
Voorspel van de Afscheiding 
Tot de 16de eeuw was er in West-Europa één kerk, de Rooms-katholieke Kerk. In 
deze eeuw scheurde de Westerse Kerk. In het gebied dat later Nederland genoemd 
werd, kreeg vooral de calvinistische variant grote invloed. In het Gelders 
rivierengebied1, een streek waar godsdienst van oudsher een kleine rol speelde en 
die ook als onveilig te boek stond, ging dat bepaald niet zonder slag of stoot.  
Sinds 1582 was in de omgeving van Herwijnen de ‘gereformeerde’ godsdienst de 
enige die toegelaten was. Deze kwam tot bloei. De grondslag van de ‘Gereformeerde 
Kerk’ werd gevormd door de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de 
Heidelbergse Catechismus (1563). Na de Synode van Dordrecht in 1618-1619 
werden hieraan de Dordtse Leerregels toegevoegd. Ook werd ook een nieuwe 
kerkorde ingevoerd, de Dordtse Kerkorde. 
Politiek gezien veranderde er veel in 1795. Toen vond de ‘Bataafse Revolutie’ plaats. 
Staat en kerk, tot dan nauw verbonden, werden gescheiden. Vanaf dat moment 
konden leden van andere geloofsgemeenschappen, die daarvoor in het geheim 
moesten samenkomen of oogluikend werden toegestaan, zich vrij uiten. Steeds 
duidelijker kwam binnen de Gereformeerde Kerk een heftige afkeer van de 
belijdenisgeschriften aan de dag. Deze strookten naar letter noch geest met de 
idealen van die tijd, de tijd van de Verlichting met zijn grote invloed van de Rede. De 
Gereformeerde Kerk die steeds vaker Nederlandse Hervormde Kerk werd genoemd, 
was totaal onvoorbereid op de nieuwe situatie.  
Nadat in 1813 de Franse Tijd was geëindigd en Willem I aan het bewind kwam, werd 
de oude toestand niet hersteld. De vrijheid van godsdienst bleef gewaarborgd. Wel 
werd van bovenaf aan alle kerkgenootschappen een bestuursreglement opgelegd. 
Het Algemeen Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk bepaalde dat er een 
synode komen moest (sinds 1618 was een landelijke vergadering niet meer 
gehouden) met daaronder provinciale en classicale besturen. Voor het plaatselijk 
bestuur bleef de naam kerkenraad gehandhaafd. Met de leer, laat staan de 
handhaving ervan, hielden deze kerkelijke organen zich nauwelijks bezig. De kerk 
moest in rust en verdraagzaamheid het volk ten voorbeeld zijn. Theologisch was 
men, zeker bestuurlijk gezien, vreemd geworden aan de religie van het belijden, 
vreemd aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.  
 
De Hervormde Gemeente van Herwijnen werd pas in 1823 zelfstandig. Tot die tijd 
behoorden hervormden in Hellouw en Herwijnen tot één hervormde gemeente die 
wel op twee locaties kerkdiensten hield. Deze twee plaatsen vormden tot 1818 één 
burgerlijke gemeente. Traditioneel had een burgerlijke gemeente één kerkelijke 
gemeente. 
Wel was er dus in Herwijnen een aparte plaats van samenkomst. Die was bij de 
ingang van de huidige begraafplaats. Maar na de dijkdoorbraak van 1820 bezweek 
dit gebouw. In 1823 kon het huidige hervormde kerkgebouw aan de Waaldijk worden 
geopend. 
 
De Afscheiding 
Binnen de landelijke Nederlandse Hervormde Kerk waren hoe langer hoe meer 
spanningen ontstaan. Wat het geloof betreft zaten de kerkleden allesbehalve op één 
lijn. Ook in Herwijnen. In de jaren ’20 van de 19de eeuw kwam er al een groep samen 
die zocht naar herstel van de oude Gereformeerde Kerk. Deze kerkleden ijverden 
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voor het leven naar en vanuit de belijdenis van de kerk en hechtten sterk aan het 
‘bevindelijk’ spreken. Dit ‘gezelschapsleven’ gaf weliswaar de kerkenraad zorg maar 
met de spanningen leidden niet tot scheuring van de gemeente. 
In de jaren ’30 kwam het tot een escalatie. Dit werd niet in de laatste plaats 
veroorzaakt door ds. Hendrik Pieter Scholte2, hervormd predikant te Doeveren, 
Gansoyen en Genderen. In oktober 1834 reisde hij naar het Groningse Ulrum waar 
hij (illegaal) preekte voor ds. Hendrik de Cock3 die door het Classicaal Bestuur 
geschorst was omdat hij kinderen uit andere gemeenten had gedoopt vanwege het 
feit dat de doopouders zich niet konden vinden in de leer van hun eigen predikant. 
Daar kwam het tot een afscheiding van het Hervormd Kerkgenootschap, de 
“Afscheiding van 1834”. 
Deze gebeurtenis had een wijdere uitstraling, niet in het minst door de 
werkzaamheden van ds. Scholte die in de wijde omgeving van zijn standplaats 
‘voorlichting’ gaf en afscheiding stimuleerde. Hij werd zelf afgezet en op diverse 
plaatsen kwamen nu afgescheiden gemeenten tot openbaring. 
Dit was ook het geval in Herwijnen4. Hiermee werd de eenheid van kerk en dorp 
doorbroken. Officieel was de kerkelijke niet-hervormde gemeente nog niet 
geïnstitueerd maar toch functioneerde ze als zelfstandige gemeente, los van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Pas op 27 oktober 1837 werden de eerste 
ambtsdragers door ds. Scholte in het huis van Gijsbert van Wijgaerden te Zuilichem 
bevestigd5. In die dienst werden ook tien kinderen uit Herwijnen gedoopt6. 

Op 1 januari 1836 bestond de Christelijke Afgescheiden Gemeente uit negen 
huisgezinnen. In totaal waren er 49 leden7. De hervormde predikant ds. Jan Alpherts 
(1781-1844) vond dit aantal nogal meevallen, want hij rapporteerde aan het 
classicaal bestuur dat het aantal “separatisten” verminderd is, want begin jaren ’20 
hingen wel zeventig personen dit gedachtegoed aan8. Samen met enkele personen 
uit Hellouw9 en Haaften10 was het ledental eind 1836 al opgelopen tot 158 en medio 
1839 tot 196 leden11. 
 
Vervolging 
De eerste kerkdienst na de afscheiding was op zondagmorgen 3 januari 1836. 
Dezelfde avond nog bezorgde de veldwachter een brief van burgemeester Jan 
Willem Boellaard (1772-1830) met als titel: “Middelen ter wering van ongeoorloofde 
godsdienstuitoefeningen”12 De burgemeester, al sinds 1811 in Herwijnen, Hellouw en 
Haaften actief, gaf daarin aan dat hem gebleken was dat er een ongeoorloofde 
godsdienstuitoefening had plaatsgevonden en dreigde met het weren daarvan met 
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“den sterken arm”. Dat zijn processen verbaal, uiteendrijven van vergaderingen en 
inkwartiering van het daarvoor benodigde detachement ‘dragonders’. Met andere 
woorden: zelfs het leger werd ingezet. Jarenlang heeft dan ook in het Jaarboek van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland gestaan dat de afgescheidenen in Herwijnen 
“gruwelijk vervolgd” zijn. De overheid meende zich voor dergelijke maatregelen te 
kunnen beroepen op de Grondwet van 1815 en op het Wetboek van Strafrecht: 
alleen in genoemd jaar bestaande godsdiensten en kerkgenootschappen werd 
bescherming verleend. Omdat de afgescheidenen een nieuwe gezindheid zouden 
vormen moest tegen hen worden opgetreden. In het begin bleef het bij het opleggen 
van boetes maar op 28 maart 1836 werd een dienst verstoord door twee 
veldwachters en op 21 mei 1837 liet de burgemeester daadwerkelijk een 
samenkomst uiteendrijven. 
Van 1836 tot begin 1837 regende het bij een aantal afgescheidenen uit Herwijnen 
boetes13. Zij deelden de rechtbank in Tiel mee zich niet bewust te zijn de wet te 
hebben overtreden omdat ze zich zelf de wettige voortzetting achten van de aloude 
Gereformeerde Kerk. Ze weigerden de boetes te betalen en voor de rechtbank te 
verschijnen.  Brieven van de rechtbank werden ongeopend teruggestuurd. De 
rechtbank dacht korte metten te maken door alle boetes, behalve die van de 
‘huisbazen’, over te dragen op één persoon. Dielis van Zanten kreeg diverse 
dwangschriften die hij weigerde te betalen14. Daarop werd tot twee keer toe een 
groot deel van het bezit gerechtelijk verkocht. Bijna alles werd, financieel geholpen 
door enkele gemeenteleden, gekocht door Aart (of Arie) van Dusseldorp, die de 
goederen terugschonk aan Dielis van Zanten15. 
Willem de Bruyn werd op 8 november 1837 van zijn schip gehaald en voor zes 
maanden in Tiel gevangen gezet omdat hij zijn huis beschikbaar had gesteld voor 
een godsdienstoefening. Ook hij weigerde de daarvoor opgelegde boete te betalen. 
Toen men hem na het uitzitten van de straf wilde ophalen liet de gevangenbewaarder 
hem niet vrij omdat volgens hem de gevangenisstraf het dwangmiddel was om de 
boete te betalen en de boete nog steeds niet betaald was. Dit veroorzaakte grote 
beroering. De kerkenraad schreef een bidstond uit. Een week later werd Willem uit 
de gevangenis ontslagen. Daarop kwam de gemeente in een dankstond samen16.  
De tijd van vervolging had voor het leven van de gemeente een positieve uitwerking. 
Men bad, smeekte, dankte en jubelde samen. De gemeente groeide tegen de 
verdrukking in. Toch kon niet iedereen de druk van de vervolging weerstaan en 
sommige keerden terug naar de Hervormde Gemeente. 
Op 21 januari 1841 werd de Christelijke Afgescheiden Gemeente in Herwijnen bij 
Koninklijk Besluit erkend17. Toen stopten de vervolgingen. Koning Willem II heeft 
daarop een groot deel van opgelegde, nog niet of gedeeltelijk betaalde boetes 
kwijtgescholden18. 
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Eigen kerkgebouw en predikant 
Spoedig na de erkenning als Afgescheiden Christelijke Gemeente werd een eigen 
kerkgebouw verkregen, een verbouwde boerenschuur. Dit werd op 24 juli 1842 in 
gebruik genomen19 in een dienst die geleid werd door ds. Simon van Velzen20.  
Door uitbreiding van de gemeente en na de dood van Dielis van Zanten werd het 
verlangen groot naar een eigen predikant. Op 28 juni 1843 vond de intrede plaats 
van ds. Gerrit Jan Raidt21. Willem de Bruyn heeft het gezin Raidt en zijn huisraad, 
met zijn schuit, in ruim één dag van Gouda naar Herwijnen verhuisd22. 
 
Roerige jaren 
De eerste jaren na de afscheiding waren roerig. Dat gold zowel plaatselijk als 
landelijk. Eenheid in geloofsovertuiging en kerkorganisatie van de afgescheiden 
gemeenten kon niet zo eenvoudig gevonden worden. Er traden richtingsverschillen 
op. Daarbij speelde ds. Scholte een minder verheffende rol. Gelukkig is Herwijnen in 
deze periode grote tegenstellingen bespaard gebleven. Toch meende een flink 
aantal gemeenteleden na de mislukte aardappeloogst in 1847, die de toch al sterke 
armoede intensiveerde, ds. Scholte te moeten volgen naar Pella in Iowa (VS)23. 

 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
Op 17 juni 1892 verenigden zich de meeste afgescheiden gemeenten van het 
kerkverband dat sinds 1869 officieel ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ genoemd 
werd, met de kerken die voortkwamen uit de beweging van de Doleantie in 1886 en 
volgende jaren (die overigens in Herwijnen niet speelde) tot de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. De grondslag van de Gereformeerde Kerken in Nederland werd 
gevormd door de bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde 
belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse leerregels. Dit gold ook voor de gemeente in Herwijnen 
die toen als Gereformeerde Kerk werd ingeschreven. 
In principe lag de autonomie bij de plaatselijke gemeente, met de door de belijdende 
mannelijke gemeenteleden gekozen kerkenraad aan het hoofd. De organisatie was 
gebaseerd op de kerkorde zoals die in 1618-1619 op de Synode van Dordrecht was 
vastgesteld. Met aanpassing aan de veranderde relatie van Kerk en Staat (1905) en 
enige kleine wijzigingen (in 1923 en 1933) is deze kerkorde in de Gereformeerde 
Kerken van kracht geweest tot 1959. 
 
Vernieuwingen 
In de loop van tijd kwamen er vernieuwingen in het gemeentelijk leven. Na 
1970, toen de gemeente haar nieuwe kerkgebouw aan de Achterweg betrok, 
kwam er ruimte voor crèche en kindernevendienst (waarin de zondagsschool 
‘Jachin’ opging)24, werd het Liedboek voor de Kerken ingevoerd, waar al eerder 
de nieuwe psalmberijming en de 119-gezangen tot klinken werden gebracht. 
Later werd ook gezongen uit de Evangelische Liedbundel. De vrouw in het 
ambt kwam er in 2008. 
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Over de landelijke ontwikkelingen maakte Herwijnen zich zorgen. Meermalen 
zijn deze ook aan de Generale Synode geuit in bezwaarschriften onder meer 
over de opvattingen inzake de verzoening door Christus van dr. H. Wiersinga25 
en prof. dr. C.J. den Heijer26. 
 
Protestantse Kerk in Nederland 
Vanaf de jaren ’60 van de 20ste eeuw kwam er landelijk steeds meer toenadering 
tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Ook in Herwijnen zocht men, aanvankelijk vooral van hervormde zijde27, contact. 
Uiteindelijk zou dit resulteren in een halfjaarlijks moderamenoverleg28, drie 
gezamenlijke kerkdiensten per jaar, twee thema-avonden, samenwerking in 
Zorgcentrum ‘Avondlicht’, gemeenschappelijke kinderopvang tijdens de 
zondagmorgendiensten en de jaarlijkse organisatie van de Vakantie Bijbel Spel 
Week29. 
 
Op 1 mei 2004 verenigden zich landelijk de Gereformeerde Kerken in Nederland met 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Zij gingen op in de Protestantse Kerk in Nederland. 
In gereformeerd Herwijnen heeft het er om gespannen30. Ongeveer de helft van de 
leden en van de kerkenraad hadden grote bezwaren tegen de fundamentele wijziging 
van de grondslag (waarin nu ook lutherse belijdenisgeschriften werden opgenomen) 
en de kerkorde. Daarom dachten zij dat het wijzer was zich aan te sluiten bij het 
verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken, ontstaan uit een splitsing in 
1967 van de in 1944 gescheurde Gereformeerde Kerken (die aan Herwijnen 
voorbijgegaan is). Uiteindelijk koos men toch bijeen te blijven en mee te gaan met de 
fusie. Wel werd uitdrukkelijk bepaald dat de plaatselijke kerk belijdend in het 
gereformeerde spoor zou blijven. De bezittingen werden ondergebracht in een aparte 
stichting31 zodat de plaatselijke gemeente (indirect) het bezit en beheer van de 
kerkelijke goederen zou houden. 
 
Kerkgebouwen 
In het begin kwam men bijeen in een schuur. In 1842 werd, zoals gezegd, het eerste 
kerkgebouw32 geopend, gelegen aan de Waaldijk 83-85, dat in 1878 grondig 
verbouwd is. Sinds 1970 komt de gemeente samen in de kerk33 aan de Achterweg 
15. 
 
Predikanten 
In totaal zijn er 21 predikanten aan de Gereformeerde Kerk van Herwijnen verbonden 
geweest34·. Dat de gemeente een echte afscheidingsgemeente was, blijkt wel uit het 
feit dat pas de 21ste predikant zijn opleiding aan de Theologische faculteit van de 
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Vrije Universiteit heeft genoten. Zijn twintig voorgangers hebben aan de opleiding in 
Kampen gestudeerd. 
 
Archief 
Het archief van de Gereformeerde Kerk wordt ter plaatse bewaard. Driemaal eerder 
is dit, (zeer) summier, beschreven35. 
In het archief bevinden zich de complete notulen36 en sinds de tweede helft van de 
20ste eeuw zijn ook veel ingekomen37 en kopieën van uitgegane stukken38 bewaard. 
De archivalia van de diaconie39 zijn gering in omvang. Dit geldt niet voor die van de 
Commissie van Beheer / College van Kerkrentmeesters40. 
Er is de jaren door een rijk verenigingsleven geweest, getuige de notulen van de 
vrouwen-41, knapen-42, jongelings-43 en jongedochters- of meisjesverenigingen44, de 
Gemeente Gespreks Groepen45 alsmede van het clubwerk46. 
Ook van diverse commissies zijn er archivalia. 
Helaas zijn niet alle nummers van het Mededelingen- en Contactblad bewaard47. 
Er bevinden zich weinig foto’s in het archief48. 
De archivaris actualiseert digitaal de hierbij gepubliceerde Archieflijst-2013. 
 

G.J. Mink 
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