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DE WASPIKSE WEG VAN VIER EEUWEN HERVORMING  
  
Boekbeschrijving  
Na jarenlang archiefonderzoek is het nieuwste boek van Han Verschure verschenen: De 
Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming. Het boek beschrijft het leven en werken van de 
Hervormde Gemeente Waspik sinds haar stichting in 1610-1611. Ook van het verdere 
kerkelijke en maatschappelijke leven in Waspik ontstaat een uniek beeld. Anekdotische 
momenten uit het leven van de gemeente en van haar leden en predikanten, en 191 
illustraties verluchtigen het boek. Gemeentelid Wim van Herwijnen ondersteunde het 
onderzoek door digitalisering van het archief, en hij verzorgde de illustraties. Ds. Henk van 
Kapel werkte mee aan de beschrijving van de recente gemeentegeschiedenis vanaf 2000.  
  
Boekgegevens  
Titel: De Waspiks Weg van vier eeuwen hervorming  
Auteur: Han Verschure  
Uitvoering: Gebonden, 17 x 24 cm. staand, 408 bladzijden, 191 illustraties  
Vormgeving: Marc Slosser - Kaasjager Makers van Communicatie  
Druk: Kaasjager Makers van Communicatie www.kaasjager.nl  
Prijs: € 30,--  
  
Verkoopgegevens  
Het boek is te koop bij kerkelijk centrum De Schakel, Dorpsplein 1a te Waspik op 
donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur.  
Je kunt het boek bestellen bij: Jeannette Hanckmann, Tel 06 3839 47 43, 
email dewaspikseweg@gmail.com. Het boek laten opsturen kost € 10,--.   
 
Boekinhoud  
Verschure beschrijft eerst de bouw van de Sint Jan de Doper kerk in de 15e eeuw. Dit is de 
tweede kerkbouw in Waspik. Ten gevolge van de Elizabethsvloed in 1421 was de eerdere kerk 
vergaan. Na een beschrijving vervolgens van de doorwerking van reformatorisch 
gedachtegoed in de dorpen van de westelijke Langstraat, beschrijft Verschure de stichting van 
de gemeente. Deze vond plaats ten tijde van het twaalfjarig bestand in de 80-jarige oorlog. De 
classis Dordrecht achtte het verantwoord om over te gaan tot de vestiging van 
predikantsplaatsen en protestantse gemeenten in de zes zogenoemde Zuid-Hollandse dorpen 
in dit frontgebied: ’s Gravenmoer, Raamsdonk, Waspik, Capelle, Sprang en Besoyen. Zijn 
eerste predikant deelde Waspik met Capelle en Raamsdonk. In 1618 kreeg de Waspikse 
protestantse gemeente een voltijdspredikant.   
Vervolgens beschrijft Verschure per opeenvolgende predikantsperiode – 37 predikanten tot 
nu toe – het protestantse gemeenteleven in Waspik de tijden door. Afhankelijk van wat 
Verschure telkens in de verscheidene archieven vond opgetekend, passeren aspecten de 
revue zoals: de relatie tot het rooms-katholieke kerkelijke leven en de strijd om het 
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eigendomsrecht op het kerkgebouw;  de relatie tot het gemeentebestuur; het toezicht van de 
kerkenraad op de heiliging van het leven als getuigenis van het Evangelie van Jezus Christus; 
de armenzorg door de diaconie; de rentmeesterlijke zorg voor de kerk en andere bezittingen 
waaronder pachtgronden en de begraafplaats; de vorming van kinderen en jongeren van de 
gemeente; het verenigingsleven binnen de gemeente;de zorg voor protestants-christelijk 
onderwijs; het optreden, functioneren en de betekenis van de predikanten, ambtsdragers, 
kosters en de overige vrijwilligers; de hervormde gemeente in oorlogstijd; liturgische 
ontwikkelingen; de hervormde gemeente in coronatijd; enzovoort.  
Gaandeweg verklaart het boek zijn titel: De Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming. De 
weg van het protestantisme in Waspik onderscheidt zich van de hervorming in buurdorpen en 
heeft haar eigen piketpalen in: 
1. de problematische relatie met de grotere parochie in met name de permanente strijd om 
het eigendomsrecht van het kerkgebouw; 
2. De steun van vermogende invloedrijke families zoals Cousebant (18e eeuw) en De Roon 
(20e eeuw); 
3. De grote cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw (1450) en het De Crane-orgel 
(1767); 
4. De grote vrijwilligersinzet, voor onder (veel) meer de oud-papier inzameling.  
 


