
 

 

Pieter Los (1815-1888), keldergraf 174, vak B 

Van boekhandelaar tot zelfstandig predikant 

 

Personalia 

Geboren: 25 november 1815 te Schiedam 

Zoon van Gijsbert Pieterszn. Los en Christina Boonzajer van Jeveren 

Gehuwd met: (1) Ida Bonte op 27 oktober 1841 te Dordrecht 

  (2) Ploontje van Pienbroek op 28 september 1869 te Terneuzen 

Overleden: 27 oktober 1888 te Leiden 

Begraven: 31 oktober 1888 

 

Samenvatting 

Pieter Los wordt in 1815 te Schiedam geboren in een onderwijzersgezin. Na de school 

te hebben doorlopen gaat hij in 1835 naar Dordrecht, waar hij een boekhandel 

overneemt van Maria van Asperen, de weduwe van Engel Bonte.  

 De boekhandel is zakelijk geen succes: Pieter is geen zakenman, te goed van 

vertrouwen en daarvan wordt op grote schaal misbruik gemaakt. Pieter trouwt in 1841 

met Ida Bonte, de dochter van Maria. Met haar krijgt hij twee kinderen, die beiden maar 

kort leven. Ida heeft succes met haar kinderboeken, die zij schrijft onder het pseudo-

niem ‘Johannes’.   

 Pieter komt in 1848 op een keerpunt in zijn leven door 

een rede van de Duitse zendeling Karl Gützlaff. Hij gaat 

zich in theologische onderwerpen verdiepen en daarover 

verhalen schrijven. Ook gaat hij als oefenaar preken 

geven en wordt hij evangelist. 

 In de zestiger jaren krijgt hij problemen met de in zijn 

ogen te losse manier waarop binnen de Hervormde Kerk 

met de geloofsleer wordt omgegaan. Hij maakt in 1869 

de overstap naar de Gereformeerde Gemeente onder ’t 

Kruis.  

 In datzelfde jaar verliest hij zijn vrouw en hertrouwt 

Pieter met Ploontje van Pienbroek.  

 Ook met de Kruisgemeente krijgt ds. P. Los al snel 

problemen waarna hij in 1870 overstapt naar de Lede- 

 
Portret ds. Pieter Los (1875) 

boeriaanse gemeente. Daar zal hij opnieuw problemen krijgen en wel door eigenzinnig 

handelen. In 1877 mondt dit uit in een breuk. 

 Ds. Los gaat verder als zelfstandig predikant en krijgt nog wel een drietal volge-

lingen. Tien jaar later wordt hij ziek en op 27 oktober 1888 overlijdt Pieter Los. Zijn 

denkbeelden laat hij na in zijn vele geschriften. In keldergraf 174, waarin hij wordt 

begraven, zullen later nog drie andere dominees hun laatste rustplaats vinden. 

 



 

 

Volledige versie 
 

Opvoeding 

Pieter Los wordt op 25 november 1815 in Schiedam geboren als zoon van de onder-

wijzer Gijsbert Pietersz. Los (1781-1847) en Christina Boonzajer van Jeveren. Pieter 

is het derde kind in een gezin van zeven. Hij heeft twee oudere zussen, Cornelia (1812) 

en Henriëtte Gerharda (1813), en na hem komen nog Berendina Elisabeth (1817), 

Jacob Agathus Christiaan (1820), Maria Hendrika (1822) en Gijsberta Christiana 

Martina (1824). Vanwege het beroep van zijn vader is het niet verwonderlijk dat Pieter 

een uitstekende opvoeding krijgt.  
 

 
Geboorteakte Pieter Los (gemeente Archief Schiedam) 

 

Boekhandelaar en huwelijken 

In 1835 vertrekt hij vanuit Schiedam naar Dordrecht, waar hij een boekhandel in de 

Voorstraat overneemt. Deze boekhandel was van Engel Bonte (soms ook geschreven 

als Bonten). Toen Bonte in 1833 overleed, zette zijn weduwe, Maria van Asperen, 

aanvankelijk de zaak voort, maar verkocht deze twee jaar later aan Los. Na deze koop 

verhuizen ook de ouders van Pieter naar Dordrecht. 

 Zakelijk gaat het erg moeizaam: hij heeft teleurstelling op teleurstelling en lijdt 

verlies op verlies. Pieter Los is te goed van vertrouwen en daarvan wordt regelmatig 

misbruik gemaakt. 

 Pieter leert Ida Bonte (1812-1869) kennen, de dochter van Engel Bonte en Maria van 

Asperen, en op 27 oktober 1841 trouwt hij met haar in Dordrecht. 



 

 

 Er worden twee kinderen geboren, die echter beiden maar zeer kort hebben geleefd: 

Gijsbert Pieter (geboren op 7 februari 1843 en drie dagen later overleden) en Gijsbert 

Christiaan (geboren op 21 mei 1844 en overleden op 22 oktober van dat jaar). De 

ouders zullen hier veel verdriet over hebben gehad.  
 

 

Ida Los-Bonte(n), schrijfster onder het pseudoniem ‘Johannes’ 

Ida groeit op tussen de boeken van haar vader, de boekenhandelaar Engel Bonte. 

Zelf gaat zij poëzie en proza schrijven voor een jeugdig publiek. Uit zielsverwant-

schap met de apostel Johannes kiest zij voor het pseudoniem Johannes.  

 Haar eerste stukken verschijnen in het door haar man Pieter Los uitgegeven 

tijdschrift Leidsman der jeugd. Later ook in andere christelijke bladen als Maria en 

Martha. Ida schrijft heel onderhoudend. De entourage is de negentiende-eeuwse 

standenmaatschappij met haar structurele misstanden. Haar oeuvre weerspiegelt 

het geloof in de goddelijke voorzienigheid en zijn christelijk en warm van toon. 

Bijbelteksten en Bijbeltaal horen bij het stramien van haar verhalen.  

 Door de bijzondere aandacht voor de bijbel onderscheidt Ida Bonte zich van haar 

schrijvende protestante tijdgenoten, die de moraal centraal stellen. Van huis uit 

behoort zij tot de Waalse gemeente. Ida publiceert onder andere: 

- Maandrozen (1850) 

- Lichtpunten en schaduwzijden (1851) 

- Lief en Leed (2 delen, 1851 en 1852) 

- Een jaar levens (1852) 

- Levensstromen. Herinneringen aan de rand des grafs (1852) 

- Vierentwintig schaduwbeelden: luimige dichtstukjes (1853) 

- Een bezoek in de inrigting voor doofstommen te Rotterdam (1854) 

- De humorist. Luimige gedichten, voordrachten en berijmde anecdoten (1860) 

Op 1 april 1869 overlijdt Ida Bonte in Dordrecht, zesenvijftig jaar oud. 
 

   
 

 

 

 



 

 

Van boekhandelaar tot prediker 

Pieter Los heeft een moeizaam bestaan als 

boekhandelaar. Hij is aangesloten bij de 

Hervormde Kerk en luistert in april 1848 naar 

een rede van de Duitse zendeling Karl Gützlaff 

(1803-1851), die in Siam en China werkzaam is. 

Deze toespraak brengt een ommekeer in zijn 

leven en hij wordt, in zijn eigen woorden, van 's 

Heeren wege tot waarachtige bekering gebracht.  

 Pieter Los gaat zich in geestelijke zaken 

verdiepen en begint ook stichtelijke verhalen, 

vooral voor kinderen, te schrijven, die hij zelf 

uitgeeft. Daarnaast gaat Pieter preken. 

 Verder verzorgt hij vanaf 1857, met hulp van 

anderen, een jaarlijkse uitgave onder de titel De 

Lusthof Sions, bedoeld voor vertroosting, ver-

kwikking en opwekking van des Heeren arm en 

 
Karl Gützlaff 

ellendig volk, en tot verheerlijking van den nooit volprezen Eeuwigen Enigen en 

Drieëenigen Verbonds God. 

 Los begint op te treden als oefenaar1. Hij wordt evangelist van de vereniging 

Vrienden der Waarheid, omdat hij hierdoor verwacht bij te kunnen dragen aan het 

“herstel van de Hervormde Kerk”, die hij te veel aan “modernisme” vindt doen. Los 

bestrijdt deze “ruige geesten uit de afgrond”. Voor deze kerkelijke activiteiten krijgt hij 

slechts een geringe vergoeding, maar hij is er tevreden mee.  

 Op de duur houdt hij het bij de hervormden niet uit; hij ziet het schip der kerk van 

lieverlede zinken, hoewel hij en anderen “pompten en schepten om het wrak boven te 

houden”. Kort na 1860 komt Los in moeilijkheden, omdat hij niet weet bij welke kerk hij 

zich moet aansluiten. Even trekt hij naar de Christelijke Afgescheidenen, maar na 

studie gemaakt te hebben van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, kan hij dat niet meer.  

 Hij vindt dat die kerk Christus heeft verloochend door vrijheid te vragen. Los blijft 

voorlopig nog Hervormd, totdat hij een bundeltje van ds. Ledeboer in handen krijgt en 

daarin leest: “Wij strijden voor de Dordtse leer; omdat zij is van God den Heer”.  

 

De Kruisgemeente in Leiden 

Rond 1867 komt er een verzoek van de Kruisgemeente te Leiden om eens te komen 

preken in hun kerk aan de Nieuwe Rijn. Die gemeente verkeert in een “kwijnende 

toestand” na het vertrek van ds. A. van den Oever naar Amsterdam. Na eerst 

geweigerd te hebben, is Los later toch regelmatig op hun Leidse kansel te vinden. Na 

een half jaar krijgt hij een beroep, waarvoor hij bedankt. Drie maanden later wordt 

opnieuw een beroep op hem gedaan en nu stemt hij toe. Op 25 maart 1869, een week 

voor het overlijden van zijn eerste vrouw Ida Bonte, wordt hij met goed gevolg 

geëxamineerd.  

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme


 

 

 Op 3 mei 1869 wordt Pieter Los door ds. Van den Oever bevestigd als predikant 

van Leiden. De volgende dag verbindt ds. Los zich aan zijn gemeente in de 

Sleutelstad.   

 Al spoedig voelt hij zich in de Kruiskerken niet meer op zijn gemak. De grondslag 

waarop deze gemeenten zijn gesticht zou volgens Los niet overeenkomen met  Gods 

Woord en daarom kan de zegen des Heeren er niet op rusten. Ds. Los zet vraagtekens 

bij de wettigheid van zijn ambt. 

 Bovendien worden hem zaken bekend “die blijkbaar zonder vreze Gods en tegen 

Gods Woord waren behandeld en ten uitvoer gebracht”. In een ledenvergadering, 

schaart de gemeente zich unaniem achter haar predikant, waarna  Leiden besluit de 

Kruisgemeenten te verlaten. Eind februari 1870 ontvangen de zustergemeenten 

bericht van deze scheiding. 

 

Tweede huwelijk 

Nadat Ida Bonte in april 1869 is overleden, hertrouwt Pieter binnen een half jaar: op 

28 september treedt hij te Terneuzen in het huwelijk met Ploontje van Pienbroek, een 

negenenveertigjarige ongehuwde vrouw, werkzaam als winkelierster. Hoe zij elkaar 

ontmoet hebben is niet bekend. 
 

 
Trouwakte Pieter Los en Ploontje van Pienbroek 

 

Het echtpaar woont vanaf 1869 tot de dood van Pieter in 1888 in Leiden op de Nieuwe 

Rijn (nr. 76). Dan keert Ploontje terug naar Terneuzen, waar zij in 1906 op zesen-

tachtigjarige leeftijd overlijdt. 



 

 

De Ledeboeriaanse gemeente 

Enige tijd nadat ds. Los afstand heeft genomen van de Kruisgemeenten informeert een 

ouderling van de Ledeboeriaanse gemeente2 of hij geïnteresseerd is om toe te treden 

tot dit verband van gereformeerde kerkelijke gemeenten. Ledeboer is inmiddels 

overleden, maar ds. Los kent ook diens opvolger ds. P. van Dijke. Hij schrijft over hem: 

“Deze, den Eerwaarden Heer P. van Dijke, in Zeeland woonachtig, het is niet te 

ontkennen, hij is wettig leeraar in de kerk in Nederland, omdat hij tot het dienstwerk is 

bevestigd door ds. Ledeboer, die een wettig leeraar was in de Hervormde Kerk”. 

 Na diverse gesprekken stemt ds. Los toe in deze overstap en laat hij zich opnieuw 

in het ambt bevestigen, nu door ds. P. van Dijke. Op eerste Pinksterdag 5 juni 1870 

vindt deze plaats in Benthuizen. Met de komst van Los komt er wat meer orde in de 

slecht georganiseerde Ledeboeriaanse gemeenten. 

 In het Rijksarchief te 's-Gravenhage bevindt zich uit 

die tijd een rekwest, gezonden aan Koning Willem III 

(1817-1890) en opgesteld in de algemene vergadering 

van de Ledeboeriaanse gemeenten. 

 Behalve door ds. Los en ds. Van Dijke is dit rekwest 

ondertekend door alle kerkenraden van de aangesloten 

gemeenten. Er wordt een beroep gedaan op de koning 

om de aloude gereformeerde leer volgens de Synode 

van Dordrecht opnieuw te handhaven en te bescher-

men. Verder wordt erkenning gevraagd voor de Gere-

formeerde Kerk en herstel in al de voorrechten van die 

kerk. Het antwoord van de koning, via de minister, is af-

wijzend. 
 

Koning Willem III 

 In 1874 vraagt ds. Los voor de gemeenten rechtspersoonlijkheid aan. Drie maanden 

daarna, in een vergadering te Bruinisse, protesteren sommige gemeenten heftig tegen 

deze daad. Ds. Los doet er in een uitvoerig betoog alles aan om de afgevaardigden 

achter zich te krijgen. De vergadering komt er niet uit en besluit "deze zaak een weinig 

te verschuiven."  

 Het moet niet worden uitgesloten dat deze gevoelige kwestie voor problemen heeft 

gezorgd tussen ds. Los en ds. Van Dijke. Op de jaarvergadering van 1877 wordt een 

forse onenigheid tussen beiden openbaar en de overgrote meerderheid laat ds. Los 

vallen. Deze verklaart "niet één hunner te willen of te mogen bedienen, zolang ze zich 

niet van hunne zonden bekeerden." Ds. Los komt hierdoor buiten dit kerkverband te 

staan.  

 

Zelfstandig verder 

In de periode van zelfstandigheid die nu aanbreekt, richten zich drie voorgangers, 

afkomstig uit de “Dijkiaanse gemeenten”, tot ds. Los, met het verzoek om tot predikant 

bevestigd te worden. Allereerst oefenaar Leendert van der Velde uit Rotterdam. Hij 

                                            
2 . L.G.C. Ledeboer (1808-1863) was predikant van de Nederlands Hervormde Kerk in Benthuizen toen 

hij in 1841 werd afgezet omdat hij zich niet wilde onderwerpen aan de reglementen. Ledeboer gaat dan 

zelfstandig verder met de Ledeboeriaanse gemeenten. 

. 



 

 

wordt op zondag 20 januari 1878 door ds. Los in de volle bediening bevestigd. Sinds 

die tijd vormen Rotterdam en Leiden een classis.3 Vervolgens is het beoefenaar H.H. 

Dieperink Langereis uit Stad aan 't Haringvliet, die nog in datzelfde jaar aanklopt om 

dominee te worden. Ondanks heftige protesten van ds. Van der Velde, vindt op zondag 

11 januari 1880 de bevestiging plaats. De laatste van de drie is beoefenaar D. Wijting 

uit Goes, die op 4 maart 1884 door ds. Los bevestigd wordt. Door de contacten met 

bovengenoemde predikanten, staat ds. Los enkele jaren aan het hoofd van een 

onbestendig kerkverband. 

 

Geschriften  

Ds. Pieter Los heeft vele geschriften op zijn naam staan, bijna jaarlijks is er een 

publicatie, de meeste onder eigen naam en sommige onder pseudoniem ‘Joël’ of ‘De 

oude pelgrim’. We noemen de volgende artikelen: 

• Klanken uit het verledene en tekenen des Allerhoogsten  (1855) 

• Slechte tijden, Blikken naar binnen, naar buiten en naar boven (1856) 

• De nationale vloek (1856) 

• Het leven en sterven van Dr. Whitaker (1858) 

• Gods vrije genade verheerlijkt in Maartje Meyburg (1859) 

• Dwaallichten (1860) 

• Het vergaan van de Capelsche stoomboot “De Langstraat” op Pinkstermaandag (1860) 

• IJsschotsen en watervloeden (1861) 

• Spoorwegen (1861) 

• De kraaijende haan (1861) 

• De Synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis  

    (1861) 

• Licht en donker, uit Philpots Gospel Standard (1862) 

• Oranje, blanche bleu, nieuw volkslied (1863) 

• Matamores gered uit den Spaanschen kerker (1863) 

• Oranje boven! Bij het vijftigjarig bestaan van Neerlands 

    vrijheid (1863) 

• De zwarte doctor (1864) 

• Oranje en Nederland, in de vlakke velden van Waterloo 

     (1865)  

• Dominee Budding, een baken in zee (1867) 

• Liberalen, radicalen, antirevolutionairen en Oranje boven (1868) 

• Een ernstig woord aan allen, die belang stellen om te weten, waarom ik mij heb los 

gemaakt van de Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis, en ben teruggekeerd tot 

de leer, de dienst en de tucht der vaderen (1870) 

• De kruisweg van een oude Pelgrim (1879) 

                                            
3 Een classis is een vergadering van een aantal protestantse kerken in de nabije regio. Zij is het laagste 
boven-gemeentelijke bestuursniveau. De classis bestaat uit afgevaardigden van iedere kerk uit het 
classisgebied. Elke kerk is vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, meestal een predikant en een 
ouderling, die volledig stemrecht hebben. Meerdere classes vormen een provinciale synode en de 
provinciale synodes komen samen in de landelijke of generale synode. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergadering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgenootschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predikant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synode


 

 

Overlijden 

Tegen het eind van de jaren tachtig, is ds. Los niet meer in staat de gemeente te 

dienen. Na een ernstige ziekte van vier maanden, overlijdt hij op zaterdag 27 oktober 

1888, 's middags om 12 uur, bijna drieënzeventig jaar oud. 
 

 
Overlijdensakte 

 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 29 oktober 1888) 

 

 De volgende woensdag, 31 oktober, vindt de begrafenis plaats. "Twaalf dragers, 

leden zijner gemeente, torsten den zielloozen broeder naar zijne laatste rustplaats". 

Aan de geopende groeve spreken ds. Van der Velde uit Rotterdam, ds. J. van 

Mantgem uit Harderwijk, de heer Vaarties uit Dordrecht en een broer van de 

overledene. Om zes uur preekt ds. Van der Velde over Openbaring 14:13: “En ik 

hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den 

Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; 

en hun werken volgen met hen”. 

In het Leidsch Dagblad van die dag staat:  



 

 

Een zeer talrijke schare had zich hedenmorgen op de begraafplaats aan de 

Groenesteeg vereenigd ter opwachting van het stoffelijk overschot van den heer Pieter 

Los Gz., in leven predikant bij de Gereformeerde gemeente alhier.  

 Achter den door vier rijtuigen gevolgden lijkwagen hadden zich bovendien de leden 

van den kerkeraad en eenige gemeenteleden aangesloten, die, op den dodenakker 

aangekomen, den overledene op de lijkbaar grafwaarts droegen. […]  

 Hij heeft daarbij [bij de verkondiging van Gods Woord] veel miskenning onder-

vonden, veel geleden, maar ook veel liefgehad. Liefde voor anderen was immers eene 

der hem kenmerkende eigenschappen. Zijn volgelingen, die hij eene reeks van jaren 

voorging, met zijne eenvoudige, ongekunstelde woorden en sprekende daden, strekte 

hij steeds ten voorbeeld. Met hem zullen de velen, die hij mocht doen bekeeren, veel 

door zijn dood verliezen.  

 Maar een troost is het, dat hij ter eere van Christus gewerkt heeft zoolang hij kon. 

Zijne lijdens- en stervenssponde, waaraan hij zoo lang was gekluisterd, viel hem niet 

zwaar; daarvan ondervonden zij, die hem bezochten, dagelijks de bewijzen. 

 Al kon hij lichamelijk niet meer spreken, zijn geest deed het nog. Het eervol ontslag, 

dat hem na zijn langdurigen arbeid gegeven werd, de eeuwige ruste, welke hij is 

ingegaan ze zijn een hem toekomend deel. Had ook hij, evenals elke sterveling, zijne 

gebreken, voor de weduwen was hij een trooster, voor de wezen een vader, voor de 

armen een verzorger; bij hen, en bij allen, die hem gekend hebben, zal zijne 

nagedachtenis in eere en in dankbare herinnering blijven. 

 

Domineesgraf 

Ds. Pieter Los is begraven in keldergraf 

174. Het graf was de dag voor de 

begrafenis gekocht door de weduwe mw. 

Ploontje van Pienbroek. Op het graf kwam 

een steen met de tekst: 

Wie kent niet deze man, 

door woord en pen vermaard. 

Hij leefde voor zijn Koning 

en zijn gemeent op aard 

Het is een opmerkelijk graf, waarin vier 

dominees zijn begraven. Bijna veertig jaar 

nadat ds. Los ter aarde was besteld werd 

het in 1927 gekocht door de Gere-

formeerde Gemeente om er een andere 

dominee, Willem den Hengst (1859-1927), 

in te begraven. Daarna zijn nog de 

predikanten Gijsbertus van Reenen (1864-

1935) en Willem de Wit (1906-1954) in dit 

graf ter aarde besteld. 

 
Keldergraf 174 

Na deze laatste begrafenis kwam op het graf een de stèle met de bijbeltekst:  

HET VROME VOLK IN U VERHEUGD, ZAL HUPPELEN VAN ZIELEVREUGD. 

 



 

 

 
Grafboek van keldergraf 174 
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