
 

 

Willem den Hengst (1859-1927), keldergraf 174, vak B 

Een ‘bekeerde’ dominee 

 

Personalia 

Geboren: 4 september 1859 te Delft 

Zoon van Daniel den Hengst en Christina Apolonia van Overvest 

Gehuwd met Johanna Hendrieka Beijer op 11 april 1889 te Amsterdam 

Overleden: 7 juni 1927 te Leiden 

Begraven: 10 juni 1927 

 

Samenvatting 

Willem den Hengst wordt in 1859 te Delft geboren. Het is de bedoeling dat hij - in de 

voetsporen van zijn vader - zeilmaker wordt, maar ds. Van der Vlier adviseert om 

theologie te gaan studeren, wat Willem in 1882 aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam gaat doen. Hier komt hij in aanraking van Abraham Kuyper en hij sluit zich 

aan bij diens Doleantie. 

 Nadat hij in 1888 zijn kandidaatsexamen heeft gedaan, stelt hij zich beroepbaar. Hij 

wordt predikant bij de Hervormde Kerk in Den Helder. In 1889 treedt hij in het huwelijk 

met Johanna Beijer; het echtpaar krijgt vijf kinderen. Ondanks een zwakke gezondheid 

werkt Den Hengst hard: hij sticht een zondagsschool en brengt de Dolerenden en de 

Afgescheiden bijeen.  

 In 1894 aanvaardt Den Hengst een beroep van 

Veenendaal, waar hij bijna twintig jaar predikant zal zijn. 

Ook in deze gemeente is hij zeer actief met - naast 

prediking - huisbezoeken en vele contacten met   kerken-

raad, zendingscommissie en Vrije Universiteit. 

 Hij wordt er gewaardeerd, maar er ontstaan ook 

problemen, zowel met de geloofsbelijdenis als met zijn 

prediking. In 1909 brengt een ontmoeting met een diep 

gelovige vrouw hem op andere gedachten. Deze leiden 

tot afwijzing van de wedergeboorte en het besef van 

‘doemschuldige zondaar’.  
 

Portret Willem den Hengst 

 Uiteindelijk leidt dit tot zijn uittreden in 1913 uit de Hervormde Kerk en een overstap 

naar de Gereformeerde Gemeenten. In 1915 wordt hij beroepen in Amsterdam, waar 

Den Hengst drie jaar predikant is. Daarna maakt hij de overstap naar zijn laatste 

standplaats Leiden, waar de Gereformeerde Gemeente een kerk heeft aan de Nieuwe 

Rijn. In Leiden verslechtert zijn gezondheid verder en in 1926 gaat Den Hengst met 

emeritaat. Kort daarna wordt hij ziek, op 3 juni krijgt hij een beroerte en vier dagen later 

overlijdt Willem den Hengst. Hij wordt op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde 

besteld, in keldergraf 174, een graf dat wordt gekocht door de Gereformeerde 

Gemeente en waarin uiteindelijk ver dominees begraven zullen worden. 



 

 

Volledige versie 

Ouderlijk gezin en opleiding 

Willem den Hengst wordt op 4 september 1859 in Delft geboren als oudste kind en 

enige zoon van de zeilmaker Daniel den Hengst en van Christina Apolonia van 

Overvest. Willem is vernoemd naar zijn één jaar eerder gestorven grootvader Willem 

den Hengst (1801-1858). Hij krijgt drie zusters: Clara Petronella (1861), Alida Anna 

(1863) en Christina Apolonia (1870). 
 

 
Geboorteakte Willem den Hengst 

 

Als enige zoon is hij voorbestemd om zijn vader in het bedrijf op te volgen. Van zijn 

dertiende tot zijn vijftiende jaar is hij inderdaad werkzaam in de zeilmakerij. In die 

periode krijgt Willem catechisatie van ds. G.J. van der Flier, een Nederlands Hervormd 

predikant die van 1873 tot 1878 in Delft stond en later tot hofprediker van koningin 

Wilhelmina werd benoemd. Van der Flier bemerkt bij Willem een grote interesse voor 

godsdienstige zaken en beweegt Willems vader om zijn zoon voor predikant te laten 

studeren. En begint deze leergierige en serieuze jongeman aan de voorbereidende 

studie: na drie jaar Mulo wordt hij toegelaten tot het stedelijk gymnasium (de Latijnse 

school) te Doetinchem, waar hij verblijft op het aan de school verbonden internaat 

Ruimzicht. 



 

 

Internaat Ruimzicht 

Ruimzicht was, voordat in 1853 een begin werd 

gemaakt met de huidige villa, een boerenland-

huis met vier kamers, een stal en drie hectare 

land. Landhuis Ruimzicht lag op korte afstand 

van de stad Doetinchem aan de weg naar De 

Kruisberg waar ooit het klooster Sion stond. In 

1868 werd het nieuwe landhuis aangekocht door 

dominee J.M. van Dijk, die het pand liet inrichten 

als internaat voor begaafde leerlingen van de 

Latijnse school die predikant wilden worden. Na 

enige vertimmering namen de zeven eerste 

kwekelingen er hun intrek. 
 

Ds. J.M. van Dijk 

 Dominee van Dijk vond dat ook jongens van eenvoudige komaf een kans moesten 

hebben om predikant, leraar, arts of advocaat te worden. Hij liet talentvolle jongeren 

naar Doetinchem komen en liet deze, die Dijkianen werden genoemd, ook het 

internaat besturen. Daarnaast was er een echtpaar dat zorgde voor de huishouding. 

Van Dijk zelf behield de controle: wie niet gehoorzaamde werd letterlijk de laan van 

Ruimzicht uitgestuurd. 

 Op 26 november 1868 werd het internaat feestelijk ingewijd. Door het toenemend 

aantal kwekelingen werd Ruimzicht te klein, daarom vergrootte men in 1885 het 

gebouw. Het kreeg toen ongeveer de huidige vorm door de bouw van twee 

hoekpaviljoens en een verlenging van de achtervleugel. Tot 1952 diende het gebouw 

als internaat. Daarna is het door de gemeente Doetinchem aangekocht en werd het 

Gemeentelijk Lyceum er ondergebracht. In 1971 vond de laatste grote bouwkundige 

verandering plaats.  
 

 
Internaat Ruimzicht 

 



 

 

 In 1882 slaagt Den Hengst voor het gymnasiumdiploma, waarna de poorten van de 

Vrije Universiteit te Amsterdam voor hem geopend worden. Over die tijd en die keuze 

heeft hij veel later het volgende geschreven.  

Een en veertig jaar geleden, 't was in zijn gymnasiastentijd, maakte schrijver dezes in 

de groote vacantie, een collectereis op de Veluwe, ten bate van een drietal Christelijke 

scholen. Op dien tocht klopte hij ook aan bij den vriendelijken Elburgschen leeraar der 

Hervormde gemeente ds. H.E. Gravemeijer, den bekenden en geleerden schrijver van 

het Leesboek over de Gereformeerde Geloofsleer. Nadat de grijze pastor den van zijn 

voetreis vermoeiden en ietwat amechtigen collectant door een frissche teug wijns 

verkwikt en op zijn gemak gebracht had, kwam het gesprek op de studie. “Als God u 

het leven spaart, gaat ge zeker naar Utrecht?” zoo luidde de belangstellende vraag. Ik 

kon ze niet bevestigend beantwoorden, dacht over de kort tevoren opgerichte Vrije 

Universiteit, gaf met jeugdigen ijver de gronden aan, waarop ik meende, dat studeeren 

aan deze stichting de van God aangewezen weg was tot de opleiding voor het 

predikambt in onze Gereformeerde kerk. De bedachtzame man had mij aangehoord, 

wendde het eerwaardig gelaat naar mij toe en gaf mij de laconieke, hoewel niet 

onvriendelijke, uitspraak te beluisteren: “daar kan men ook anders over denken”. 

 Willem den Hengst gaat dus niet naar Utrecht, 

maar naar Amsterdam. Tussen 1882 en 1888 

studeert hij theologie aan de Vrije Universiteit. Hij 

is een van de eerste studenten van deze op 20 

oktober 1880 door Abraham Kuyper gestichte 

universiteit. Kuyper is een geniale theoloog en 

politicus, een geweldige organisator, een man die 

op iedereen een diepe indruk maakt, ook op 

Willem den Hengst, die hem aanschrijft met 

“Hooggeleerde Leermeester” en ondertekent met 

“Als altijd Uwen liefhebbende leerling”.  

 Den Hengst krijgt niet alleen les van Kuyper, 

maar ook van bijvoorbeeld prof. F.L. Rutgers, een 

expert op het gebied van de kerkgeschiedenis en 

het kerkrecht. Vooral de visie van Kuyper is zeer 

invloedrijk en het is dan ook geen wonder, dat 

student Den Hengst zich in 1886 aansluit bij de 

 

 
Abraham Kuyper 

doleantie.1 De Doleantie-stormen hebben de studie van Den Hengst niet aangetast, 

wel liep hij vertraging op als gevolg van een ernstige ziekte. 

 Van wege deze vertraging doet hij pas in 1888 met goed gevolg kandidaatsexamen 

in de theologie, waarna hij zich beroepbaar stelt in de Gereformeerde Kerken. Hij doet 

vervolgens met goed gevolg examen voor vertegenwoordigers van de Nederduitsche 

Gereformeerde Kerk, de naam die de Dolerenden aan hun kerk geven.  

 

 

                                            
1 De Doleantie is een in 1886 tot stand gekomen afscheidingsbeweging uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk, waarbij ruim 180.000 ‘dolerenden’ (klagenden) deze kerk verlieten. Dit gebeurde 
onder leiding van de theoloog, politicus en journalist Abraham Kuyper (1837-1920). 



 

 

Predikant in Den Helder (1888-1894) en huwelijk 

Den Hengst aanvaardt het beroep van de Gereformeerde Kerk van Den Helder, dat 

op 10 mei 1888 wordt uitgebracht. Op 2 september 1888 begint de jonge dominee in 

deze marinestad. 

 Op 11 april 1889 treedt hij in Amsterdam in het huwelijk met de achttienjarige 

Amsterdamse juweliersdochter Johanna Hendrieka Beijer (1870-1952). Het echtpaar 

krijgt vijf kinderen, vier zonen en een dochter. 
 

 
Huwelijksakte 

 

Hoewel hij een zwak gestel heeft en regelmatig door ziekte wordt geveld, gaat de jonge 

dominee voortvarend aan het werk. Hij richt een zondagsschool op en spant zich in 

voor het samengaan van de Dolerenden met de plaatselijke Afgescheidenen. Die fusie 

komt in 1892 tot stand, waarbij men Den Hengst omschrijft als “aardig in gesprekken”. 

 Minder succes heeft hij met de Vrije Gereformeerde Gemeente: een vereniging 

tussen deze gemeente en die van ds. Den Hengst komt niet van de grond. 

 

Veenendaal (1894-1915) 

Voortvarend optreden 

Tot 30 september 1894 blijft ds. Den Hengst in Den Helder. Dan wordt een beroep op 

hem uitgebracht door de Gereformeerde Kerk van Veenendaal. Den Hengst neemt het 

beroep aan en hij wordt op zondag 7 oktober 1894 door ds. H.W. van Loon, een 

bekende predikant uit Amsterdam die de kerkenraad van Veenendaal op Den Hengst 

had gewezen, in Veenendaal bevestigd. 

 Willem den Hengst is bijna twintig jaar predikant in Veenendaal geweest. Ook in 

Veenendaal neemt Den Hengst zijn taken voortvarend ter hand, zo blijkt uit het 

gedenkboek “Tot tijd en wijle: 1887-1987; een eeuw gereformeerd in Veenendaal”. 

Hierin staat letterlijk: “Veel, zeer veel werk wordt door ds. Den Hengst verzet”. 



 

 

 Het huisbezoek wordt opnieuw georganiseerd en de ouderlingen krijgen de 

opdracht om aantekeningen te maken over de afgelegde huisbezoeken en er over te 

rapporteren. Er wordt een nieuw reglement opgesteld voor de kerkenraadsvergade-

ringen; bij verzuim moet een boete betaald worden: vijf cent voor verzuim met 

kennisgave, tien cent als men zomaar wegblijft. Daarnaast wordt er een zendings-

commissie ingesteld, waarin de predikant, een ouderling en een diaken zitting krijgen. 

Ook de prediking wordt niet verwaarloosd. Elke zondag preekt ds. Den Hengst 

tweemaal in de Brugkerk van zijn eigen gemeente. Daarnaast onderhoudt hij contact 

met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. 
 

 
Interieur van de Brugkerk te Veenendaal 

 

In Duisburg werken veel Veenendalers en omdat de gezinnen vaak tijdelijk mee-

verhuizen naar Duitsland, ontstaat daar een kerkelijke gemeenschap, waar behoefte 

is aan pastoraat. Ds. Den Hengst en enkele kerkenraadsleden gaan regelmatig naar 

Duisburg voor de prediking, het bedienen van de sacramenten en het huisbezoek. 

 Evenals in Den Helder maakt Den Hengst zich sterk voor vereniging met de 

plaatselijke uit de Afscheiding voortgekomen Gereformeerde Kerk, de zogenaamde A-

kerk (ter onderscheiding van de uit de Doleantie voortgekomen B-kerken). De 

gesprekken lopen echter spaak; de A-kerkenraad verbreekt op 21 december 1896 de 

banden met de Gereformeerde Kerken en voegt zich bij de Christelijke Gereformeerde 

Kerk.  

 Tal van kerkenraden nodigen Den Hengst een zondag uit. Als hij elders preekt, gaat 

in zijn plaats gewoonlijk oefenaar2 Hendricus Hiensch (1841-1912) voor. Hiensch, in 

het dagelijks leven broodbakker, functioneert een kwarteeuw als een zeer punctuele 

ouderling-scriba van de gemeente. Opvallend vaak wordt Den Hengst in Amsterdam 

uitgenodigd. 

                                            
2 Een oefenaar is iemand die mag preken in een godsdienstoefening van een protestantse gemeente 
en ook zelf zijn preken mag maken, 



 

 

 Na 1900 vernemen we in de kerkenraadsnotulen zelden meer iets over het elders 

preken. Dat hij het gereformeerde spoor van Kuyper nog steeds volgt blijkt uit het 

briefje dat hij in 1903 aan zijn ‘Hooggeachte Leermeester en geliefde Broeder’ zendt. 

Het handelt over het kiesdistrict waaronder Veenendaal ressorteert. Den Hengst stelt 

Kuyper op diens verzoek op de hoogte van de ARP-kandidaten. De politiek heeft dus 

ook enigszins de belangstelling van Den Hengst. 

 Toch verloopt zijn ambtsuitoefening niet zonder problemen: er komen bezwaren 

tegen zijn prediking en over de geloofsbelijdenis. 
 

Problemen met de prediking 

In november 1895 rijzen er bezwaren tegen zijn prediking: een aantal kerkgangers 

vraagt zich af “zou dat wel de meening des Geestes zijn?”. Deze kwestie wordt snel 

opgelost, maar in 1897 maakt het kerkenraadslid Van Willikhuizen bezwaar tegen “de 

verbondheidsleer zooals die toegepast wordt”. Den Hengst wordt te ‘Kuyperiaans’ 

genoemd.  

 De kwestie-Van Willikhuizen is nog niet afgehandeld als broeder A. Homoet een 

aanklacht indient tegen de prediking over de Heidelbergse catechismus, die gaat over 

“Wat gebiedt God in het vierde gebod”. Homoet beschuldigt de predikant van 

onrechtzinnigheid aangezien hij de zondag een menselijke instelling heeft genoemd. 

Waarop Den Hengst antwoordt: “dit houd ik vol”.  

 In een latere vergadering leest Den Hengst de betreffende preek integraal voor en 

licht toe dat hij zich achter Luther en Calvijn schaart en niet op het standpunt van het 

Engelse puritanisme staat. Scriba Hiensch zegt “in dezen wel wat puriteins van 

gevoelen te zijn, maar vindt voorts in de predikatie geen zweem van onregtzinnigheid”.  

 Nogal formeel en enigszins scherp van toon reageert Den Hengst dat de kerkenraad 

hem van afwijking van de gereformeerde leer kan beschuldigen of besluiten dat hij een 

standpunt uit de bloeitijd van de gereformeerde kerk huldigt en dat de kerkenraad dat 

voor zijn rekening laat. De laatste optie wordt door de raad aanvaard. 

 In september 1898 besluit de kerkenraad dat de ouderlingen beurtelings de 

catechisaties bij gaan wonen “om op de leer acht te geven en op het verzuim”. Is de 

zuiverheid in de leer van de predikant inmiddels discutabel geworden? In augustus 

1899 doet zich in elk geval weer een incident voor waaruit blijkt dat predikant en 

kerkenraad niet geheel eensgezind zijn. Ouderling K. Heij heeft de predikant na de 

dienst de hand geweigerd en licht toe dat hij in de prediking te weinig heeft gehoord 

over “de doodstaat des menschen, de kortheid des tijds en de noodzakelijkheid der 

bekeering”. Den Henghst kan naar tevredenheid toelichten waarom hij gepreekt heeft 

zoals hij gepreekt heeft.  

 Dergelijke incidenten zullen de onderlinge verhoudingen echter niet ten goede zijn 

gekomen. We kunnen deze reeks kleine meningsverschillen tussen predikant en 

kerkenraad als het voorspel interpreteren van wat zich in de volgende jaren zal gaan 

voltrekken. 
 

Problemen met de geloofsbelijdenis 

Op 11 februari 1895 komt de openbare geloofsbelijdenis in de kerkenraadsvergadering 

aan de orde. Hiervoor bestaat nog geen protocol. Op voorspraak van Den Hengst 

wordt dit ter hand genomen met als gevolg dat er vier vragen worden vastgesteld, die 



 

 

voortaan aan alle kandidaten te midden van de gemeente zullen worden voorgelegd. 

Dit is niet gebruikelijk, want er bestaan in de Gereformeerde Kerken tot 1923 geen 

kerkelijk vastgestelde vragen voor de openbare geloofsbelijdenis. In mei 1897 uiten 

drie jonge belijdeniskandidaten bezwaar tegen deze vragen. 

 De belijdenisvragen blijven de kerkenraad van de Veenendaalse gemeente bezig-

houden. In 1900 brengt Den Hengst de in de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage 

gebruikelijke vragen ter tafel als eventueel alternatief. Maar de meerderheid van de 

kerkenraad voelt hier niets voor. Toch blijft er kritiek op de Veenendaalse vragen.  

 De kwestie over artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis blijft de gemoe-

deren bezighouden. De befaamde 21 woorden uit dit artikel (“om te weren en uit te 

roeien alle afgoderij en valse godsdienst om het rijk des antichrists te gronde te 

werpen”) impliceren een overheid die alleen aan gereformeerden godsdienstvrijheid 

dient te geven.  

 De woorden liggen al sinds 1896 op synodaal niveau onder vuur en de kritiek daarop 

is van Kuyper zelf afkomstig. Het resulteert in het schrappen van deze woorden op de 

gereformeerde synode van 1905.  

 De Veenendaalse kerkenraad had eerder dat jaar uitgesproken de tijd nog niet rijp 

te achten om de betreffende woorden te schrappen, aangezien de Gereformeerde 

Kerken slechts een deel van de gereformeerden in Nederland vormen. Op de classis3 

leggen Veenendaal en Baarn het voorstel neer om de synode te adviseren de zinsnede 

niet te schrappen maar tussen haakjes te plaatsen. Schrappen, zo luidt het argument, 

kan een struikelblok zijn voor de vereniging van alle gereformeerde belijders in één 

kerkgenootschap.  

 Het voorstel wordt met 14 tegen 12 verworpen. Op 9 januari 1906 stelt Den Hengst 

als preses van de classicale vergadering voor het synodebesluit uit te voeren: de 

woorden worden geschrapt uit het officiële exemplaar van de classis.  
 

 
Artikel over de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

                                            
3 Een classis is een vergadering van een aantal protestantse kerken in de nabije regio. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergadering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgenootschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio


 

 

 

 Enkele ouderlingen doen in 1907 huisbezoek bij de bezwaarden en komen tot de 

conclusie dat de vragen “te beslist en voor jeugdige lidmaten in te hooge graad zijn 

aangegeven”. Maar de meerderheid van de kerkenraad wenst de vragen te hand-

haven.  

 Op de classis, die in april 1908 wordt gehouden, dient Veenendaal het voorstel in 

om via de kerkelijke weg een einde te maken aan de verscheidenheid aan belijdenis-

vragen en op het hoogste niveau vragen te ontwerpen die in alle kerken aanbevolen 

kunnen worden. De classis voelt hier echter niets voor, zodat het voorstel wordt 

teruggenomen. Wel adviseert zij de Veenendaalse kerkenraad zijn vragen te herzien 

omdat ze te scherp zijn geformuleerd.  

 Er ontstaat een patstelling: een kleine meerderheid wil de vragen handhaven, een 

aanzienlijke minderheid heeft bezwaren. De kwestie krijgt in 1911 een onverwachte 

wending. Den Hengst, die zich tot dat moment nog niet expliciet heeft uitgelaten, uit 

‘gewetensbezwaar’ tegen de in gebruik zijnde vragen. Maar de kerkenraad is niet te 

vermurwen. Dan nemen halverwege 1912 Den Hengst en een deel van de kerkenraad 

geen deel meer aan het avondmaal. De problemen zijn niet op te lossen.  
 

Breuk en bekering 

De eigenlijke oorzaak van de ommezwaai, die Den Hengst maakt, gaat terug naar 

1909. Dan vindt er een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven plaats. Ds. den Hengst 

brengt dan een bezoek aan een diepgelovige vrouw, moeder van een groot gezin. 

Tijdens dit bezoek vertelt de vrouw wat de Heere die middag in haar ziel heeft gedaan. 

Ze voelt zich zondig. 

 Den Hengst komt tot hetzelfde inzicht en al op de eerstvolgende zondag doet hij in 

het openbaar schuldbekentenis. Hij moet met smart erkennen dat hij de gemeente niet 

zuiver heeft onderwezen. Deze bekentenis veroorzaakt heel wat deining, zowel in de 

Gereformeerde Kerk te Veenendaal als daarbuiten. Den Hengst keert zich immers van 

Kuyper en de “veronderstelde wedergeboorte” af.  

 In die tijd moet hij in de nachtelijke eenzaamheid het kerkhof bezocht hebben om te 

huilen bij de graven waar hij had zalig gesproken op grond van de veronderstelde 

wedergeboorte. Daarover voelt hij zich nu schuld en heeft hij “bittere tranen geschreid”. 

 Vanaf dat moment predikt Den Hengst niet langer over de wedergeboorte, maar 

over de ‘noodzaak van bekering voor doemschuldige zondaren’. Deze ommezwaai 

veroorzaakt een afwijzing bij een deel van de kerkenraad en de gemeente. 

 In het najaar van 1911 ontstaan grote problemen: er worden openlijk bezwaren geuit 

tegen zijn prediking, de belijdeniskandidaten trekken zich terug, velen onthouden zich 

van het avondmaal en de ouderling van dienst weigert na afloop van de prediking de 

voorganger de gebruikelijke hand te geven.  

 Zijn ‘bekering’ heeft ook in huize Den Hengst grote gevolgen. De gewone wereld 

heeft geen betekenis meer: “een krant kwam niet meer in huis; zijn ziel was vervuld 

met de liefde van God en met het wonder dat de Heere op hem had neergezien”, zo 

verklaart een van zijn zoons later. 

 Ds. Den Hengst kan het in de Gereformeerde Kerken niet meer uithouden. Met alle 

kracht heeft hij de leer van de veronderstelde wedergeboorte voorgestaan, maar het 

liep vast. Hoe hij zich heeft vrijgemaakt van de gemeente zal geen Veenendaler, die 



 

 

in de kerk was, vergeten. De gehele gemeente was bewogen, toen Ds. den Hengst de 

lichtvaardige prediking herriep en de noodzakelijkheid van waarachtige bekering 

voorstelde. 

 Bij de kerkvisitatie van 1913 constateren de 

visatoren een ernstig conflict tussen predikant en 

kerkenraad. De leden van de gemeente die zich 

zorgen maken over de ‘nieuw-calvinistische’ 

koers van de kerkenraad staan op het punt met 

de Gereformeerde Kerk te breken. Dan is voor 

Den Hengst het moment gekomen om iets te 

ondernemen. 

 Op 4 juni 1913 schrijft hij een brief [zie het 

kader verder op deze pagina], waarin hij mee-

deelt zijn ambt neer te leggen en bedankt voor het 

lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken.  

 Tweederde van de gemeente volgt de 

predikant en vinden aansluiting bij de Gerefor-

meerde Gemeenten, een kerkelijke organisatie 

die in het midden van de 19de eeuw is ontstaan 

en waarbij ook de Ledeboeriaanse Gemeente en 

de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis zijn 

betrokken. 

 

 Over zijn uittreden schrijft Den Hengst een brochure van 50 pagina’s, getiteld: 

Uitgetreden - Rekenschap van Gevoelens en Handeling. 
 

Aan den leden kerkeraad der Geref. Kerk alhier 
 

Eerwaarde Heeren! 

De loop der omstandigheden dwingen mij tot het verhaasten van een stap van 

welken ik reeds lang en meermalen gevoeld heb dat het er tenslotte toe zou moeten 

komen. Ik leg dan bij dezen mijn ambt en lidmaatschap in de Gereformeerde kerken 

van Nederland neer - zoowel om den onhandelbaren toestand in eigen gemeente, 

als ook - het een staat met het andere in verband - om den geest van het Neo-

calvinisme dat de Gereformeerde kerken in haar overgroote meerderheid bezielt. 
 

Brief ds. Den Hengst over zijn uittreden uit de Gereformeerde Kerk 
 

 Toch is zijn uittreden meer dan een plotselinge bekering. Den Hengst kwam als 

neocalvinist in Veenendaal en bewerkte de gemeente in die richting. Hij legde een 

nauwere relatie tussen belijdenis en avondmaal, wat gebruikelijk was. Maar de kerken-

raad uitte bezwaren tegen zijn prediking. Dat zette Den Hengst vermoedelijk aan het 

denken.  

 Den Hengst sluit zich met ongeveer vierhonderd leden van zijn gemeente aan bij de 

Gereformeerde Gemeenten, een kerkformatie die in 1907 ontstaan was en onder de 

krachtige leiding van dominee G.H. Kersten stond. 

 

 



 

 

 Den Hengst en Kersten waren al in 1911 met elkaar 

in gesprek geweest, bij welke gelegenheid Kersten had 

gezegd dat hij ervan overtuigd was dat de Veenendaalse 

predikant niet in de Gereformeerde Kerken zou blijven. 

 Maar ds. Kersten oefende geen druk uit en de beide 

predikanten hebben zelfs geen contact meer met elkaar 

gehad totdat ds. Den Hengst in 1913 schreef: "Wat ge 

voor twee jaren gezegd hebt, dat komen zou, is geschied. 

Ik heb alleen, geheel alleen de stap moeten doen".  

 Ook in een brief aan zijn kinderen laat hij blijken dat 

deze stap hem goed doet: “'t Is de gelukkigste dag mijns 

levens geweest, toen God mij op 49-jarigen leeftijd met 

twintig dienstjaren in het Evangelie achter mij, tot een 

kind maakte, om op de achterste bank in de school der 
 

Ds. G.H. Kersten 

genade een plaatsje te krijgen. Wacht je voor de waanwijze kopgereformeerdheid van 

onzen tijd, die de menschen met holle theorieën naar de hel philosopheert”. 

 Op zondag 8 juni 1913 gaat Den Hengst voor in een godsdienstoefening in het 

Lokaal voor Christelijke belangen te Veenendaal. De opkomst overtreft veler verwach-

tingen. Gedurende acht maanden komt men in dit gebouwtje bijeen. Het uittreden van 

Den Hengst uit de Gereformeerde Kerken doet heel wat stof opwaaien.  

 

Amsterdam (1915-1918) en Leiden (1918-1926) 

Op 4 juli 1915 neemt Den Hengst het beroep van 

de Gereformeerde Gemeente te Amsterdam aan. 

Erg thuis voelt hij zich er niet. Den Hengst is een 

gesloten man en zegt er zelf niet veel over. Maar 

op 7 april 1918 stapt hij van Amsterdam over naar 

Leiden, waar hij precies acht jaar predikant is en 

zich wel thuis voelt. Als bevestiger van ds. Den 

Hengst treedt ds. G. van Reenen op [eveneens op 

Groenesteeg begraven, zelfs in hetzelfde graf als 

Van Hengst]. De diensten van Gereformeerde 

Gemeente in Leiden vinden plaats in het kerk-

gebouw aan de Nieuwe Rijn, een smal pand met 

nummer 76. Dit kerkgebouw werd in 1862 aan-

gekocht en verbouwd tot kerk en pastorie. Twee 

jaar later vindt de inwijding plaats. 

 De eerste predikant is ds. A. van den Oever, 

die de kerk in 1869 verkoopt aan zijn opvolger ds. 

Los [ook op Groenesteeg begraven].  

 
Kerk Gereformeerde Gemeente 

Leiden aan de Nieuwe Rijn 

 Het gebouw wordt in 1906 uitgebreid, maar het blijft met zijn 26 bij 7,5 meter een 

‘pijpenla’. De kansel staat in het midden, gaslampen dienen als verlichting en er staan 

vele stoven om de kerkgangers warm te houden. 

 

 



 

 

Emeritaat en overlijden 

Zijn gezondheid neemt zienderogen af, wat Den Hengst 

doet besluiten om met emeritaat te gaan. Bij zijn 

afscheidspreek op 7 april 1926 zegt hij in zijn slotwoord 

dat hij in de acht jaar, dat hij de gemeente heeft mogen 

dienen, in alle zwakheid Christus had gepredikt als “den 

Algenoegzamen verlosser”. Den Hengst blijft in Leiden 

wonen.  

 Korte tijd later wordt hij ernstig ziek. De dokter spreekt 

de hoop uit dat Den Hengst zal herstellen als hij een half 

jaar volkomen rust neemt. Den Hengst knapt echter niet 

op; met zijn eigen woorden “De dokter heeft het mis 

gehad”. Op donderdagavond 3 juni 1927 krijgt hij een 

beroerte en raakt hij buiten bewustzijn; op 7 juni overlijdt 

Willem den Hengst, zevenenzestig jaar oud.  

 Voor de achterblijvende weduwe en de kinderen is dit 

een smartelijk verlies. Maar ook voor de Gereformeerde 

Gemeenten is dit een zware slag.  

 
Overlijdensadvertentie 

(Nieuwe Leidsche Courant) 

 

 

 
Overlijdensakte 

 

Op 10 juni is er, voorafgaand aan de begrafenis, een rouwdienst in het kerkgebouw 

aan de Nieuwe Rijn. De kerk is goed gevuld en de predikant is ds. G.H. Kersten, die 



 

 

het volgende over zijn collega zegt. “Ds. Den Hengst was niet voor de prediking des 

Woords in onze gemeenten opgevoed, doch heeft het grootste deel van zijn loopbaan 

in de Gereformeerde Kerken in Nederland doorgebracht. Gods weg is met ds. Den 

Hengst zoo geweest, dat hij een plaats in het midden onzer gemeenten kreeg […]. De 

overledene nam om zijn groote kennis een groote plaats in de Gemeenten in. Hij heeft 

gearbeid voor de opleiding van predikanten en in den Samenbinder [het kerkelijk 

orgaan van de gereformeerden waarvan hij vanaf 1916 redacteur was] schreef hij 

belangrijke artikelen”. 

 Hierna wordt ds. Den Hengst onder grote belangstelling ter aarde besteld op de 

begraafplaats Groenesteeg. In de Nieuwe Leidsche Courant staat het volgende. 

Onder de talrijke aanwezigen merkten we op: Dr. Locher, Ds. Thomas, Dr. De Bruyne 

uit Leiderdorp, Ds. Kersten, Ds. Verhagen van Middelburg en verder de predikanten 

bij de Gereformeerde gemeente. Het lijk werd grafwaarts gedragen door de broeders 

ouderlingen en diakenen der gemeente van Leiden. 

 Eerst voerde het woord Ds. Van Noort van Opheusden, die wees op het graf van 

Lazarus, waar Jezus weende en de vijanden zeiden: “Ziet, hoe lief zij hem hebben”.  

 Daarna sprak Ds. Verhagen, die begon met te zeggen: “Boven het graf van ieder 

van Gods volk zijn twee sleutels: de eerste sleutel sluit het leven met al zijn moeite en 

verdriet af en de tweede opent de poort des Heeren. 

 Vervolgens sprak Ds. Kieviet uit Veenendaal. Hij wees er op hoe de herinnering aan 

Ds. Den Hengst nog steeds bij zijn gemeenteleden voortleeft. Zijn hartelijkheid, zijn 

diepe eenvoud, zijn wetenschappelijke kennis zijn onvergetelijk.  

 Daarna sprak de heer Lamin, student aan de Theologische School te Rotterdam. 

Hij herdacht de overledene als zijn oud-leraar en wees op het gemis dat door zijn 

verscheiden geleden wordt. 

 Tot slot dankte een zoon van de overledene allen, in het bijzonder de kerkeraad van 

de Gereformeerde gemeente van Leiden en de sprekers, voor de eer aan de over-

ledene bewezen.  
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Domineesgraf 

Ds. Willem den Hengst is begraven in 

keldergraf 174. Dit graf, waarin al de in 

1888 overleden ds. P. Los lag begraven, 

is na het overlijden van ds. W. den Hengst 

door de Gereformeerde Gemeente te 

Leiden gekocht.  

 Het is een opmerkelijk graf, waarin 

vier dominees zijn begraven. Behalve 

ds. Los en ds. Den Hengst zijn ook de 

predikanten Van Reenen (1864-1935) en 

De Wit (1906-1954) in dit graf ter aarde 

besteld. 

 Na de laatste begrafenis, in 1954, 

kwam op het graf een de stèle met de 

volgende bijbeltekst:  

HET VROME VOLK IN U VERHEUGD, 

ZAL HUPPELEN VAN ZIELEVREUGD. 
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