
Aanvullingen bij Maarten Aalders, 125 jaar Faculteit der Godge- 
leerdheid aan de Vrije Universiteit. 

 
[Bijlage 7] Voormalige hoogleraren 

 
 

Balke, W., Willem, * 10-04-1933 te Baarn, studeerde theologie te Utrecht 
en promoveerde op Calvijn en de doperse radicalen (Amsterdam 1973). 
Hij was hervormd predikant, o.a. te ’s Graveland, en hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam en van Praag. Van 01-09-2001 tot 
01- 05-2003 was hij bijzonder hoogleraar aan de vu voor de 
geschiedenis van de Reformatie. 

Boendermaker, J. P., Johannes Pieter, * Hilversum 7-07-1925, studeer- 
de te Amsterdam waar hij ook promoveerde op Luthers commentaar 
op de brief aan de Hebreeën 1517-1518 (Assen 1965). Hij was hoogle- 
raar aan de UvA (luthteranisme en liturgiek), en van 1 januari   1991 
- 31-08-1995 bijzonder hoogleraar voor de liturgiewetenschap aan de 
vu. 

Boon, R., Rudolf, * Amsterdam 4 november 1920, promoveerde te 
Utrecht op Het probleem der christelijke gemeenschap: oorsprong en ont- 
wikkeling der congregationalistisch geordende kerken in Massachusetts 
(Amsterdam 1951). Hij was hervormd predikant te Landsmeer en 
Purmerland-Den Ilp. Bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan  
de Vrije Universiteit van 01-01-1988 tot en met 31-12-1990. 

Heitink, G., Gerben, * Arnhem 29 juni 1938, studeerde theologie aan 
de ThUK en promoveerde aan de vu op Pastoraat als hulpverlening 
(Kampen 1977). Hij was jeugdwerkadviseur, gereformeerd predikant 
te Elst en wetenschappelijk (hoofd) medewerker aan de ThUK, hoog- 
leraar theologische faculteit vu vanaf 01-01-1988 en ging in 2003 
met emeritaat. Sedert 1996 is hij honorair hoogleraar aan de Univer- 
siteit van Pretoria. Voor een bibliografie zie men A.Lanser e.a. (red), 
De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink (Kampen 2003). 

 
  



 
 

Errata  
 
Blz 219, 294  

H.A. Wiersinga moet zijn H. Wiersinga 
 
Blz 371 

Jenö Sebestyén (1884-1950) studeerde aan de Theologische Academie te 
Boedapest en aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1910-1918 was hij 
privaatdocent aan zijn alma mater. In 1916 promoveerde hij aan de 
staatsuniversiteit te Boedapest tot doctor in de filosofie op een studie over 
Nietzsche en Calvijn. In 1918 werd hij hoogleraar dogmatiek aan de 
Theologische Academie te Boedapest.  

 
 
Blz 394 

De voornamen van prof. H.M. Kuitert zijn Harminus Marinus 
 
Blz . 399 

De voornamen van prof. dr. M. C. de Boer zijn Martinus Christianus
  

 
 


