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inleiding

Op dinsdag 22 augustus 2017 overleed, 85 jaar oud, prof.
dr. Tjitze Baarda. Hij was een bescheiden geleerde van bijna 
ongeëvenaard formaat, een stijlvol en beminnelijk mens, een 
gelovig christen en een meelevend gemeentelid van de Paas-
kerkgemeente in Amstelveen. Predikant is hij nooit geweest, 
maar voor talloze predikanten heeft hij veel betekend en zijn 
rol in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland is van groot belang geweest. Vandaar dat de redactie 
van het Historisch Tijdschrift het gepast achtte indien ook 
aan hem een In memoriam zou worden gewijd. Ik sluit me 
daarbij aan. Ook ik behoor tot die predikanten die mede 
door zijn arbeid op een andere manier naar de Bijbel hebben 
leren kijken. Dit artikel moet dan ook gerekend worden tot 
de “werken der dankbaarheid”.1

jeugd en studie

Tjitze Baarda werd op 8 juli 1932 te Vogelenzang (gemeen-
te Bloemendaal) geboren, als zoon van Reinder Baarda en 
Hubertha Jacoba Guyt. Zijn vader kwam uit een Dolean-
tiegezin, zijn moeder was hervormd, en pas bij de doop van 
Tjitze werd ze gereformeerd. Het was een kerkelijk meele-
vend gezin. Zijn vader, die alleen lagere school had en zijn 
brood verdiende als boerenarbeider, was goed geschoold in 
de gereformeerde leer (door de knapen-, jongelings- en man-
nenvereniging), zo herinnerde Baarda zich, en kon zeer bere-
deneerd over kerkelijke en geloofsvragen spreken. Tweemaal 
per zondag ging het gezin ter kerke, eerst in Hillegom, later 
in Bennebroek, toen daar een gereformeerde kerk gebouwd 
was. De dichtstbijzijnde school met den Bijbel was in Ben-
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nebroek, een verre reis voor een kleine jongen. Vogelenzang 
kende alleen een openbare en een katholieke school. Maar 
de hoofdonderwijzer uit Bennebroek kwam zijn ouders 
vertellen dat die verre reis voortvloeide uit de doopbelofte, 
die de openbare school uitsloot. Het was overigens diezelf-
de hoofdonderwijzer die er bij zijn ouders op aandrong dat 
Tjitze na de lagere school het (christelijk) lyceum in Haarlem 
zou bezoeken. Een en ander had niet alleen te maken met 
het talent van deze leerling, maar ook met het feit dat hij in 
een opstel over de vraag “wat wil ik worden?” had geschreven 
dat hij zendeling wilde worden. Op dat lyceum volgde hij 
het gymnasiaal onderwijs, en onder leiding van dr. P.J. Ri-
chel maakte hij in de laatste jaren van de middelbare school 
kennis met het Hebreeuws, een mogelijkheid die in die tijd 
nog vaak geboden werd.
 In 1951 werd hij ingeschreven aan de theologische facul-
teit van de vu, voor de jonge Baarda een enorme overgang: 
“Ik had geen idee wat een universitaire opleiding inhield.” 
Illustratief is de gang van zaken op de dag dat hij zich diende 
in te schrijven. Hij wist niet dat hij geacht werd die dag het 
inschrijvingsgeld contant te voldoen en had dus geen geld 
bij zich. Er zat niets anders op dan weer naar het ouderlijk 
huis, toen in Vijfhuizen, te fietsen om daar het geld op te 
halen, om vervolgens weer naar Amsterdam terug te keren 
en zich alsnog in te schrijven. Maar dat is een anekdote uit 
familiekring. Zwaarder woog hem dat hij er velen trof die 
op de een of andere manier banden hadden met de vu, bij-
voorbeeld omdat hun vader of broer er had gestudeerd, of 
een ander familielid. Hij was de eerste in zijn familie die ging 
studeren, en voor hem was de universiteit een onbekende 
wereld, waarin hij zich onwennig bewoog. Daarbij kwam dat 
hij als fietsstudent niet of nauwelijks aan het studentenleven 
deelnam. De eerste jaren voelde hij zich dan ook niet echt op 
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zijn plaats. Waar hij wel van genoot was de propedeutische 
opleiding, in die tijd verzorgd door de letterenfaculteit, waar 
R.H. Woltjer (Grieks), A. Sizoo (Latijn) en W.H. Gispen 
(Hebreeuws) de aanstaande theologanten onder hun hoede 
namen. Hij raakte er nog vertrouwder met de klassieken dan 
hij al was. Velen lieten bij de colleges van Woltjer verstek 
gaan, maar Baarda leerde van Woltjer grondig de oude tek-
sten te analyseren. “De precisie van zijn observaties en de 
wetenschappelijke opbouw van zijn betoog leerden mij hoe 
iemand in de wetenschap te werk kan/moet gaan.” In dat-
zelfde jaar begon hij aan een schriftelijke studie Semitische 
talen via het genootschap Ex Oriënte Lux, waardoor hij in 
aanraking kwam met teksten die in het algemeen op de vu 
niet aan bod kwamen. Het leidde tot een interessante cor-
respondentie tussen deze jonge student en de ervaren docent 
dr. J. Koopmans, lector Semitische talen aan de Johannes 
Calvijn Academie te Kampen. In 1952 schreef Baarda zich 
ook in als student Semitische Letteren aan de vu. Het Ara-
bisch zou hem te pas komen als hij de zending in zou gaan, 
zo meende hij. En hij hield van talen.
 Het was in deze jaren dat hij zijn grote liefde ontmoette, 
Hilda Giliam, kind uit een zendingsfamilie. Haar vader had 
in het toenmalige Nederlands-Indië het onderwijs gediend 
en repatrieerde met zijn gezin in 1948. Voor haar en voor de 
zending leerde hij Bahassa Indonesia. In 1958 trouwden ze, 
ze kregen vijf kinderen. Hilda zou Tjitze regelmatig vergezel-
len op zijn studiereizen. Het was een zeer gelukkig huwelijk, 
waaraan in 2013 door het sterven van Hilda een einde kwam.
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een wetenschapper ontwikkelt zich

Het sterven van zijn Hilda kwam aan het einde van een glan-
zende carrière. Aanvankelijk lokte de zending. Het liep an-
ders. In het eerste jaar reeds, zo zou hij later stellen, maakte hij 
een soort geloofscrisis mee, waarbij vragen over de waarheid 
van allerlei oudtestamentische verhalen een rol speelden. 
Hoe zit dat nu, met de betrouwbaarheid van de Bijbel?, zo 
vroeg hij zich af. Ook kreeg de studie hem meer en meer in 
de greep. Niet alleen het Semitisch, maar ook de theologie. 
Jaren later herinnerde Baarda zich nog steeds de slotwoor-
den van F.W. Grosheides college (1952-1953) over Rudolf 
Bultmann: “U begrijpt mijne heren”, aldus Grosheide, “dat 
u uit de werken van Bultmann weinig kunt leren wat voor de 
gereformeerde schriftuitleg van belang is”. Dus ging Baarda 
naar de bibliotheek en leende een aantal van Bultmanns boe-
ken. Jarenlang was hij door Bultmann gefascineerd, onder 
meer door diens visie op de verschillen tussen de synoptische 
evangeliën. Dat probleem, zo had Baarda ontdekt, maakt het 
onmogelijk de traditionele gereformeerde visie op de aard 
van het Schriftgezag te handhaven.
 Hoewel zijn hart uitging naar de studie van het Oude Tes-
tament lukte het de nieuwtestamenticus R. Schippers hem 
te strikken als assistent, vermoedelijk omdat hij slagvaardiger 
wist op te treden dan de oudtestamentische hoogleraar N.H. 
Ridderbos. Hij hielp Schippers bij de voorbereiding van col-
leges en artikelen, later nam hij colleges over en begeleidde 
hij promovendi. Met Schippers publiceerde hij een boekje 
over Het Evangelie van Thomas. Ook later zou hij daarover 
schrijven.
 In 1957 legde Baarda het kandidaatsexamen Semitische 
Letteren af, in 1961 het kandidaats theologie, in 1962 het 
doctoraalexamen theologie. Het werd tijd om te promove-
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ren. Zijn belangstelling ging uit naar het Diatessaron, een 
evangeliënharmonie van Tatianus (rond 170 na Chr.). De 
oorspronkelijke tekst is verloren gegaan, we kennen dit boek 
alleen maar uit vertalingen (van fragmenten). Maar zijn dis-
sertatie liet op zich wachten. Zeker, Baarda was geen man van 
grote boeken, dat wist hij zelf maar al te goed. Maar ook het 
optreden van Schippers, over wie hij altijd met groot respect 
sprak, speelde een rol. In feite kon de leermeester de leerling 
niet volgen op zijn speurtocht naar het Diatessaron. Meer 
dan eens liet Schippers hem te lang wachten met zijn mening 
over een ingediend stuk dat tot promotie zou moeten leiden. 
Toen dat bij een derde poging om een dissertatie te schrijven 
weer lang duurde voordat hij een reactie kreeg, wendde Baar-
da zich tot de befaamde Britse geleerde Matthew Black, met 
wie hij als student al had gecorrespondeerd. Deze had slechts 
korte tijd nodig om het manuscript te beoordelen en was 
bovendien bereid om als promotor op te treden. Schippers 
was copromotor. Direct na de promotie, cum laude, op 18 
april 1975, werd zijn lectoraat (sedert 1967) omgezet in een 
hoogleraarschap “op persoonlijke titel”. Schippers was im-
mers nog niet met emeritaat. Zijn faam had zich inmiddels 
in binnen- en buitenland verspreid, de vu wilde hem aan zich 
binden.

heroriëntatie in de theologie

Maar er was nog een andere reden dat de dissertatie van Baar-
da op zich liet wachten dan het feit dat Schippers zijn werk 
niet kon beoordelen. Want tussen 1950 en 1990 voltrok zich 
in Nederland een ingrijpende cultuuromslag, die ook de 
kerken diep beroerde. Deze verliep min of meer geleidelijk, 
maar wel in een steeds hoger tempo. In de jaren vijftig waren 
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op allerlei gebieden onderhuids al tekenen te ontwaren van 
verandering, aan het begin van de jaren zestig werden deze 
manifest, om zich vanaf 1966 in snel tempo te radicaliseren 
en zich in alle hoeken van de samenleving te nestelen. In deze 
laatste periode kwam het enkele malen tot geruchtmakende 
opstootjes, in het bijzonder in Amsterdam. In de kerken en 
aan de godgeleerde faculteit van de vu verliep het proces 
langs dezelfde lijnen: een voorzichtige heroriëntatie in de 
jaren vijftig, grotere veranderingen in de eerste helft van de 
jaren zestig, en ‘opstootjes’ in de tweede helft, uitlopend op 
een grote crisis in de jaren zeventig. Baarda zat er, tegen wil 
en dank, middenin.
 Een belangrijk thema was het Schriftgezag. N.H. Rid-
derbos kwam met een andere opvatting over Genesis 1 dan 
zijn voorganger G.Ch. Aalders. En steeds luider klonk in de 
kerken de roep om herziening van “Assen 1926”, het synode-
besluit dat eiste om o.a. het spreken van de slang in Genesis 3 
letterlijk te nemen. Vooralsnog bleef het Nieuwe Testament 
buiten beschouwing. Maar in 1964 raakte Baarda betrokken 
bij een discussie over het Schriftgezag, toen hij inging op en-
kele beweringen van ds. M.J. Arntzen. De Bijbel zelf stelt het 
probleem van de betrouwbaarheid door de aanwezigheid van 
vier evangeliën, zo meende hij. “Wat moeten we bij al deze 
divergentie met het begrip historische betrouwbaarheid?” 
Het was zijn vriend H.M. Kuitert die Baarda uitnodigde 
zijn gedachten over de betrouwbaarheid van de evangeliën 
aan het papier toe te vertrouwen. Het boekje, verschenen in 
1967, kreeg een plaats in de reeks Cahiers voor de gemeente. 
De bedoeling van de serie was de gemeente voor te lichten 
over de jongste ontwikkelingen in de theologie. Met vijf van 
de tien deeltjes gewijd aan de vragen rond het Schriftgezag is 
duidelijk waarop de spanningen in de gereformeerde wereld 
zich concentreerden. En hoewel ook over sommige andere 
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bijdragen vanuit traditioneel oogpunt wel een en ander viel 
aan te merken, richtte de aandacht zich op de bijdrage van 
Baarda aan de serie. Deze verbleef op het moment van ver-
schijnen in Schotland, waar hij een half jaar lang lecturer was 
in St Andrews, de universiteit waaraan Matthew Black ver-
bonden was. Het effect van zijn boekje heeft hem verbijsterd. 
“Na mijn terugkeer uit Schotland bleek ik in onwerkelijke 
kerkelijke disputen terecht te zijn gekomen, culminerend in 
gravamina en kerkelijke commissies”, zo vertelde hij.

de voorlichting van baarda aan zijn  
kerkgenoten

Ik geef een samenvatting.2 In zijn “Ten geleide” verwijst 
Baarda naar de kerkelijke discussie over “Assen”. Het was 
hem opgevallen dat de vraag naar de historische betrouw-
baarheid niet of nauwelijks aan de orde kwam in verband 
met de evangeliën. Hij suggereert dat er wellicht sprake is 
van heilige schroom om op die manier de evangeliën te lezen. 
Of ook van de angst dat als je eenmaal aan de historiciteit 
van de evangeliën komt, tenslotte ook de Opstanding in het 
geding zal komen. In feite gold nog steeds het adagium van 
Grosheide: “Alles wat het Nieuwe Testament ons mededeelt, 
is waar in dien zin, dat het aldus gebeurd is, gelijk het wordt 
beschreven.” Men moet er aan vasthouden dat feiten die ons 
worden medegedeeld, feiten zijn en “dat ze zich zoo hebben 
toegedragen, als ze ons worden verhaald”. Voor Baarda ech-
ter waren de oude fronten veranderd. Zowel de positie van 
A. Kuyper (in welke lijn ook Grosheide zich bewoog) als die 
van diens moderne tegenstanders was zijns inziens achter-
haald. Het moest anders, en het moest in het besef dat het 
ook “ons werkelijk te doen is om de Christus der Schriften”. 
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Dat besef zou er, zo hoopte hij, toe bijdragen dat “de wegen 
niet uit elkaar gaan, maar veeleer, ondanks begrijpelijke ver-
ontrusting en bezorgdheid, naar elkaar toelopen, omdat ze 
gericht zijn op hetzelfde einde”.
 Dit gezegd zijnde neemt Baarda zijn lezers mee op een 
uitvoerige rondgang door de problemen waarvoor het his-
torisch onderzoek hen ten aanzien van de evangeliën stelt. 
Zo maakten vele gereformeerden wellicht voor het eerst 
kennis met de verschillende reisschema’s, de verschillende 
verhalen, de verschillende chronologie en de verschillende 
“woorden” in de evangeliën. Dit alles wordt de lezer in een 
overweldigende hoeveelheid voorgeschoteld. De conclusie 
is dan ook onontkoombaar: “Een van de vruchten van dat 
kritische onderzoek is dat we de Schrift, waarvan we belijden 
dat zij het Woord van God is, als een uitermate menselijk 
boek hebben leren kennen.”
 In het volgende hoofdstuk laat hij iets zien van de lan-
ge geschiedenis die er ligt tussen wat is gebeurd en tussen 
wat wordt verhaald. De lezer maakt kennis met de verwe-
venheid van overlevering en verkondiging, met het proces 
van tekstcollecties, met de redactiegeschiedenis en met de 
geschiedenis van de tekst. Baarda komt in dit hoofdstuk tot 
de conclusie: ‘ “er staat geschreven” is niet zonder meer “er 
is geschied”, of: “er is gezegd.” ’ Over het antwoord op de 
vraag wat er dan wel precies is geschied en wat er precies is 
gezegd, moet de moderne historicus zeer terughoudend zijn. 
Ook de boodschap van Pasen is historisch niet verifieerbaar. 
Toch was juist dit het centrale punt in de boodschap van de 
kerk: Hij Leeft. Vanuit dat besef werden in de verkondiging 
de oude verhalen opnieuw verteld en geactualiseerd, soms 
zelfs gevarieerd. Vandaar de verschillen in de evangeliën. Uit-
drukkelijk echter bestrijdt Baarda de gedachte dat het in de 
verkondiging zou gaan om een “creatio e nihilo”. Er was geen 
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sprake van creatie, “op zijn hoogst (cursivering van mij, mja) 
van re-creatie”. Daarbij benadrukt hij uitdrukkelijk de rol van 
de Heilige Geest. De gemeente deed dit alles niet willekeur-
ig, “maar in het gedurig besef dat het de Geest van Christus 
was, die de nieuwe vormen en de nieuwe inhoud aan de oude 
woorden gaf ”.
 Baarda realiseerde zich dat wie met de oude schriftleer 
vertrouwd was, wellicht enige moeite zou hebben met deze 
visie, en hij wees dan ook de weg aan die voor hemzelf be-
gaanbaar was gebleken. Niet: quo vadimus? Maar: ad quem 
vadimus? Niet: waar drijven we heen, maar: tot wie zullen 
we gaan? Voor hem was duidelijk: “Gij hebt woorden van 
eeuwig leven”. Dat is: de levende Heer. Om het anders te for-
muleren: de betrouwbaarheid van wat ons in het evangelie 
verkondigd wordt, hangt niet af van de vraag of de historicus 
al dan niet kan achterhalen wat “echt gebeurd” is, zelfs niet 
van de vraag of alles gebeurd is zoals het staat beschreven, 
maar van de vraag of wij instemmen met de belijdenis der 
kerk over de Levende, in het besef dat het geloof in Jezus ons 
ten diepste door God zelf moet worden geschonken.

het debat over baarda’s geschrift

Een van degenen die afwijzend reageerde was de Kamper 
hoogleraar Herman Ridderbos in het invloedrijke Gerefor-
meerd Weekblad. Zolang het gaat om de erkenning van het 
menselijk karakter van de Schrift kon Ridderbos Baarda nog 
wel volgen. Hij had geen enkele behoefte aan harmonisatie 
of aan schijnoplossingen. Hij wilde daarbij echter blijven 
“binnen de grenzen die de canoniciteit van de Schrift, als 
regel voor geloof en leven, ons stelt”. In dat kader herhaal-
de hij de oude gereformeerde opvatting dat de Schrift niet 
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onder een voor haar wezensvreemde maatstaf mag worden 
gebracht. Dat verweet hij Baarda toen hij erop wees dat 
deze de evangeliën onderwierp aan het “zuiver historisch 
onderzoek” en een onderscheid maakte tussen de partijdige 
voorlichting van de evangelisten en hetgeen de historicus 
met historische zekerheid kan vaststellen. Zo kwam het tot 
het onderscheid tussen de historische Jezus en de levende 
Heer. Bij Baarda hebben de evangelisten hun geloof in de 
Opgestane Heer en wat daarmee samenhangt geprojecteerd 
op het leven van Jezus, aldus Ridderbos. In dit kader stelde 
hij kritische vragen aan het adres van de zogenaamde histo-
rische methode. Kernpunt daarvan is de aanwezigheid van 
analogieën in de geschiedenis. Jezus als rabbi is historisch 
acceptabel, Jezus als de Zoon van God niet. Het is deze me-
thode waarmee Baarda de Schrift benaderde. Daarom werd 
wel erg veel op rekening van de gemeente geschreven. Zo 
verloor de Schrift voor Ridderbos “haar karakter van auto-
ritatieve apostolische overlevering”. Met andere woorden: 
het wordt alles te veel ongrijpbare, vrome fantasie, zonder 
verworteling in de historische werkelijkheid, en het gezag 
van de Schrift wordt opzijgeschoven.
 Dat was stevige, fundamentele kritiek, en nog wel van 
de invloedrijke Herman Ridderbos. Daarmee was de deur 
opengezet voor nog veel meer bezwaarden. Maar eerst was 
het woord aan de kerkhistoricus van de vu, C. Augustijn, 
die zich per omgaande vierkant achter Baarda stelde en 
Ridderbos een stevig antwoord gaf. Hij sprak de Kamper 
hoogleraar allereerst aan op het feit dat deze het historisch 
onderzoek beperkte door een dogmatisch kader (de cano-
niciteit der Schrift) aan te geven. Tevens sprak hij hem aan 
op diens kritische opmerkingen over de historisch-kritische 
methode. De kwestie was veel moeilijker dan Ridderbos het 
voorstelde. Deze ging bijvoorbeeld voorbij aan de onont-
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koombare vraag: wie heeft er nu gelijk, welk beeld is juist: 
dat van Johannes of dat van de synoptici? Ridderbos baga-
telliseerde deze vragen. Voor Augustijn was het gebruik van 
de historische methode de enige manier om de Bijbel seri-
eus te nemen. De moderne methode van historisch onder-
zoek, zo vervolgde hij, gaat ervan uit dat ieder geschrift iets 
verraadt van de tijd waarin het geschreven werd. Daardoor 
wordt zicht verkregen op wat er historisch gesproken aan 
de hand is geweest. Er is geen reden waarom deze methode 
niet op de evangeliën zou mogen worden toegepast (zelfs 
als dat tot de conclusies leidt waartoe Baarda was gekomen, 
zo bedoelde hij natuurlijk te zeggen). Verder wees hij erop 
dat een voortdurende redactie en omwerking van geschriften 
in de oudheid het normale patroon was. Er is geen reden te 
veronderstellen dat de evangeliën aan dat proces zijn ontko-
men. De vraag is dan wel of we zo tot de historische Jezus 
komen. Het antwoord luidt kort en goed: neen. In de eerste 
plaats omdat er niet één beeld van Jezus is. Wel stemmen de 
beelden van Jezus daarin overeen dat ze hem alle tekenen als 
meer dan een gewoon mens. Maar de historicus als historicus 
kan juist dat punt niet bereiken. Dit hangt samen met een 
ander werkelijkheidsbegrip, waardoor het onmogelijk is het 
getuigenis omtrent de opstanding te verifiëren. Wil de histo-
ricus gelovige zijn, dan vereist dit een sprong, een beslissing 
die buiten alle historische feitenkennis om gaat. Het is een 
geloofsbeslissing, aldus de kerkhistoricus.
 Ook Schippers steunde Baarda, zoals blijkt uit zijn eigen 
bijdrage aan de cahiers voor de gemeente. Maar prof. D. Nau-
ta (ook vu) had grote bezwaren. Als de verhalen over Jezus 
historisch gezien onbetrouwbaar zijn, is er geen reden Jezus 
Christus te vertrouwen. Dat was ook het gevoelen van aller-
lei verontruste predikanten en gemeenteleden. H.J. Hegger 
bijvoorbeeld gebruikte grote woorden, maar achtte het niet 
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nodig met Baarda zelf in gesprek te gaan. Hij riep zelfs op 
Baarda te ontslaan! Dat gebeurde niet – de kerken zouden 
dat niet eens kunnen – maar er volgden wel gesprekken met 
deputaten voor de oefening van het verband. Dit deputaat-
schap onderhield namens de generale synode van de Gere-
formeerde Kerken het contact met de faculteit en moest er 
onder meer op toe zien – kort gezegd – dat de docenten 
zich aan de belijdenis zouden houden. Deputaten meenden 
dat Baarda zich niet buiten de grenzen van het belijden der 
kerk had begeven. Ze bepleitten een studiecommissie die 
zich bezig zou houden met de vraag naar de aard van het 
Schriftgezag. De synode volgde het deputaatschap, met 
dien verstande dat het gesprek met Baarda moest worden 
voortgezet. Het leidde tot enkele conferenties tussen het 
deputaatschap en de faculteit.

van oproep tot tucht naar god met ons

Achteraf kan men betreuren dat de synode zich niet ronduit 
achter de hoofdconclusie van deputaten heeft gesteld: Baar-
da bewoog zich niet buiten de grenzen van de belijdenis. Nu, 
met dit besluit, bleef Baarda toch min of meer verdacht. En 
de stemmen die riepen om tuchtmaatregelen waren daar-
mee niet tot zwijgen gebracht. Natuurlijk, er speelde meer 
tussen de kerken en de theologen. Er waren ook discussies 
over H.M. Kuitert, over C. Augustijn en over H. Wiersinga. 
Sommige verontrusten vroegen om het handhaven van de 
tucht. Augustijn wilde de tucht helemaal afschaffen, Ridder-
bos vond dat laatste te ver gaan, want dat zou het einde van 
de Gereformeerde Kerken betekenen. Hij zag niet in hoe de 
beide standpunten zich met elkaar lieten verzoenen. Er had 
zich inmiddels een diepe scheiding der geesten in de kerken 
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voltrokken. Eind 1973 diende de Loosdrechtse predikant 
W.C. van den Brink met enkele anderen een bezwaarschrift 
tegen Baarda in. Het werd een slepende zaak. De synode 
besloot tot tweemaal toe “thans” geen uitspraak te doen over 
de opvattingen van Baarda, maar wel grondige aandacht te 
besteden aan de vraag naar het Schriftgezag. Dat liep in feite 
op niets uit, de meningen waren zeer verdeeld.
 Deputaten voor de oefening van het verband meenden, 
in hun rapport aan de synode van 1975, dat een koersveran-
dering nodig was. Ze vreesden een nieuwe scheuring als op 
dezelfde voet werd voortgegaan. In eerste instantie weigerde 
de synode deputaten hierin te volgen en hun werd opgedra-
gen hun rapport te herschrijven. Maar dezen weigerden dat. 
Wel stelden ze een beschouwing van deputaat B. Rietveld ter 
beschikking, die eerder in eigen kring gediend had ter voor-
bereiding van het rapport aan de synode. Daarmee hebben 
deputaten, en in het bijzonder Rietveld, een beslissende in-
vloed uitgeoefend op de koers van de kerken. Het leidde tot 
een meerdaagse, informele ontmoeting tussen synodeleden 
en theologen, die in goede sfeer verliep. Als gevolg daarvan 
kwam het tot een beter verstaan van elkaar, en men meende 
dat op die weg moest worden voortgegaan. Er kwam een 
nieuwe instructie voor het deputaatschap kerk en theologie, 
dat zich moest bezinnen op de aard van het Schriftgezag. 
Daarmee werd het verband tussen deze deputaten en het 
bezwaarschrift van Van den Brink c.s. doorgesneden. Ove-
rigens werd Baarda, op voorstel van commissielid J. Veenhof, 
uitgenodigd lid te worden van dit deputaatschap. Het leid-
de in 1980 tot de publicatie van God met ons. Over de aard 
van het Schriftgezag. Met het rapport zelf namen de kerken 
afstand van de traditionele gereformeerde inspiratieleer en 
werd ruimte geschapen voor de inbreng van het subject. De 
synode herkende het rapport als een “duidelijke en confes-
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sioneel-verantwoorde uiteenzetting over de wijze, waarop 
de Schrift verstaan wil worden, om te kunnen horen wat de 
God van het Woord ons te zeggen heeft”. Voor Baarda be-
tekende dit rapport dat het zwaard van Damocles eindelijk 
werd opgeborgen.
 Over dit rapport is aanvankelijk veel te doen geweest, maar 
de sfeer in de kerken was danig veranderd: voorstellen om 
het wapen van de tucht weer tevoorschijn te halen, kwamen 
niet meer ter synode aan de orde, en de wijze waarop naar de 
Schrift gekeken werd, was danig veranderd. Aan deze laat-
ste verandering heeft Baarda een grote bijdrage geleverd. Ik 
heb hem weleens voorgehouden, en ik meen dat nog steeds, 
dat zijn betekenis voor de Gereformeerde Kerken groter is 
geweest dan die van H.M. Kuitert. Zeker hebben velen het 
optreden van Kuitert en zijn boeken ervaren als een bevrij-
ding. Maar bij hem was er vooral sprake van afbraak, totdat 
er niets meer over was: geen god, geen kerk. Baarda leerde 
ons de Bijbel met andere ogen lezen. Naar mijn oordeel was 
hij het die de Gereformeerde Kerken bevrijd heeft uit de 
wurgende greep van het fundamentalisme dat zich na de 
Eerste Wereldoorlog van de kerken had meester gemaakt. 
Of daarmee het laatste woord over zijn benadering gezegd 
is? Dat geloof ik niet, theologische kwesties komen nooit 
tot rust, en dat zal met het synoptisch probleem of de visie 
op de Schrift ook niet gebeuren. Maar dat het anders moest 
in de kerken, dat staat wel vast.

een wetenschapper van naam

Zoals gezegd promoveerde Baarda in 1975. Opnieuw richtte 
hij zich op het Diatessaron. Het was een terrein waar de sy-
nodale en verontruste tentakels hem niet konden volgen. Hij 
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verwierf zich een internationale faam. In de Verenigde Staten 
werd hij door collega’s “das Licht vom Osten” genoemd, naar 
de titel van een beroemde studie uit het begin van de twin-
tigste eeuw. Anderen, meer bevoegd dan ik, zullen hierover 
schrijven in andere periodieken. Nadat hij in 1983 hoog-
leraar in Utrecht was geworden, keerde hij in 1990 terug 
naar de vu. In 1997 ging hij met emeritaat, een productieve 
periode volgde. De laatste jaren werden getekend door het 
verlies van zijn vrouw Hilda. Ook wanneer men na die tijd 
op bezoek kwam, was zij aanwezig: er stond ook voor haar 
een kopje klaar.
 Baarda vervulde in de wetenschappelijke wereld talrijke 
bestuursfuncties, was lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van 
Nederlandse Leeuw. Hij was daarnaast een groot brieven-
schrijver, veelal naar aanleiding van iets dat hem stoorde of 
opviel. Dat deed hij op een eigen, onnavolgbare wijze: al-
tijd keurig en beleefd, vaak zo elegant geformuleerd dat het 
soms vernietigende karakter van zijn kritiek de ontvanger 
dreigde te ontgaan. Zo vond ik kritische stukken over het 
zogenaamde “Aramese Onze Vader”, over Ellen ten Wolde 
en haar visie op het Scheppingsverhaal, over Pieter Oussoren 
en zijn “Bijbel van Jezus”, over Paul Cliteur en zijn exegese 
van het verhaal over het offer van Abraham, over Fred van 
Lieburg en zijn pleidooi om de Faculteit der Godgeleerdheid 
maar op te heffen en de religiegeschiedenis onder te brengen 
bij het vak geschiedenis, etc. Altijd barmhartig, erudiet en 
opbouwend was zijn kritiek op de preken die hij hoorde. 
En dat waren er vele, want hij was een trouw kerkganger. 
Op zondag 20 augustus zat hij niet op zijn vaste plaats in de 
Amstelveense Paaskerk. Hij was ons voorgegaan naar huis.

10 februari 2018
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noten

 1. Eerder schreef ik over Baarda in Maarten J. Aalders, 125 jaar 
Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Zoe-
termeer 2005). Zie ook Maarten J. Aalders, ‘Andere tijden, 
andere inzichten’, Present, december 2014 (= www.mjaal-
ders.nl, s.v. ‘Prof. Baarda en zijn trouw aan de Schrift’.) Daar-
aan is bijna alles ontleend, soms letterlijk. Baarda’s archief is 
inmiddels overgedragen aan het Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) 
aan de vu en zal volgend jaar te raadplegen zijn.

 2. Overgenomen uit Aalders, 125 jaar FdG, 276-280.
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curriculum vitae tjitze baarda

1932 * 8 juli Vogelenzang
1938 Willinkschool te Bennebroek
1945 Eerste Christelijk Lyceum Haarlem, afd. gymnasi-

um
1951 Vrije Universiteit Theologie
1952 Propedeutisch examen
1951 Vrije Universiteit Faculteit der Letteren
1957 Kandidaats Semitische letteren
1958 Benoeming tot assistent van prof.dr. R. Schippers
1958 Huwelijk met Hilda Gilliam
1960 Kandidaatsexamen theologie
1961 Doctoraalexamen theologie
1967 Lecturer St Andrews
1969 Lector Vrije Universiteit
1975 Promotie Vrije Universiteit
1975 Hoogleraar Vrije Universiteit
1981 Bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht
1983 Gewoon hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht
1989 Fellow in Harvard
1990 Hoogleraar Vrije Universiteit
1997 Emeritaat
2013 Overlijden Hilda Gilliam
2017 † 22 augustus 2017
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