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Er was onrust in de Hervormde Gemeente van 
Waddinxveen. De predikant, dominee Leen 
Vroegindeweij, keerde in 1940 na een halfjaar 
ziekteverlof gevolgd door twee jaar schorsing terug 
naar zijn gemeente. Een deel van de gemeente-
leden vond dat prima, een ander deel was van 
mening dat de aanleiding van de schorsing hem 
ongeschikt maakte om in Waddinxveen als voor-
ganger verder te gaan. Bovendien vond een deel 
van de gemeenteleden dat hij in zijn prediking 
onvoldoende recht deed aan de betekenis van het 
Evangelie.
Voorts werd zijn rol bij de totstandkoming van een 

De Brugkerk ongeveer 1935.

In 2014 bestond de Immanuelkerk vijftig jaar. Luit Bloem schreef over de 
bouwgeschiedenis ervan een artikel2. De ondertitel van zijn bijdrage, ‘Een 
eigen kerkgebouw voor de vereniging ‘Wet en Evangelie’, intrigeerde mij als 
import-Waddinxvener. Een aparte kerk voor een vereniging? Hoe zat dat?

Piet Smit

Kerkelijke onrust aan de Gouwe(1)

‘De oprichting van een Hervormde schoolvereeniging’1

Hervormde Schoolvereniging (naast een toen al 
ongeveer zeventig jaar bestaande vereniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs), om het 
eufemistisch te zeggen, niet door iedereen gewaar-
deerd. En of dat nog niet genoeg was, verweet een 
deel van de gemeenteleden hem dat hij  tweespalt 
had veroorzaakt in de burgerlijke gemeente van 
Waddinxveen. 
De latere oprichters van de vereniging ‘Wet en 
Evangelie’ constateerden in een brief van begin 
november 1940 waarin zij de hierboven genoemde 
situatie schetsten:
“De feitelijke toestand is nu deze: De gemeente is 

1 Hervormde Kerkbode van zaterdag 28 maart 1936
2 Het dorp Waddinxveen, jaargang 22 editie 4, december 2014
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gescheurd; velen willen niet 
meer naar de kerk, anderen 
bezoeken de godsdienstoefe-
ningen in naburige gemeenten 
of ander kerkverband. Dit alles 
maakt de breuk grooter.”3

In deze brief peilden zij vervol-
gens de behoefte om binnen 
de kaders van de Hervormde 
Kerk eigen kerkdiensten te 
houden om zo in Waddinx-
veen weer een hervormd 
tehuis te bieden aan hen die 
zich niet meer thuis voelden bij 
voorganger Vroegindeweij. De 
belangstelling was kennelijk 
voldoende om op 9 december 
1940 tot oprichting van de 
vereniging ‘Wet en Evangelie’ 
over te gaan4. 

Opzet
Ik ga in drie artikelen in op de 
omstandigheden die hebben 
geleid tot de oprichting van 

voornoemde vereniging. In deze bijdrage beschrijf 
ik de aanloop naar de oprichting van de Hervorm-
de Schoolvereniging op 30 maart 1936 en schets 
ik de hoofdrolspeler dominee Leen Vroegindeweij. 
In deel twee gaat het over ‘het gevecht’ om de rea-
lisatie van een hervormde school en de diepe won-
den die dit veroorzaakte. Als laatste ga ik in op de 
perikelen rond de schorsing van dominee Vroegin-
deweij. Ik laat de theologie en de kerkgeschiedenis 
graag over aan de vakmensen, tenzij informatie 
over die gebieden relevant is voor een goed begrip 
van de situatie. Niet alle lezers zijn immers thuis in 
de achtergronden van het protestantisme.

Leen Vroegindeweij
De hoofdrolspeler in deze geschiedenis is Leen 
Vroegindeweij. Hij zag op 10 januari 1901 in Mid-
delharnis het levenslicht. In 1928 rondde hij zijn 
predikantenopleiding af en hij slaagde in 1930 
in Utrecht voor zijn doctoraal examen theologie. 
Dat iemand na zijn predikantenopleiding door 
studeerde om zijn doctoraal examen theologie te 
halen, was in die tijd nog niet gebruikelijk.
Waddinxveen was zijn tweede gemeente na Wilnis 

waar hij van 1930 tot 1934 voorging. Op Wad-
dinxveen volgden nog de hervormde gemeenten in 
Papendrecht (1949-1954), Gameren (1954-1959) 
en Delft (1959-1966). In die laatste plaats overleed 
hij op 18 augustus 1969.
Hij kwam uit een -ook voor die tijd- behoudend 
nest. Zo werd vader Jan van school gehaald toen 
vaccinatie verplicht werd. Later, zelfs toen zoon 
Leen voor de NCRV-radio een ziekenuurtje mocht 
verzorgen, kwam er bij Jan geen radio in huis. Zijn 
vrouw wist hem uiteindelijk over te halen elders 
naar de radio te luisteren. Op haar vraag: “Jan 
wat vond je ervan?” antwoordde hij: “Vrouw ik heb 
nooit geweten dat er door zon vule goate (vuile 
goot) zulk helder water kan stromen.”5.
Leen was de eerste van vier broers die allen predi-
kant werden. De andere drie waren Willem, Wouter 
en Arend. De Gereformeerde Bond binnen de 
Hervormde Kerk6 was overigens ruim bedeeld met 
verkondigers uit het huis Vroegindeweij. Vader Jan 
was oefenaar (een prediker die geen bevoegd pre-
dikant is) en naast de eerder genoemde vier zoons 
waren ook zeven kleinzoons predikant, evenals drie 
schoonzoons.
Leen was een sterke persoonlijkheid met rotsvaste 
overtuigingen. Hij verzette zich bijvoorbeeld tegen 
een naar zijn opvatting ruime interpretatie van de 
drie belijdenisgeschriften7. Over dit onderwerp 
schreef hij al in 1934 een artikel in De Waarheids-
vriend (van 15 februari 1934), getiteld ‘De Nood 
der Kerk’ waarin hij constateert dat binnen de Her-
vormde Kerk onvoldoende recht wordt gedaan aan 
de belijdenisgeschriften, zowel naar de letter als 
naar de geest. Hij is die opvatting zijn leven lang 
trouw gebleven. Zo schreef hij in het Gereformeerd 
Weekblad van 15 juni 1957 naar aanleiding van 
commentaar op zijn opvattingen: “Wat mij bezielt 
is een diepe liefde voor de reformatorische waar-
heid. Moet ik daar nog meer van vertellen? In de 
waarheid van die waarheid ben ik van kindsbeen 
af onderwezen”. En in dat zelfde artikel schrijft hij: 
“Moet ik voorts mijn stelling nog verdedigen, dat 
de synode in haar huidige samenstelling meer in 
de eenheid der Hervormde Kerk belang stelt dan 
in de waarheid, die is uitgedrukt in haar belijde-
nisgeschriften?”. Dat hij zich niet beperkte tot het 
leven binnen de kerk moge blijken uit een medi-
tatie van zijn hand in De Waarheidsvriend van 28 
november 1935, waarin hij onder meer optekent: 

Vier dominees Vroegindeweij, 
v.l.n.r. Leen, Wout, Willem en 
Arend. Rechts staat de oudste 
kleinzoon van Willem, Wim.
Bron: De domineesfamilie (1) 
Vroegindeweij door A.J. Terlouw 
in Oude Paden december 2003

3 Archief Immanuelkerk
4 De eerste vijftig jaren van de vereniging zijn beschreven in een eigen uitgave getiteld 50 jaar van “Wet en Evangelie”
  tot Immanuelkerkgemeente Waddinxveen 1940-1990.
5 A.J. Terlouw, De domineesfamilie Vroegindeweij, gepubliceerd op 1 december 2003 in Oude Paden, een kerkhistorisch 
  tijdschrift dat tot doel heeft de kerkgeschiedenis van de bevindelijken in de negentiende en twintigste eeuw te beschrijven. 
  Het verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december.
6 Zie kader.
7 Tijdens de synode van 1618-1619 in Dordrecht werd het pleit beslecht tussen de Rekkelijken en de Preciezen in het voor-
  deel van de laatsten, door de Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels 
  (ook wel de vijf artikelen tegen de Remonstranten) gezamenlijk als belijdenis te benoemen van de toenmalige Gerefor-
  meerde Kerk. Deze worden ook wel de ‘Drie Formulieren van Eenigheid’ genoemd.
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“De trouwste godsdienst, zonder beleving door de 
week, doet meer schade dan voordeel. Het is tekort 
voor God”.
Als rode draad door zijn preken en geschriften 
liep zijn opvatting over de uitverkiezing. Zo schreef 
hij in De Waarheidsvriend van 7 juli 1955: “Maar 
hier hebt ge in kort bestek de leer onzer Her-
vormde Kerk. Alle mensen liggen in hun verderf 
en ondergang. God trekt er de uitverkorenen uit, 
de anderen blijven liggen. Men noemt dit met 
twee woorden: verkiezing en verwerping. En met 
één woord: predestinatie”. Hij bevond zich op dit 
punt in de ‘bevindelijke hoek’. Kort door de bocht 
geformuleerd verkondigde Vroegindeweij dat de 
uitverkiezing door God alleen was weggelegd voor 
mensen die naast een ‘godvruchtig leven’ een echte 
geloofservaring hadden gehad.
Leen Vroegindeweij wordt binnen de Gereformeer-
de Bond nog steeds gezien als een belangrijke ex-
ponent van de bevindelijke richting. Dat bereikte hij 
niet alleen door zijn dienst binnen zijn gemeenten 
maar ook door zijn vele publicaties, zijn rol bij de 
opleiding van predikanten, de vele voordrachten 
die hij hield en bijvoorbeeld zijn vragenrubriek in 
het Gereformeerd Weekblad. Er is ook een stichting 
geweest die zijn preken in boekvorm uitgaf (het 
LV-Fonds).
Het behoeft dus geen verbazing te wekken dat 
deze Leen Vroegindeweij zijn licht niet onder de 
korenmaat wenste te houden en het kerkelijk 
en maatschappelijk leven in Waddinxveen wilde 
beïnvloeden in een richting die hij als de ware 
beschouwde.

Voor alle protestantse gezindten
Waddinxveen had eind jaren dertig van de vorige 
eeuw tegen de 8000 inwoners. De tabel geeft de 
godsdienstige verhouding weer als percentage van 
de totale bevolking in 1930.
Het leeuwendeel was dus hervormd. Hierbij past 
wel een aantekening. De Hervormde Kerk kende 
landelijk verschillende richtingen variërend van be-
houdend tot vrijzinnig. De plaatselijke situatie werd 
bepaald door de richting die predikant en kerken-
raad aanhingen. In de enige Hervormde Kerk van 
Waddinxveen (de Brugkerk) hing men de richting 
van de Gereformeerde Bond aan. Kerkgangers die 
een andere richting verkozen, moesten hiermee 
leren leven of hun geestelijk heil elders zoeken.
In diezelfde periode telde Waddinxveen zes scholen 
voor lager onderwijs: twee openbare  (bij de brug 
en in het dorp), een katholieke school en drie 
protestants-christelijke scholen. ‘De Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs8’, opgericht 
in 1868, had toen twee scholen: de ‘School met 
de Bijbel’ aan de Oranjelaan die de oude ‘Sluis-

jesschool’ had vervangen en de ‘School met de 
Bijbel’ aan de Onderweg. De school met de Bijbel 
voor Lager Onderwijs (LO) en Uitgebreid Lager 
Onderwijs (ULO) aan de Kerkweg viel onder een 
aparte, in 1912 opgerichte protestants-christelijke 
vereniging. 
Tot 1920 moest het bijzonder onderwijs bekostigd 
worden uit eigen middelen. Pas met de Lager-
onderwijswet van 1920, waarin onder meer het 
bijzonder onderwijs gelijkgesteld werd met het 
openbare onderwijs, werd de financiering van bij-
zondere scholen ook een zaak van de gemeente.
Protestants-christelijk onderwijs dat was opgericht 
voor alle protestantse gezindten, werd door de 
leiding van de plaatselijke kerken zeer belang-
rijk gevonden. Daarom waren er, voordat Leen 
Vroegindeweij op het Waddinxveense toneel ver-
scheen (1934), al diverse pogingen gedaan om de 
invloed van de verschillende protestantse kerken op 
het christelijk onderwijs te vergroten.
Zo was er aan het begin van de twintigste eeuw 
de hervormde ds. Van der Wal die vond dat hij 
toezicht moest houden op het godsdienstig on-
derwijs aan de Sluisjesschool, toen nog de enige 
protestants-christelijk school. Verder wilde Van der 
Wal dat de hoofdonderwijzer de ‘Drie Formulieren 
van Eenigheid’ zou ondertekenen. Dat toezicht 
werd voor een proefperiode van een jaar toege-
staan. Ook besloot men, met instemming van ds. 
Van der Wal, om de bestuursfuncties van de Vereni-
ging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
gelijkelijk te verdelen tussen gereformeerden en 
hervormden (besluit 24 mei 1902). 
Hiermee was de kous nog niet af. In december 

Ds. Leen Vroegindeweij in zijn 
jonge jaren

Ds. Van der Wal. Dit schilderij hangt in de consistorie van 
de Brugkerk. De foto is gemaakt door Dirco Oskam.

8 U kunt hierover lezen in ‘Onvoltooid verleden tijd’, 125 jaar Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te 
  Waddinxveen, 1868-1993.
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1902 krijgt het bestuur een brief, ondertekend door 
Van der Wal, dat de Hervormde Kerkenraad op 5 
december besloten heeft per 1 januari 1903 de bij-
drage voor onvermogende ouders te stoppen. Ook 
komt hij opnieuw met de eis toezicht te kunnen 
houden en stelt hij voor een commissie van toezicht 
te benoemen. Komt die commissie er niet, dan ziet 
de Hervormde Gemeente zich genoodzaakt een 
eigen school te beginnen. Dat toezicht komt er dus.

Gelukkig zijn er niet alleen moeilijkheden. In 1902 
stuurt de Gereformeerde Kerk een brief waarin zij 
het voornemen uit een eigen school te beginnen als 
oplossing voor het structurele gebrek aan plaatsen 
in de Sluisjesschool. De grond is al in bezit en er 

is ook reeds aanbesteed. Om te voorkomen dat er 
een kerkelijke school komt, gaat het bestuur ak-
koord met het voorstel van de Gereformeerde Kerk 
en krijgt de vereniging een tweede school onder 
haar hoede, die aan de Onderweg. Op 1 decem-
ber 1902 wordt de nieuwe school geopend; de 
Hervormde Kerk schittert door afwezigheid.
In 1932 constateert ds. De Looze in een brief aan 
het bestuur dat er bij de leden van de Hervormde 
Kerk een ‘geringe liefde’ is voor de christelijke 
school. Dat komt naar zijn mening door de over-
wegend gereformeerde achtergrond van het onder-
wijzend personeel. Ds. De Looze gaat niet in op de 
uitnodiging van het bestuur de zaak te bespreken 
maar maakt gebruik van een buitengewone leden-
vergadering om zijn standpunt: meer Hervormd 
onderwijzend personeel, toe te lichten. Het bestuur 
geeft aan dat de scholen weliswaar niet kerkelijk 
zijn, maar wel de ‘Drie Formulieren van Eenigheid’ 
als uitgangspunt hebben. Bovendien blijkt het lastig 
te zijn om voldoende onderwijzers te vinden van 
de door dominee gewenste signatuur. Kennelijk 
aanvaardt De Looze deze uitleg en verzekert de 
aanwezigen dat het niet de bedoeling is om te 
komen tot een hervormde school.

Meer hervormde invloed
Ook Leen Vroegindeweij vindt het lager onderwijs 
erg belangrijk en roept de gemeenteleden in het 
kerkblad van 14 maart 1936 op hun kinderen naar 
een protestantse school te sturen. Dit Hervormd 
Kerkblad wordt door hemzelf verzorgd en biedt 
hem een krachtig ‘beïnvloedingsinstrument’ dat 
een belangrijke rol zal spelen bij de meningsvor-
ming binnen de Waddinxveense gemeenschap.
De omvang van het hervormde volksdeel was, 
zo blijkt uit de tabel, in Waddinxveen aanzienlijk 
groter dan dat van het gereformeerde. Of die 
verhouding direct vertaald kan worden naar de 
aantallen leerlingen op de scholen met de Bijbel, 
valt echter te betwijfelen. Niet alle protestantse ou-
ders stuurden hun kinderen naar een protestantse 

In 1816 kreeg de Nederlands Hervormde Kerk een 
Algemeen Reglement van Bestuur (een kerkorde). 
Hiermee beoogde koning Willem I meer invloed te 
krijgen binnen die kerk. In 1796, als gevolg van 
de Franse Revolutie, werden kerk en staat namelijk 
gescheiden en raakte het koningshuis de grip op 
de kerk kwijt. Het Algemeen Reglement van Bestuur 
bepaalde dat de kerk slechts mocht besturen, maar 
dat de koning de synode benoemde.
In 1906 werd de Gereformeerde Bond opgericht als 
protest tegen het Algemeen Reglement van Bestuur. 
De officiële naam tot 1909 was ‘Gereformeerde 
Bond tot Vrijmaking van de Hervormde Kerk’. Haar 
doel was de Nederlandse Hervormde Kerk vrij te 
maken van de reglementenbundel van koning Wil-
lem I.
In 1909 verscheen de eerste editie van de Waar-
heidsvriend, het officiële orgaan van de Gerefor-
meerde Bond.9

  9 Website Gereformeerde Bond
10 Bron: CBS
11 Bron: P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen, Waddinxveen 1940

Godsdienstige verhouding als percentage van de totale bevolking in 1930.

Kerkelijke gezindten          Landelijk10                 Waddinxveen11 
Geen     14     5
Rooms-katholiek         36   15
Hervormd         35   59
Gereformeerd           9   12
Overige            5     9
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school. De zorgen van ds. De Looze en de oproep 
van Vroegindeweij spreken op dit punt duidelijke 
taal.
In ieder geval is Leen Vroegindeweij van me-
ning dat het besluit van 24 mei 1902, waarin de 
bestuursfuncties van de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs gelijkelijk zijn verdeeld 
over hervormden en gereformeerden, moet worden 
herzien. Hij vindt dat de verhoudingen in het 
bestuur meer in overeenstemming moeten worden 
gebracht met de kerkelijke gezindte van de ouders 
van de schoolgaande kinderen. Hij verwoordt zijn 
opvatting in een brief aan het bestuur, een brief die 
mede ondertekend is door twee bestuursleden van 
de vereniging, de heren Buitelaar en Breedijk.
Het voorstel wordt op de agenda geplaatst van de 
jaarvergadering van 20 maart 1936. Het is voor 
alle partijen duidelijk dat dit een belangrijke ver-
gadering wordt. Elke richting heeft daarom zoveel 
mogelijk aanhangers verzameld. Er zijn totaal 
235 leden aanwezig. Leen Vroegindeweij krijgt de 
gelegenheid om zijn voorstel toe te lichten. Hij stelt 
onder meer dat 75 procent van het aantal leerlin-
gen hervormd is en vraagt de vergadering: “Geef 
ons recht, behandel ons Hervormden naar goed 
recht”. Hij sluit af met het dreigement: “Worden wij 
overstemd dan roep ik alle Hervormden op en heb 
heel spoedig zelf een school”. De vele pogingen 
hem op andere gedachten te brengen misluk-
ken en het voorstel wordt uiteindelijk in stemming 
gebracht. Het voorstel wordt met 85 stemmen voor 
en 143 tegen verworpen. Ds. Vroegindeweij verlaat 
daarna de vergadering met tussen de 50 en 60 
volgelingen.

Hervormde schoolvereniging
In de Hervormde Kerkbode van zaterdag 28 maart 
1936 kondigt Leen Vroegindeweij voor de ko-
mende maandag (30 maart) een vergadering aan 
om te komen tot de oprichting van een hervormde 
schoolvereniging. Hij evalueert de vergadering van 
20 maart (daarover meer in de volgende editie) en 
maakt melding van een comité “…om zoo spoedig 
mogelijk te komen tot de oprichting van een 
Hervormde schoolvereeniging”. Dat comité bestaat 
naast de dominee zelf uit de heren W. en W.S. Bui-
telaar, A.P. Breedijk, C. van Elswijk en P. Rehorst. 
Blijkens de kerkbode van 4 april is die bijeenkomst 
een succes. Staande de vergadering geven zich 
255 leden op en worden 260 kinderen aangemeld 
voor de nieuwe school. Daarvan bezoeken overi-
gens enkele tientallen nog de openbare school.
Bestuursleden van de op 30 maart 1936 opge-
richte vereniging worden ds. Vroegindeweij voorzit-
ter, W.S. Buitelaar tweede voorzitter, W. Buitelaar 
secretaris, C. van Elswijk tweede secretaris, P. 
Rehorst penningmeester, A.P. Breedijk tweede pen-
ningmeester en J. van Sprang. <
Wordt vervolgd.

Van boven naar beneden:

Voordat hier het Café het Centrum werd gevestigd,
was hier de ‘Sluisjesschool’.

De ‘School met de Bijbel’ aan de Oranjelaan.

De ‘School met de Bijbel’ aan de Onderweg.


