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DE WOUDKAPEL
EEN GELOOFSGEMEENSCHAP (2)

Otto Tissing, archivaris
De bouw van de kerk had zo’n zware financiële
aanslag gepleegd op de draagkracht van de jonge
gemeenschap, dat in 1924 een orgel er niet
meer af kon. Als noodoplossing werd op een
van de galerijen een vleugel geplaatst, waarop
mevrouw Van Heukelom tijdens de diensten
de gemeentezang begeleidde. Hoewel dit bij
lange na niet voldeed, duurde het nog vijf jaar
voordat – eveneens op de galerij – een speciaal
voor de kerkruimte ontworpen (De Koff ) orgel
in gebruik werd genomen. Met de komst van
het huidige (Blank) kabinetorgel in 1986 werd
het oude afgebroken, hoewel de zwelluiken om
praktische redenen behouden bleven en nog
altijd zichtbaar zijn in de galerijopeningen.
Omstreeks 1928 ging geleidelijk aan in het
gewone spraakgebruik, de naam van het kerkge
bouw de officiële naam van de ‘Gemeenschap
als afdeling van de N.P.B.’ vervangen. Ook het
bestuur gaat zich nu naar buiten profileren als
‘het bestuur van De Woudkapel’.
Het bestuur, dat het ledental van de
Gemeenschap zo graag wil laten groeien, stelde
dat propaganda hier hét middel voor is. In
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de plaatselijke kranten verscheen in 1929 een
bericht:
‘In de Woudkapel aan de Beethovenlaan zal
op Donderdag 10 Januari, ‘s avonds tegen half
negen per radio gehoord kunnen worden de
uitzending uit de Groote Kerk in den Haag,
waar de plechtige bijeenkomst en de muziek
uitvoering plaats zullen vinden ter eere van de
herdenking van de blijde inkomst van H.M. de
Koningin Moeder, 50 jaar geleden, in ons land.
‘t Bestuur van de Woudkapel meent, dat er in
Bilthoven behalve voor de leden van de Oranje
Vereeniging nog voor vele belangstellenden
gelegenheid moet zijn dit plechtig uur mede te
doorleven en heeft hiervoor dankbaar aanvaard
‘t vriendelijk aanbod van een zijner leden om
zijn radiotoestel in de Woudkapel voor dit doel
op te stellen.’
Ter verhoging van de inkomsten stelde het
bestuur de leden in de gelegenheid een vaste
plaats tijdens de diensten te huren. Tegen
betaling van aanvankelijk ƒ 3,– per jaar kon
men het recht op een eigen stoel kopen. De
verhuurde stoelen waren met een punaise in de
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De kansel van de Woudkapel.

knop als zodanig gemarkeerd, opdat niet een
argeloze bezoeker daarop zou plaats nemen.
Overigens kende de Gemeenschap lange tijd de
regeling dat vijf minuten voor de aanvang der
dienst, als voor de tweede maal de klok luidde,
de nog lege vaste plaatsen door anderen bezet
mochten worden. Deze vaste-plaatsenregeling
heeft nog tot 1970 bestaan.
Gedurende de eerste tien jaren werd in de
zondagse diensten voorgegaan door gastpredikanten, maar vooral ook wetenschappers,
dichters en bezielden op elk gebied. Toch, de

behoefte aan een eigen herder groeide naarmate
het ledental toenam. In 1933 kreeg De
Woudkapel zijn eerste predikant:
ds. J. Jac. Thomson (dichter van het lied
‘God roept ons broeders tot de daad’). Op
vele manieren werd de intredende predikant
voorzien van de middelen die nodig waren
voor de uitoefening van zijn taak. De secretaris
schrijft hem:
‘Ik biedt U hierbij aan een Adresboek van de
Bilt/Bilthoven Zomer 1932, zoomede een
plattegrond. Op den laatste heb ik de diverse
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scholen aangegeven, alsook de Woudkapel en de
garage Witte, waar Uw fiets - reeds voorzien van
een belastingplaatje en lamp - is gestald.’
Ds. Thomson is met zijn vernieuwende
stimulansen in de crisisjaren van wezenlijk
belang geweest voor de ontwikkeling en het
voortbestaan van De Woudkapel. In 1938
verliet hij de gemeenschap, waarna opnieuw een
domineeloos tijdperk aanbrak.

De weinigen die toen een televisietoestel bezaten konden in
1953 het paasspel meebeleven.
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De oorlogsjaren
De periode ‘40-’45 was ook voor De
Woudkapel een van verdrukking. Maar ook van
groei. Het ledental steeg in die jaren van 240
naar 460. De nood der tijden dreef de mensen
naar de kerk. In 1942 werd gemeld:
‘De belangstelling voor de
Godsdienstoefeningen was steeds groeiende,
zoodat er bij verscheidene diensten plaatsen
te kort waren en velen deze diensten staande
moesten volgen. Over de vrije plaatsen in de
Woudkapel wordt medegedeeld, dat het aantal
hiervan zeer gering is en wij komen bij zeer
veel Godsdienstoefeningen stoelen tekort. Er
kunnen bij het orgel nog 20 stoelen geplaatst
worden, doch wij zijn er niet in geslaagd om
stoelen te koopen, dit zal ook wel zeer moeilijk
zijn. De secr. is van oordeel, dat er nog banken
zijn bij te maken, waarvoor wij desnoods de
losse planken, welke in het fietsenhok liggen
opgestapeld, kunnen gebruiken.’
Maar ook verdriet en ellende bleef de
gemeenschap niet gespaard. Van vier
Woudkapellers uit het verzet staan de
namen op het monument voor gevallenen
bij Jagtlust. Anderen raakten door honger
uitgeput of stierven aan een besmettelijke
ziekte. Joodse leden moesten onderduiken.
Ook het kerkgebouw ontkwam niet aan het
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oorlogsgeweld. In het jaarverslag van 1944
schreef de secretaris:
‘Op 3 September had in den middag een zwaar
bombardement op het vliegveld Soesterberg
plaats, hierbij is een bom van zwaar kaliber
terechtgekomen op een afstand van 30 meter
van ons kerkgebouw.
Juist tijdens dit gebeuren bevond ik mij met
mijn vader in het gebouw. Dit moment is wel
het meest critieke in de oorlogsjaren voor mij
geweest. Wij dachten niet anders alsdat wij
onder het puin van het instortende kerkge
bouw bedolven zouden worden. Nadat een
dicht gordijn van stof was opgetrokken en wij
daardoor weer wat konden onderscheiden,
hebben wij de schade in ogenschouw genomen.
Tot mijn groote vreugde mocht ik constateeren
dat dank zij de hechte constructie van het
gebouw de schade meeviel. Een groot aantal
dakpannen lag op den grond terwijl verder
de schade beperkt bleef tot ramen, deuren en
plafond. Wij mochten onze mooie Woudkapel
dus behouden.’
In die moeilijke dagen deed zich het ontberen
van een predikant extra gevoelen. Ten leste werd
in 1944 een voorganger aangesteld, de heer E.
van Loenen. Met verve nam deze het jeugdwerk
ter hand. Er werden weer maandelijkse
jeugddiensten gehouden. In de adventstijd van
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de hongerwinter voerden de jongeren zelfs een
kerstspel op. Tegelijk echter stelde het bestuur
een sociale commissie in, die moest helpen waar
de nood niet meer alleen kon worden gedragen.
De Bilt scheidt zich af
In maart 1946 - de middelen van vervoer waren
nog lang niet als voor de oorlog - deed het
‘Biltse probleem’ zich het eerst gelden. In april
kwam Van Loenen met een rapport:
‘In de vergadering wordt de aandacht gevestigd
op die leden van de Woudkapel die te De
Bilt wonen. Dit betreft een twaalftal leden.
De Woudkapel is voor deze leden wel zeer
ver afgelegen, zoodat de meesten dan ook in
Utrecht de kerk bezoeken.’
Maar het Woudkapelbestuur zag veel praktische
bezwaren, en vond dat de Biltse vrijzinnigen in
het geheel niet van verzorging verstoken waren.
‘Verder kunnen de leden in De Bilt per
autobus naar de Woudkapel en per tram naar
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Utrecht. Mede gezien de omstandigheden dat
er in Bilthoven nog zeer veel werk is te doen,
waardoor onze Voorganger de handen meer dan
vol heeft besluit het bestuur niet over te gaan tot
het houden van Godsdienstoefeningen in De
Bilt’
In De Bilt ging men echter door met het
zoeken van een eigen weg. In oktober bleek dat
daar een ‘Comité voor Vrijzinnig Christelijke

Prediking te De Bilt’ was opgericht.
‘Ds. de Koning uit Utrecht heeft onzen
Voorzitter in kennis gesteld, dat men in
De Bilt wil komen tot bovengenoemde
prediking. Het ligt in de bedoeling dat hieraan
wordt medegewerkt door de afd. Utrecht
van de N.P.B. alsmede de kringen van de
Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijz. Herv.
te Utr. alsmede de Woudkapel te Bilthoven. De

De Woudkapel ingericht als tempel van de Vrijmetselaarsloge ‘De Unie van Utrecht’.
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Voorzitter meent, dat nu het werk in de Bilt op
een dergelijke gemeenschappelijke basis wordt
ter hand genomen de Woudkapel niet achter
kan blijven. Zijn voorstel om tot deelname te
besluiten wordt aangenomen.’
En zo startte het comité in De Bilt, aanvankelijk
met de bedoeling de zondagse prediking te
stoppen als er weer goede busverbindingen met
de Woudkapel en Utrecht zouden zijn.
De diensten werden eens per 14 dagen
gehouden in het gymnastieklokaal van de Theo
Thijssenschool aan de Tuinstraat; men zong
bij een geleend orgeltje en zat op geleende
stoelen. Het orgeltje en de stoelen moesten
telkens gehaald en teruggebracht worden. In de
eerste dienst in oktober 1946 ging de heer Van
Loenen voor. Hij bood namens De Woudkapel
een bijbel aan.
Het comité was van plan zichzelf eind ‘49 op te
heffen, maar zover zou het niet komen. In 1956
– inmiddels was ds. J.C. Meijer als predikant in
De Woudkapel gekomen – vormde het comité
zich om tot een volwaardige afdeling van de
Nederlandse Protestanten Bond. Als predikant
werd benoemd ds. J.L. Klink, destijds bekend
van haar kinderbijbel. Men kerkte in de aula
van de Buys Ballotschool.
Gebrek aan vrijwilligers en financiën waren er
de oorzaak van dat het Biltse initiatief op den
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Het monument ‘Ont moeten’ in de tuin.

duur strandde. In 1968 werd de afdeling De
Bilt opgeheven, nadat zij precies twaalf jaar had
bestaan.
Naar nieuwe vormen van spiritualiteit
In 1960 kwam ds. J.H. Hanneman naar De
Woudkapel. Hij zag al gauw dat de kerkzaal als
centrum voor de eredienst uitstekend voldeed,
maar dat een gebouw bij de kerk waarin allerlei
activiteiten als jeugdwerk, gemeenteavonden,
vergaderingen en zondagsschool konden worden
gehouden, voor een moderne godsdienstige
gemeenschap onontbeerlijk was. Hoewel het
bestuur zorgen had over de financiering van
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Het labyrint in de tuin aan de Beethovenlaan.

zo’n project, waren vele leden dadelijk voor. Een
felle tweestrijd ontbrandde echter over de vraag
of het gebouwtje los in de tuin zou kunnen
worden neergezet of juist tegen de bestaande
achtergevel gebouwd moest worden. Men koos
uiteindelijk voor de laatste optie, hoewel dat het
oorspronkelijke ontwerp van de architect zeer
heeft aangetast.
Medio jaren zestig klaagde opnieuw een lid over
een oud gebruik dat velen al jaren een doorn in
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het oog was. Hij schreef:
‘Het valt mij telkens op, dat
wanneer iemand ‘s zondags de
Woudkapel betreedt, de eerste
kennismaking een collectebus is.
Op de meest ouderwetse manier
wordt plaatsengeld gevraagd.
Indien men dan rond ziet, dan
zijn de plaatsen amper vrij en dan
kan men nog waarnemen, dat
een aantal mensen zich afvraagt:
waar mag ik nu wel en niet zitten.
Als men kennissen heeft, die niet
over zo’n brede beurs beschikken
en men zegt, waarom zoudt u niet
eens een keer naar de Woudkapel
gaan, dan plaatst men zo’n gezin al
dadelijk voor de ‘bus’.U zult met
mij hebben waargenomen, dat dit
vragen van plaatsengeld in heel veel kerken is
verdwenen en dat de Woudkapel hierin beslist
achterblijft. Gasten die de kerk bezoeken, biedt
men een plaats aan en men begint niet direct te
vragen: wat wilt u voor uw stoel betalen?’
Na een twee jaar durende discussie werd de
verkapte entreeheffing afgeschaft. Maar De
Woudkapel vernieuwde zich verder. Men begon
jaarlijks een programmaboekje uit te geven
waarin alle activiteiten werden (en nog worden)
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vermeld. Kerkdiensten, lezingen, cursussen en
alternatieven voor een kerkdienst:
‘Uitgaande van de doelstelling van onze
vereniging is besloten, bij wijze van experiment
gedurende ongeveer een half jaar de zondagse
kerkdienst in de Woudkapel éénmaal per maand
te vervangen door een bezinnings-samenkomst
zonder kerkelijke signatuur, teneinde hiermee
iets te ondernemen voor de buitenkerkelijken
en voor degenen die door de huidige vorm van
kerkdienst weinig worden aangesproken.’
Nu, 37 jaar later, trekken deze samenkomsten
nog altijd veel bezoekers.
Na het emeritaat van ds. Hanneman, werd
in 1974 ds. R.G. van der Voet als predikant
benoemd. Hij zette de lijn van vernieuwing
die door zijn voorganger was ingezet krachtig
voort. Een nieuwe wind waaide door de
Woudkapelgelederen. De jeugd ging niet
meer naar catechisatie, maar kwam bijeen in
gespreksgroepen waar de dominee op zijn eigen
aimabele wijze met de jongeren discussieerde
over onderwerpen die hén interesseerden. De
‘stichtelijke’ draden vlocht hij dan ongemerkt
door het gesprek heen. In een paar jaar bereikte
hij zo tachtig kinderen.
Er kwamen filmavonden en zondagmiddagconcerten. Een ouderenkring en een
gesprekskring voor jonge echtparen. De twee-
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jaarlijkse markt kreeg nieuwe stimulansen, met
omzetten die tot ver boven de twintigduizend
gulden uitstegen. En opnieuw werd de
Woudkapel uitgebreid met een nieuwe zaal.
Met de komst van ds. M.E. Boersma in 1988
ontwikkelde De Woudkapel zich tot een
open religieuze gemeenschap. Het aantal nietprotestanten en niet-kerkelijkgebondenen nam
toe. De vereniging kreeg een nieuwe officiële
naam waarin het woord ‘christelijk’ niet langer
voorkomt. Zo wilde (en wil) De Woudkapel
als geloofsgemeenschap, bezinningscentrum,
ontmoetingsplaats en inspiratiebron een
geestelijk onderdak bieden aan een grote
verscheidenheid van mensen.
In 1998 werd tijdens de viering van het 75-jarig
bestaan in de tuin een stenen tafel als monument
onthuld, waarin de symbolen van de vijf
wereldgodsdiensten zijn gegraveerd. Een aantal
jaren geleden legde een groep enthousiaste leden
in diezelfde tuin een labyrint aan dat door een
ieder vrijelijk kan worden gelopen.
Sinds een jaar heeft De Woudkapel voor het
eerst een vrouwelijke predikant: ds. Tina Geels.
Waarheen zij de gemeenschap gaat leiden zal pas
na zekere tijd historie zijn.

73

