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De blauwig-grijzige kaft omhult een boek dat in lichtgrijze inkt 
en soms wat donkerder grijze kaderteksten gedrukt is en veel 
(té) kleine zwartwit foto’s bevat. Het oogt dus beslist niet 
aantrekkelijk en leest niet gemakkelijk. Dit vergt echt 
doorzettingsvermogen. Maar een gereformeerde beschikt 
daar natuurlijk wel over. Toch boeit het hier en daar echt. 

De auteur neemt een aanloop in de middeleeuwen met 
allerlei van het katholicisme afwijkende, min of meer 
reformatorische bewegingen, en behandelt dan de opkomst 
van met name het calvinisme in Leiden. Dit is vooral op 
(goede) literatuur gebaseerd, maar desondanks is dit toch het 
zwakste deel van het boek. In het hoofdstuk over de 

zeventiende en achttiende eeuw worden vooral de orthodoxe predikanten behandeld die in 
Leiden gestaan hebben, zoals Festus Hommius, David Knibbe en Nicolaas Schotsman, en hun 
vele geestverwanten elders. Maar de nadruk valt natuurlijk op de negentiende eeuw met de 
afscheiding van Hendrik de Cock en het optreden in deze streken van Lambertus Ledeboer, 
die niet alleen in Benthuizen, maar vooral ook in Leiden veel aanhang kreeg, al fluctueerde 
die nogal. De afgescheidenen konden vooral steunen op een paar belangrijke families, zoals 
Eigeman, (Gezelle) Meerburg, Dros en De Moen, ook al volgden niet allen de Afscheiding. 
Mogelijk was dat ook te wijten aan het feit dat men steeds maar geen vaste predikant kon 
krijgen die jarenlang zou blijven. En naast de afgescheidenen en de Ledeboerianen waren er 
van tijd tot tijd nog weer andere groepjes, die volgelingen van weer andere predikers waren, 
al waren dat vaak maar tijdelijke verschijnsels. 

Het clubje Ledeboerianen en verwante geesten in Leiden voelde zich wel betrokken bij alle 
gereformeerde afsplitsingen, tot aan de Doleantie toe, maar dit leidde er niet toe dat men 
zich daar van harte mee verenigde. Hoezeer iemand als de afgescheiden predikant J.H. 
Donner geliefd was en velen tot zich trok, ontstond er toch door het ijveren van Cornelis van 
den Oever uit Valkenburg aan den Rijn een afzonderlijke Gereformeerde Gemeente onder 
het Kruis. Van den Oever kocht op een veiling in 1862 het pand Nieuwe Rijn 76, dat hij flink 
liet verbouwen en tot kerk, pastorie en kosterswoning inrichten. Dankzij dit pand, hoezeer 
ook een zorgenkind, bleef de gemeente bij elkaar, want de spanningen liepen soms flink op. 
Zoon Adrianus van den Oever was de feitelijke predikant, tot zijn vertrek naar Amsterdam in 
1866. Pas in 1869 werd Pieter Los de nieuwe predikant en die bleef tot 1888. Over hem, en 
vooral zijn pogingen om Leiden met andere Ledeboeriaanse en Kruisgemeenten in een 
groter verband te brengen, wordt veel verteld. Het lijkt haast een knipperlichtrelatie, waarbij 
Leiden meestal afzijdig bleef. Maar onder een volgende predikant, G. van Reenen, sloot deze 



vrije gemeente zich toch maar weer aan bij een groter verband van gereformeerde 
gemeenten. Nog weer een aantal predikanten verder, onder W. den Hengst (1918-1926), is 
er zelfs sprake van bloei: het kerkgebouw werd in 1923 gerestaureerd, ondanks dat het wel 
zeer grote werkgebied verkleind werd door de oprichting van nieuwe gemeenten te 
Bodegraven (1924), Den Haag (1923), Boskoop (1923 en 1934) en (onder zijn opvolger W.C. 
Lamain) Katwijk (1932). 

Na een vacante periode van twaalf jaar (1932-1944), waarin ook de oorlogsjaren vielen, die 
niet zeer grote gevolgen voor de Gereformeerde Gemeente hadden, bloeide onder ds. L. 
Rijksen (1944-1951) en ds. W. de Wit (1953-1954) het kerkelijk leven weer zo op, dat in 1949 
het kerkgebouw flink uitgebreid moest worden en ook het verenigingsleven floreerde. Maar 
een domper betekende zeker de kerkscheuring waardoor de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland ontstonden; dit betekende in 1953 een flinke aderlating. Maar daarna bleef de 
gemeente toch qua aantal op hetzelfde peil, al besloot men onder ds. R. Boogaard (1969-
1999) om de te koop staande Gereformeerde kerk te Leiderdorp aan de Oude Rijn te kopen 
en verbouwen. Na de laatste dienst op 30 oktober 1988 werd het kerkgebouw aan de 
Nieuwe Rijn 76 grotendeels gesloopt en vervangen door een appartementengebouw. 

Vanzelfsprekend wordt over de Leiderdorpse periode veel verteld en alle facetten van het 
kerkelijk leven passeren de revue. Hoewel het aantal (kerkelijke) clubs verminderde, bleef er 
nog heel veel over om over te vertellen. Dat gebeurt dan ook op een onderhoudende 
manier. Ook vroeger in de geschiedenis wordt op tal van facetten ingegaan, zoals 
bijvoorbeeld discussies over de zondagsheiliging, waardoor lidmaten die wel eens op zondag 
moesten werken (zoals bij de Spoorwegen en Posterijen) vroeger of later wel afscheid 
moesten nemen. Ook de kwestie of men zich slechts te voet naar de kerk mocht begeven of 
een fiets of zelfs auto toch wel toegelaten kon worden, werd veelvuldig bediscussieerd (bij 
verder dan een kwartier lopen mochten andere vervoermiddelen toch ook wel), en zaken als 
verzekeringen, inentingen, gepaste kleding en televisiekijken waren vaak controversieel. 

Er zullen na lezing niet veel vragen meer over deze Gereformeerde Gemeente overblijven. 
Zo kan het als naslagwerk nog lang dienst doen. En dat is beslist een verdienste. 
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