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Eens een Rotterdammer, altijd een Rotter-
dammer. Dat weet iedereen die in de Maas-
stad geboren en getogen is – waarheen de 
levensweg nadien ook leidt. De redactie 
van het Reformatorisch Dagblad merkte 
dat ook toen ze in het najaar van 2014 be-
sloot een special uit te brengen over de 
(historische) ontwikkeling van het kerkelijk 
leven in Rotterdam. Een lezersoproep om 
herinneringen leverde tal van inzendingen 
op – meer dan geplaatst kon worden. Die 
enorme belangstelling was het laatste zetje 
om een oud plan te realiseren: een boek 
over het kerkelijk en dagelijks leven van 
orthodoxe protestanten in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw. 

Zelf opgegroeid in Ridderkerk, onder de 
rook van Rotterdam, waren we op Zuid 
georiënteerd – mede omdat mijn moeder 
daar aan het Reigerpad, vlak bij het 
Zuiderziekenhuis, was opgegroeid. Thuis 
werden regelmatig verhalen van bekende 
mensen uit het Rotterdamse kerkelijk le-
ven verteld. De meeste vrienden en ken-
nissen van mijn ouders woonden in de 
Maasstad. Op kerkelijke feestdagen werd 
er nogal eens een dienst bijgewoond in een 
van de Rotterdamse gereformeerde ge-
meenten. Als kind raakte je dan onder de 
indruk van de massa mensen die in zo’n 
dienst kwam. Als er grotere inkopen 
moesten worden gedaan, dan ging je naar 
Rotterdam. De stad fascineerde, al was je 

als polderjongen blij niet te wonen in de 
vaak kleine huizen en in de betrekkelijk 
nauwe straten. Rotterdam had iets. 

Het boek dat voorligt, wil aan de hand van 
verschillende thema’s een beeld geven van 
het leven van orthodox protestanten, later 
vaak ook “bevindelijk gereformeerden” 
genoemd, in Rotterdam tussen 1945 en 
1970. Deze jaartallen markeren de periode 
tussen de wederopbouw van de stad na de 
Tweede Wereldoorlog en de leegloop van 
de stad en van de kerken aldaar. Het accent 
ligt op de jaren vijftig toen het leven be-
heerst werd door soberheid, eenvoud en 
een zekere knusheid. Het leven van bevin-
delijk gereformeerden was grotendeels 
hetzelfde als dat van andere Rotterdam-
mers. Toch was er ook onderscheid, zeker 
als het gaat om het kerkelijk leven en de 
consequenties van de orthodox-protestant-
se levensovertuiging voor het persoonlijk 
leven. 

De opzet van het boek kan het best gety-
peerd worden als een aantal impressies van 
een voorbije tijd. Gekozen is voor het 
ruimhartig citeren van persoonlijke erva-
ringen van (oud-)Rotterdammers, van 
fragmenten uit kerkelijke bladen en voor 
het plaatsen van veel foto’s. Helaas was het 
aanbod van “unieke” foto’s beperkt. Zo is 
helaas geen fotomateriaal gevonden van de 
vaak massale kerkgang die er op zondag in 
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Rotterdam was. De reden? Op zondag 
maakten orthodox-gereformeerden geen 
foto’s. De straten vol kerkgangers leven 
dus alleen voort in de herinnering. De 
tekstfragmenten en de foto’s zijn bedoeld 
om samen een beeld te geven van een tijd 
die zeker zijn moeiten kende, maar waarin 
ook veel mooie dingen gebeurden. Het 
verleden idealiseren is beslist niet de be-
doeling, maar de herinnering laten ver-
vliegen kan ook niet. 

Een reden temeer om de herinnering boven 
te halen is dat er van het kerkelijk leven in 
Rotterdam helaas weinig is overgebleven. 
Terwijl dat er vroeger in rijke mate was. 
Vandaar de titel Ook dat was Rotterdam. Ie-
der die bekend is met de kerkhistorische 
lectuur weet onmiddellijk dat deze niet 
origineel is. Dr. R.B. Evenhuis schreef tus-
sen 1965 en 1978 zijn vijfdelig werk Ook dat 
was Amsterdam. Het was eveneens zijn in-
tentie om door middel van dit werk duide-
lijk te maken dat de hoofdstad in het verle-
den een rijk kerkelijk leven had gekend. 

Bij het samenstellen van het boek is onder 
andere gebruikgemaakt van landelijke 
kerkbladen zoals het Gereformeerd Week-
blad, De Saambinder, De Waarheidsvriend, 
De Wachter Sions en De Wekker. Daarnaast 
is het Kerkblad van de Gereformeerde 
Gemeenten van Rotterdam (aangeduid als 
Kerkblad) gebruikt. 

Een boek als dit kan alleen tot stand ko-
men met de hulp van velen. Het is onmo-
gelijk allen met naam en toenaam te  
bedanken. Maar hun inbreng is daarom 
niet minder gewaardeerd. Enkelen wil ik 
echter wel vermelden omdat zij meer dan 
gemiddeld hebben bijgedragen. De (oud-)
Rotterdammers A. Baartman, J. Kik en 
E. Reinders spanden zich bijzonder in om 
allerlei aanvullende gegevens boven water 
te krijgen. Ook J. Mastenbroek, oud-
Rotterdammer en kenner van de kleine 
kerkgeschiedenis, deed dat. Bovendien las 
hij de tekst helemaal door en behoedde me 
voor verschillende missers. De collega’s 
Wessel Blokzijl en Erik van den Broek 
waren zeer behulpzaam bij het verzamelen 
van fotomateriaal. Bert van Santen droeg 
zorg voor de lay-out. Last but not least: 
mijn vrouw Jannie. Opnieuw was ze me 
in tal van opzichten behulpzaam; ze dacht 
mee, las mee en redigeerde. Ondanks al 
die hulp, zullen er onvolkomenheden in 
het boek gevonden worden. Desondanks 
hoop ik dat de lezer met genoegen kennis 
zal nemen van een tijd die soms bekrom-
pen leek, maar die vaak ook een zeker 
verlangen wakker roept. 

Amersfoort, december 2015

W.B. Kranendonk
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Er lag beslag
Bij zijn afscheid in 1972 van de gerefor-
meerde gemeente van Rotterdam-Centrum 
memoreerde ds. A. Vergunst dat er in de 
jaren dat hij in de Maasstad diende veel 
goede vrienden waren overleden. “Ik heb 
hier veel oprechte vromen gekend. Toen ik 
hier in 1957 kwam, was er een groot aantal 
kinderen van God. Ze zijn de weg van alle 
vlees gegaan. Het zijn lege, onvervulde 
plaatsen.” En dan te bedenken dat rond 
1960 oudere mensen al klaagden dat er 
maar zo weinig mensen waren overgeble-
ven die de Heere vreesden.

Zeker voor de oorlog werd van Rotterdam 
wel gezegd dat de Heere veel volk in deze 
stad had. Voor verschillende predikanten 
was dat woord juist de reden om een be-
roep naar de Maasstad aan te nemen. Te 
denken valt aan de hervormde predikant 
S. van Dorp, de ledeboeriaanse L. van der 
Velde en aan de dominees J. Fraanje en 
G.H. Kersten die beiden dienden in de 
Gereformeerde Gemeenten. Het kerkelijk 
leven voor de oorlog bloeide. Daarnaast 
waren er tal van samenkomsten waar 
christenen elkaar ontmoetten om samen 
te spreken over de dienst van de Heere. 
Vergeleken met die jaren was het in de 
jaren vijftig en zestig van de twintigste 
eeuw op het terrein van het geestelijk leven 
maar “dun en arm” geworden. En tegelijk 

is het waar dat in de volgende twee decen-
nia weer met weemoed op de jaren vijftig 
werd teruggeblikt. “Toen waren er nog 
veel leesbare brieven van Christus,” werd 
er dan wel gezegd. Daarmee werd bedoeld 
dat er toen een groot aantal mensen was 
dat dicht bij de Heere leefde. Hun leven 
was ook voor omstanders een zichtbaar 
getuigenis. Niet alleen kerkleden merkten 
dat vaak op, maar ook de niet-christelijke 
buren. Er waren wijken waar wel in elke 
straat één of meer oprechte christenen 
woonden. Een bekend voorbeeld daarvan 
was de Palestinastraat in Kralingen.

Mensen zochten elkaar op om samen te 
spreken over de dienst van de Heere. Die 
ontmoetingen van groepen vromen - vaak 
op vaste momenten en op vaste adressen - 
werden gezelschappen genoemd. Mensen 
namen daar de tijd voor, omdat ze ver-
langden naar geestelijk onderwijs. Dat 
gold ook voor doordeweekse kerkdien-
sten. Om een voorbeeld te noemen: in de 
gereformeerde gemeente van Rotterdam-
West hield ds. L. Rijksen op donderdag-
avond Bijbellezing. Ds. Vergunst deed dat 
in Centrum op woensdagavond. Een 
aanzienlijke groep leden van Rotterdam-
Centrum ging op donderdag naar West. 
Twee keer in de week extra naar de kerk 
gaan, was hen niet te veel. Het kerkge-

Ds. L. Rijksen diende de 
gereformeerde gemeente van 
Rotterdam-West van 1956-
1969.

INLEIDING

15003BSIGN boek-Rotterdam_V5.indd   9 15-01-16   12:21



10

bouw stond aan de Willem van Zuijlen-
straat, hoek Schiedamseweg. De tram 
stopte pal voor het kerkgebouw. Als de 
dienst was afgelopen, stonden er zo’n 15 
tot 20 leden van de Boezemsingel op de 
tram te wachten, overwegend in het zwart 
geklede ouderen. Dan werd er tijdens de 
tramrit naar Kralingen volop over de 
preek nagepraat.

Rotterdam kende in de jaren vijftig en-
kele zelfstandige gemeenten en een aantal 
zaaltjes waar bijeenkomsten werden ge-
houden. Zo bestond in Rotterdam-Zuid 
de vrije oud gereformeerde gemeente, die 
van 1943 tot 1961 werd bediend door ds. 
Th. Woudwijk. Ds. H. Visser Mzn. ver-
bond zich in november 1945 als predikant 
aan de christelijke gereformeerde kerk van 
Rotterdam-Zuid. Na twee jaar ontstond er 
een leerstellig verschil van inzicht en na 
veel debat kwam het tot een scheuring. 
Ds. Visser kwam met tweederde van de 
gemeente buiten het kerkverband te staan. 
In de loop van de jaren zestig sloot deze 
gemeente zich aan bij de Gereformeerde 
Gemeenten en ging uiteindelijk op in de 
gemeente van Rotterdam-Zuid aan het 
Mijnsherenplein.

Ook op de rechter Maasoever was er een 
zelfstandige gemeente, de gereformeerde 
gemeente in hersteld verband. Deze was 
in 1930 gesticht bij de komst van ds. D.C. 
Overduin uit Giessendam. Hij moest toen 
van de grond af aan beginnen. Er was 
geen gemeente, geen kerkenraad, geen 
geld en geen gebouw. Niets. Maar er 

kwam een gemeente. Ook al stond 
Overduin bekend als een man met een 
moeilijk karakter en had hij independen-
tistische trekken, zijn prediking trok veel 
vromen.

Zaaltjes waar verstrooiden die niet tot 
enig kerkverband hoorden bijeenkwa-
men, waren er ook. Een ervan was de 

Ds. Th. Woudwijk was van 
1943 tot zijn overlijden in 
1961 predikant van de vrije oud 
gereformeerde gemeente van 
Rotterdam.

Ds. H. Visser Mzn. werd in 
1945 predikant van de christe-
lijke gereformeerde kerk van 
Rotterdam-Zuid. Vanwege zijn 
leerstellige opvattingen werd hij 
in mei 1947 geschorst. Daarop 
onttrok hij zich met tweederde 
van de gemeente aan het kerk-
verband. 

 Ds. D.C. Overduin diende van 1930 tot zijn 
overlijden in 1946 de gereformeerde gemeente in 
hersteld verband van Rotterdam. Nadat zijn 
eerste vrouw in 1937 was overleden trad hij het 
jaar daarop in het huwelijk met Wilhelmina 
Boomgaards. Deze foto is gemaakt op zijn 
trouwdag.

INLEIDING
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Vriendenlaan. Op zondag waren er twee 
diensten en elke dinsdagavond ook een. 
Een bestuur regelde de gang van zaken. 
Het ging er gemoedelijk aan toe al was het 
niet altijd even ordelijk. Maar de samen-
komsten werden afhankelijk van de voor-
ganger goed of matig bezocht. Er was 
geestelijke honger.

Die geestelijke honger was zeker de meest 
voorname factor die zorgde voor een 
bloeiend geestelijk leven in de Maasstad, 
maar - ook uiterlijk - waren er meer oor-
zaken. De na-oorlogse geboortegolf zorg-

de er voor dat menig kerkgebouw in de 
jaren vijftig te klein werd. Overigens wa-
ren het niet alleen de jonge kinderen die 
zorgden voor het plaatsentekort. In som-
mige gemeenten was het niet ongewoon 
dat er elk jaar meer dan vijftig tot soms 
wel bijna tachtig catechisanten belijdenis 
van het geloof afl egden. De gereformeerde 
gemeente van Rotterdam-Zuid moest 
daarom in de jaren vijftig dringend ver-
bouwen. En zij was niet de enige die met 
plaatsentekort te kampen had. Verbouwen 
was in de eerste tien jaar na de oorlog ove-
rigens geen vanzelfsprekendheid. Bouw-

 Interieur van de kerk van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid.

INLEIDING

Verloop ledental van de 
Nederlandse Hervormde Kerk 
te Rotterdam

1939  96.000

1954   68.000

1964   69.457

1974   32.916
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De Laurenskerk in puin door het 
bombardement dat de Duitsers op 14 mei 
1940 uitvoerden op Rotterdam.

Wederopbouw van een symbool

Tijdens de Opbouwdag op 19 mei 1952 bezocht 
koningin Juliana de restauratiewerkzaamheden 
aan de Laurenskerk. Na een openluchtsamen-
komst legde zij de eerste steen, met daarop de 
tekst “Geschonden door oorlogsgeweld. God 
geve: in ere hersteld”. 
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