 
marechaussee was al vanaf 29 maart 1888 in Zuidland aanwezig om de partijen uit elkaar te 
houden en was hierna extra alert op rellen. Op 26 december 1888 werd zelfs de staat van beleg 
afgekondigd voor Zuidland, nadat er ernstige rellen waren uitgebroken tussen jongeren en de 
marechaussee. De verstandhouding tussen de hervormden en dolerenden was tot een dieptepunt 
gedaald. Naderhand bleek dat de rellen weinig met de hervormde en gereformeerde twisten te 
maken hadden, maar meer met baldadigheid van de jeugd en drank. 
De ledentallen van hervormden en gereformeerden verhielden zich toen als 1: 3. En hoewel de rellen 
van 1888 uiteindelijk weinig met geloofstwisten te maken hadden maar meer met de verdeling van de 
kerkelijke gelden en bezittingen, waren de verhoudingen in het dorp voor zeer lange tijd ernstig 
vertroebeld. Het is in dit overzicht van de predikanten niet reëel om alles op een rijtje te zetten. Een 
overzicht van de gebeurtenissen rondom de Doleantie in Zuidland is na te lezen in de notulen van 
de diverse vergaderingen van de kerkenraden van de Hervormde en Gereformeerde kerk. In het 
boekje “Zuidland, dorp uit het niet”, geschreven door S. de Hoog, staat ook het een en ander over 
de Doleantie beschreven, net als in het boekje “100 jaar Gereformeerde Kerk van Zuidland”, 
geschreven door P. Buis. Verder staat veel informatie in de boekjes “Aantekeningen van allerlei 
aard 1889” en “Kerkelijke kroniek der gemeente”, beide geschreven door Johannes de Graaff en 
verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Zuytlant. Wel moet gezegd worden dat de Graaff vrij radicaal 
(of gekleurd) was in zijn opvattingen over de hervormden. Ds. Bajema gaf in al zijn volgende 
kerkgemeenten een aanzet tot reformatie of bouwde hierop verder. 
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Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
In augustus 1889 ds. W. Oudegeest uit Vlijmen.  
In oktober 1889 ds. J.L. Fortuyn Drooglever uit Neede. 
En in februari 1890 ds. J.W. de Vries uit Geervliet die het aanneemt. 
 

28 
Ds. Johannes Willem de Vries. 

1890 – 1894 
 

 
 
Johannes Willem de Vries werd geboren op 22 juli 1836 in Rotterdam. Hij was de zoon van Willem 
Johannes de Vries, die ook predikant was, en Maria van Brummelen.  
 
Johannes Willem de Vries trouwde op 25 februari 1863 in Rotterdam met Jeanne Adriënne van 
Abcoude, geboren in Rotterdam in 1839. Zij was de dochter van Pieter van Abcoude en Hillegonda 
Trip. Samen hadden zij 3 kinderen: Maria Willemina, Willem Johannes en Hillegonda Petronella. 
Jeanne Adriënne overleed op 25 mei 1875 in Purmerend. Johannes Willem de Vries hertrouwde op 
23 februari 1888 in Geervliet met Antje Akkerman, die zijn huishoudster was. Antje werd geboren 
omstreeks 1840 in ??. Zij kregen geen kinderen. 
Ds. Johannes Willem de Vries werd in Wijdenes, bij Hoorn in Noord-Holland, beroepen als 
proponent en bevestigd op 8 maart 1863. Op 3 februari 1867 werd hij predikant in Purmerend. Op 16 
november 1879 vertrok hij naar Beusichem, onder Utrecht. Hierna ging hij naar Geervliet, waar hij op 
11 december 1887 werd bevestigd als predikant. Hij kwam op 18 mei 1890 vanuit Geervliet naar 
Zuidland en ging vier jaar later, op 2 december 1894, terug naar Wijdenes. Op 28 november 1897 
werd hij predikant in het Zuid-Hollandse Berkenwoude. Zijn laatste gemeente was Hekelingen, waar hij op 
6 april 1902 werd bevestigd. 
In Zuidland wachtte hem een zware taak ., omdat de gemeenschap diep verdeeld door de Doleantie. De 
predikant vroeg de vrouwelijke lidmaten zich uit te spreken over de afscheiding, want het was nog een 
mannenaangelegenheid. Dat leidde er toe dat niet minder dan 
93  vrouwelijke lidmaten hun lidmaatschap opzegden, waarmee 
gelijk het lidmatenregister weer op orde was, waarmee gelijk 
het lidmatenregister weer op orde was. De namen van de 
vrouwelijke lidmaten staan in de notulen van 18 januari 1891 
vermeld.  
De predikant overleed op 23 maart 1904 in Hekelingen, 67 jaar 
oud. In de notariële akte werd Antje Moerman genoemd als 
echtgenote. Beiden lieten een testament opmaken, dat in 1904   
ten uitvoer werd gebracht. De naam Antje Moerman is 
waarschijnlijk een vergissing want in een andere akte staat zij 
aangegeven als Antje Akkerman. Ook in de 
overlijdensadvertentie staat zij aangegeven als Akkerman. 
Antje stierf voor 23 maart 1906 want in Krommenie werd op die 
datum haar testament ten uitvoer gebracht. 



 
33 

 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
In februari 1895  ds. A.E. van Deinse  uit Ammerstol 
In maart 1895  ds. P.A. Klap   uit Oosterland  (Zld) 
In juni 1895  ds. J.H. Muhring   uit Sint Maarten 
In augustus 1895  ds. A. de Pecker   uit Gorinchem 
En in augustus 1895 ds. C.J. Boers   uit Hempens die het beroep aannam. 
 
 

 

 
 
De Archiefwet uit 1995 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) leggen beperkingen op 
wat betreft het publiceren van gegevens over personen. Deze beperkingen betreffen in hoofzaak die 
personen waarvan mag worden aangenomen dat ze nog in leven kunnen zijn. De termijn waarop wordt 
aangenomen dat een persoon is overleden, is gesteld op 110 jaar. Deze 110 jarigen hebben geen recht 
op privacy in de zin van de wet. De beperkingen op het publiceren van gegevens over personen die 
nog leven of waarvan kan worden aangenomen dat zij nog in leven zijn, gelden alleen voor bijzondere 
persoonlijke gegevens, zoals: 
1 Godsdienst of levensovertuiging, behalve als het je beroep is. 
2 Ras. 
3 Politieke gezindheid. 
4 Gezondheid. 
5 Seksueel leven. 
6 Lidmaatschap van een vakbeweging. 
7 Strafrechtelijk verleden. 
 
Een uitzondering mag worden gemaakt als bovengenoemde gegevens overal vrij te raadplegen zijn of 
als erover gepubliceerd is in bijvoorbeeld tijdschriften, ongeacht de openbaarheidstermijn. 
 
In dit overzicht van de pastoors en predikanten doen we het als volgt: we verzamelen alle gegevens 
over personen die jonger zijn dan 110 jaar en die bewaard moeten blijven voor de historie. Dat 
betekend dat de laatste 110 jaar niet vrij in te zien zijn door buitenstaanders. Voor publicatie in het 
kerkblad of anders wordt dit overzicht dan ook drastisch ingekort en om aan de privacyregels te 
voldoen, worden de namen en andere gegevens van de kinderen van de predikanten en andere 
personen weggehaald, maar wel bewaard in het archief voor latere publicatie. Ondanks het feit dat over 
sommige gebeurtenissen al eerder in diverse tijdschriften en andere media is gepubliceerd, zullen we 
niet alle gevoelige feiten om deze personen en hun naasten niet opnieuw te belasten. 
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DS. Cornelis Jacobus Boers. 
1896 - 1910 

 
Cornelis Jacobus Boers werd geboren op 5 januari 1843 in Middelharnis. Hij was de zoon van 
Benjamin Boers, eveneens predikant. Zijn moeder was Catharina Johanna Jacoba Schoemaker.  
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Hij trouwde op 12 augustus 1870 met Maria Justina Uhlenbroek, dochter van Teunis Uhlenbroek en 
Susanna Maurik. Maria werd geboren in Utrecht op 15 augustus 1851 en overleed op 17 mei 1929 in 
Apeldoorn. Zeven kinderen werden er geboren. Cornelis Jacobus Boers studeerde aan de Utrechtse 
Hogeschool tot 1870. Op 21 augustus van dat jaar aanvaardde hij het predikantsambt in Nieuwleusden, 
boven Zwolle. Hij ging van Nieuwleusden op 29 maart 1875 naar Stad aan het Haringvliet. Ds. Boers 
ging op 28 september 1879 naar Nieuw-Amsterdam (Drenthe) tot na 1882. Hierna ging hij naar 
Loppersum, Groningen, waar hij tot 28 april 1889 predikant was. Daarna vertrok hij naar Blankenham 
(Overijssel), waar hij tot 9 april 1893 bleef. Boers nam toen het beroep aan dat op hem was uitgebracht 
vanuit Hempens-Teerns, even ten zuiden van Leeuwarden. Hij kwam op 23 februari 1896 van 
Hempens-Teerns naar Zuidland. Op 21 augustus 1910 ging hij met emeritaat. Ds. Boers was een 
humaan voorganger en een bekwaam redenaar. Hij had een socialistische inslag en was begaan met 
mensen die het niet zo goed getroffen hadden in de maatschappij. Zijn vader Benjamin Boers die in 
Middelharnis predikant is geweest, was uit hetzelfde hout gesneden. Hij bleef in totaal 14 jaar aan de 
gemeente Zuidland verbonden. In 1910 stopte hij en verhuisde naar Apeldoorn. Hij liet op 8 september 
1910 nog wat roerende goederen veilen uit de Zuidlandse pastorie. Zijn vader was predikant en ook zijn 
zoon Benjamin werd predikant. 
 
Een nieuw orgel 
In het eerste jaar van ds. Boers in Zuidland kreeg de gemeente een flinke schenking van 2.500 gulden 
voor een nieuw  orgel. De schenker was Leendert van de Meer, geboren omstreeks 1809 en volgens 
de burgerlijke stand niet getrouwd.  
 
Hij was de zoon van Cornelis van der Meer (overleden op 4 mei 1823 en als laatste in de kerk 
begraven) en van Haduwe Samuels Ruigendijk. Leenders naam werd met ere vermeld in het 
notulenboek van de kerkenraad. De schenking (“voor het stichten van een doelmatig kerkorgel”) dateert 
van april 1896. Precies een jaar later werd het orgel ingewijd, “Helaas zonder dat de schenker zelf van 
het fraaie speeltuig kon genieten”. Hij was enkele weken daarvoor overleden, op 22 maart 1897. De 
schenking stond gelijk aan ongeveer vier keer het jaarsalaris van een gewone man in die tijd. Ook de 
heer P. Lammerse senior heeft veel gedaan voor het verkrijgen van dit orgel, zoals blijkt uit het verslag 
dat in de “Nieuwe Brielsche Courant” verscheen. Ook hij overleed echter voordat het orgel werd 
ingewijd. Het orgel kostte uiteindelijk 2.100 gulden. 
 
Diaconie 
De kerkenraad besloot op 18 december 1896 dat nieuwe leden tenminste 5 jaar lid moesten zijn om in 
aanmerking te komen voor ondersteuning via de diaconie. Het besluit had tot doel mensen te weren die 
louter om financiële redenen lid werden van de Hervormde Gemeente. De diaconie van de 
Gereformeerde kerk was toen nog niet zo draagkrachtig. 
 

30 
Ds. Bernhard Cornelis Koolhaas 

1911 - 1918 
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Ds. Bernhard Cornelis Koolhaas werd geboren op 21 mei in Waardenburg, Gelderland, en gedoopt op 
8 augustus 1874. Hij was de zoon van Gerard Jan Koolhaas en Jacoba de Leur en trouwde met Martha 
Maria Brevee op 3 april 1902 in Waardenburg. Martha Maria Brevee werd geboren op 1 april 1877 in 
Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. Zij was de dochter van Isaac Brevee en Hermina Frederique Vogelezang. 
Hun kinderen zijn: Jacobus (geboren op 17 januari 1903 in Genderen en overleden op 10 februari 1974 
in Soest), Isaäc (geboren op 17 maart 1905 in Genderen en overleden op 8 juni 1967 in Breda) en 
Gerarda Hermina (geboren op 7 mei 1906 in Utrecht en overleden op 20 december 1931 in 
Utrecht). Martha Maria Brevee overleed op 3 februari 1926 in Utrecht, 48 jaar oud. 
Ds. Koolhaas trouwde voor de tweede maal op 55-jarige leeftijd met Catrina Lijdia Weener op 7 
november 1929 in Utrecht. Zij was de dochter van Wolter Weener en Catriena Lijdia de Lange. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Catrina Lijdia werd geboren op 6 februari 1880 in Zuilen en 
overleed op 17 april 1971 in Maarn.  In 1901 was Koolhaas kandidaat in zijn geboorteplaats 
Waardenburg. Hij nam het beroep aan dat op 13 april 1902 op hem werd uitgebracht uit Genderen, 
Noord-Brabant. Ds. Koolhaas kwam op 15 januari 1911 naar Zuidland en ging op 18 augustus 1918 
naar Nijkerkerveen. Daar stond hij niet zo lang. Op 2 november 1919 ging hij alweer naar Utrecht, 
naar de wijken Ondiep en Elinckwijk. Op 1 juni 1939 ging hij om gezondheidsredenen met pensioen. 
In 1941 ging hij toch weer aan de slag als hulppredikant in de gemeente Maarsbergen, Utrecht. Overal 
waar hij predikant was, waren er lovende woorden over zijn organisatorisch talent. En overal waar 
hij kwam, stimuleerde hij mensen om wat aan te pakken en zelf, met zijn vrouw, gaf hij het 
goede voorbeeld. Zoals in Genderen, waar hij bij zijn afscheid werd geprezen om zijn inzet voor het 
evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg. Of zoals in ’s-Hertogenbosch en Tilburg, waar 
respectievelijk de gebouwen “Bethel” en “Immanuel” onder zijn bestuur werden opgericht.  
De jeugdclubs uit de Ring Heusden en Altenaar verloren in hem een onvermoeibare voorzitter en 
oprichter, en de drankbestrijding verloor in hem een krachtig medebestrijder. In Zuidland richtten hij en 
zijn vrouw onder meer het jeugdwerk op; het ging om vier jeugdclubs in vier leeftijdsklassen. Zelf 
gaven zij ook leiding aan die clubs. Voordat ds. Koolhaas in Zuidland kwam, was er nog geen 
sprake van jeugdclubs in Hervormd Zuidland. Wel waren er de zondagsschool en de 
catechisaties. Die catechisaties werden echter maar weinig bezocht door de jeugd. 
Een ander ‘wapenfeit’: ds. Koolhaas schonk de Jongemannenvereniging Eben Haëzer op 9 
september  1916  zijn  bibliotheek,  die  hij  om  (nog  niet)  bekende  oorzaak  niet  meer  kon 
aanhouden. Hij stelde de leden voor om de boeken voor 10 gulden over te nemen. Zij gingen daarmee 
akkoord en voegden de boeken bij hun al eerder opgerichte bibliotheek, die tot 1980 bleef bestaan. 
De predikant was heel gezien bij de leden van de jongensvereniging. Als hij na zijn vertrek in 1918 in 
de buurt een preekbeurt had, gingen ze er massaal, op de fiets, naartoe. Hij was een fervent 
tegenstander van alcoholmisbruik en zat ook in de redactie van het landelijk blad van de 
Jongelingsverenigingen “De Jongeman”. Toen op de avond van 22 juni 1918 een hevig onweer 
losbarstte, de bliksem insloeg in de torenspits en er een grote brand uitbrak die de kerk in de as zou 
leggen, was de predikant als een van de eersten in de kerk om de beide messing lessenaars en 
kandelaars van de preekstoel en de balustrade te halen, samen met de Statenbijbel uit 1730. Het 
leverde hem een verstuikte voet op. Hij had net daarvoor zijn afscheidsdienst gehouden in de kerk. 
Kort hierna ging hij naar Nijkerkerveen. Toen Koolhaas via zwaar beslijkte wegen zijn nieuwe 
gemeente Nijkerkerveen binnentrok, greep de bittere armoede van de veenarbeiders in hun lemen 
hutten hem naar de keel. Met de voortschrijdende industrialisering van Nederland was er in de 
veenkoloniën steeds minder werk en velen trokken wekelijks naar Holland om zich daar als loonwerker 
te verhuren. In 1919 lanceerde de predikant daarom het plan om een van de eerste sociale 
woningbouwprojecten van  Nederland  te  verwezenlijken.  Op  de  hoek  van  de  Domstraat in 
Nijkerkerveen verrezen dertig kleine huisjes met moestuin. De enclave werd het Koolhaaspark 
genoemd, naar de dominee die zo begaan was met het lot van de inwoners van de veenkolonie. In de 
volksmond  heten  de  huisjes,  die  de  net  opgerichte  woningbouwvereniging  “De  Goede Woning” 
neerzette, al sinds jaar en dag “Het Rooie Dorp”. De veenarbeiders ervoeren hun woning als een 
paradijsje. Het project was/is een beetje vergelijkbaar met de woningen “Huis en Hof” in Zuidland. 
Ds. Koolhaas deed nog veel meer voor Nijkerkerveen. Zo richtte hij bijvoorbeeld het "Plaatselijk 
Belang" op, maar ook een bouwvereniging en de kiesvereniging van de CHU. Toch is de predikant 
maar een goed jaar in Nijkerkerveen geweest. Eind 1919 ging hij naar Utrecht. Daar maakte hij al snel 
van zijn wijkgemeente een parochie, van waaruit hij en de medewerkers van de gemeente hun 
werk beter konden doen dan vanuit een wijkgemeente met haar vele predikanten en een 
bestuursstructuur die van bovenaf naar beneden werkte. In zijn wijk (“Oranje Kerk”) gaven hij en 
zijn tweede vrouw Catrina Lijdia Weener  weer  leiding  aan  het  jeugdwerk. Ook richtte hij daar  
een Fröbelschool op (kleuterschool). Koolhaas kreeg daarnaast  een functie in het college van de 
Nederduits Hervormde gemeentescholen in Utrecht; van 1935 tot 1939 was hij daar preses van. Ds.  
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Bernard Cornelis Koolhaas overleed op 28 april 1956 in Maarn, 81 jaar oud. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
In juni 1918  ds. L.D. Poot uit Noordwijkerhout 
En in augustus 1918   ds. P. Peter uit Sirjansland, die het beroep aannam. 
 
Tijdsbeeld: oorlog en revolutie 
In augustus 1914 vielen Duitse troepen België en Frankrijk binnen. Het was het begin van de Grote 
Oorlog, die later bekend zou worden als de Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef neutraal, maar kreeg 
wel te maken met een ongekende vluchtelingenstroom uit België. Ruim 1 miljoen Belgen zochten 
veiligheid in Nederland. De oorlog zorgde na enkele jaren voor revolutionaire spanningen in allerlei 
landen, waaronder Duitsland en Rusland. Daar, in Rusland, brak in 1917 de revolutie echt uit. Een 
volksopstand maakte in februari een einde aan het autoritaire regime van de tsaar, maar de 
democratische krachten delfden een halfjaar later het onderspit tegen de bolsjewieken van Lenin en 
Trotski die er een communistisch regime vestigden. 
Terug naar Zuidland, waar zich in de kerk ook een (kleine) verandering voordeed: in 1915 werden de 
woensdagavondkerkdiensten geschrapt. 

31 
Ds. Philippus Peter. 

1918 - 1921 
 

 
Philippus Peter werd geboren op 26 juni 1888 in Ginneken, tegenwoordig een wijk van Breda. Hij was 
de zoon van Philippus Peter en Johanna Hendrina van den Berg. Hij trouwde op 25 september 
1913 in Oud-Beijerland met Agatha Adriana Scheer, geboren in Oud-Beijerland op 9 september 1887. 
Zij overleed in Rijnsburg op 28 mei 1963 op de leeftijd van 75 jaar. Zij was de  dochter van  Arie  
Scheer  en  Gerritje  Stoomboom.  Tot  nu  toe  is  niet  gebleken  dat  zij kinderen hadden. 
Zijn eerste gemeente was Sirjansland (Schouwen-Duiveland, Zeeland), waar hij op 5 oktober 1913 
als kandidaat uit Utrecht zijn intrede deed. Op 27 oktober 1918 kwam hij naar Zuidland. Op 22 mei 
1921 vertrok hij naar Warns in Friesland. Ds. Peter ging op 2 november 1924 naar Amstelveen en 
op 20 oktober 1927 naar IJlst, Friesland, vanwaar hij op 22 juni 1930 naar Rijnsburg, Zuid-
Holland, vertrok.  Daar overleed hij op 17 januari 1937, op 53-jarige leeftijd. Een paar maanden na de 
kerkbrand van 1918 kwam de predikant naar Zuidland. Alles moest geregeld worden om het 
kerkgebouw weer te herbouwen. Hierbij heeft het notuleren van diverse vergaderingen waarschijnlijk 
geen grote prioriteit gehad, want in de periode van ds. Peter is er niet veel over die vergaderingen 
vastgelegd. Al een week na de brand werden de kerkdiensten  in  de  bewaarschool  aan  de  Ring  
gehouden.  Ds.  Peter  wijdde  het  weer opgebouwde en vernieuwde kerkgebouw, met een nieuw 
orgel, in op Tweede Kerstdag 1919. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In maart 1921 ds. J. Kooij uit Nieuwkoop 
 In april 1921 ds. B.C. Verhagen uit Angeren 
 In augustus 1921 ds. L. Emmen uit Durgerdam 
 In september 1921 ds. B. Kleijwegt uit Woudenberg 
 In oktober 1921 ds. L.H.B.E. Dierkens uit Besoyen, die het beroep aannam. 
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32 

Ds. Lodewijk Henri Boudewijn Elbert Dierkens. 
1922 – 1941 

 
 
Lodewijk Henri Boudewijn Elbert Dierkens werd geboren op 17 juli 1871 in Millingen 
(tegenwoordig: Millingen aan de Rijn) in Gelderland, en was de zoon van Rudolph Willem Karel 
Marinus Dierkens en Helena Theodora Sterk. Hij trouwde op 27 januari 1910 in Nijmegen met Maria 
Bijleveld, geboren op 7 februari 1882 in Utrecht, dochter van Willem Bijleveld en Helena Christina 
Kasteel. Zij kregen twee kinderen. Lodewijk werd in 1901 als kandidaat door het provinciaal 
kerkbestuur van Groningen toegelaten en op 20 april 1902 werd hij predikant in Besoyen, Noord-
Brabant. Hij werd in 1911 genoemd als secundus (tweede voorzitter) van het provinciaal kerkbestuur 
in Brabant. De predikant kwam naar Zuidland op 26 maart 1922 en bleef hier tot zijn pensioen op 
27 april 1941. Hij ging na zijn pensioen in Hillegersberg (Rotterdam) wonen. Op 12 januari 1943 werd 
hij benoemd tot tijdelijk leraar aan het gymnasium in Leiden. In Besoyen stond de middagdienst ter 
discussie, gezien het geringe aantal kerkgangers en de opbrengst van de collecten. Toch bleef de 
dienst gehandhaafd. De predikant was van mening dat de verkondiging van het evangelie, het heil 
in Christus, van groot belang was, meer dan de opbrengst van de collecten. In zijn periode in 
Besoyen werd een bewaarschool, ofwel een kleuterschool, opgericht. Toen in 1922 de door ds. 
Koolhaas opgerichte jeugdverenigingen in Zuidland niet meer functioneerden, riep ds. Dierkens een 
aantal jongeren bijeen om de draad weer op te pakken en dat lukte. Dierkens was een 
zachtaardige en goede man. Tijdens de jeugdverenigingsavonden en catechisaties (bij de jongens) 
bijvoorbeeld ging zijn vrouw op gezette tijden mee om orde te houden. Ook studeerde hij graag en liet 
de huisbezoeken aan de gemeenteleden dikwijls aan zijn vrouw over. 
Hij was lid van het Classicale Bestuur in 1937. In 1940 was hij voorzitter van de Classis Brielle. Ds. 
Dierkens overleed in Hillegersberg op 21 januari 1945 op 73-jarige leeftijd. Maria Bijleveld 
overleed op 21 januari 1954 in Rotterdam. Het is opmerkelijk dat uit de kerkenraadsnotulen uit deze 
jaren niet kan worden opgemaakt dat de spanningen in de wereld hoog opliepen in de aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog en tijdens de bezetting. 
 
Salaris van de toekomstige dominee in 1921 (ds. Dierkens komt in 1922) Landstraktement fl. 798,-- 
Gemeentetraktement       fl. 1702,-- 
Vrij gebruik van de pastorie en de daarachter gelegen tuin kadastraal bekend onder Sectie B 311 
Een vrije bank in de kerk, 
En een jaarlijkse toelage van fl. 300,-- Totaal fl. 2800,-- 
Intrede ds. Dierkens is op 26 maart 1922 
Ds. Dierkens woonde in het huis van voorheen A. Dokter, elektricien op de Ring. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In mei 1941 ds. J. de Groot uit Eck-Wiel 
 In november 1941 ds. J. Godthelp uit Westmaas 
 In februari 1942 ds. C.J. van der Sluys uit Eenum, hulppredikant, die het beroep 

{ aannam. 
Tijdsbeeld: crisisjaren 
Na een aantal jaren van relatieve voorspoed en optimisme in de wereld, brak in 1929 met 
een enorme beurskrach de Grote Depressie uit. Gedurende de hele jaren dertig was het crisis, met veel 
werkloosheid, schaarste en armoede. De veelal grote gezinnen hadden het heel moeilijk. 
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33 
Ds. Christiaan Jacobus van der Sluys. 

1942 – 1948 
 

 
 
De predikant met zijn vrouw Pietertje Cornelia Koning. 
 
Christiaan Jacobus van der Sluys werd geboren op 1 september 1911 in Delft. Hij was de zoon van 
Jacobus van der Sluys en Anna Germina Wilhelmina Kraussen. Hij trouwde met Pietertje Cornelia 
Koning, geboren op 2 februari 1909 en afkomstig uit Zandvoort. 
Zij kregen drie kinderen. Ds. Christiaan Jacobus van der Sluys was kandidaat op 1 januari 1940 en 
hulppredikant in Eenum, Groningen, tot juni 1942. Hij kwam op 7 juni 1942 naar Zuidland en 
ging op 4 april 1948 naar Overschie, Rotterdam, waar hij op 22 september 1976 met emeritaat ging. 
Zij gingen daarna waarschijnlijk in Driebergen wonen, want daar zijn beiden overleden. 
Tijdens de inundatie in de oorlogsjaren 1944 en 1945 moesten de gereformeerde predikant ds. 
Robbers en zijn hervormde collega ds. van der Sluys uit hun pastorieën, omdat deze onder water 
kwamen te staan. Beiden verhuisden noodgedwongen naar het huis van veearts M.C. van Buuren aan 
de Ring 22, nu het huis van de familie van Os (2016). De predikanten moesten op één kamer studeren 
en deden dat rug aan rug. Ze konden het goed met elkaar vinden. In  het  Utrechts  archief  is  in  de  
“Verzameling  J.  B.  Netelenbos”  (inventaris  nr.  1408)  een verzameling  preken  opgenomen  van  
de  predikant.  Christiaan  Jacobus  van  der  Sluys overleed op 26 maart 2001 in Driebergen, 89 jaar 
oud. Hij werd begraven in Zandvoort. Zijn vrouw Pietertje Cornelia stierf op 5 oktober 2003 in 
Driebergen, in de leeftijd van 94 jaar. Ook zij werd in Zandvoort begraven. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In augustus 1947 ds. J.C. van Nieukerke uit Vuren-Dalem 
 In september 1947 ds. C. Sundermeyer uit Gorinchem 
 In december 1947 ds. J. Mortier uit Kruiningen die het aannam. 
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34 
Ds. Jacobus Mortier. 

1948 - 1953 
 

 
 
Jacobus Mortier werd geboren op 13 juni 1894 in Gorkum en was de zoon van Gerrit Wilhelmus 
Mortier en Helena Petronella van Hoeve. Hij kwam uit een gezin met 14 kinderen. Hij trouwde op 22 
mei 1924 in Rotterdam met Willemina Pietertje Schuller, geboren op 2 maart 1896. Zij was de dochter 
van Antonie Schuller en Willemina van Dalen. 
Zij kregen drie kinderen. De oudste, Gerrit Wilhelmus, werd geboren in Zalk en 
Vecaten/IJsselmuiden op 8 september 1927. Gerrit Wilhelmus overleed op 29 oktober 1944 als gevolg 
van een Duitse bomaanval. Hij was bezig met het plaatsen van een vlaggenmast toen een bom 
het balkon van restaurant Normandië op het Keizer Karelplein in Nijmegen trof. Hij studeerde in 
Nijmegen en was daarnaast actief voor het Rode Kruis. Uit dank voor zijn inzet voor deze organisatie 
staat zijn naam vermeld op een gedenkplaat in het hoofdgebouw van het Rode Kruis in Den Haag. De 
twee andere kinderen werden geboren in Kruiningen. 
Ds. Mortier was in 1923 kandidaat in Wageningen en deed zijn intrede als predikant in Kerkwerve-
Serooskerke, Zeeland, op 29 april 1923. Hij ging op 19 december 1926 naar Zalk- Veecaten in 
Overijssel en op 18 februari 1934 naar Kruiningen, Zeeland. Op 2 mei 1948 kwam hij naar Zuidland, 
om daar op 6 december 1953 weer te vertrekken, naar Almkerk, onder Gorinchem. 
In het voorjaar van 1953 kreeg ds. Mortier een hartaanval, maar hij herstelde hiervan. Hij overleed 
op 27 juni 1976 en werd begraven in Zeist, 82 jaar oud. Zijn vrouw overleed bijna 10 jaar later, op 22 
januari 1986. Ook zij werd begraven in Zeist, 89 jaar oud. 
 
Tijdsbeeld: 1 februari 1953: de Ramp 
Op 1 februari 1953 trof een watersnoodramp grote delen van Nederland, ook Zuidland. In totaal 
verdronken 21 dorpsgenoten in de watermassa die de polders en het dorp overspoelden. 
 
De predikanten, of bij overlijden van de predikanten, hun echtgenoten of gezinsleden die nu nog 
behandeld worden, hebben hun persoonlijke toestemming gegeven. Twee predikanten heb ik niet 
benaderd, namelijk ds. Cornelis Koopmans en ds. Abraham Jochem de Kieviet. Van hen is alleen 
het noodzakelijke genoteerd o. a. wat hun standplaatsen zijn geweest, voor zover te achterhalen. 
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35 
Ds. Jacob Leendert Maris. 

1954 - 1971 

 
Jacob Leendert Maris werd geboren op 12 augustus 1916 in Willemstad (Noord-Brabant) en was de 
zoon van Leendert Maris en Adriana Johanna van Dis. Hij trouwde op 1 september 1954 met 
Johanna Maria Pieternella Lagerwerf, geboren op 7 juni 1926 in Rotterdam. Zij was de dochter van 
Arie Lagerwerf en Zoetje Buurman. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. 
Ds. Jacob Leendert Maris was vanaf 1953 verbonden aan de Vredeskerk in Rotterdam- Vreewijk, en 
was daar plaatsvervangend predikant, ofwel vicaris. Hij kwam op 30 mei 1954 naar Zuidland  en 
ging op 1 december 1971 met  emeritaat. Ds. Maris had een  broze gezondheid. Toch werd hij 76 jaar. 
Hij overleed op 19 juli 1993. 
 
Uit de notulen van de kerkenraad van 8 juli 1965: 
Ds. Maris heeft een beroep ontvangen uit de gemeente Zoelen. 
Omstreeks deze tijd is ook het autofonds opgericht, een reisvergoeding voor de predikanten. Misschien 
heeft het beroep uit de gemeente Zoelen wat met het invoeren van het autofonds te maken? Ook 
ontving de predikant op 13 maart 1968 een beroep uit de gemeente Wanneperveen in Overijssel. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In maart 1972 ds. D.D. Lucas kandidaat Utrecht 
 In mei 1972 ds. C. van Andel kandidaat Utrecht 
 In juni 1972 ds. G.H. van de Graaf kandidaat Utrecht, die het aannam 

 

Tijdsbeeld: de AOW en vrouwelijke ambtsdragers 
In de jaren vijftig en zestig werd de verzorgingsstaat opgebouwd en uitgebouwd, met onder meer de 
invoering van de AOW, de Algemene Ouderdomswet, in 1956. 
In Zuidland werd in 1969 de verkiezing van vrouwelijke ambtsdragers mogelijk. Hoewel niet in de 
notulen terug te vinden, besloot de kerkenraad in 1956 op Bijbelse gronden dat vrouwen geen ambten 
binnen de kerk mochten bekleden. In de kerkenraadsvergadering van 2 december 1968 vroeg een 
ouderling of dit niet moest worden herzien, omdat de opvattingen daarover in de loop van de tijd toch 
wel veranderd waren. In het kerkblad “Hervormd Zuidland” van 18 december 1969 werd hier kort naar 
verwezen: “Op onze gemeenteavond van 24 november j.l. gingen de gedachten van sommigen uit naar 
de verkiezing van vrouwelijke ambtsdragers.” Het duurde echter nog tot 1974 voordat de eerste 
vrouwelijke ambtsdrager werd benoemd. Ondanks dat de vrouwenkieswet al in 1918 werd ingevoerd 
verzette de kerkenraad zich er tot 1969 tegen dat een vrouw verkiesbaar zou zijn voor een ambt in de 
kerkenraad. Het is nog wel de vraag of vrouwen zich in die tussentijd zich wel als kandidaat durfden 
melden gezien de tegenstand. 
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36 
Ds. Gerrit Hendrik van de Graaf. 

1972 - 1979 
 

 
 
Gerrit Hendrik (Henk) van de Graaf werd geboren op 7 juni 1945 in Kinderdijk (gemeente Nieuw-
Lekkerland). Hij is de zoon van Pieter van de Graaf en Elisabeth van de Graaf-van Es. Hij trouwde op 
22 mei 1968 in Rhoon met Saartje Anna (Sally) Leentfaar, dochter van Pieter Leentfaar en Lena 
Maartje Leentfaar-Struijk. Saartje Anna studeerde, net als hij, theologie, maar dan in Leiden. Gerrit 
Hendrik van de Graaf volgde zijn studie (vanaf 1964) aan de theologische faculteit van de 
Rijksuniversiteit in Utrecht en deed in 1967 kandidaatsexamen 
theologie. Hij slaagde cum laude. In augustus 1968 vertrokken hij en zijn vrouw naar Roemenië om hun 
studie voort te zetten. In juli 1970 was hij weer in Nederland terug om voor het kerkelijk examen te 
studeren. In 1972 slaagde hij hiervoor, wederom cum laude. Ds. Gerrit Hendrik van de Graaf kwam 
daarna, op 27 augustus 1972, naar Zuidland, werd scriba van de Classis Brielle en voorzitter van het 
Maatschappelijk Werk Voorne-Putten. Vanaf 1974 tot 1986 was hij ook lid van de Europa-Commissie en 
van de subcommissie Oost-Europa van de Raad van Kerken. In juni 1978 promoveerde hij summa cum 
laude tot doctor in de theologie aan het Hongaars Protestants Theologisch Instituut te Kolozsvár (in het 
Roemeens: Cluj-Napoca). Onderwerp van zijn promotie waren de contacten van de Zevenburgse 
Hongaarse Kerk met de Nederlandse universiteiten in de 18de eeuw. In Zuidland waren de predikant en 
zijn vrouw de stuwende krachten achter de in 1974 opgerichte H.V.D., de Hervormde Vrouwen Dienst, 
die zich richtte op het dienstbaar zijn aan de naaste, zoals het bezoeken van zieken, het bijstaan van 
hulpbehoevenden en het verwelkomen van nieuwe gemeenteleden door bestaande gemeenteleden. Hij 
was het ook die zich sterk maakte voor de eerste vrouwelijke 
ambtsdrager in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Zuidland, een ambtsdrager met een 
bijzondere opdracht n.l. voor de jeugd. Mevr. Leuntje (Leny) Wickel - den Toonder werd de 
jeugdouderling. Van de Graaf kon haar verwelkomen in 1974. 
Op 2 september 1979 vertrok van de Graaf naar Vlaardingen, naar de wijkgemeente Holy- Zuid. Daar 
bleef hij predikant tot 8 juli 1984. Van 8 juli 1984 tot 31 mei 2010 werkte hij als predikant in Rotterdam, 
wijkgemeente Charlois. Op 1 juni 2011 ging hij met emeritaat. Van de Graaf ontving op zaterdag 29 mei 
2010 tijdens zijn afscheid als predikant in de grote zaal van de Oude Kerk aan de Charloisse Kerksingel 
een Erasmusspeld uit handen van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin). Hij kreeg 
deze Rotterdamse onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de hervormde wijkgemeente Charlois 
en zijn grote betekenis voor het kerkelijke en sociale leven van vele Rotterdammers. Maar hij was ook 
buiten Rotterdam erg actief. Zo was hij voorzitter van de Centrale Kerkenraad, praeses van de Generale 
Synode en praeses van de Classis Rotterdam. Van 2003 tot 2013 was van de Graaf voorzitter van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Verder schreef hij verschillende boeken over onder andere de 
geschiedenis en ontwikkeling van het protestants kerkelijk leven in Rotterdam-Zuid. Nog meer 
onderscheidingen: in 1993 kreeg hij van het Hongaarse Ráday Kollégium in Boedapest een 
eredoctoraat en een jaar later, in 1994, ontving hij uit handen van toenmalig minister Hirsch Ballin de 
Koninklijke benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Zijn vrouw Saartje Anna (Sally) was van 2007 tot 2012 predikant in de Hervormde Gemeente 
Rotterdam-Centrum, wijkgemeente Prinsekerk. 
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Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In juni 1979 ds. G.A. van de Weerd uit Renkum, kandidaat 
 In september 1979 ds. D.W. Koelman uit Terneuzen 
 In november 1979 ds. R.J. de Vries uit Driebergen, kandidaat 
 In januari 1980 ds. R.H.M. de Jonge uit Bruinisse 
 In april 1980 hr. P. Schalk uit Delft, leraar 
 In juni 1980 ds. D. Driebergen uit Enter 
 In augustus 1980 drs. F. Bos uit Maarn, kandidaat 
 In januari 1981 ds. H. van de Berg uit Eindhoven, legerpredikant 
 In februari 1981 ds. G.J. Ruitenburg uit Maarssen, kandidaat 
 In april 1981 ds. J.L. Ravesloot uit Heemse 
 In november 1981 ds. C. Koopmans uit Hijken, kandidaat. Hij nam het 
   beroep aan. 
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Ds. Cornelis Koopmans. 
1982 - 1986 

 

 
Cornelis Koopmans werd geboren op 20 februari 1945 in Gasselternijveen, Drenthe. Op zijn 
dertigste begon hij met zijn studie theologie aan de universiteit in Groningen. Voor die tijd volgde 
Koopmans een universitaire opleiding als arts. Hoewel hij doctoraal examen deed, maakte hij 
deze opleiding niet af. Hij was enige tijd werkzaam als assistent van artsen in diverse 
ziekenhuizen. Trouwde met Marta Elizabeth Siwabessy uit Assen, geboren in 1952. Ook zij 
studeerde theologie aan de universiteit in Groningen en maakt de studie niet af, maar deed wel 
het kandidaatsexamen. Zij gaf catechisatie aan de leden van de Molukse kerk in Assen. Ze 
ontmoetten elkaar op de universiteit. Zijn eerste stappen op het predikanten pad zette Koopmans in 
Ter Apel, waar hij stage liep. Later kwam Koopmans als assistent van de predikant in de 
gemeente Beilen terecht. Op 17 januari 1982 kwam hij vanuit Beilen naar Zuidland. Door 
verschillen van inzicht tussen de predikant, kerkenraad en gemeenteleden duurde de 
predikantsperiode niet zo lang. In de morgendienst van 30 november 1986 ging hij voor het laatst als 
vaste predikant in Zuidland voor. Per 1 december 1986 werd hij losgemaakt van de gemeente. In het 
kerkblad “Hervormd Zuidland” van 13 november 1986 schreef hij een afscheidsbrief. Na Zuidland ging 
hij naar Noordwolde in Friesland waar hij als predikant werd bevestigd op 13 december 1987. In 
Noordwolde werd Koopmans van zijn functie als predikant ontheven op 1 juli 1993. Koopmans en zijn 
vrouw kregen in Zuidland twee kinderen. Er zijn op andere plaatsen nog meer kinderen uit hun huwelijk 
geboren. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
In oktober 1987  ds. M. Treuren   uit Utrecht, kandidaat 
In september 1988  ds. A.C. Verweij  uit Amsterdam, kandidaat 
In december 1988  ds. J.W. Slok   uit Rumpt, die het aannam 
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38 
Ds. Jan Willem Slok 

1989 - 1994 

 
 
 
Jan Willem Slok werd geboren op 24 mei 1943 in Veenendaal en was de zoon van Willem Slok en 
Hendrika Alberta van de Lustgraaf. Hij trouwde op 20 maart 1963 in Veenendaal met Alberta Heikamp, 
geboren op 15 januari 1946 in Ede, zij was de dochter van Cornelis Heikamp en van Woutertje 
Methorst. Zij kregen vijf kinderen. 
Jan Willem Slok werkte tot 1977 in het bedrijfsleven en werd in dat jaar godsdienstleraar in Culemborg. 
Hij was hulppredikant en catecheet in Renswoude en Overberg en werd op 12 september 1982 als 
hulppredikant in Rumpt bevestigd. Na een studieopdracht en een kerkelijk examen in Utrecht werd hij, 
via de overgangsbepaling 277, in 1987 bevestigd als Hervormd predikant. Ds. Jan Willem Slok kwam 
vervolgens naar Zuidland en werd bevestigd als predikant in de morgendienst van zondag 21 mei 1989 
door ds. Snijder uit Abbenbroek. Op 17 april 1994 deed ds. Slok zijn intrede in Harkema, Friesland, 
waarna hij op 3 december 2006 met emeritaat ging. Hij overleed op 9 augustus 2009 in Drachten en 
werd op 14 augustus 2009 in dezelfde plaats begraven. 
 
Onderstaande beroepen werden uitgebracht: 
 

 In juni 1994 ds. J.W. Kirpestein uit Gouda 
 In september 1994 ds. N.A. Rietveld uit Sliedrecht 
 In november 1994 ds. G.J. Robbemond uit Baarn, die het beroep aannam. 
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Ds. Geert Jan Robbemond. 
1995 - 2001 

 
 
Geert Jan Robbemond werd geboren op 2 oktober 1961 in Rozenburg. Hij ging in Brielle naar de 
Rijksscholengemeenschap, waar hij in 1980 het eindexamen Gymnasium A haalde. Hij trouwde op 19 
december 1986 met Karin Jeanette Ottink, geboren op 12 februari 1961 in Rotterdam. Samen hebben 
zij vier kinderen. Robbemond volgde zijn theologische opleiding van 1980 tot 1989 in Leiden.  
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Hij rondde zijn doctorale studie in 1988 af met het Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Pastoraat 
als vakken. In dat jaar rondde hij ook de kerkelijke opleiding tot predikant af. Op 10 september 1989 
werd hij bevestigd als predikant in Baarn en ging hij aan de slag als predikant voor bijzondere 
werkzaamheden in de instelling Eemeroord, voor mensen met een verstandelijke beperking. Het contact 
met de Hervormde Gemeente in Zuidland kwam in het najaar van 1994 op gang, naar aanleiding van 
een gastpreekbeurt, waarbij hij de kinderen, tijdens een praatje met hen, liet plaatsnemen in de 
zogeheten “varkenshokken”. Voor de goede verstaander: dit zijn de voor notabelen gereserveerde 
eikenhouten zitplaatsen voor in de kerk, met de aparte deurtjes richting het podium. Ds. Geert Jan 
Robbemond preekte toen over Lucas 15. 
Zijn bevestiging in Zuidland was op 26 februari 1995 om 15.00 uur door ds. M.A.F. Westerman, 
consulent en predikant in Hekelingen en Simonshaven. Zuidland was dus zijn eerste ‘gewone’ 
gemeente. Op 7 januari 2001 nam hij afscheid van Zuidland in een speciale dienst. Op 14 januari 2001 
werd Robbemond bevestigd als predikant in Nieuwerkerk a/d IJssel, bij de Hervormde gemeente De 
Bron. Daar vertrok hij op 6 juni 2010, om in Oud-Beijerland aan de slag te gaan. Daar, in de 
protestantse gemeente De Open Hof, werd hij twee weken later, op 20 juni 2010, bevestigd. 
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Ds. Abraham Jochem de Kieviet. 

2001 - 2007 
 

 
 
Abraham Jochem de Kieviet werd geboren op 23 augustus 1947 en gedoopt op 31 augustus 1947 in 
Den Haag. Hij trouwde met Wilhelmina Johanna de Zoete. Zij werd geboren op 6 november 1942 
en gedoopt op 20 december 1942 in Den Haag. Zij hebben samen 5 kinderen. De Kieviet was 
kandidaat in IJsselstein op 15 mei 1977. Hij deed zijn intrede als predikant op 28 september 1977 
in Hei- en Boeicop, in de buurt van Vianen, Zuid-Holland. Hierna ging hij naar Antwerpen, waar hij 
zich aansloot bij de Vrij Evangelische Gemeente daar. In Antwerpen werd zijn naam ook als De 
Kievit geschreven. 
Op 6 december 1981 deed de Kieviet zijn intrede in Oosterzee, Friesland, als hulppredikant. Op 11 
november 1984 werd hij daar predikant. Op 25 augustus 1985 werd hij predikant in Oud-Vossemeer, 
Tholen, Zeeland. Zijn volgende gemeente was Numansdorp, op de Hoeksche Waard, Zuid-Holland, 
waar hij op 1 april 1990 zijn intrede deed. 
Hij verliet Numansdorp op 18 november 2001 voor Zuidland. Op 20 mei 2007 verkoos hij naar 
Amerongen-Overberg, in Utrecht, te gaan. Van deze gemeente werd hij losgemaakt en ging hij met 
vervroegd emeritaat. 
 
Tijdsbeeld: het ontstaan van de PKN 
In 2004 gingen, landelijk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op in de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Op 1 januari 
2008 ging de Hervormde Gemeente in Zuidland een federatie aan met de Gereformeerde kerk in het 
dorp, waardoor de Protestantse Gemeente (in wording) te  Zuidland ontstond. De intentie was om na 
een aantal jaren een vereniging te worden, dus beide kerkgemeenten volledig te laten samensmelten. 
Dat gebeurde op 1 januari 2013. De predikanten na 2013 zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen. 
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De volgende predikant werd benoemd onder de verantwoording van de Protestantse Gemeente in 
wording te Zuidland, een zogenaamde PKN-gemeente. 
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Ds. Willem Hendrik Hendriks-(Vogelaar). 

2008 - 2013 
 

 
 
Willem Hendrik Hendriks werd geboren op 12 februari 1980 in Gouda en is de zoon van Willem Reinier 
Hendriks en Hermina Martine Vermeer. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht met als 
afstudeerrichting Judaïca en homiletiek (de leer van de preek). In Leiden studeerde hij af op de 
lichamelijke opstanding in paaspreken. Hij trouwde op 12 april 2000 in Leiden met Geertruida Adriana 
Vogelaar, dochter van Gerardus Johannes Jacobus Vogelaar en van Clara Adriana Maria van der 
Hoeven. Zij werd geboren op 3 juni 1979 in Leiden. Ze hebben 4 kinderen. 
Ds. Willem Hendrik Hendriks-Vogelaar kwam als beginnend predikant, proponent, naar Zuidland, waar 
hij op 13 juli 2008 werd bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente in wording te Zuidland. 
De vorige woonplaats van de jonge predikant en zijn gezin was Zoeterwoude-dorp. Op 17 februari 2013 
nam hij afscheid van Zuidland en vertrok naar Mijnsheerenland, op de Hoeksche Waard in Zuid-
Holland, waar hij zijn intrede deed op 3 maart 2013. De toevoeging Vogelaar komt van de achternaam 
van zijn vrouw, die hij na zijn studie toevoegde aan zijn oorspronkelijke naam. In Mijnsheerenland 
hebben ze deze toevoeging al snel weggelaten, omdat men vaak dacht met een vrouw te maken te 
hebben. 
 
Nawoord 
De langstzittende predikant in de Hervormde Gemeente van Zuidland is ds. van Spankeren. Hij diende 
de gemeente 45 jaar. Een goede tweede is ds. van der Zaag, met een dienstverband van 39 jaar. De 
predikant die het kortst aan de Hervormde Gemeente van Zuidland verbonden was, is ds. van 
Couwenhoven, met minder dan 1 jaar. Het is nog niet bekend waarom hij zo snel weer vertrok. Ds. 
Tayes wilde al na 36 dagen van gemeente veranderen, maar de Classis en de gemeente zelf stonden 
hem dit niet toe. De gemiddelde ambtsperiode van de predikanten in de Hervormde Gemeente van 
Zuidland is ongeveer 10 jaar en 7 maanden, rekening houdend met de vacaturetijd. 
 
Ondanks dat in dit overzicht veel tijd en energie is gestoken en de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
betracht, kan het voorkomen dat er informatie ontbreekt of niet helemaal correct is. Als archivaris van de 
Protestantse Gemeente te Zuidland, de opvolger van de Hervormde Gemeente, vraag ik u vriendelijk 
contact met mij op te nemen als u aanvullingen, opmerkingen of correcties heeft. 
 
Bas Molengraaf. Verlorenkost 6 
3214 CV Zuidland 
0181-452162 
06-40730846 
b.molengraaf@upcmail.nl 
Archivaris van de Protestantse Gemeente te Zuidland. 
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