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REMONSTRANTS-GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN WOERDEN 

INLEIDING 

De Reformatie, de beweging die in de 16e eeuw probeerde de kerk te ontdoen van de 
in het verleden ingeslopen misstanden, was in de Nederlanden een van de oorzaken 
van de Opstand tegen de (rooms-katholieke) landsheer. De ontwikkelingen op 
staatkundig en religieus terrein leidden ertoe dat aan het eind van de 16e eeuw in de 
Noordelijke Nederlanden de Gereformeerde Kerk, geschoeid op calvinistische leest, de 
"publieke" (bevoorrechte) kerk was geworden. Binnen de calvinistische wereld 
ontstonden er weldra theologische geschillen tussen de Leidse hoogleraren Jacobus 
Arminius (1560-1609) en Franciscus Gomarus (1563-1641) inzake de kerkorde, de 
belijdenis, de vrije wil en in het bijzonder inzake de predestinatie, de voorbeschik
king. Gomarus was een vurig calvinist, terwijl Arminius niet geheel achter de 
calvinistische opvattingen kon staan. Dit liep zo hoog op dat beiden, elk met vier 
predikanten als getuigen, op 30 mei 1608 voor de Hoge Raad moesten verschijnen om 
te trachten de geschillen uit de weg te ruimen. Men kwam echter niet tot een verge
lijk. De Staten van Holland belegden op 13 augustus 1609 een bijeenkomst met 
hetzelfde doel. Er werd lang gediscussieerd, echter zonder resultaat. 
Op 14 januari 1610 kwamen 44 mannen - voornamelijk predikanten - onder leiding 
van de hofpredikant Johannes Wtenbogaert (1557-1644) bijeen en stelden gezamenlijk 
hun "Remonstrantie" (bezwaarschrift) op. Deze remonstrantie, samengesteld op basis 
van een geschrift van Arminius, werd door alle 44 aanwezigen, waar onder ook ds. 
Petrus Cupus uit Woerden, ondertekend. De remonstrantie, waarin onder meer gepro
testeerd werd tegen confessionalisme en kerkelijke dwang en een beroep op de 
overheid werd gedaan partij-overheersing tegen te gaan, werd ook behandeld in de 
vergadering van de Staten van Holland. De contra-remonstranten, genoemd naar hun 
ingediende "contra-remonstrantie" bestreden de remonstrantie. In 1614 kondigden de 
Staten het "Edict van Tolerantie" af. De Staten stonden aan de zijde van de Remon
stranten. Prins Maurits, die zich steeds onpartijdig had opgesteld, koos steeds meer 
voor de richting van de contra-remonstranten. Hierdoor kwam hij tegenover Oldenbar-
nevelt en Hugo de Groot te staan. De bemoeienis van Maurits leidde er in Holland 
toe, dat de aanhangers van Wtenbogaert en de zijnen in 1618 en 1619 uit de Staten en 
ook uit de stedelijke besturen werden verwijderd. De belangrijkste politieke leiders 
werden in Loevestein opgesloten; raadpensionaris Van Oldenbarnevelt werd in 1619 
onthoofd. 

Deze tegenstellingen waren in Woerden al aan het licht gekomen bij het beroepen van 
ds. Petrus Cupus van Kralingen in 1613. De vroedschap en de Staten van Holland 
bemoeiden zich met diens benoeming tot predikant. 
In 1617 en 1618 werden ook binnen de Woerdense vroedschap de spanningen 
merkbaar. De houding van de predikanten kwam daar regelmatig aan de orde. 
Uiteindelijk werd ook het Woerdense stadsbestuur door ingrijpen van de stadhouder 
Prins Maurits in september 1618 gewijzigd: tien leden van de vroedschap en de beide 
burgemeesters werden door contra-remonstranten vervangen. 

Na de Synode van Dordrecht in 1618/1619, waarbij het aan de Remonstranten verbo
den werd om samenkomsten te houden, werd in Antwerpen de Remonstrantse 
Broederschap gesticht. De Broederschap zou zich met de organisatie van de Remon
strantse kerken bezig houden. 

Ds. Petrus Cupus kreeg in 1620 ontslag nadat hij van de vroedschap reeds op 30 
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november 1619 een preekverbod opgelegd gekregen had. De Woerdense kerk was nu 
geheel in contra-remonstrantse handen. De remonstranten kwamen in particuliere 
huizen bijeen. Er werd daar echter streng tegen opgetreden en soms boetes opgelegd. 
Al na enkele jaren, toen Frederik Hendrik stadhouder was geworden, werd de 
bestrijding minder. In 1670 kon een eigen kerkgebouw in de Lange Groenendaal 
(thans Groenendaalstraat) worden betrokken. Van deze kerk werd zelfs door de 
-publieke" kerk gebruik gemaakt nadat de Petruskerk door de Franse bezetting in 
1672/73 zwaar was beschadigd. 

In 1756 ontstond in de kerkenraad behoefte aan een reglement voor het bestuur van de 
kerk. Vastgesteld werden "Wetten voor de Kerk der Remonstranten te Woerden" met 
bepalingen over de kerkenraad, predikant, boekhouder, scriba, ouderlingen en 
diakenen. De kerkenraad bestond uit de predikant, ouderlingen, diakenen en de 
boekhouder. 

In de nacht van 16 op 17 maart 1767 werd de kerk door brand getroffen die in de 
brouwerij "De Star", gelegen in de nabijheid van de kerk, was ontstaan. Het kerkge
bouw, het stookhuis, het vuilnishok en de omheining rond de kerktuin hadden schade 
opgelopen. 
In 1776 werd een gedeelte van de tuin van het Luthers Wezenfonds gehuurd, teneinde 
een nieuwe ingang van de kerk te maken, zodat de toegang niet meer via het predi-
kantshuis hoefde te geschieden. 

Reeds in 1696 kwamen er contacten met de gemeente van Zwammerdam. Predikanten 
van Woerden zouden, zo nodig, in Zwammerdam bijstand verlenen. 
Vanaf 1793 kwam er een vaste relatie met Zwammerdam; Woerden kreeg van de 
Broederschap geen toestemming meer een eigen predikant te beroepen na het vertrek 
van ds. Laurens Maas. De predikant van Zwammerdam, ds. Kornelius Maas, werd 
met een jaarlijkse toestemming van de Broederschap, ook predikant voor Woerden. In 
1811 werd tot een vaste combinatie besloten. De predikant bleef in Zwammerdam 
wonen. Deze situatie bleef bestaan tot 1874 toen de zelfstandige Remonstrantse 
gemeente van Woerden ophield te bestaan. 
Aangezien het aantal lidmaten in het begin van de 19e eeuw sterk was teruggelopen en 
de financiën daardoor eveneens, besloot de Broederschap de kerkenraad te machtigen 
om de pastorie en de achter de kerk gelegen tuin te verkopen. Dit geschiedde in 1825. 
Vanaf 1 mei 1854 werd de Remonstrantse kerk niet meer gebruikt en werd voor de 
kerkdiensten gebruik gemaakt van de Evangelisch-Lutherse kerk in de (huidige) Jan de 
Bakkerstraat. De consistoriekamer werd aan de Rooms-Katholieke parochie verkocht 
voor 900 gulden, terwijl het kerkgebouw met ingang van 1862 werd verhuurd aan de 
"Gereformeerde Gemeente onder het Kruis". In 1874 werd het kerkgebouw geveild 
en gekocht door het Pensionaat St. Joseph. 

In de "Wetten voor de Kerk der Remonstranten te Woerden" zijn geen bepalingen 
opgenomen over het beheer van de boeken en papieren die door de scriba (=de 
predikant) en de boekhouder worden opgemaakt. In de notulen van de kerkenraad is in 
1793 wel sprake van de kerkenkist. In deze kist waren in ieder geval de obligaties van 
de kerk opgeborgen. Door het komen en gaan van predikanten en het na 1793 in enig 
verband samengaan met Zwammerdam zijn in het bewaarde archief nogal wat hiaten 
te constateren. Zelfs de notulen van de vergaderingen van de kerkenraad zijn niet 
compleet. 
In november 1978 werd op verzoek van de Historische Commissie van de Remon
strantse Broederschap het archief van de kerk door het Rijksarchief in Zuid-Holland 
overgedragen aan het Streekarchief in Woerden. Bij het overgedragen archief bevond 
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zich een moderne plaatsingslijst. In 1983 werd tenslotte nog een deel bevattende de 
"Wetten van de Remonstrantsche Sociëteit" uit 1808 aan het archief toegevoegd. 
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PREDIKANTEN VAN DE REMONSTRANTS-GEREFORMEERDE GEMEENTE 
VAN WOERDEN, 1619-1874 

1619-1620 
1621-+. 1624 
1624 

1630-1635 
1635-1651 

Petrus Cupus 
Reijn. Walenburg 
Theodorus Boon 

Joannes Leurius 
Henricus Welsing 

1651-1654 Wilhelmus Bijster sr. 

1654-1667 Jacobus van Ewijk 
1667-1673 Cornelis van Ackersdijk 
1674-1679 Eduardus Holthenus 
1679-1683 Petrus de Roever 

1684-1688 Arnoldus van Ede 
1689-1696 Augustinus van Waerdt 
1696-1699 Gijsbertus Zwartendijk 
1699-1710 Adrianus Borremans 

1711-1716 Jacobus Voegen 

1716-1732 Wilhelmus du Cloe 

1733-1741 Abraham Zwartendijk 
1742-1755 Mattheus Uitenbosch 

1755-1763 Gerrit van der Wallen 
1767-1769 Johannes Peters 

1771-1778 Gijsbert van Leeuwen 

1781-1783 
1784-1787 
1788-1793 

Pieter Weiland 
Jan Bliek Stade 
Laurens Maas 

(met Gouda, Schoonhoven, Moordrecht, 
Waddinxveen en Zevenhuizen. In 1628 
gevangen genomen in Schoonhoven) 
gekomen van St. Andries 
gekomen van Rhenen en Veenendaal, 
overleden te Woerden (?) 
gekomen van Frederikstad, vertrokken 
naar Brielle 
gekomen van Delft 
proponent, vertrokken naar Den Haag 
gekomen van ?, vertrokken naar Brielle 
gekomen van Zwammerdam, vertrok
ken naar Alkmaar 
proponent, vertrokken naar Alkmaar 
proponent, overleden te Woerden 
proponent, vertrokken naar Hoorn 
gekomen van Frederikstad, overleden te 
Woerden 
gekomen van Noord wijk, vertrokken 
naar Zoetermeer 
gekomen van Warmond, vertrokken 
naar Waddinxveen 
proponent, vertrokken naar Leiden 
proponent, ontslagen, overleden te 
Woerden in 1772 
proponent, vertrokken naar Boskoop 
proponent, vertrokken naar Frederik
stad 
gekomen van Amersfoort, vertrokken 
naar Waddinxveen 
proponent, vertrokken naar Utrecht 
proponent, gemeente verlaten 
gekomen van Hazerswoude, vertrokken 
naar Moordrecht 

Vanaf 1793 predikanten van Zwammerdam, met toestemming van de Grote Vergade
ring; vanaf 1811 vaste combinatie met Zwammerdam 

1793-1810 Kornelius Maas 

1811 -1830 Gerard Brandt Maas 
1830-1836 Pieter van Oorde 
1837-1845 Jan Jacob van Vollenhoven 

1845-1854 Jacobus Nicolaas Scheltema 
1854-1865 Michael Wilhelm Scheltema 

1866-1874 Hendrik Antonius van Oorde 

in 1785 naar Zwammerdam als propo
nent, overleden aldaar 
proponent, vertrokken naar Gouda 
proponent, vertrokken naar Hoorn 
proponent, vertrokken naar Frederik
stad 
proponent, vertrokken naar Gouda 
gekomen van Nieuwkoop, vertrokken 
naar Dokkum 
gekomen van Hazerswoude 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Act- ende Resoluty-Boeck, register houdende: 
- notulen van de kerkenraad, 1676 - 1747, met hiaten; 
- doopinschrijvingen, 1674 - 1755; 
- huwelijksafkondigingen, 1691 - 1753; 
- namen van lidmaten, 
1674 - 1744. 
N.B. Bevat tevens verslagen van landelijke vergaderingen 

1 deel 

2. Register houdende: 
- Wetten voor de kerk, reglement voor de kerkenraad, predikant, 

boekhouder, scriba, ouderlingen en diakenen, 1756; 
- notulen van de kerkenraad, 
1756 - 1797. , l d e e l 

N.B. Bevat ook een beschrijving van de brand op 16 maart 1767 in 
het naast de kerk gelegen pand "brouwerij De Star", met situatie
tekening 

3-5. Notulen van de kerkenraad, met hiaten, 
1797 - 1847. ^ d e ' e n e n " s tuk 

3. 1797 - 1809; * d e e l 

4. 1805, 1806, 1808 en 1810; I s tuk 

5. 1825 - 1847. l d e e l 

6. Ingekomen stukken, 
1828, 1842, 1845, 1854 en 1856 - 1858. 1 omslag 

7. Wetten van de Remonstrantsche Sociëteit, reglement, 1808, gedrukt; met 
wijzigingen en aanvullingen in handschrift, 
1810 - 1826. l d e e l 

8. Brief van de Remonstrantse Broederschap inzake veranderingen van het 
Wetboek, 
1822. l s tuk 

9. Brief van de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantsche Broeder
schap betreffende de opheffing van de Remonstrantse Gemeente te 
Woerden, 
1874. ] s tuk 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

A. Predikanten 

10. Brief waarin ds. Philippus van Hoven te Waddinxveen wordt beroepen tot 
predikant, 
1764. 1 stuk 

11. Stukken betreffende het beroepen van en het aannemen van het beroep 
door ds. Joannes Peters, proponent, vanwege het vertrek van ds. Gerrit 
van der Wallen naar Boskoop, 
1766. 2 stukken 

12. Stukken betreffende het beroepen van en het aannemen van het beroep 
door ds. Gijsbert van Leeuwen, predikant te Amersfoort, vanwege het 
vertrek van ds. Joannes Peters naar Frederikstad, 
1771. 3 stukken 

13. Stukken betreffende het beroepen van en het aannemen van het beroep 
door ds. Jan Bliek Stade, proponent, 
1784. 2 stukken 

14. Stukken betreffende het beroepen van en het aannemen van het beroep 
door ds. Laurens Maas, predikant te Hazerswoude, vanwege het vertrek 
van ds. Jan Bliek Stade, 
1788. 2 stukken 

15. Akte van volmacht van de kerkenraad aan Cornelis Beisterveld, ouder
ling, en Thijs Rietkerk, diaken, om met de kerkenraad van Zwammerdam 
de woonplaats van de gezamenlijke predikant ds. Kornelius Maas te 
regelen, 
1797. 1 stuk 

16. Notulen van de gecombineerde kerkenraadsvergadering van Zwammerdam 
en Woerden inzake het beroepen van een predikant, 
1837. 1 stuk 

B. Ledenadministratie 
N.B. Zie ook inv.nr. 1. 

17. Register houdende: 
- namen van lidmaten, 1755 - 1790; 
- index op de (voor)namen van gedoopten, 1755 - 1768; 
- huwel ijksafkondigingen, 
1755 -1793. 1 deel 

Register houdende doopinschrijvingen, 
1755 - 1810. 1 deel 
N.B. Zie collectie D.T.B. Woerden nr. 19. 
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18. Register houdende: 
- doopinschrijvingen, 1800- 1859; 
- namen van lidmaten, 
1797 - 1874. * d e e l 

19. Lijsten van lidmaten, 
1830enz.d. 2 stukken 

20 Ingekomen akten van attestatie van elders ingeschreven lidmaten, 
1767 - 1855. J o m s l a S 

21. Akte van indemniteit ten behoeve van de uit Schoonhoven ingekomen 
lidmaat P.J. van Hoven, verstrekt door de predikant van Schoonhoven 
aan de magistraat van Schoonhoven, 
1776. 1 s t u k 

22. Akten, waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand van Woerden 
verklaringen aflegt over de inschrijving van kinderen in het geboorteregis-
ter 
1828 - 1859. l o m s , a S 

23. Akten, waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand van Woerden 
verklaringen aflegt over voltrokken huwelijken, 
1857, 1858 en 1863. 3 stukken 

C. Beheer van de financiën 

1. Algemeen 

24. Register houdende: 

- opgave van de jaarlijks te ontvangen renten, 1656 - 1670, met vermel
ding van betalingen; 

- afschrift van een notariële akte over het leggen van een loden pijp vanuit 
een bronput onder de kerk naar het naastgelegen pand van Aart Jansz. 
de Broijn, hoedenmaker, ten behoeve van de watervoorziening, 1661; 

- rekeningen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de kerkelijk 
boekhouder en afgehoord door de kerkeoraad, 1677 - 1733; 

- opgave van het aanwezige kerkzilver en de effecten, 1731; 
- rekeningen van de totalen van inkomsten en uitgaven van de diaconie, 

afgehoord door predikant en "opseynders", 
1634 - 1677. 1 d e e l 

25. Register houdende: 
- rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1812 -1873; 
- rekeningen van inkomsten en uitgaven van de diaconie, 
1843 - 1861. l d e e i 

26. Register houdende rekeningen van de opbrengsten van en de uitgaven 
uit de veertiendaagse collecten aan de huizen van de leden en be
gunstigers, met voorin een besluit van de kerkenraad uit 1820 tot 
instelling van de collecte, 
1828 -1854. l d e e l 
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27. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 
1810, 1832 - 1854 en 1874. 1 omslag 

28. Register houdende rekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerk en 
de diaconie, 
1866-1874. 1 deel 

29. Bijlagen bij de rekeningen, 
1805, 1806, 1819, 1821, 1822 en 1845. 1 omslag 

30. Kasboek van de kerk en de diaconie, 
1846 - 1862 en 1867 - 1868. 1 deel 

31. Staat van door de Remonstrantse Broederschap in de jaren 1819 - 1872 
verstrekte gelden, 
1873. * s t u k 

2. Legaten 

32. Stukken betreffende een door de kerkenraad aan Arnoldus en Gijsbertus 
Camerik verstrekte geldlening en de aflossing daarvan, met de voldoening 
van het legaat van Adrianus van Waarder, uit de nalatenschap van Arnol
dus Camerik, 
1698, 1706, 1743. 1 omslag 

33. Akte van overdracht door Leonard Swartendijk van een obligatie ten 
bedrage van 1000 gulden ter voldoening van het door zijn echtgenote 
toegezegde legaat, 
1752. I s t u k 

34. Kwitantie van Jan van Assel te Woerden ten behoeve van Elisabeth Paats, 
weduwe van Huibert van Rijckevorsel, wegens de verkoop aan laatstge
noemde van een op naam van eerstgenoemde staande obligatie ten bedrage 
van 200 gulden, 
1753. * s t u k 

35. Rekening betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna de 
Wolf te Woerden, opgemaakt door Jan van der Vring als executeur van 
het testament, en afgehoord door de kerkenraad, 1763. 1 stuk 

36. Notariële akte waarbij notaris Dirk Wernart van Vloten te Utrecht, als 
gemachtigde van jonkvrouw Johanna Jacoba van Oldenbarnevelt genaamd 
Tullingh, een obligatie ten bedrage van 3000 gulden verkoopt en transpor
teert 1769; met retro-acta, afschriften. 
1769. l o m s l a g 
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D. Beheer van roerende en onroerende goederen 
N.B. Zie ook inv.nr. 24. 

37. Brief van de Remonstrantse Broederschap betreffende het doen herstellen 
van de muur bij de wal als afscheiding van het kerkterrein, 
1790. 1 s t u k 

38. Akte van huur van een naast de kerk gelegen tuin in de Schapensteeg van 
het Luthers Wezenfonds, 
1791 1 stuk 

39. Kwitantie van J. Jagers te Culemborg voor de voldoening van de koop
som van 24 kerkstoelen uit de opbrengst van de veertiendaagse collecte, 
1829. ' s t u k 

40. Begrotingen van de kosten voor het herstel van de oude of het bouwen 
van een nieuwe kosterswoning, 
circa 1840. 3 stukken 

41. Verzekeringspolis van de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij voor 
het kerkgebouw en de kosterswoning, 
1844. * s t u k 

42. Brief waarin de Remonstrantse Broederschap toestemming geeft tot het 
gebruik van het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van 
Woerden en tot verhuur van het eigen kerkgebouw, 
1854. I s t u k 

43. Stukken betreffende de eventuele verhuur of verkoop van het kerkgebouw 
in de Lange Groenendaal, 
1854 - 1856. ! o m s l a 8 

44. Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond met de consistorie
kamer en de kosterswoning in de Lange Groenendaal aan het rooms
katholiek kerkbestuur, 
1842 - 1844 en 1857 - 1858. 1 omslag 

45. Brief van de predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van 
Woerden over het gebruik van de Lutherse kerk door de Remonstrantse 
gemeente, 
1869. l s t u k 

E. Relatie met de Remonstrantse Broederschap 

46. Stukken betreffende het bijwonen van de jaarlijkse vergaderingen, 
1770 - 1851, met hiaten. 1 <>mslag 

47 Ingekomen stukken van de Commissie tot de Zaken, 
1795 - 1852. l o m s , ag 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE DIACONIE 

48. Akte van overeenkomst met Hannis van der Wel te Harmeien betreffende 
de huisvesting en verzorging van Marretje Bijsterveld, 
1799. 1 stuk 

49. Ingekomen uittreksel uit de resolutiën van de municipaliteit van Woerden 
betreffende de verzorging van lidmaten van een kerkgenootschap in het 
Gasthuis, 
1798. 1 stuk 

50. Brief van burgemeester en wethouders van Woerden waarin verzocht 
wordt om opgave van inkomsten, uitgaven en aantal bedeelde personen in 
1832, 
1833. 1 stuk 

51. Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie van de gemeente Woer
den, 
1843 - 1844 en 1855. 1 omslag 

52. Brief van burgemeester en wethouders van Woerden betreffende deelname 
aan de inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld, 
1844. 1 stuk 

53. Stukken betreffende de verpleging en de kosten daarvan van Petronella 
Lunenburg te Gouda, 
1841 - 1845. 1 omslag 

54. Stukken betreffende de aanvaarding van een legaat ten bedrage van 25 
gulden van Maarten de Haan Jz., 
1S46. 2 stukken 

55. Brief van burgemeester en wethouders van Woerden betreffende de 
vaccinatie van kinderen, 
1855. 1 stuk 

56. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 
1843-1854 en 1856. lomslag 
N.B. Zie voor rekeningen 1634 - 1677 inv.nr. 24, voor rekeningen 1843 -

1861 ook inv.nr. 25 en voor rekeningen 1866 - 1874 inv.nr. 28. 

Kasboek van de kerk en de diaconie, 
1846 - 1862 en 1867 - 1868. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 30. 


