
 

 

Willem de Wit (1906-1954), keldergraf 174, vak B 

Van timmerman tot predikant 
 

Personalia 

Geboren: 10 september 1906 te Ruwiel 

Zoon van Daniël de Wit en Henderijntje de Bruin 

Gehuwd met Boukje van Eijck op 5 september 1928 te Gouda 

Overleden: 8 april 1954 te Leiden 

Begraven: 12 april 1954 
 

Samenvatting 

Willem de Wit wordt in 1906 in de buurt van Breukelen geboren als oudste in een 

gelovig - eerst hervormd, later gereformeerd - boerengezin met negen kinderen, dat 

het niet breed heeft. Als hij drie is, verhuist het gezin naar Waddinxveen. Vandaar 

wordt enige tijd later vertrokken naar Gouda, waar vader plantsoenarbeider wordt.  

 Willem wil het timmerbedrijf in en hij klimt op van krullenjongen tot timmerman. Hij 

droomt er zelfs van om rijk te worden, maar op een dag hoort hij een stem van de 

Heere die hem ingeeft dat niet meer na te streven, maar om het geloof centraal te 

stellen.  

 In 1928 trouwt hij met Boukje van Eijck, een huwelijk dat kinderloos blijft. Hij begint 

een eigen bedrijfje. Als zijn vader in 1932 overlijdt belooft Willem goed ‘op zijn broers 

en zussen te letten’. Het valt niet mee in de crisistijd van de dertiger jaren, maar hij 

weet toch voldoende opdrachten binnen te halen om het te redden. 

 Rond 1940 besluit hij zijn leven geheel in het teken 

van God te stellen. Met de nodige moeite lukt het hem op 

uiteindelijk een plek te krijgen op de Theologische School 

van de Gereformeerde Gemeenten. Hij zegt zijn 

timmerbedrijf vaarwel en verhuist met Boukje naar 

Rotterdam. Het valt niet mee in deze oorlogsjaren, maar 

kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog slaagt hij 

voor zijn examen en mag hij gaan preken. 

 Tussen 1945 en 1947 preekt hij op diverse plaatsen. 

Als De Wit in 1947 beroepbaar wordt gesteld, kiest hij uit 

15 aanbiedingen die van Middelburg. Hij blijft vier jaar in 

Middelburg, een grote gemeente met bijna 2000 zielen. 
 

Portret Willem de Wit 

 In 1951 meent hij - door een stem van de Heere - een beroep uit Moerkapelle te 

moeten aanvaarden. Hij zal daar twee jaar blijven en maakt in 1953 de overstap naar 

Leiden, waar het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Nieuwe Rijn 

is gevestigd. De Wit heeft een zwakke gezondheid en overlijdt, toch onverwacht,  op 8 

april 1954. Onder grote belangstelling wordt ds. De Wit vier dagen later begraven op 

de begraafplaats Groenesteeg in een graf van de Gereformeerde Gemeente, waarin 

al drie andere dominees waren begraven. 



 

 

Volledige versie 
 

Een zorgelijke jeugd 

Willem de Wit wordt op 10 september 1906 te Ruwiel, een voormalig buurtschap in de 

provincie Utrecht, gelegen tussen Breukelen en Kockengen, geboren als oudste kind 

van Daniël de Wit (1883-1932) en Henderijntje de Bruin (1887-1971). Hij is vernoemd 

naar zijn grootvader en wordt op 16 oktober 1906 door ds. E. Warmolts in de 

Hervormde Kerk te Ter Aa gedoopt. 
 

 
Geboorteakte Willem de Wit 

 

De voorouders van vader Daniël hebben geslachten lang het boerenbedrijf in deze 

streek uitgeoefend, als arbeider of als zelfstandige. Daniël is aanvankelijk in dienst bij 

veehouder Anthonie de Haan te Portengen. In 1905 trouwt hij met Henderijntje de 

Bruin. 

 In november 1908, Willem heeft intussen een 

zusje (Margretha) erbij gekregen, verhuist het 

gezin naar Waddinxveen, waar vader zetboer1 

wordt op een boerderij van een oom van hem. Dit 

doet hij echter niet lang, want hij heeft een 

slechte gezondheid, waardoor het boerenwerk te 

zwaar voor hem is.  

 De ouders van Willem hebben een zorgelijk 

bestaan. Naarmate het gezin groeit - er komen 

uiteindelijk negen kinderen - wordt het steeds 

moeilijker om allen te voeden. Ze klagen niet. 

Vader verwoordt het later zo tegen zijn kinderen: 

“Het heeft de Heere goed gedacht, mij geen 

aardse schatten te geven, want daar zou ik gewis 

mijn hart op gezet hebben. Uw moeder en ik 

moesten wel kort door dit leven, maar de Heere 

heeft ook altijd gezorgd, dat wij nooit te kort 

hebben gehad”. 
 

Het gezin met beide kinderen 

 

                                            
1 Iemand die voor de eigenlijke eigenaar het beheer voert over het land, de behuizingen, de levende 
have (vee) en de goederen; een zetboer heeft geen eigendommen in het bedrijf. 



 

 

 Om betere mogelijkheden te hebben om in hun bestaan te voorzien, verhuist het 

gezin naar Gouda, waar vader De Wit werkt vindt als plantsoenarbeider bij Gemeente-

werken. Dit werk zal hij eenentwintig jaar, tot aan zijn dood blijven doen. 

 Toch is het weekinkomen erg gering. Vader heeft een zwakke maag en moet zich 

nogal een ziek melden en destijds kreeg je geen loon als je ziek was. Maar hij heeft 

collega’s die met de pet in de hand rondgaan zodat ook in weken waarin hij niet kan 

werken, vader De Wit nog geld krijgt. Enkele keren moet hij ook worden opgenomen 

in het ziekenhuis. Omdat Willems ouders, die gereformeerd zijn, uit principe niet 

verzekerd zijn, is daar eigenlijk geen geld voor. Gelukkig worden zij geholpen door de 

kerk: het voor het ziekenhuis benodigde geld wordt door de brievenbus gestopt, 

volgens vader was dat de “zorgende hand van de Heere”.  

 Het is de wens van vader dat zijn jongens een goed vak leren. Willem kiest voor 

timmerman. Hij wordt eerst ‘krullenjongen’ en volgt ’s avonds een opleiding aan de 

Ambachtsschool. Op een keer zegt de directeur van deze school tegen Willem dat het 

schoolgeld nog niet is betaald en dat als hij het de volgende week niet meeneemt, hij 

van school moet. Vader heeft het geld niet, maar ook nu weer wordt dit schoolgeld op 

de deurmat gevonden, zodat Willem op de Ambachtsschool kan blijven. 

 De gezondheid van vader De Wit gaat verder achteruit. De 

pijnen worden erger en op 29 december 1922, denkend dat zijn 

einde nabij is, schrijft hij een afscheidsbrief aan zijn zes 

kinderen. Maar hij krabbelt weer op, er worden zelfs nog drie 

kinderen geboren, en hij zal nog tien jaar leven voordat hij in 

1932 overlijdt, nog maar negenenveertig jaar oud. 

 Op zijn sterfbed worden zijn negen kinderen van hun werk 

of school gehaald en door hem een voor een toegesproken. 

 
Vader Daniël de Wit 

 Willem moet als oudste beloven de vaderplichten over te zullen nemen. Hij voelt 

zich daar niet bekwaam voor, maar vader zegt: “De Heere zal je daarbij helpen.” 

Diezelfde avond overlijdt vader en neemt Willem zijn verantwoordelijkheid. 

 In Gouda was vader De Wit een geacht man, die van de Hervormde Kerk overstapte 

naar de Gereformeerde Gemeente2 en zes jaar ouderling in Gouda was. Ook was hij 

actief in de politiek voor de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). 

 

Timmerbedrijf en huwelijk 

Willem doet zijn eerste timmermanservaring op als krullenjongen bij de firma 

Middelkoop. ’s Avonds gaat hij voor zichzelf werken om wat bij te verdienen. Hij heeft 

thuis veel armoede meegemaakt en zo’n leven wil hij niet; hij heeft zelfs voor ogen om 

rijk te worden. Maar als hij negentien jaar is komt daar verandering in. Op een dag is 

                                            
2 Het landelijk verband van de Gereformeerde Gemeenten is in 1907 ontstaan door een samengaan 
van dertien Kruisgemeenten met drieëntwintig Ledeboeriaanse gemeenten. De Kruisgemeenten 
waren weer ontstaan uit de Afscheiding van 1834, een kerkelijke beweging die heeft geleid tot 
zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlands Hervormde Kerk. De Ledeboeriaanse 
Gemeenten waren een los verband van gereformeerde kerkelijke gemeenten. De centrale persoon in 
deze gemeenten was ds. Lambertus Ledeboer (1808-1863), die zich in 1841 afscheidde van de 
Nederlands Hervormde Kerk. Dit samengaan kwam tot stand onder de bezielende leiding van ds. 
Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948). 
 
 



 

 

hij aan het werk op een dak van een huis. Hij heeft er geen plezier in, wat anders nooit 

het geval is. Op zeker moment hoort Willem een stem van de Heere, die zegt: “Maar 

zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

toegeworpen worden”. Vanaf dat moment kan het ‘aardse slijk’ hem niet langer 

bekoren. Zelfs toen hij later werkeloos werd, wilde hij niet van de steun leven. Willem 

gaat zich meer richten op ‘een leven van deugd en plicht’ en wordt een vrome 

jongeling. Op 1e Paasdag, 8 april 1928, legt hij de belijdenis des geloofs af.  

 Op 5 september 1928 trouwt Willem in Gouda met de 22-jarige Boukje van Eijck. 

De familie Van Eijck was wel Hervormd, waartegen Willems ouders wel bezwaren 

hadden, maar de verbintenis werd toch aangegaan. 
 

  
Huwelijksfoto Huwelijksaankondiging 

 

Het huwelijk zal kinderloos blijven. Boukje lijdt aan struma en heeft een zwak zenuw-

gestel. Ze is ook bang dat ze zal sterven. Willem zei eens: “Vrouw, jij zal nog oud 

worden, maar ik zal de leeftijd van mijn vader niet bereiken”. Dit zou waarheid worden: 

Willem sterft op 47-jarige leeftijd, zijn vader werd negenenveertig; Boukje zou 

drieëntachtig jaar worden en overleed op 9 augustus 1983 in Zeist.  

 Willem neemt de hem opgelegde taak als voogd over zijn jongere broers en zussen 

met zorg en liefde op zich. Elke zaterdagavond komt hij met zijn vrouw naar het 

ouderlijk huis in de IJssellaan te Gouda. Dit houden zij vol tot zij in de winter van 

1944/45 vanwege de oorlogsomstandigheden moesten onderduiken in Berkenwoude. 

In het ‘Ten geleide’ van de door W.M. Sturm geschreven biografie van ds. W. de Wit 

schrijft Daan de Wit, een broer van Willem: “Toen onze vader overleed in 1932 bleef 

moeder achter met 7 jonge kinderen. De twee oudsten, waaronder Willem, waren al 

getrouwd. Willem werd tot voogd benoemd over de achtergebleven broers en zussen. 

Moeder zag tegen Willem op en steunde in veel dingen op hem. Willem heeft samen 

met haar zorg over ons gedragen in de moeilijke tijd van de crisis in de dertiger jaren 

en ook in de jaren tijdens de oorlog. En wat mij persoonlijk aangaat ook in de jaren na 

de oorlog”. 

 Willem is, als oudste van het gezin, gewend om aan te pakken. Al jong heeft hij een 

drang naar zelfstandigheid. Hij begint dan ook, kort na zijn huwelijk, een timmerbedrijfje 

en trappenmakerij in de schuur achter hun huis aan de Eerste Kade in Gouda. 



 

 

 

 Willem en Boukje hebben een 

paar moeilijke jaren in de crisistijd, 

een tijd van grote werkeloosheid, 

ook in de bouw. In 1936 wordt de 

kerk aan het Stationsplein in 

Gouda gebouwd. Willem werkt er 

ook aan mee. Ook krijgt hij een 

opdracht van een oom, Klaas de 

Wit, om in Kockengen samen met 

zijn broer Gijs vier huizen te 

bouwen. Na deze opdrachten 

probeert Willem, bij gebrek aan 

nieuwe opdrachten, in zijn onder- 

 
Kerk aan het Stationsplein te Gouda 

houd te voorzien door het maken van cactus-standaardjes. Willem is ook actief in de 

kerk.  

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in Stolwijk een kaaspakhuis verbouwd tot 

kerk voor de daar wonende leden van de Gereformeerde Gemeente Gouda. Willem 

mag de preekstoel maken. Hier wordt door de Heere Willem geroepen tot het ambt 

van herder en leraar met de woorden: “Volgt Mij na en Ik zal u vissers der mensen 

maken” [Matth. 4:19]. Willem gelooft dat hij op die kansel eens het Woord mag 

uitdragen. Hij krijgt ook de opdracht om een kansel te maken voor de kerk van de 

Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.  

 Iets heel anders dan het maken van kansels is het maken van hooikisten, waarin 

warm eten op temperatuur gehouden kan worden, wat gas bespaart. Dit is in de oorlog 

een uitkomst, want het komt regelmatig voor dat er maar een paar uur per dag gas is. 

Willem maakt er vele, hij probeert van alles om in het onderhoud van hem en zijn vrouw 

te voorzien. Ondanks dat wordt de armoede zo nijpend, dat Willem zijn trouwring en 

die van Boukje bij de juwelier inruilt voor geld, wat ze dringend nodig hebben.  

 

Geroepen tot het predikambt 

Van jongs af aan is Willem geïnteresseerd in Gods Woord. ’s Avonds is hij er vaak 

mee bezig en ook zijn broers en zussen leert hij hierover. In 1938 wordt Willem 

gekozen tot ouderling. Hij verzorgt leesdiensten en catechisaties, niet alleen in Gouda, 

maar ook in omliggende plaatsen, zoals Berkenwoude en Bodegraven. 

 Willem de Wit krijgt rond 1840 het gevoel dat hij heel zijn leven in het teken van 

Gods volk moet stellen. Om zich verder te bekwamen in godsdienstige zaken meldt hij 

zich aan voor de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten.3 Tot zijn 

grote teleurstelling wordt hij hiervoor tot viermaal toe afgewezen door het Curatorium.  

 In 1944 doet hij weer een poging en deze keer wordt hij wel toegelaten. Een heel 

ander leven breekt nu aan. Het timmerbedrijf wordt verkocht en er wordt woonruimte 

in Rotterdam gezocht. Dat valt nog niet mee in deze oorlogstijd. Willem vindt tijdelijk 

                                            
3 De Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten is de opleiding tot predikant van de 
Gereformeerde Gemeenten. Zij is gevestigd aan de Boezemsingel in Rotterdam, naast de 
Boezemsingelkerk. De theologische school is opgericht door ds. Gerrit Hendrik Kersten in 1927. 



 

 

een kostgangersadres en Boukje blijft in Gouda wonen. Gelukkig vinden ze in de 

Rotterdamse Palestinastraat een woning (nr. 58b). 
 

 
Brief aan clientèle waarin Willem de Wit meedeelt het timmerbedrijf op te heffen 

 

De lessen op de Theologische School moeten regelmatig worden onderbroken 

vanwege bombardementen en razzia’s. Ook is er in de oorlogswinter nauwelijks 

brandstof, gas, elektriciteit en voedsel. Willem is een ijverige student en kort na het 

einde van de oorlog slaagt hij voor het examen en mag hij gaan preken in de vacante 

gemeenten.  
 

 

 
Bezemsingelkerk met rechts de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten 



 

 

 

Zijn eerste preek houdt hij op zondag 4 november 1945 in Bodengraven. Hij reist bijna 

twee jaar op zondag het hele land door om overal te preken. In 1947 wordt Willem de 

Wit door het Curatorium beroepbaar gesteld. Uit 15 beroepen neemt hij op 5 juli die uit 

Middelburg aan. In de Gereformeerde Gemeente van Middelburg is grote blijdschap, 

want sinds 1942 was deze gemeente zonder predikant.  

 

Middelburg (1947-1951) 

Op 22 augustus wordt hem door ds. Kersten met goed 

gevolg het kerkelijk examen afgenomen, waarna De Wit 

op 17 september 1947 door ds. Kersten wordt bevestigd. 

Het grote kerkgebouw met ruim dertienhonderd zitplaatsen 

is daarbij overvol. 

 De gereformeerde gemeente biedt hem aan om de 

pastorie te meubileren, maar De Wit wijst dit aanbod van 

de hand. Hij wenst zelf zijn meubelen aan te schaffen en 

hij wil zich niet aan de gemeente 'verkopen'.  

 In Middelburg breekt een goede tijd aan. De grootte 

van de gemeente (± 1900 zielen) brengt zeer veel werk 

met zich mee, maar hij is erg tevreden met zijn nieuwe 

roeping. Toch zal hij niet al te lang in Middelburg blijven. 
 

Ds. Gerrit Hendrik Kersten 

 Het is voor ds. De Wit prettig dat hij de eerste predikant in Middelburg is, die een 

vast traktement krijgt. Zijn voorgangers hadden ‘op de zak gepreekt’.4 Ook is De Wit 

blij met de geluidsinstallatie die bij zijn komst wordt aangelegd: het spaart hem zijn 

zwakke lichaamskrachten. 

 Als dominee De Wit en zijn vrouw in Middelburg komen, is de oorlog weliswaar 

voorbij, maar veel levensmiddelen zijn nog schaars en op de bon. De pastorie was in 

de oorlog in beslag genomen door de Duitsers en na de bevrijding woonden er eerst 

geallieerden in. Toen die eruit waren, werd de pastorie gebruikt voor gezinnen uit de 

omgeving die geen woning meer hadden. Voor deze gezinnen werd met hulp van de 

burgemeester een ander onderkomen gezocht, waarna De Wit, zijn vrouw en hun 

dienstbode, Kaatje Kieviet, erin trokken.  

 De Wit heeft het druk in de grote gemeente. Hij doet ziekenbezoek, catechisaties, 

huwelijken, begrafenissen, en niet te vergeten de voorbereiding voor de drie diensten 

die er iedere zondag zijn. Dat de predikant het goede voorheeft met de minder 

bedeelden, blijkt uit het volgende. Op zekere dag staat iemand met een mandje eieren 

voor de deur, dat bestemd is voor de dominee. “U bent verkeerd”, zegt De Wit, “breng 

dat maar bij de arme mensen”.  

 Ds. De Wit schrijft met enige regelmaat brieven naar militairen die naar Nederlands-

Indië vertrokken waren. Deze brieven zijn ernstig en waarschuwend van toon. Hij wijst 

erop dat ze Gods Woord ook in den vreemde niet mogen vergeten.  

                                            
4 Tijdens de dienst en ook wel bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor allerlei doeleinden via 

collectezakken. De letters op de zakken duiden het doel aan: D voor diaconie. K voor kerk en L voor 

Leraar, de predikant dus. Dit heet ‘op de zak preken’.  

 



 

 

 De Wit is ook actief in schoolbesturen. Tijdens zijn Middelburgse periode wordt hij 

benoemd tot voorzitter van de Kweekschoolcommissie te Krabbedijke. Daarnaast is hij 

bestuurslid van de Scholenbond.  

 

Moerkapelle (1951-1953) 

Tijdens zijn ambtsperiode in Middelburg ontvangt ds. De Wit maar liefst tien beroepen, 

waarvoor hij - tot genoegen van de kerkenraad en gemeente in Middelburg - steeds 

bedankt. Als in maart 1951 de roep uit de gemeente Moerkapelle komt “Kom over en 

help ons”, verwacht men dat hij ook nu weer zal bedanken. De Wit bespreekt dit beroep 

met zijn vrouw en is eigenlijk inderdaad van plan het beroep af te wijzen. Op een 

ochtend vraagt zij hem: ”Heb je nu al bedankt voor Moerkapelle?”. "Ik heb dat nog niet 

gekund, vrouw”, antwoordt hij. Na de maaltijd hoort mevrouw De Wit in haar hoofd een 

stem die zegt: “Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan 't hoog bevel van 's Heeren 

mond” en zij brengt dit in verband met het beroep, maar houdt deze ervaring voor 

zichzelf. 

 Op de eerstvolgende zondag preekt 

ds. De Wit in Oostkapelle. Tijdens de 

bediening van het Laatste Avondmaal 

ervaart ook hij een stem des Heere die 

vraagt om het beroep van Moerkapelle te 

aanvaarden. Thuisgekomen, bespreekt 

Willem dit met zijn echtgenote en beiden 

zijn verwonderd over “de daden des 

Heeren”. Ds. de Wit aanvaart dus wel het 

beroep van Moerkapelle 

 
Het echtpaar De Wit (1951) 

 De overgang naar Moerkapelle is beslist geen promotie: Moerkapelle is heel wat 

kleiner dan Middelburg en ook financieel is het allerminst aantrekkelijk: het traktement 

is slechts ƒ 4.500,- per jaar, heel wat minder dan in Middelburg. Zelfs de burgemeester 

van Middelburg informeert bij een ouderling of er soms iets is voorgevallen, waardoor 

de dominee van Middelburg naar een veel kleinere gemeente vertrekt. Ook de huisarts 

raadt hem af om Middelburg te verlaten en zegt: “Je moet aan je vrouw denken; zij 

heeft het hier zo goed aan de kust wat haar gezondheid betreft”. De Wit antwoordt: 

“Aan haar denk ik in de eerste plaats, maar de Heere zegt: Wie vader of moeder 

liefheeft boven Mij… en daar hoort mijn vrouw ook bij”.  

 Op 5 juni 1951 verlaat De Wit Middelburg en 

op 14 juni wordt hij door ds. Marinus Blok in 

Moerkapelle bevestigd. Getrouw en nauwgezet 

als De Wit is, betekent een kleinere gemeente 

niet dat hij minder doet. Ook hier predikt hij 

iedere zondag drie keer. De overige tijd 

besteedt hij aan huisbezoek - hij bezoekt alle 

gezinnen - en ander ambtelijk werk.  
 

Gereformeerde kerk Moerkapelle 

 Een verhuizing naar een andere gemeente betekent ook dat er nieuwe contacten 

worden gelegd. Ze hebben het getroffen met hun buren, de familie Markus-Van der 

Spek. Regelmatig moet Kaatje, de dienstbode, de buren ’s avonds uitnodigen om koffie 



 

 

te komen drinken. Ze spreken dan over dagelijkse, maar vooral over eeuwige zaken. 

Klokslag half tien worden deze bezoeken besloten met gebed.  

 Kaatje is een onmisbare kracht, die alles regelt en veel voor het echtpaar De Wit 

betekent. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat na de watersnoodramp van 1 

februari 1953, waarbij de ouders van Kaatje die in Middelharnis woonden en hun huis 

kwijt waren, zij voor zes weken in de pastorie van Moerkapelle komen wonen.  

 In Moerkapelle krijgt ds. De Wit te 

maken met kerkelijke problemen. Veel 

verdriet heeft hij over de scheuring die 

na de Generale Synode van 1953 

plaatsvindt. Hierbij verlaten drie van zijn 

ambtsgenoten, met wie hij zich nauw 

verbonden voelt, het kerkverband van 

de Gereformeerde Kerken. De stille en 

gesloten De Wit spreekt hier weinig over 

in het openbaar. Wel uit hij zich hierover 

 
Ds. W.C. Lamain 

in een brief aan zijn bevriende collega ds. W.C. Lamain.(1904-1984).5 

 Deze gebeurtenis heeft ook invloed op zijn niet al te goede 

gezondheid. Hij moet in het ziekenhuis van Gouda worden 

opgenomen voor darmklachten. De behandelende arts vindt dat 

hij het rustiger aan moet doen, maar De Wit vindt dat het zijn 

plicht is om te blijven werken. Slechts één zondag heeft hij niet 

gepreekt. Regelmatig preekt hij, buiten de drie zondagse 

diensten in zijn eigen gemeente, driemaal per week in vacante 

gemeenten. Ook geeft hij veel Bijbellezingen. Van een dertigtal 

lezingen uit het boek Ruth verschijnt een boek met de titel “Mijn 

God is Uw God”.   
 Ook in Moerkapelle blijven de beroepen niet uit, onder andere uit Den Haag en 

Nieuw-Beijerland. Op zeker moment hoort hij een stem van de Heer die zegt: “Ik zal 

hen tot hun steden wederbrengen”. Tegen zijn vrouw zegt hij: “Wij blijven hier niet 

vrouw, op Gods tijd moeten we weg”. In juli 1953 komt er een beroep uit Leiden en De 

Wit voelt dat hij dit moet aannemen, tot verdriet van de gemeente Moerkapelle. Wel 

spreekt hij af de catechisaties daar te blijven doen, zolang dat mogelijk is.  

 In deze overgangstijd viert het echtpaar De Wit - van Eijck op 5 september 1953 

hun vijfentwintigjarig huwelijk.  

 Op zondag 25 oktober neemt ds. De Wit in een geheel gevuld kerkgebouw afscheid 

van Moerkapelle om de “roepstem naar Leiden”, waar al twee jaar geen predikant was, 

                                            
5 De oorlogsjaren geven een tegenstelling te zien tussen de passieve houding van ds. Kersten, de 

initiator van de Gereformeerde Kerken, en de actieve houding van de Veenendaalse predikant Reinier 
Kok in het verzet. Ds. Kersten wordt na de oorlog zijn zetel in de Tweede Kamer ontnomen en in de 
Staatkundig Gereformeerde Partij manifesteert zich een oppositiegroep tegen hem, die vindt dat het 
hoofdbestuur ‘dubieuze zaken uit de oorlogsjaren’ met de mantel der liefde wil bedekken. Uiteindelijk 
trekt toch de ‘groep Kersten’ aan het langste eind en wordt in 1950 na een slepend conflict ds. Kok 
geschorst. Velen zijn het hier niet mee eens en deze schorsing leidt in 1953 tot een scheuring binnen 
de Gereformeerde Kerken. 
 



 

 

op te volgen. Na de preek spreekt hij, mede namens zijn vrouw, een dankwoord tot de 

gemeente voor de ondervonden liefde en het medeleven van de kerkenraad, de koster, 

de meisjesvereniging, de organist, de classis, de burgerlijke overheid en de afgevaar-

digde van de Hervormde Kerk.  

Leiden (1953-1954) en overlijden 

De diensten in Leiden vinden plaats in het kerkge-

bouw aan de Nieuwe Rijn nr. 76, een smal pand. Dit 

pand wordt in 1862 gekocht door ds. Cornelis van den 

Oever, die het laat verbouwen tot kerk, pastorie en 

kosterswoning. Twee jaar later vindt de inwijding 

plaats. 

 De eerste predikant is zijn zoon ds. Adrianus van 

den Oever, die de kerk in 1869 verkoopt aan zijn 

opvolger ds. Los [ook op Groenesteeg begraven]. In 

1870 verbreekt de gemeente de band met de 

Kruisgemeenten en voegt zij zich bij de Ledeboeri-

aanse gemeenten. In 1873 rijzen hiermee moeilijk-

heden, met als gevolg dat deze gemeente in Leiden 

zelfstandig verder gaat. 

 Het gebouw wordt in 1906 uitgebreid, maar het 

blijft een pijpenla. De kansel staat in het midden, gas- 
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lampen dienen als verlichting en er staan vele stoven om de kerkgangers warm te 

houden. 

In dit kerkgebouw wordt ds. De Wit op 29 oktober door ds. Klaas de Gier bevestigd.  

 
Pastorie (Witte Singel 25) 

Er wordt voor hem ook een pastorie gekocht: het 

monumentale pand Witte Singel 25. De Wit gaat 

in Leiden, een wat grotere gemeente dan 

Moerkapelle, voortvarend aan de slag. In Leiden 

hoeft hij maar tweemaal op zondag te preken, 

maar daarbij komt wel meer werk voor consulent-

gemeenten, waar hij ook catechiseert. Lichame-

lijk wordt het hem wel eens te veel, in zijn eigen 

woorden: “Wat er gebeuren gaat, weet ik niet, 

maar dit gaat niet goed”. Hij voelt zijn krachten 

afnemen en is regelmatig erg vermoeid. Des-

ondanks behoudt hij zijn drukke agenda. Bijvoor-

beeld in de week van 2 tot 5 maart: biddag in 

Katwijk, Leiden en Den Helder, catechisatie en 

een kerkdienst in Woerden. Hij is dus in vier 

dagen acht keer voorgegaan!  

Slechts een half jaar heeft de Leidse gereformeerde gemeente mogen profiteren van 

De Wit’s gave als herder en leraar. Op donderdag 8 april 1954 slaat het noodlot toe: 

Willem de Wit overlijdt onverwacht. De dag daarvoor is hij nog volop bezig, maar wel 

vermoeid: hij leidt twee catechisaties en doet dat zittend. Tegen de latere ds. Laurens 



 

 

Vogelaar zegt hij nog: “Je kunt niet beter sterven dan in de dienst des Heeren”. ’s 

Avonds gaat hij nog voor in een dienst in zijn vorige gemeente Moerkapelle.  

 Thuisgekomen, krijgt hij ernstige pijn in zijn rug en kan daardoor niet slapen. Hij laat 

zijn huisarts komen, die hem een injectie toedient. De Wit vraagt nog: “Dokter, ik kan 

morgen toch nog wel een huwelijk bevestigen in Utrecht?”. De huisarts antwoordt: 

“Man, wees toch voorzichtig, je werkt je nog eens dood”. 

 Kort daarna krijgt De Wit pijn op de borst, hij heeft een hartaanval, en nog geen tien 

minuten later, om 01.00 uur blaast hij de laatste adem uit. Hij is dan pas 47 jaar. Hij 

laat een zwakke vrouw achter, voor wie hij altijd bezorgd en liefdevol was geweest. 

Zijn broer Daan gaat direct naar Leiden en is een week bij zijn schoonzuster gebleven 

om haar te steunen.  

 Het bericht van het plotseling overlijden van ds. De Wit wordt met grote ontroering 

vernomen en verwekt grote verslagenheid en droefheid in vele delen van het land. Hij 

was onder andere bekend door zijn weldoorwrochte rede “De wereld der Engelen", die 

hij enkele jaren voor zijn dood hield op de jaarvergadering van het Landelijk Verband 

te Utrecht en die in druk is verschenen.  

 Ds. De Wit was een rustige persoonlijkheid, iemand die zijn oordeel en mening niet 

spontaan ten beste gaf, maar alleen na zorgvuldig te hebben overwogen. Hij heeft de 

jeugd in zijn leven altijd een warm hart toegedragen. Meer dan eens heeft hij het 

opgenomen voor het werk, dat voor en door de jeugd werd verricht. 
 

  
Overlijdensadvertentie Overlijdensakte 

 

Begrafenis 

Op maandag 12 april 1954 is de begrafenis. Het kerkgebouw aan de Nieuwe Rijn, 

waarin onder leiding van de oudste predikant ds. A. Verhagen de rouwdienst wordt 

gehouden, kan het grote aantal aanwezigen nauwelijks aan. Uit het gehele land zijn 

afgevaardigden van kerkenraden, vrienden en belangstellenden aanwezig, o.a. uit de 



 

 

gemeenten die ds. de Wit in zijn leven heeft gediend, voordat hij zich aan Leiden 

verbond, namelijk uit Middelburg en Moerkapelle. 

 Ds. Verhagen spreekt over de grote ontroering, die bij de Leidse gemeente toen 

deze het heengaan van haar geliefde predikant vernam. Op zeer hartelijke wijze heeft 

hij ook mevrouw de Wit toegesproken en haar die genade toegebeden, waardoor 

“deze verdrukking er een is van slechts tien dagen, zoals de Schrift daarvan spreekt”. 

 Ds. A. de Blois spreekt namens de synode tot de weduwe en de moeder van de 

ontslapene. Hij brengt in herinnering dat ds. de Wit hem in Gouda als ouderling terzijde 

heeft gestaan. Voorts spreekt namens de scholenbond de oud-predikant van de Leidse 

Gereformeerde Gemeente, ds. Rijksen, nu predikant in Middelburg. 

 Na deze toespraken, het zingen van Psalm 68: 2 en 10 en een dankgebed door 

ds. Verhagen, vormt zich een lange stoet om het stoffelijk te begeleiden naar zijn 

laatste rustplaats op de begraafplaats Groenesteeg, in keldergraf 174, een graf van de 

Gereformeerde Gemeente Leiden.  

 Op de begraafplaats zijn velen reeds aanwezig. Nadat de kist in de groeve is 

neergelaten, wordt het woord gevoerd door ds. K. de Gier uit Den Haag. De hoop van 

het “Zalig zijn de doden, die in de Here sterven”, leeft ook bij ons, aldus deze predikant, 

door wie De Wit in de gemeente Leiden een half jaar geleden werd bevestigd. Ds. de 

Gier memoreert ook de laatste woorden die ds. de Wit schreef: “Allen, die op Hem 

betrouwen, zullen niet beschaamd worden”.   

 Ouderling Van Hooven vertolkt vervolgens de gevoelens van Leidse gemeente door 

te wijzen op de grote verantwoordelijkheid die het Woord, door ds. de Wit in zijn korte 

tijd in Leiden gesproken, op ieder van ons legt. Tenslotte dankt namens de familie de 

heer R. de Wit, een broer van de overledene, voor de belangstelling en het medeleven.  

 Er wordt een nieuwe steen op het graf geplaatst, die er nog altijd is. Deze stèle 

wordt bekostigd door de leden van de Gereformeerde Gemeente Leiden. Een daarvoor 

gehouden collecte brengt bijna het dubbele op van de kosten. Op 26 juni 1954 wordt 

de grafsteen aan de familie overgedragen. 

 

Domineesgraf 

In keldergraf 174 zijn tussen 1888 en 1954 vier 

gereformeerde dominees begraven: Pieter Los 

(1816-1888), Willem den Hengst (1859-1927), 

Gijsbertus van Reenen (1864-1935) en als laatste 

Willem de Wit.  

 Het graf werd in 1888 gekocht door de weduwe 

Los. In 1902 is in dit graf ook Sadrach Jacobus Los 

begraven, slechts 6 maanden jong. 

 In 1927, na het overlijden van dominee Den 

Hengst, is het overgeboekt t.n.v. de Gerefor-

meerde Gemeente aan de Nieuwe Rijn te Leiden. 

 De huidige stèle werd er dus in 1954 op ge-

plaatst en bevat de volgende Bijbeltekst:  

HET VROME VOLK IN U VERHEUGD, ZAL 

HUPPELEN VAN ZIELEVREUGD. 
 

Keldergraf 174 
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