
1

Gereformeerden onder elkaar

000 Voorwerk.indd   1 14-09-15   22:06



2 gereformeerden onder elkaar

000 Voorwerk.indd   2 14-09-15   22:06



 3

ad chartas-reeks 28

Gereformeerden onder elkaar

Elf opstellen en een preek

Maarten J. Aalders

2015

000 Voorwerk.indd   3 14-09-15   22:06



4 gereformeerden onder elkaar

De AD Chartas-reeks verschijnt onder auspiciën van het Archief- en Docu-
men tatiecentrum van de Gereformeerde Kerken te Kampen.

Foto omslag: Wilhelminakerk te Dordrecht waar de auteur op 24 november 
1954 werd gedoopt. Particulier bezit.

Copyright © 2015 Uitgeverij De Vuurbaak bv, Barneveld

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
ge maakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in 
a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written 
permission of the publisher.

www.vuurbaak.nl

isbn 978 90 5560 509 5
nur 704

Vormgeving: Hans Seijlhouwer, Amstelveen

000 Voorwerk.indd   4 14-09-15   22:06



 5

Inhoud

Woord vooraf   7
Ten geleide   11

1. Leervrijheid versus kleervrijheid   15

2. De eerste gereformeerden in Amstelveen   27

3. Bij het naderend afscheid van de Handwegkerk 
  Preek op zondag 10 maart 2013   55

4. Tweemaal de twee kanten van Kuyper   61

5. F.W.J. Dilloo en zijn mislukte integratie   71

6. Een laatste oprisping? Kampen en de vu in 1912   93

7. Het heilige land of het land van belofte
  Een gereformeerd en een hervormd reisverslag 
  vergeleken   121

8. Magda Stomps (1899-1979)
  Het leven van de eerste theologisch studente 
  aan de vu   135

9. Door het oog van de naald?
  H.H. Kuyper in conflict met de kerkenraad van 
  Bloemendaal   171

10. Een magisch geloof en een dubbele boekhouding?   199

000 Voorwerk.indd   5 14-09-15   22:06



6 gereformeerden onder elkaar

11. De receptie van het werk van de Möttlinger broeders
   in protestants Nederland (1932-1946)   213

12. Gereformeerden, waarheen? 
  De opkomst van de moderne theologie in de 
  Gereformeerde Kerken in de jaren vijftig 
  van de twintigste eeuw   239

Afkortingen   247
Geraadpleegde archieven   249
Enige literatuur   253
Register   265

000 Voorwerk.indd   6 14-09-15   22:06



 7

Dit boek bevat elf opstellen en een preek over de gereformeerde 
wereld zoals die tussen 1834 en 1960 vorm kreeg. Ik schreef er 
regelmatig over in allerlei tijdschriften. De inhoud van sommi-
ge artikelen vond zijn weg naar een van mijn boeken, andere 
bleven min of meer ‘ongebruikt’. Daarom deze bundel.

Wat wil dat eigenlijk zeggen, gereformeerd? Daarover is veel te 
doen geweest, en er zijn talloze kerken die zich gereformeerd 
noemen of voelen. Maar ze zijn niet alle gelijk.
 Tot het gereformeerd protestantisme worden al die kerken 
gerekend die voortkomen uit de zogenaamde Frans-Zwitserse 
reformatie, waaraan de naam van Calvijn verbonden is. Deze 
worden altijd en overal gereformeerd genoemd, reformé, refor-
miert, Reformed. Als in Nederland over de Gereformeerde Kerk 
gesproken wordt, gaat het in eerste instantie om de kerk van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zij zag zich als 
de belichaming van de ge-re-formeerde christelijke religie. Het 
was geen staatskerk, het was wel de door de overheid erkende 
kerk, de ‘bevoorrechte’ kerk. Deze kerk was de publieke kerk, 
als enige stond zij in het volle licht van de openbaarheid, en 
als dienaresse van de overheid vervulde zij in de samenleving 
allerlei taken. Zij zorgde bijvoorbeeld voor de registratie van 
geboorte, huwelijk en overlijden, ze nam het onderwijs voor 
haar rekening, en was voedster en hoedster van normen en 
waarden.
 In 1816 kreeg deze kerk een nieuwe organisatiestructuur, 
een nieuw reglement en een nieuwe naam: de Nederlandsche 
Hervormde Kerk. Toen het in 1834 tot een afsplitsing kwam 
onder leiding van Hendrik de Cock (1801-1842), bekend als de 
Afscheiding, grepen de aanhangers daarvan in velerlei opzicht 
terug op de kerk van de Republiek. Ze wensten daarom ook 

Woord vooraf
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de naam gereformeerd aan te nemen. Dat wilde men zijn, ook 
in een geheel andere kerkelijke en maatschappelijke context: 
kerkelijk, christelijk, als in de zeventiende en achttiende eeuw, 
gereformeerd dus. Dat was ook het streven van hen die in 1886 
betrokken raakten bij een tweede grote kerkelijke afsplitsing 
in de negentiende eeuw, die bekend werd als de Doleantie. In 
1892 kwam het tot een vereniging van beide kerkverbanden 
onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn). Die 
vereniging ging niet overal even snel en even gemakkelijk. In 
sommige plaatsen bestonden lange tijd twee gereformeerde ker-
ken naast elkaar. Men sprak wel van A en B, waarbij A duidde 
op de oudst bestaande kerk, meestal dus de afgescheiden kerk. 
Pas in 1934 was het fusieproces helemaal voltooid. Verschillen 
tussen A en B bleven echter nog lang merkbaar.
 Naast de Gereformeerde Kerken in Nederland bleef de Christelij-
ke Gereformeerde Kerk bestaan en ontstond er in de Nederlandse 
Hervormde Kerk een Gereformeerde Bond. Ook enkele andere 
groepen, meestal voortkomend uit de Afscheiding van 1834, 
voeren het woord gereformeerd in hun naam, zoals de Gerefor-
meerde Gemeenten. Er kwam een Staatkundig Gereformeerde Par-
tij, die haar aanhang voornamelijk vindt in wat tegenwoordig 
de Bible Belt wordt genoemd. Toen de Gereformeerde Kerken in 
1926 en in 1944 te maken kregen met scheuringen, kozen ook 
de hieruit ontstane nieuwe kerken voor het woord gereformeerd 
in de naam. Kennelijk kwam daarmee iets van hun identiteit tot 
uitdrukking. Maar wat? Want hoewel al deze groepen de naam 
gereformeerd voeren, zijn er tussen hen aanzienlijke verschil-
len. Het is nog niet zo eenvoudig op die vraag een antwoord te 
geven.
 Kortom, wie het over gereformeerden heeft, moet zich nader 
verklaren. De gereformeerden die in dit boek aan het woord 
komen, behoorden tot de (hoofdstroom der) Afscheiding, de 
Doleantie of tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. De ge-
bundelde opstellen geven misschien geen kort antwoord op de 
vraag naar het eigene van deze gereformeerden, maar ze wijzen 
wel in een bepaalde richting.

Het is niet moeilijk zaken in de gereformeerde wereld te vinden 
waarmee men de spot kan drijven, waarvoor men zich plaats-
vervangend schaamt of waarover men alsnog boos kan worden. 
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Moeilijker is het de doden recht te doen, zij leefden in een an-
dere wereld dan wij, een wereld die ons in toenemende mate 
vreemd is. Maar juist daarom is het van belang zorgvuldig naar 
het verleden te luisteren. De doden kunnen zich immers niet 
verdedigen. Met dat motto van A.Th. van Deursen als leidraad 
heb ik mijn historische arbeid willen verrichten. Deze gerefor-
meerde wereld is langzamerhand bezig te verdwijnen. Het is de 
wereld waaruit ik zelf ben voortgekomen en die mij gevormd 
heeft. Vandaar de titel: Gereformeerden onder elkaar.

Wie schrijft, maakt schulden, zo las ik ooit. En zo is het. Velen 
hebben mij in de loop der jaren bijgestaan met deskundige ad-
viezen, kritische opmerkingen of waren bereid mijn teksten op 
taal en stijl door te lezen. Ik dank hen allen. Hier noem in het 
bijzonder de naam van drs. R.J. Prent, met wie ik vanaf 1990 
in de wijkgemeente Handwegkerk te Amstelveen heb samenge-
werkt. In hem dank ik alle anderen voor hun bijdragen en voor 
de daarin betoonde vriendschap en collegialiteit.

Zomer 2015
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Ten geleide

De kleding van de voorgangers is tegenwoordig een stuk kleu-
riger dan vroeger, al was het maar door het gebruik van de stola 
in de kleuren van het kerkelijk jaar. Iedereen die predikant 
wordt, komt voor de vraag te staan wat hij op de kansel zal 
aantrekken. Reeds in mijn studententijd boog ik me daarom 
over de herkomst van de predikantskleding. Het kwam tot een 
reeks van publicaties, in 2001 uitlopend op een boek De komst 
van de toga (Delft 2001). Dit artikel is daarvan een samenvatting 
en verscheen in een bundel over allerlei zaken die op de een 
of andere manier bepalend zijn geweest voor de gereformeerde 
identiteit, Het gereformeerde geheugen (2008).

Als elders in de kerkelijke wereld zijn gedurende de laatste 
decennia ook in de Amstelveen-Buitenveldert kerkgebouwen 
gesloten. In de jaren dat ik er werkzaam was (1990-2007), waren 
dat er vijf van de acht. Toen dat lot in 2013 ook de Handwegkerk 
trof, waaraan ik als predikant verbonden ben geweest, richtte 
ik mijn aandacht op de eerste gereformeerden in Amstelveen. 
Het leidde tot een brochure ‘Maar waarlijk, zou God op de aarde 
wonen?’ Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden 
(Amstelveen 2013)’ Deze brochure is hier opgenomen. 

Kort voordat de Handwegkerk gesloten zou worden, werd ik 
uitgenodigd er nog een keer te preken. Ik koos de tekst waarover 
de eerste predikant van deze gemeente in 1866 had gepreekt 
toen de voorloper van dit gebouw werd ingewijd, 1 Koningen 
8:27-39, het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. 
Deze preek werd niet eerder gepubliceerd.

De Amstelveense afgescheidenen gingen in 1892 mee met de ver-
eniging van afgescheidenen en dolerenden, de volgelingen van 
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Abraham Kuyper. Over hem verschenen in 2006 twee boeken, 
geheel verschillend van aard. Het ene boek was van de hand van 
dr. Jasper Vree ter gelegenheid van zijn afscheid van de Vrije 
Universiteit, het andere van de Utrechtse historicus dr. Jeroen 
Koch. Ik schreef er over in het tijdschrift In de marge. Tijdschrift 
voor levensbeschouwing en wetenschap 15 (2006), nr 4, 53-58.

Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis van de Faculteit 
der Godgeleerdheid gedurende de jaren 2000-2005 stuitte ik 
op verscheidene zaken die in het boek daarover geen of onvol-
doende plaats konden krijgen of nader onderzoek verdienden. 
Ik verzamelde bijvoorbeeld materiaal over F.W.J. Dilloo, een van 
de eerste hoogleraren van de vu. Het boek verscheen als 125 jaar 
Faculteit der Godgeleerdheid (Zoetermeer 2005), een uitgebreid 
artikel over Dilloo verscheen in 2008 in het Documentatieblad 
voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 21 (2008) nr 68, 
3-14.

Een andere zaak die ik tijdens dat onderzoek op het spoor 
kwam, betrof een benoemingskwestie uit 1912 die de gerefor-
meerde wereld beroerde. Er moesten twee hoogleraren in Kam-
pen komen, maar ettelijke kandidaten bedankten voor de eer. 
Ze hadden principiële bezwaren tegen een theologische school 
die door de kerken bestuurd werd. Theologische studie moest 
universitair zijn, meenden ze. Uiteindelijk werden J. Ridder-
bos en T. Hoekstra benoemd. Ridderbos had aan Kuypers vu 
gestudeerd, maar was een ‘zoon der Scheiding’, zoals hij het 
zelf verwoordde, Hoekstra was een leerling van Kampen. Dit 
artikel verscheen in het Documentatieblad voor de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis na 1800 25 (2002) nr. 57, 16-34. 

In 1915 verschenen twee reisverslagen van predikanten die naar 
Israël waren geweest. De een, W.J. Aalders was hervormd pre-
dikant in Beesd, de ander, Js van der Linden, was gereformeerd 
predikant in ’s-Gravenhage. Dit bood een mooie gelegenheid 
hun reisverslagen te vergelijken. Het artikel, dat op verzoek van 
de redactie werd geschreven, verscheen in de bundel Reizen 
naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960 (Zoe-
termeer 2008), onder redactie van Frits G.M. Broeyer en Gert 
J. van Klinken. 
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Ook ‘ontmoette’ ik in deze jaren Magda Stomps, de eerste vrou-
welijke student in de theologie aan de vu. Predikante kon ze 
niet worden, althans niet in de Gereformeerde Kerken, want die 
kenden slechts mannelijke predikanten. Maar wat moest ze dan 
met deze studie? Ze kwam in het onderwijs terecht, studeerde 
daarna in Freiburg bij Martin Heidegger, bij wie ze ook pro-
moveerde. In 1940 werd ze lid van de NSB. Met Dolle Dinsdag 
vluchtte ze naar Duitsland, om pas ver na de oorlog voor het 
eerst weer voet op Nederlandse bodem te zetten. Ook dit artikel 
verscheen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkge-
schiedenis na 1800 34 (2011), nr. 75, 14-36.

In de jaren dat Magda Stomps aan de vu studeerde (1919-1924), 
was H.H. Kuyper de sterke man van de Faculteit der Godgeleerd-
heid, en daarmee van de Vrije Universiteit als geheel. Maar ook 
zijn positie was niet onaantastbaar. Dat bleek toen er een klacht 
tegen hem werd ingediend in verband met zijn opvattingen 
over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Zijn wijkpredikant J.C. 
Brussaard liet zich in dit conflict souffleren door onder anderen 
zijn vriend dr. J.G. Geelkerken uit Amsterdam. Heeft Kuyper 
een paar jaar later wraak genomen op Geelkerken toen deze in 
een kerkelijke procedure terechtkwam en uiteindelijk door de 
synode van Assen (1926) geschorst en later afgezet werd? Die 
vraag laat zich niet onderdrukken. Zie Documentatieblad voor 
de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 22 (2009), nr 70, 41-58.

Naar aanleiding van de biografie die ik schreef van Jan Geel-
kerken, Heeft de slang gesproken? (Amsterdam 2013) werd de 
vraag gesteld hoe het mogelijk was dat moderne en intelligente 
mensen als de gereformeerden toch waren vast konden houden 
aan een sprekende slang. Het antwoord heeft alles te maken 
met de spiritualiteit van de gereformeerden. Daarover gaat het 
artikel ‘Een dubbele boekhouding?’ Het verscheen in een tijd-
schrift dat speciaal gestart werd om aandacht aan de verdwenen 
Gereformeerde Kerken in Nederland te besteden, het Historisch 
Tijdschrift GKN (2015) nr 31, 3-14.

De vraag die bij het vorige artikel op de achtergrond meespeel-
de, was de vraag of de gereformeerden eigenlijk wel in won-
deren geloofden. Die vraag keerde terug toen mijn aandacht 
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verschoof naar de Möttlinger broeders, een charismatische 
beweging rond Friedrich Stanger uit Möttlingen. Vanaf 1932 
waren zijn volgelingen ook in Nederland actief. Opvallend is dat 
deze beweging onder gereformeerden weinig aanhang vond, 
terwijl in hervormde kring de openheid voor die beweging veel 
groter was. Hier wordt heel concreet zichtbaar welke gevolgen 
de spiritualiteit van de gereformeerden had voor nieuwe kerke-
lijke bewegingen. Het zou tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
duren voordat gereformeerde theologen zich openstelden voor 
de charismatische beweging. Het artikel verscheen in Kerk en 
Theologie 65 (2014), no 2, 130-149.

Deze gereformeerde wereld bestaat niet meer in die vorm. Grote 
veranderingen kondigden zich reeds in de jaren vijftig aan. 
Daarover schreef ik voor Transparant, het blad van de Vereni-
ging van Christen-Historici 18 (2007), nr 2, 14-17.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt hier en daar kleine 
wijzigingen in de tekst aan te brengen. Meestal betrof het zaken 
van taalkundige aard. In het artikel over de eerste gereformeer-
den in Amstelveen heb ik daarnaast, als gevolg van voortschrij-
dend inzicht, ook enkele inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 
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Inleiding
Hervormden kennen wel leervrijheid, maar geen kleervrijheid, 
bij gereformeerden is dat precies andersom. Aldus een populaire 
typering uit vroeger tijd van de verschillen tussen de Neder-
landse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. Een hervormde predikant mag op de kansel zeggen wat 
hij wil, een gereformeerd predikant mag op de kansel dragen 
wat hij wil. Een hervormde predikant wordt geacht een toga te 
dragen, de gereformeerde predikant dient zich te houden aan 
de leer der kerk zoals deze is verwoord in de Drie Formulieren 
van Enigheid. Dit artikel gaat over de predikantskleding, met 
een minder juist woord: het ambtsgewaad, zoals dat onder ge-
reformeerden al dan niet gedragen werd.1

 Vanouds behoort de discussie over de kleding van de predi-
kant tot de adiaphora, de middelmatige of onverschillige din-
gen. Maar toch kon de discussie daarover hoog oplopen. De 
manier waarop iemand zich kleedt, zegt iets over zijn zelfver-
staan, over zijn welvaart, over de positie die hij inneemt of wil 
innemen in de sociale orde. Iedere kleding spreekt zijn eigen 
taal, ook de predikantskleding. En in de loop der eeuwen bleek 
dan ook herhaaldelijk dat het predikantsgewaad meer was dan 
alleen maar het gewaad waarmee de predikant zich toevallig 
kleedde. Zijn gewaad was een belangrijk signaal, waarmee hij 
zich presenteerde aan kerk en wereld.
 Het predikantsgewaad bestond in de achttiende eeuw uit 
mantel, bef, kuitbroek en steek, samengevat als mantel en bef. 
Het overleefde Revolutie en Franse Tijd en was in de eerste 
helft van de negentiende eeuw voor veel predikanten het ge-
bruikelijke gewaad waarmee zij zich onder de mensen en op de 
kansel begaven. Maar in de loop der jaren begon de weerstand 
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ertegen toe te nemen en werden mantel en bef in enkele kerken 
vervangen door een zwarte toga met bef en baret. De lutheranen 
deden dat in 1843, gevolgd door de remonstranten in 1844. In 
1854 kwam de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
met een aanbeveling. Ondertussen hadden de afgescheidenen 
met pijn en moeite een compromis bereikt over de kleding van 
hun voorgangers.

De afgescheidenen en hun ambtsgewaad
In 1837 ontstond onder de volgelingen van Hendrik de Cock 
(1801-1842) uit Ulrum groot rumoer over het ambtsgewaad. Een 
van de voormannen van het eerste uur, ds. H.P. Scholte (1805-
1868), had het gewaagd mantel en bef niet langer te dragen, 
ook niet op zondag. Aanvankelijk had hij zich gevoegd naar het 
algemene gebruik. Toen hij echter in een van de processen-ver-
baal die tegen hem werden opgemaakt – de overheid had onder 
leiding van Koning Willem i de kerkdiensten van de afgeschei-
denen illegaal verklaard – las hoe zijn gewaad werd aangeduid 
als een priestergewaad, besloot hij het niet meer te dragen. Hij 
was geen priester! Maar er waren er die hem deze daad kwalijk 
namen, en de vraag of een predikant een ambtsgewaad diende 
te dragen, zou uiteindelijk zelfs tot een scheuring onder de 
afgescheidenen leiden.
 Om dat te begrijpen, doen we er goed aan te beseffen dat de 
Afscheiding van meet af aan (minstens) een tweestromenland 
was. Er waren er die, onder aanvoering van De Cock, terug-
verlangden naar de kerk van de Republiek. Voor hen sprak 
het vanzelf dat ze zich verbonden met de Drie Formulieren van 
Enigheid. Zij wensten een nationaal-gereformeerde kerk, ze ver-
langden naar een kerk ‘vereenigd met den Staat’. Artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis stond dan ook in hoog 
aanzien. Dat artikel bepaalde dat het de taak van de overheid 
was alle afgoderij, valse godsdienst en de anti-Christ uit kerk en 
staat te weren en dat de overheid al het mogelijke diende te doen 
om het Koninkrijk Gods te bevorderen. De predikantskleding 
was daarvan een uitdrukking. Dat predikanten in die kleding 
steeds vaker voorwerp van spot waren, deerde hen niet. Zij 
stonden voor de achttiende-eeuwse kerk en theologie. Teveel 
daarvan was verloren gegaan, meenden ze. Daarvan legde hun 
kleding getuigenis af.
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Ds. Abraham Rutgers (1751-1809)
(Leiden, Universiteitsbibliotheek, PK 2634)
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Er waren onder de afgescheidenen echter ook anderen, zoals 
Scholte, van huis uit luthers. Ook hij kende het verlangen naar 
Dordt, maar ten diepste wilde hij over Dordt heen terug naar 
de zuiverheid van de Oude Kerk. Het was hem te doen om 
een vrije kerk, vrij van de staat, een zuivere gemeenschap van 
gelovigen. Scholte was in feite een veel moderner mens dan 
De Cock. En toen hij er in 1837 op werd aangevallen dat hij 
mantel en bef niet langer droeg, verweerde hij zich heftig.2 Zijn 
voornaamste argument ontleende hij aan de ambtstheologie. Hij 
erkende slechts twee sacramenten, doop en avondmaal, en hij 
verwierp het sacrament der priesterordening ‘met al deszelfs 
uiterlijke praal en onderscheiding’. Een predikant was geen 
priester, en daarom moest alle misverstand vermeden worden 
en diende de predikant zich als alle andere mensen van zijn 
stand te kleden. Wie zich beroepen wilde op de priesterkle-
ding uit het Oude Testament, werd erop gewezen dat dit alles 
behoorde tot de schaduwachtige dingen die met de komst van 
Christus hun betekenis hadden verloren. Wie meende dat dit 
niet reformatorisch was, werd verwezen naar de afbeeldingen 
van de Dordtse synode. Daaruit blijkt dat er geen onderscheid 
in kleding was tussen predikanten en andere aanwezigen. Pas 
veel later kwam er weer onderscheiden kleding in zwang. Aldus 
Scholte in reactie op het verzet dat hij opriep door mantel en 
bef niet langer te dragen.

Hoewel Scholte’s argumentatie tamelijk sterk was en in feite tot 
op de dag van vandaag voor protestantse christenen nog niets 
van zijn waarde heeft verloren, kwam het tot een breuk in af-
gescheiden kring, waarbij onder meer dit thema een belangrijke 
rol speelde. Kern van de zaak was dat Scholte en anderen er een 
verlangen naar een on-Bijbelse, want priesterlijke visie op het 
ambt in zagen. De voorstanders van het gebruik van mantel en 
bef meenden zich hiermee te kunnen identificeren als gerefor-
meerde predikanten die stonden in de traditie van Dordt en van 
de Gereformeerde Kerk van de Republiek. Maar er speelde meer. 
Want de discussie over het gewaad spitste zich toe op het gezag 
van de meerdere vergaderingen. Kon een classis het gebruik van 
mantel en bef opleggen? Mocht een kerkenraad eisen dat de voor-
ganger mantel en bef droeg? Dat was uiteindelijk het compromis 
dat in 1852-1854 tot het herstel van de verhoudingen onder de 
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afgescheidenen leidde: als de kerkenraad het gebruik van mantel 
en bef wenst, dient de voorganger zich daarnaar te voegen.
 Dit alles heeft echter niet kunnen verhinderen dat mantel 
en bef in afgescheiden kring steeds meer terrein verloren. In 
1868 stelde ds. W.H. Gispen (1833-1909) voor met mantel en 
bef te doen wat koning Hizkia deed met de koperen slang: ver-
nietigen (zie 2 Koningen 18:4). Naast bekende argumenten als 
priesterschap meende hij dat een dergelijke klederdracht, ‘dit 
verlepte aansprekers uniform’, voor een fatsoenlijk man onge-
past was, en dus ook voor een predikant.3 De tijd van mantel 
en bef – elders reeds jaren vervangen door de toga – was bijna 
voorbij, zo valt hieruit op te maken. Slechts in de rechter flank 
van de gereformeerde gezindte bleef het kostuum nog enige 
tijd in gebruik, onder de afgescheidenen waren er in de dagen 
van Gispen nog maar weinigen die zich daarmee tooiden. Dat 
konden ze overigens alleen maar in hun kerkgebouwen doen, 
want sedert 1853 was het gebruik van mantel en bef buiten het 
kerkgebouw verboden.4 Het lijkt erop dat het ‘priesterlijke’ 
argument uiteindelijk zwaarder woog dan het historische. De 
angst voor priesterlijke pretenties van de dienaren des Woords 
zat blijkbaar dieper dan de gehechtheid aan het oude ambts-
gewaad. Natuurlijk speelde daarbij ook een rol dat het oude 
predikantsgewaad buiten de eigen kring onder predikanten 
nauwelijks meer werd gedragen.5 De aansprekers droegen het 
nog wel, maar ook de afgescheiden predikanten voelden zich 
blijkens de uitval van Gispen ver boven hen verheven

De komst van de toga
Stadspredikanten waren vanaf de jaren dertig steeds vaker 
slechts herkenbaar aan de driekanten steek, het gebruik van 
mantel en bef was voorbehouden aan de ‘sociale stijgers’ onder 
de predikanten èn aan de groeiende groep afgescheiden predi-
kanten. Illustratief is de passage in de vastgelegde herinnerin-
gen van ds. C.E. van Koetsveld (1807-1893) waar hij zijn collega 
‘Van der Ploeg’ opvoert. Deze droeg mantel en bef als teken 
van zijn orthodoxie. Voor diens vrouw, uit de ‘kleine burger-
stand’ afkomstig, speelden standsmotieven een rol. De kleding 
van haar man was teken van haar verhoogde status. De andere 
predikanten droegen alleen de driekanten steek, ‘tot stichting 
van de gemeente’, maar droegen verder wat hen paste, zon-
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der te denken aan de ‘wanverhouding tusschen den stijl Louis 
quatorze en de libertijnse dragt der revolutie’. Status, stand 
en theologische ligging vormden belangrijke redenen voor de 
groeiende weerstand tegen mantel en bef in domineesland. Zelfs 
voor de driekanten steek schaamde velen zich, zeker toen de 
hervormde predikanten ‘van alle zijden dominees zagen verrij-
zen, menschen met driekanten hoeden op, die gisteren nog op 
den driestal zaten of den ploeg hanteerden’.6 Een man van stand, 
ook een predikant van stand, droeg andere kleding. Het oude 
predikantskostuum stond rond 1850 voor orthodoxie en gebrek 
aan beschaving. Daarvan wilden vele hervormde predikanten 
niet beticht worden.
 Met dat in de loop van de jaren dertig de afkeer van mantel 
en bef begon toe te nemen, nam de voorkeur voor het gebruik 
van de zwarte toga met bef en baret toe. De lutherse synode 
beval in 1843 het gebruik ervan aan, in 1844 gevolgd door de 
grote vergadering van de Remonstrantse Broederschap. Ook in 
hervormde kring klonk de roep om de toga steeds luider, en in 
1854 kwam het ook daar tot een synodale aanbeveling. Behal-
ve weerzin tegen de afgescheiden predikanten en hun gerefor-
meerde orthodoxie speelden ook nog andere factoren een rol die 
leidden tot de komst van de toga. Want rond het midden van 
de eeuw raakte de samenleving in een stroomversnelling. Het 
koninkrijk van Willem i was niet meer, de katholieken eisten 
hun rechtmatige plaats in de samenleving op en de liberalen 
zorgden voor een nieuwe grondwet, waarin de verhouding tus-
sen kerk en staat anders dan voorheen gedefinieerd werd. De 
overheid trok zich meer en meer terug uit kerkelijke zaken en 
het kwam tot een gelijkberechtiging van alle kerkgenootschap-
pen. Voor de predikant leidde dit veranderingsproces ertoe dat 
hij zijn positie als ambtenaar in dienst van koning Willem i 
verloor. Ook zijn vanzelfsprekende plaats binnen de culturele 
elite stond onder druk. Positivistische wijsgeren, natuurweten-
schappelijke onderzoekers, avant-gardistische kunstenaars en 
allerlei andere, oude en nieuwe intellectuelen namen afstand 
van hen. De predikant degradeerde stilaan tot de spreekwoorde-
lijke quasi-intellectueel, de dorpsfilosoof, de zondagsschrijver.
 De predikanten lieten dat niet op zich zitten: er was onder 
hen sprake van een toenemende professionalisering. Het waren 
vooral de Groninger theologen die hierbij het voortouw namen.7 
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Als de plaats van de predikant niet meer vanzelfsprekend was, 
moesten ze die plaats opeisen door hun vakbekwaamheid. Het 
aantal gepromoveerden onder de theologen nam toe. Predikan-
ten waren mannen van wetenschap, en het beroep van predi-
kant werd voorwerp van wetenschappelijke reflectie toen de 
Groninger hoogleraar W. Muurling (1805-1882) zijn handboek 
Practische Godgeleerdheid publiceerde (drie delen, 1851-1857).
 In dit veranderingsproces kwam het ook tot hernieuwde be-
zinning op de positie van de predikant binnen de gemeente. 
Van alle kanten werd de roep om democratisering steeds sterker. 
Wat betekende dat voor de verhouding tussen predikant en 
gemeente? Over het ambt werd onder de Groningers niet licht 
gedacht. Men zou zich kunnen afvragen, aldus Muurling, of er 
enig ambt bestaat dat ‘meer waarde voor de menschheid heeft 
dan het ambt der Evangeliebediening’8. Het ambt van predikant 
is door God zelf ingesteld en bedoeld om ‘voort te zetten en te 
helpen voleindigen hetgeen Hij door zijnen Zoon Jezus Chris-
tus heeft aangevangen en nog werkt tot heil der menschheid’.9 
Het ambt was een equivalent voor heilsbemiddeling, hoezeer 
Muurling ook zijn best deed de rooms-katholieke ambtsopvat-
ting op een afstand te houden. Dit is opmerkelijk: juist toen de 
maatschappelijke positie van de predikant onder druk stond, 
benadrukte Muurling de hoge waarde van het ambt, zoals dat 
in de kring der Groninger theologen al langer gebruikelijk was. 
Van een ambtstheologie was nog geen sprake, wel van een zich 
evoluerende visie op de taak van de predikant en van diens 
verhouding tot de gemeente. Bij Muurling werd dit alles sa-
mengevat.
 Bij deze nieuwe positie in samenleving en kerk – wij predi-
kanten zijn academici en staan in dienst van de heilsbemidde-
ling – hoorde een passend gewaad. De toga voldeed daartoe 
uitstekend. Als academisch gewaad accentueerde het de acade-
mische vorming van de predikant, als deftig en eerbiedwaardig 
gewaad alleen voor de predikant benadrukte de toga de bijzon-
dere plaats van de voorganger in het midden van de gemeente.

Zoals gezegd waren lutheranen en remonstranten de eersten 
die de toga gingen gebruiken. De hervormde synode aarzelde 
en wilde in 1851 niet met een aanbeveling komen maar het aan 
‘den tijd overlaten om de betere kleding te doen geworden’.10 
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Die tijd zou spoedig aanbreken. Want nadat het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 geleid had tot veel rumoer (de 
zogenaamde Aprilbeweging) kwam de regering met een nieuwe 
Wet op de kerkgenootschappen. Daarin werd bepaald dat het 
gebruik van kerkelijke kleding buiten het kerkgebouw verbo-
den was. Tot die kerkelijke kleding werd ook het aloude predi-
kantskostuum gerekend. Toen was de zaak voor de hervormde 
synode snel beslist. Op 12 juli 1854 kwam ook de synode van 
de Hervormde Kerk met een aanbeveling aan de predikanten 
om voortaan op de kansel gebruik te maken van een zwarte 
toga, met bef en baret.11

 In de hervormde discussie over de toga werd herhaaldelijk 
ver wezen naar de eerbiedwaardige ouderdom van de toga en het 
feit dat dit de oorspronkelijke dracht der predikanten was toen 
dezen, als academisch gevormden, nog de tabbaard droegen. 
Zo ook in de aanbevelingsbrief. Van een expliciete verwijzing 
naar de universiteit was daarin geen sprake, maar dit kan niet 
verhullen dat het gebruik van toga met bef en baret direct doet 
denken aan de academie. Ook de weerstand tegen de mode 
speelde een grote rol: een aanbevolen gewaad zou de pronk-
zucht van de predikanten kunnen intomen. En natuurlijk werd 
er afstand genomen van de rooms-katholieke ambtsopvatting, 
maar dat lijkt in het licht van de Groninger visie op het ambt 
niet veel meer dan een obligate verzekering. Verder lijkt, heel 
voorzichtig, een zeker liturgisch besef te hebben meegespeeld: 
‘De plegtige handeling behoort ook verrigt te worden in een 
plegtig gewaad.’

Afgescheidenen en dolerenden
Toen W.H. Gispen in 1868 tegen het gebruik van ‘mantel en bef’ 
ageerde, hield dit geenszins een pleidooi in voor het gebruik van 
de toga. Integendeel, ook daarvan moest hij niets hebben. Hoe-
wel hij zijn weerstand niet onderbouwt, ligt het voor de hand 
dat hij zich daarin volgeling wist van Scholte en anderen, die in 
het gebruik van onderscheiden kleding een heimelijk verlangen 
naar een ongeoorloofd priesterschap zagen. Ook voor A. Kuy-
per, voorman van de dolerenden, zat hier het grote pijnpunt. 
In drie artikelen zette hij in 1898 zijn visie op het ambtsgewaad 
uiteen.12 Daarbij wees hij er allereerst op dat tabbaard of mantel 
en bef nooit als ambtsgewaad hadden gefungeerd. De Gerefor-
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meerde Kerk van de Republiek kende geen ambtsgewaad. Het 
was de gewoonte die aan het gewaad een zekere glans gaf. Wel 
voelde hij iets voor een liturgisch gewaad dat door allen die een 
taak in de gemeente vervulden, gedragen zou moeten worden. 
Nog liever echter zag hij zo’n gewaad gedragen door de hele 
gemeente. Want het grote kwaad zat voor Kuyper in het on-
derscheid tussen ambtsdragers en andere kerkgangers dat door 
het gebruik van speciale kleding gemaakt werd. Als alleen de 
ambtsdragers een speciaal gewaad zouden dragen, zou dat op 
den duur kunnen leiden tot miskenning van het priesterschap 
van alle gelovigen. In dit verband wees Kuyper op het gebeds-
kleed van de synagoge. Dat was, zo voelde hij zelf, te radicaal, en 
hij ried de gelovigen aan zich als alle andere mensen te kleden, 
zonder te vervallen in pronkzucht en ijdelheid. Dat gold ook 
de predikanten. Dat sommige predikanten, die dat reeds voor 
de Doleantie gewend waren, een toga droegen, wilde hij laten 
passeren, ‘mits er geen klerikaal addertje’ onder het gras schuilt. 
Een jacquet werd door hem afgewezen. Overigens behoorde 
de hele kwestie tot de ‘middelmatige dingen’. Het kwaad zat 
hem volgens Kuyper nooit in het gewaad, maar in het menselijk 
hart, dat zich in zijn kleed uit hoogheid of uit ijdelheid boven 
anderen verheffen wil.
 Wat opvalt in zijn beschouwing over het ambtsgewaad is dat 
deze geheel en al in een liturgische beschouwing is opgenomen. 
Daarbij speelde de voorliefde van Kuyper voor de anglicaanse 
kerk een grote rol. Maar uiteindelijk overheerste zijn angst voor 
een verkeerde scheiding tussen leken en geestelijken. De hoge 
taak die hij voor de voorganger zag weggelegd, kon deze angst 
evenmin bezweren. Dat daarnaast kerkpolitieke motieven een 
rol hebben gespeeld bij de publicatie van deze artikelen behoeft 
niet te worden uitgesloten. In 1892 waren dolerenden en afge-
scheidenen samen op weg gegaan als de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. Deze fusie is niet zonder spanningen verlopen. 
Kuyper maakte met zijn artikelen over het ambtsgewaad duide-
lijk dat in ieder geval over het ambtsgewaad geen verschil van 
mening behoefde te bestaan. Het moet niet worden uitgesloten 
dat Kuyper daarbij die dolerende predikanten op het oog had die 
met toga en baret uit de Hervormde Kerk waren overgekomen. 
Ongetwijfeld wist hij van de vroegere moeilijkheden in afge-
scheiden kring met betrekking tot het ambtsgewaad. Wellicht 
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poogde hij met deze artikelen een herleving van de discussie 
over het ambtsgewaad bij voorbaat in de kiem te smoren. Dat 
neemt niet weg dat Kuyper, meer dan zijn hervormde tegen-
strevers, de gemeente volledig recht wilde doen.

Leervrijheid en kleervrijheid
Kernpunt voor de gereformeerden lijkt de ambtsopvatting te 
zijn geweest. De nadruk op het ambt aller gelovigen en de 
weerstand tegen de rooms-katholieke ambtsopvatting, reeds bij 
Scholte aanwijsbaar, hebben het gebruik van de toga decen-
nialang kunnen voorkomen of althans in sterke mate beperkt.
 In de Hervormde Kerk heeft de aanbeveling en het gebruik 
van de toga hier en daar wel wat rumoer veroorzaakt, maar in 
feite veroverde de zwarte toga met bef en baret stormenderhand 
de hervormde kansels. Men schat dat zo’n 90 procent van de 
hervormde predikanten de toga is gaan dragen. Het zegt iets 
over het zelfbeeld van de hervormde predikanten: zij waren de 
hoogopgeleide deskundigen, die bovendien in de gemeente een 
bijzondere rol vervulden als bemiddelaars van het goddelijk 
heil. Zo’n positie vereist onderscheiden kleding.
 Met dit al waren rond 1900 de kaarten geschud. Hervormde 
predikanten droegen veelal een toga, gereformeerde een net pak 
of een jacquet. Een enkeling, de deftige J.G. Geelkerken bijvoor-
beeld, droeg wel een toga. Maar discussie over het gewaad van 
de predikant is er bij mijn weten lange tijd niet geweest, even-
min als van een diepere reflectie. In de eerste druk van de (ge-
reformeerde) Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche 
volk (Kampen 1926-1931) werd het gereformeerde standpunt 
door J.C. de Moor nog eens getrouw herhaald. In de tweede 
druk (Kampen 1956-1961) werd ook ruimte geboden voor de 
hervormde visie op het ambtsgewaad. Naast de gereformeerde 
K. Dijk kreeg ook de hervormde A.J. Bronkhorst gelegenheid 
om zijn standpunt weer te geven. De argumenten waren nog 
steeds dezelfde als een eeuw tevoren. Pas toen de invloed van de 
liturgische beweging zich deed gelden, kwam er verandering. 
Maar dan zijn we, in ieder geval waar het de gereformeerden 
betreft, al aanbeland in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
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Noten
 1. De protestantse kerken hebben in Nederland nooit een ambtsgewaad 

gehad, dat wil zeggen een gewaad dat in het bijzonder uitdrukking 
gaf aan een van de ambten en dat de ambtsdragers verplicht waren 
te dragen. Zie over dit alles M.J. Aalders, De komst van de toga. Een 
historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst 
van de toga op de Nederlandse kansels (Delft 2001) en de daar genoemde 
literatuur.

 2. H.P. Scholte, ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad der predikan-
ten’, De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Nederland 1e deel (1837) 191-202.

 3. De Bazuin, 27 maart 1868. Het stuk verscheen anoniem, maar moet, blij-
kens de hierop volgende polemiek, aan Gispen worden toegeschreven. 
In De Bazuin van 26 juni 1868 verklaarde Gispen dat hij geenszins de 
bedoeling had gehad collega’s die nog wel (een deel van) het ambtsge-
waad droegen, te beledigen.

 4. Zie M.J. Aalders, ‘De wet op de kerkgenootschappen van september 
1853’, in: G.J. Schutte en J. Vree, Om de toekomst van het protestantse 
Nederland. De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk, 
staat en maatschappij (Zoetermeer 1998) (= Jaarboek voor de geschiedenis 
van het Nederlandse Protestantisme 6 (1998) 91-127; idem, De komst van 
de toga, 100-105.

 5. C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim 
uit het leven van de Nederlandschen dorpsleeraar (Arnhem z.j. = 13e, met 
zorg herziene druk) 104-106, in een hoofdstuk over de ‘ringbroeders’; 
idem, Nalezing van een’ tachtigjarige. Nieuwste schetsen en phantasiën 
(Schoonhoven 1887) 41.

 6. G.P. Kits van Heijningen, ‘Predikkostuum’, Kerkelijke Courant, 23 sep-
tember 1853.

 7. De Groninger godgeleerden vormden in het midden van de eeuw een 
invloedrijke stroming onder de predikanten, zie J. Vree, De Groninger 
Godgeleerden. De oorsprong en eerste periode van hun optreden (1820-
1843) (Kampen 1984) en de talloze artikelen die Vree nadien publiceerde 
over het vervolg van hun optreden.

 8. W. Muurling, Practische godgeleerdheid of Beschouwing van de evan-
geliebediening voornamelijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk: een 
handboek bij de academische lessen i-iii (Groningen 1851-1857), aldaar i, 
57.

 9. Muurling, Practische godgeleerdheid, i, 58.
 10. Handelingen van de Algemeene Synode der Christelijke Hervormde Kerk 

in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1851 (’s-Gravenhage 1851) 
431.

 11. Handelingen, 1854, 33. Voor de aanbevelingsbrief zie men Handelingen, 
1854, 240-242, en Aalders, De komst van de toga, 138-139.
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 12. Ze verschenen in De Heraut. Later werden ze opgenomen in Onze Ee-
redienst (Kampen 1911) 91-102.
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Inleiding
In 1865 werd in Amstelveen een Christelijk Afgescheidene Ge-
meente geïnstitueerd. Dit was het begin van wat later de Ge-
reformeerde Kerk van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) heette.1 
Vanaf 1866 had deze gemeente een eigen kerkgebouw aan ‘de 
Hand naar Leiden’. Daarmee wordt geduid op een wegwijzer 
die stond op wat nu de hoek van de Handweg en de Noorddam-
merlaan is. Dat eerste kerkgebouw, dat er nog steeds staat, is in 
gebruik gebleven tot 1899, toen een nieuwe kerk noodzakelijk 
bleek. Die werd op hetzelfde perceel gebouwd, 30 meter zuide-
lijker. Toen dat gebouw in 1999 een eeuw bestond, heeft C.G. 
van Leeuwen daarover een gedenkboek geschreven.2 Dit artikel 
gaat over de eerste gereformeerden in het dorp Amstelveen en 
eindigt waar Van Leeuwen begon.
 Voor een goed begrip wijs ik er nog op dat het dorp Amstel-
veen tot 1964 deel was van de gemeente Nieuwer-Amstel. In de 
19e eeuw strekte die gemeente zich uit van Uithoorn tot aan de 
Overtoom in Amsterdam, zoals het bijgevoegde kaartje laat zien. 
Het concertgebouw werd dan ook op Amstelveens grondge-
bied gebouwd. Belangrijke annexaties door de stad Amsterdam 
vonden plaats in 1896 en 1921. Verwarrend is echter dat soms 
de naam Amstelveen gebruikt werd als in feite de gemeente 
Nieuwer-Amstel werd bedoeld.

Afgescheidenen te Nieuwer-Amstel
De Afscheiding begon in 1834 in Ulrum (Groningen) en ver-
spreidde zich vandaaruit over Nederland. Reeds een jaar later 
was er in Amsterdam een afgescheiden gemeente. Daarbij waren 
ook inwoners van de gemeente Nieuwer-Amstel betrokken.3 
Deze afgescheidenen, in die tijd door de overheid vaak aange-
duid als separatisten, hadden aanvankelijk te maken met veel 

De eerste gereformeerden in 
Amstelveen
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De gemeente Nieuwer-Amstel in de 19e eeuw
(Foto Stadsarchief Amsterdam)
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tegenstand. Het jonge Koninkrijk der Nederlanden was enkele 
jaren tevoren bijna gehalveerd toen België zich afscheidde, en 
men vreesde met een kerkscheuring voor verdere verbrokkeling 
van het vaderland. Toen J. Verhagen aan het einde van de negen-
tiende eeuw de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk in Nederland beschreef, vroeg hij dan ook onder meer 
aandacht voor de ‘vervolging in Noord-Holland’. In dat kader 
kwam hij ook te spreken over de afgescheidenen in Amsterdam. 
Zij moesten volgens Verhagen veel smaad en laster verduren, 
mede omdat de overheid deze afgescheiden kerken niet zonder 
meer wilde toestaan en zij van hun kant aanvankelijk weigerden 
om erkenning aan te vragen. In Amsterdam kwam men onder 
meer samen in een woning op de Bloemgracht. Maar het was 
daar niet veilig, regelmatig werden de samenkomsten verstoord 
door binnenvallende politieagenten. Bij afgescheiden ouderlin-
gen thuis werd er gepost in de hoop hen op overtreding van 
het wettelijk verbod op samenkomsten van meer dan twintig 
personen te betrappen. Hoorde men psalmgezang, dan aarzel-
den de wetsdienaars niet hardhandig in te grijpen. De gelovigen 
weken onder meer uit naar de boerderij van Abraham Verburg, 
in de buurgemeente Nieuwer-Amstel, aan de Amstelveenseweg, 
niet ver van de huidige De Boelelaan.4 ‘Dan kwamen de broeders 
en zusters uit Amsterdam en de naburige dorpen des morgens 
vroeg en woonden twee of driemalen de godsdienstoefening 
bij.’ En: ‘Het waren genoeglijke dagen die zij daar doorbrach-
ten’, vertelt Verhagen.5 Maar de overheid kreeg daar lucht van, 
en op 18 juni 1837 (toen alom de Slag bij Waterloo werd her-
dacht) stond burgemeester P. Testas van Nieuwer-Amstel bij 
Verburg op de stoep en maakte er een van de drie diensten 
mee, zo meldde hij de gouverneur (commissaris des Konings).6 
Voorganger was Simon van Velzen, een van de voormannen van 
de Afscheiding, ‘in het gewaad van een predikant gekleed’. Vele 
aanwezigen hadden een boek – ‘waarschijnlijk den Bijbel’ – in 
handen en er werd gecollecteerd voor de armen, lezen we ver-
der. Burgemeester Testas meldde tevens dat hij Van Velzen en 
Verburg vermaand had hier geen ongeoorloofde bijeenkomsten 
meer te houden. Voor de zekerheid vroeg hij de gouverneur 
om militaire bijstand. Deze, J.M. van Tuyll van Serooskerken, 
meldde op zijn beurt de minister van Binnenlandse Zaken dat 
hij inmiddels maatregelen had genomen om herhaling te voor-
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komen.7 Het ging om een detachement cavalerie van twaalf à 
vijftien man dat naar Nieuwer-Amstel werd gezonden. Kosten: 
f 150,-. Dat heeft ongetwijfeld geholpen, want Verhagen, die 
zwijgt over de gebeurtenissen op 18 juni, vermeldt hoe over-
heidsdienaren bijna twee maanden later, op 20 augustus, bij 
Verburg tevergeefs zochten naar meer dan twintig aanwezigen, 
het wettelijk maximum van samenkomsten waarvoor geen toe-
stemming was gevraagd.8 Ondertussen poogden verscheidene 
afgescheiden gemeenten een vergunning te verkrijgen voor hun 
samenkomsten door een verzoekschrift aan de Koning te rich-
ten. Toen die toestemming in 1839 ook voor Amsterdam kwam, 
kon de gemeente in vrede vergaderen.9 Voor hardhandig over-
heidsingrijpen was toen geen reden meer. Aan de Bloemgracht 
werd de eerste kerk van deze gereformeerden gebouwd.

De Afscheiding is aan de Hervormde Gemeente van Nieu-
wer-Amstel voorbij gegaan, zo schreef J. van Kuiken in 1937. ‘In 
de kerkenraadsboeken wordt de term niet eens genoemd.’10 Een 
geïnstitueerde kerk was er inderdaad niet. Maar het gaat te ver 
om te zeggen dat de Afscheiding aan de Hervormde Gemeente 
van Nieuwer-Amstel voorbij is gegaan, want in het lidmaten-
boek van de Hervormde Gemeente wordt enkele tientallen ke-
ren melding gemaakt van een overstap naar de afgescheidenen.11 
Daarbij komt nog iets anders. De samenkomsten bij Abraham 
Verburg gingen uit van de Christelijke Afgescheiden Gemeen-
te te Amsterdam. Maar dat was wel een streekgemeente, zo 
moet geconcludeerd worden. Verhagen meldt dat in de schuur 
van Verburg broeders en zusters uit Amsterdam en de naburige 
dorpen bij elkaar kwamen. Het ligt voor de hand dat er ook 
inwoners van de burgerlijke gemeente Nieuwer-Amstel daar 
ter kerke gingen, al was het maar Verburg zelf. En het ligt ook 
voor de hand dat zich onder hen lidmaten van de Hervormde 
Gemeente bevonden. Een eerste oriëntatie in het doopboek van 
de afgescheiden gemeente van Amsterdam laat inderdaad zien 
dat er tussen 1836-1857 sprake is van zo’n vijftien à twintig 
families te Nieuwer-Amstel die lid waren van de kerk in Am-
sterdam.12 Dat er hervormde lidmaten waren die zich aansloten 
bij de afgescheidenen staat vast. Naar welke gemeente ze over-
stapten is moeilijker te achterhalen.13 Afgescheiden gemeenten 
ontstonden immers ook in Uithoorn (1852) en in de Haarlem-
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mermeer (1856). Nauwkeurig onderzoek in het lidmatenboek 
van de Hervormde Gemeente te Nieuwer-Amstel en in die van 
de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Amsterdam zou hier 
meer duidelijkheid kunnen brengen. Onderzoek in de archie-
ven van de gemeenten te Uithoorn en Haarlemmermeer-Oostzij-
de is moeilijker, omdat de oudste notulen- en lidmatenboeken 
niet bewaard zijn gebleven.14

In 1856 maken overheidsbronnen opnieuw melding van afge-
scheiden activiteit in Nieuwer-Amstel.15 In het gemeenteverslag 
over 1856 lezen we namelijk van samenkomsten bij Gerrit van ’t 
Riet, die de naam van zijn boerderij ‘Zoekt de Vrede’ veranderd 
had in ‘Eben Easer’ (sic).16 Daar werd ook de doop bediend, aldus 
het verslag. In diezelfde tijd is er sprake van samenkomsten bij 
de grofsmid Bervelink in Ouderkerk, wellicht in samenhang 
met een evangelisatiepost die daar in 1849 door de bekende 
Jan de Liefde was gesticht en later door W.F. Menkhoff werd 
voortgezet.17

 Op grond van het gemeenteverslag over 1857 is er wel een 
verband gelegd met de komst van ds. H.W. Bruins (1857-1874) 
uit Babyloniënbroek naar de hervormde Dorpskerk.18 Deze was 
‘de liberale partij’ toegedaan, en dat was niet naar de zin van de 
‘ultraorthodoxie’. Als gevolg hiervan gingen sommigen over tot 
het houden van godsdienstoefening buiten elk kerkelijk ver-
band, aldus het verslag. Maar al vóór de komst van Bruins waren 
er, zoals vermeld, samenkomsten ten huize van Van ’t Riet.19

 P. van Schaik, die de hervormde ledenadministratie van 
Amstelveen doorzocht, vond vanaf 1834-1893 in totaal 55 
uittredingen in verband met de Afscheiding en de Doleantie 
‘waarbij opvalt dat het aantal dolerenden zeer gering is’.20 Een 
hoogtepunt vormde het jaar 1857, toen zich tien mensen aan 
de Hervormde Gemeente onttrokken. Hij wijst op het feit dat 
de oprukkende vervening gevolgen heeft gehad voor de ker-
kelijke geschiedenis.21 Dat lijkt aannemelijk en verdient nader 
onderzoek. Ook wijst hij op de stichting van een afgescheiden 
gemeente in de Haarlemmermeer op 31 augustus 1856.22 Haar 
‘grondgebied’ strekte zich uit over Aalsmeer, een groot deel van 
Nieuwer-Amstel en over Ouder-Amstel. Hoe zich dat verhoudt 
tot de samenkomsten bij Van ’t Riet in 1856 is niet helemaal dui-
delijk. Hoorden zij bij deze gemeente?23 Mogelijk ligt er tevens 
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een verband met de Christelijke Afgescheidene Gemeente te 
Uithoorn, iets ouder dan de gemeente in de Haarlemmermeer, 
maar veel is daar niet over bekend.24 Over Gerrit van ’t Riet zelf 
is wel een en ander bekend.

Gerrit van ’t Riet (1819-1878), diaken en scriba, speelde in gees-
telijk én in materieel opzicht een grote rol in het kerkelijk leven. 
Hij was in 1851 uit Hazerswoude naar Amstelveen gekomen 
in verband met zijn huwelijk met Maria Hendrika Bulk (1810-
1871), weduwe van Hendrik Streefkerk (1805-1850). Zij had van 
haar eerste man vijf kinderen, het huwelijk met Van ’t Riet 
bleef kinderloos.25 Na het overlijden van zijn vrouw in 1871 
hertrouwde Van ’t Riet in 1873 met Anneke Verkuijl (1828-1912), 
tante van Hendrikus Colijn, later minister-president, en Arie 
Colijn, later burgemeester van Nieuwer-Amstel.26 Ze is vijf jaar 
met hem getrouwd geweest. ‘Gelukkig hoef ik niet te treuren 
als zij die geen hoop hebben’, schreef ze na zijn overlijden in 
het landelijk gelezen blad van de afgescheidenen, De Bazuin.27

 Toen Van ’t Riet zich in 1851 in Amstelveen vestigde, bracht 
hij niets in, zijn vrouw had een eigen vermogen van f 28.105,00. 
Na haar overlijden was hun beider vermogen gegroeid tot 
f 125.194,00. Het echtpaar bezat onder meer onroerend goed 
en had tien hypotheken verleend.28 De (hernoemde) boerderij 
stond aan Janselaan 3 (tegenwoordig Sportlaan, net ten oosten 
van De Luwte).29 Ook staat vast dat hij in 1858 eigenaar werd 
van het huis ‘Nooit volmaakt’, gelegen tussen Amstelveen en 
de Hand naar Leiden30, en dat hij in 1866 eigenaar werd van het 
buitenverblijf ‘Weltevreden’, al spoedig omgedoopt tot ‘Rust 
en Vrede’.31 In ieder geval omvatte dit perceel de grond van de 
huidige en de vroegere Handwegkerk.32 Het terrein waar de 
gereformeerde school werd gevestigd (schuin achter de huidige 
Handwegkerk), werd door hem geschonken aan de Vereniging 
voor Gereformeerd Onderwijs (zie onder), en wellicht gold dat 
ook de grond voor de eerste kerk.33

Een gereformeerde kerk in het dorp Amstelveen
In 1865 wendde men zich vanuit de kring rond Van ’t Riet tot 
de classis Amsterdam van de Christelijke Afgescheidene Kerk, 
die men vroeg om in het dorp Amstelveen een kerk te institu-
eren. Het verzoekschrift was ondertekend door 21 lidmaten 
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van genabuurde gemeenten, en 28 mensen die geen lid waren 
van enige afgescheiden gemeente, maar hadden toegezegd zich 
bij de gemeente te zullen aansluiten.34 De afgevaardigden van 
Haarlemmermeer-Oostzijde en Amsterdam gaven de benodigde 
inlichtingen. Het blijkt dat nog kort tevoren ds. J.J. de Visser 
(Haarlemmermeer-Oostzijde) in Amstelveen was geweest en dat 
daar 23 mensen belijdenis van hun geloof hadden gedaan.35 De 
classis ging akkoord en de instituering kon plaatsvinden. Op 
25 juni 1865 werden twee ouderlingen en twee diakenen – Arie 
van der Neut en Hendrik de Boer als ouderling en Gerrit van 
’t Riet en Cornelis de Vries als diaken – in het ambt bevestigd 
in een kerkdienst onder leiding van De Visser. Op 10 juli 1865 
vond de eerste kerkenraadsvergadering plaats. Het notulen-
boek vermeldt als naam Christelijk Afgescheidene Gemeente te 
Amstelveen.36

 De eerste maanden was ds. De Visser consulent, hij zat de 
vergaderingen van de kerkenraad voor, en deed waarschijnlijk 
dienst als het ‘Nagtmaal des Heeren’ werd gevierd. Men kerkte 
naar ik aanneem nog op de boerderij van Van ’t Riet, totdat deze 
in het voorjaar van 1866 eigenaar werd van ‘Rust en vrede’. Ik 
ga ervan uit dat men vanaf dat moment kerkte in het koetshuis 
dat daar bij hoorde, (waarschijnlijk) achter het huidige kerkge-
bouw.
 De gemeente bleef groeien en er moest natuurlijk een eigen 
predikant komen. Het werd ds. O. Los, predikant te Hardinx-
veld, die pas na een herhaald beroep gehoor gaf aan de wensen 
van Amstelveen. Op 25 mei 1866 kon ouderling De Boer melden 
dat Los het beroep had aangenomen.37 De bevestigingspreek 
op 9 juli door ds. De Visser ging over 2 Korinthe 4:7: ‘Maar wij 
hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid 
der kracht zij van God, en niet uit ons.’38 Los deed intrede met 
een preek over Jeremia 31:14: ‘En Ik zal de ziel der priesteren 
met vettigheid dronken maken; en Mijn volk zal met Mijn goed 
verzadigd worden, spreekt de heere.’ Scriba Van ’t Riet schreef 
in De Bazuin dat een grote menigte het kerkgebouw vulde.39

 Oene Los (1842-1909) volgde zijn vader S.O. Los in diens voet-
sporen en werd na een studie te Kampen predikant. Zwak van 
lichaam was hij reeds vroeg een prooi van de dood, schrijft 
zijn biograaf, en een arts verbood hem het preken.40 Zou hij 
daarmee doorgaan, dan zou hij nog slechts enkele maanden 
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Ds. O. Los, predikant van 1866-1873
(Foto Gereformeerde Kerk Hardinxveld)
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te leven hebben. Maar Los kon niet anders en ging door. Hij 
moést preken. Hij zou bijna veertig jaar zijn taak als predikant 
kunnen vervullen. Die taak begon in Hardinxveld, vanwaar hij 
vertrok naar Amstelveen. In 1873 nam hij een beroep aan naar 
Steenwijk. Later was hij nog predikant in Oud-Vossemeer en 
Scherpenzeel, in 1904 ging hij met emeritaat.

Toen Los kwam, kerkte men in de zogenaamde hulpkerk, ook 
wel omschreven als een ‘koeshuis dat proviesieoneel voor 
hulpkerk’ was ingericht.41 Het ‘heerehuis’ van Van ’t Riet werd 
gehuurd ‘voor Posterie’. Maar de gezondheid van Los was te-
gen een dergelijke beproeving niet bestand, en reeds op de 
vergadering van 30 juli meldde hij dat hij vreesde voor zijn 
gezondheid als hij lang in de hulpkerk moest blijven preken. 
Overwoog hij om weer uit Amstelveen te vertrekken als er geen 
nieuwe kerk kwam? Nota bene: hij was er nog geen maand! De 
kerkenraad besloot stante pede tot de bouw van een kerk.42 ‘De 
Heere opende dan ook zoodanig harten en handen, dat wij in 
weinig tijds over de benoodigde som tegen 4 pCt rente bij inte-
kening konden beschikken’, zo vermeldde scriba Van ’t Riet in 
De Bazuin.43 De eerste steen werd op 4 september 1866 gelegd 
door de scriba zelf, Los preekte bij die gelegenheid over Psalm 
118:11: ‘Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; 
het is in den Naam des heeren, dat ik ze verhouwen heb.’44 En 
passant werd er ook nog een paardenstal gebouwd.45 Met de 
aannemer rezen strubbelingen over geld, en de kerkenraad zag 
zich genoodzaakt om zich tot de classis te wenden. De aannemer 
had zo laag ingeschreven dat de kerkenraad hem extra geld had 
geboden. Deze had dat echter geweigerd, om later te constateren 
dat hij toch tekort kwam. Hij wilde alsnog geld zien. De kerken-
raad vroeg de classis om advies. Zij was van mening dat hij de 
aannemer niets verplicht was, maar gaf wel in overweging hem, 
als hij goed werk had geleverd, een gratificatie toe te kennen.46

 Kennelijk is men eruit gekomen, want het gebouw werd op 
16 december 1866 ‘plechtig den Heere’ toegewijd, zoals het 
verslag in De Bazuin vermeldt.47 Los sprak naar aanleiding van 
1 Koningen 8:27-39, een tekst over de inwijding van de tempel 
van Salomo, die begint met de woorden: ‘Maar waarlijk, zou 
God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der he-
melen zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik 
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Uit: De Bazuin, 21 december 1866
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gebouwd heb!’ Blijkens hetzelfde verslag waren burgemeester 
en wethouders aanwezig, alsmede de secretaris van de gemeen-
te. Nog weer een paar maanden later was er opnieuw reden de 
publiciteit te zoeken. Van ’t Riet kon namelijk op 14 februari 
melding maken van het feit dat de heren H. en C. van Bladeren, 
‘die gewoonlijk met ons vergaderen, maar nog niet tot de ge-
meente behooren’, de afgescheidenen een ‘zeer fraai kerkorgel 
ten geschenken gaven’. Los wees erop dat de gemeente alle reden 
had de Heer te loven en te danken.48

 Ondertussen was er in deze maanden een gespannen verhou-
ding ontstaan met de zustergemeente in Amsterdam. Enkele 
leden die zich al jarenlang betrokken wisten bij de kerk aan 
de Bloemgracht in Amsterdam waren niet bereid om over te 
stappen omdat er toevallig een kerk in Amstelveen was ont-
staan. Als gevolg daarvan ontstond er ‘grote bitterheid’ tussen 
de beide zustergemeenten. Men besloot de zaak ‘in ’s Heeren 
hand’ te geven, ‘voor wien de Amsterdamsche Kerkenraad ook 
rekenschap zal moeten afleggen’.49

De notulen leggen getuigenis af van een bloeiend kerkelijk le-
ven, ook al was er nog wel eens aanleiding de leden vermanend 
toe te spreken, of, in het uiterste geval, als lid te schrappen.50 
Die kerkelijke tucht is een onuitputtelijke bron van vaak scham-
pere verhalen. Van Schaik spreekt over ‘sociale controle’. Toch 
is ook dat niet het juiste woord om aan te duiden hoe het in 
deze en andere afgescheiden gemeenten toeging. Want juist dit 
alles getuigde ervan dat de kerkenraad zijn taak serieus nam en 
naar de gemeente omzag, zoals ook blijkt uit de wijze waarop 
de diaconie zich van haar taak kweet. Dat was het kenmerken-
de, men zag naar de gemeente om! Maar men wilde ook een 
gemeente ‘zonder vlek of rimpel’ zijn, juist ook met het oog 
op de viering van het Avondmaal, en een paar maal per jaar 
kregen de gemeenteleden huisbezoek, in de notulen van deze 
gemeente vaak aangeduid als ‘huisbezoeking’. En als het om 
het leven van de gemeente ging, fungeerden de tien geboden 
zoals uitgelegd in de Heidelbergse Catechismus als leidraad. 
Maar ook zaken die daarmee niet direct in verband konden 
worden gebracht, kwamen aan de orde. Zo had iemand gebruik 
gemaakt van een magnetiseur. Daar moest over gesproken wor-
den. En natuurlijk zijn er de kwesties over het zevende gebod: 
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gij zult niet echtbreken. Merkwaardigerwijze kwam dit gebod 
meestal ter sprake in geval van een gedwongen huwelijk. Ook 
het sabbatsgebod was ‘populair’. In Amstelveen speelde (net 
als elders) bijvoorbeeld de vraag of iemand die vanwege zijn 
werk op zondag melk moest rijden, wel lid kon worden van 
de gemeente. Het ging bij dit alles natuurlijk niet om de letter 
van de wet, het ging om de gezindheid. Dat blijkt toen Van ’t 
Riet bijvoorbeeld in 1867 ondanks waarschuwende woorden de 
paardenmarkt bezocht had. Het punt was dat dit soort markten 
vaak gepaard ging met kermisvermaak. Daar diende men verre 
van te blijven. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij beter niet had 
kunnen gaan.51 Een paar jaar later was hij met zijn stiefzoons 
gesignaleerd bij de Amstelveense paardendraverij, en een van 
de zoons was zelfs in de herberg gezien. Dit alles viel onder de 
categorie ‘wereldgelijkvormigheid’.52 Sommige zaken werden 
ter classis gebracht, hetzij omdat men om raad verlegen zat, 
hetzij omdat het reglement op de tucht dat vereiste.
 Van een andere orde was de staking onder de veenarbeiders 
in 1869, waarbij een aantal gereformeerde broeders was betrok-
ken.53 Zij eisten hogere lonen! Het ging om leden van de familie 
De Rooy, Stolk en Van Iperen. De sociale omstandigheden waren 
bepaald niet best, en met name de Duitse gastarbeiders stelden 
soms looneisen. Maar nu waren er ook gereformeerde broeders 
bij betrokken. De kerkenraad, waarin twee van de betrokken 
veenbazen zitting hadden, was zeer verbolgen. Dit getuigde van 
wereldgelijkvormigheid, men had met ‘de wereld’ opgetrokken. 
Met andere woorden: men had samengewerkt met niet-gelovigen. 
Op een buitengewone kerkenraadsvergadering verschenen de 
mannen voor de kerkenraad. Ze erkenden dat ze goddeloos had-
den gehandeld, maar meenden toch dat het geld hen toekwam. 
Ze moesten schuld belijden, hetgeen ze deden, en werden voor 
eenmaal uitgesloten van deelname aan het Avondmaal.54

In de jaren dat Los hier stond, werd er een gereformeerde school 
opgericht. De plannen daartoe ontstonden in 1868 toen mevr. 
A. van der Vliet bij monde van haar echtgenoot de kerkenraad 
op dat spoor zette.55 Staande de vergadering schonk Gerrit van 
’t Riet de benodigde grond. Bovendien besloot de kerkenraad 
tot oprichting van een ‘Hulpvereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs’.56 Daarmee was dit de derde hulpvereniging 
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die zich aansloot bij het Gereformeerd Schoolverband.57 Op 26 
juli 1870 kon de school geopend worden, ‘plegtelijk en feeste-
lijk’, zoals in De Bazuin te lezen viel. Na afloop van de toespra-
ken, afgewisseld door psalmgezang, ‘werden de kinderen, zo’n 
40 à 50 in getal, in het schoollokaal onthaald, terwijl de vrienden 
elders enige verversching genoten’.58 Voortaan kende Amstel-
veen een Gereformeerde School (aan de Hand naar Leyden). In 
1937 werd de naam veranderd in Johannes Calvijnschool, in 
1959 werd de school omgedoopt tot Johannes Postschool. 
 Omdat veel archiefmateriaal verloren is gegaan – met name 
van de zijde van de school – weten we weinig uit deze eerste 
jaren. Op grond van de praktijk elders in den lande kunnen we 
ervan uitgaan, dat er gedurende de eerste decennia een nauwe 
band bestond tussen kerk en school, en dat de mensen die de 
bestuursfuncties vervulden allen lid waren van de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente, zoals de naam vanaf 1869 luidde.

In datzelfde voorjaar van 1870 werd er een jongelingsvereniging 
opgericht met de naam ‘Timotheus’. Oprichters waren J. Splin-
ter en J. van Groningen, zoals blijkt uit het programmaboekje 
van het zestigjarig jubileum. Meer is er helaas niet bekend uit 
deze jaren, maar we mogen gerust aannemen dat de jongelingen 
een gedegen opleiding in de ‘gereformeerde beginselen’ kregen. 
Het was een van de vormen waarin het gemeenteleven gestalte 
kreeg.59

Los werd opgevolgd door ds. Pieter Kapteijn (1823-1903), een 
predikant met een goede naam, ‘een door en door oprecht en 
degelijk mensch’, zo werd hij door een jongere (hervormde) 
tijdgenoot omschreven, bescheiden en wijs.60 Hij zou hier blij-
ven tot 1898, toen hij op vijfenzeventigjarige leeftijd om ge-
zondheidsredenen emeritaat moest aanvragen. Hij overleed in 
1903, tachtig jaar oud. Zoals zovelen van zijn generatie werd 
hij pas op latere leeftijd tot het ambt geroepen, en na een korte 
opleiding werd hij in 1854 beroepbaar gesteld.61 In later jaren  
werd meer waarde gehecht aan een degelijke opleiding voor 
de predikanten en werden de regionale opleidingsinstituten 
gecentraliseerd aan de Theologische School te Kampen. Maar 
in zijn tijd ging het niet om de vraag of de predikant een studie 
godgeleerdheid had voltooid en dus een godgeleerde was, maar 
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of hij ‘van God geleerd was’, of hij ‘de Heere kende’. Sommigen 
hadden slechts een opleiding van enkele weken of maanden, een 
enkeling van een paar jaar. Kapteijn ontving zijn opleiding te 
Hoogeveen – hoe lang hij daar geweest is, is onbekend – om op 11 
maart 1855 bevestigd te worden tot predikant van de gemeente 
te Gees. Daarna diende hij de gemeenten van Putten, Sleeuwijk, 
Leerdam, Pernis en Amstelveen. In die laatste gemeente was hij 
vijfentwintig jaar werkzaam en heeft zijn arbeid ‘rijke vrucht 
gedragen tot bekeering van zondaren, en tot uitbreiding en 
versterking der Gemeente in het geloof’, aldus zijn vriend ds. 
L. Neijens, predikant te Amsterdam. Hoe ‘gebrekkig’ zijn oplei-
ding ook was geweest, hij had veel mensenkennis en een helder 
inzicht in Gods woord, ‘inzonderheid in den weg der verlossing 
ons in Christus ontsloten’. Daarnaast had hij een degelijke ken-
nis van de belijdenisgeschriften en kerkorde en was hij trouw 
en wijs in zijn verkondiging. ‘Zijne prediking was eenvoudig, 
maar gezond; eene verkondiging van den vollen raad Gods, en 
practisch, overeenkomstig de behoeften zijner hoorders, die hij 
kende, en daardoor telkens weer hen trekkende en boeiende.’

In de jaren dat hij hier predikant was, werd er vanwege de 
broeders en zusters die in Ouderkerk woonden aangedrongen 
op een eigen kerk.62 Al jaren werden er vanuit de classis Am-
sterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerk predikbeurten 
te Ouderkerk verzorgd63, in 1880 bleken er twintig mannelij-
ke en twintig vrouwelijke belijdende leden te wonen, evenals 
zo’n veertig kinderen.64 Op 6 oktober 1881 werd de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente van Ouderkerk aan de Amstel geïn-
stitueerd.

Geestverwant beklag
In 1886 begon met de Doleantie een nieuwe periode in de ge-
schiedenis van de kerk in Nederland. Met dit begrip wordt de 
beweging rond Abraham Kuyper aangeduid, die een reforma-
tie van de Hervormde Kerk nastreefde. Dit liep echter uit op 
de tweede kerkscheuring in de negentiende eeuw. Het woord 
zelf betekent ‘beklag’. Het ging om een groep kerkleden die 
zich beklaagden over de gang van zaken in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Hoewel in allerlei opzicht verwant aan de 
Afscheiding van 1834, was er voor het besef van de betrokke-
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P. Kapteijn, predikant van 1873-1898
(Foto fam. Kapteijn)
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nen sprake van aanzienlijke verschillen, zowel in dogmatisch 
als in spiritueel opzicht. Toch vonden beide kerkverbanden 
elkaar, en in 1892 kwam het zoals gezegd tot een nieuw kerkver-
band, de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Hervormde 
Gemeente van Nieuwer-Amstel heeft hiervan behoorlijk last 
gehad, zo heeft Van Leeuwen berekend. Ruim 30 % van de 
kerkenraad en het kiescollege werd dolerend.65 Om hoeveel 
gemeenteleden het ging, is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat 
in het dorp Amstelveen geen dolerende kerk ontstond. Dat 
gebeurde in wat nu Amsterdam-Zuid heet en toen werd aan-
geduid als Overtoom.66 Burgerlijk gesproken behoorde dat bij 
de gemeente Nieuwer-Amstel. Deze kerk werd bekend onder 
de naam Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Nieuwer-Am-
stel, hoewel ook Amstelveen als naam gebruikt werd.67 Toen 
deze kerk in 1887 werd geïnstitueerd, stond zij volledig los 
van de Christelijke Gereformeerde Gemeente met haar kerk-
gebouw tussen Amstelveen en Bovenkerk. Maar niet alleen 
hun wordingsgeschiedenis was anders, ze lagen ook bepaald 
niet naast elkaar. De afgescheiden kerk stond tussen het dorp 
Amstelveen en het vlek Bovenkerk in, de dolerenden kerkten 
aanvankelijk in een school in de Visserstraat (nu Eerste Schin-
kelstraat). Daar bouwden ze ook hun kerk, de Schinkelkerk, 
in gebruik genomen in 1890.
 Toch konden ook in de burgerlijke gemeente Nieuwer-Amstel 
afgescheidenen en dolerenden niet om elkaar heen, al was het 
maar vanwege de landelijke discussies over vereniging.68 De 
kerkenraad van de Amstelveense afgescheidenen sprak begin 
1888 over een publicatie daarover van de afgescheiden voorman 
A. Littooy, men nam deel aan een vergadering met het Convent 
van Dolerenden om te praten over vereniging van afgeschei-
denen en dolerenden, en de groep dolerenden uit Overtoom 
verzocht gebruik te mogen maken van de Handwegkerk om 
iemand te laten spreken over de Doleantie, of, zoals men het 
toen uitdrukte, over de reformatie der (hervormde) kerk.69 Dit 
verzoek werd ingewilligd.
 In 1891 is er sprake van een regelmatig contact tussen beide 
kerkenraden.70 Driemaal werd er vergaderd, de eerste maal wa-
ren vier dolerende broeders naar Amstelveen getogen, daarna 
volgden nog twee gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, één 
in de Schinkelkerk, en één in de Handwegkerk. De eerste ver-
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gadering verliep ‘recht hartelijk en broederlijk’.71 Men wilde 
eens praten of er niet tot samenwerking kon worden overgegaan 
in de bediening des Woords, de sacramenten en de kerkelijk 
tucht. Gesproken werd over de bestaande bedenkingen bij de 
afgescheidenen, onder andere over de Vrije Universiteit. Verder 
vroegen de afgescheidenen de dolerenden naar hun visie op de 
Hervormde Kerk. Was dat ook naar hun mening een valse kerk? 
Het antwoord luidde bevestigend. Kortom, de afgescheidenen 
proefden de nieren van hun broeders uit Overtoom. Maar de 
conclusie was bemoedigend. Het bleek namelijk dat men niet 
ver van elkaar afstond en men besloot tot een volgende verga-
dering, ‘in de maand April bij lichte maan’. Anders dan tegen-
woordig was het grootste deel van de weg tussen Amstelveen 
en Overtoom niet verlicht, vandaar deze ‘groene’ oplossing.
 Het werd ruim een maand later. Men sprak bij die gelegenheid 
over de vraag of kerkelijke vereniging op plaatselijk niveau mo-
gelijk en wenselijk was, en wat nu al gedaan zou kunnen worden 
om daarmee een begin te maken.72 Tijdens een volgend overleg 
besloten beide kerken een brief naar hun synode te sturen met 
een oproep de eenwording te bespoedigen.73 Het ontwerp was 
van Amstelveen, Overtoom ging ermee akkoord.74 Maar op de 
vergadering van de classis Amsterdam van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerk werd er afwijzend op gereageerd.75 Het schrij-
ven aan de synode beschouwde men als indirect protest tegen 
de laatst gehouden provinciale synode en het zou afbreuk doen 
aan de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Amsterdam. Er 
kwam dus geen steun voor Amstelveen en men adviseerde de 
bedoelde brief aan de synode niet te sturen. Omdat de brief 
niet genoemd staat in de Handelingen van de synode, vermoed 
ik dat hij inderdaad nooit verzonden is. Maar omdat de classis 
Amsterdam van de dolerende kerken geen bezwaar had, weten 
we toch wat er in de brief stond. Na een schets van hetgeen 
onderling was besproken, volgde een dringend verzoek aan 
de synode om de vereniging ter hand te nemen.76 Toen hij op 
de dolerende synode aan de orde kwam, was in principe al tot 
vereniging besloten. Want op 15 september 1891 viel het besluit 
tot vereniging. Het verzet van de afgescheiden classis Amster-
dam was tevergeefs geweest. Van Overtoom ging een gelukwens 
naar Amstelveen, met een uitnodiging aan ds. P. Kapteyn om 
een keer te komen preken.77

002 Afgescheidenen.indd   43 14-09-15   22:07



44 gereformeerden onder elkaar

De landelijke vereniging kreeg op 17 juni 1892 haar beslag. 
En hoewel de samenwerking in veel plaatsen tamelijk snel tot 
stand kwam, waren er ook plaatsen waar het langer duurde 
voordat men samenging. Men sprak dan van A en B, waar A 
stond voor de oudste kerk ter plaatse (meestal de afgescheiden 
gemeente) en B voor de jongste (meestal de dolerende kerk). In 
Nieuwer-Amstel zou het zover niet komen, ook al werden die 
aanduidingen een enkele keer gebruikt.
 Toen de nieuw gevormde classis Amsterdam van start ging, 
moesten allerlei zaken geregeld worden met betrekking tot 
grensscheiding en samenvoeging. Daartoe werd een zware com-
missie samengesteld, onder leiding van prof. F.L. Rutgers, hoog-
leraar aan de Vrije Universiteit, die op 14 september met een 
voorstel kwam dat was voorbereid door beide kerkenraden.78 
Men besloot beide kerken te laten voortbestaan ‘op eenparig 
voorstel van beide kerkenraden en in overeenstemming met de 
plaatselijke gesteldheid en behoefte’.79 De grens werd bepaald 
bij de Kalfjeslaan en het Karnemelkse pad (aan de westkant 
van de Amstelveenseweg). Tevens besloot de classis de namen 
te wijzigen. Voortaan was er sprake van de Gereformeerde Kerk 
van Amstelveen en van de Gereformeerde Kerk van Overtoom. 
Misverstand was en is niet mogelijk. Van een samengaan van 
afgescheidenen en dolerenden in Nieuwer-Amstel is geen spra-
ke, en in de naamgeving is slechts gedurende vijf weken sprake 
geweest van de toevoeging aan de Hand naar Leiden.80 Overigens 
was deze toevoeging in het populaire verkeer toen al enige tijd 
in gebruik. De eerste keer dat ik hem tegen kwam was in het 
gemeenteverslag over 1866. Met andere woorden: dat was in het 
dagelijks verkeer de gebruikelijke aanduiding, officieel alleen 
maar van 6 augustus – 14 september 1892, waarbij dan nog moet 
worden aangetekend dat deze kerk in het archief van de classis 
nooit als zodanig wordt aangeduid.
 De kerkenraadsnotulen van de Gereformeerde Kerk van Am-
stelveen beginnen op 6 augustus 1892. Men nam, op advies 
van de classis, daarvoor een nieuw notulenboek in gebruik.81 
Er was immers een nieuw verband van kerken ontstaan. Maar 
men wist zich óók de voortzetting van de Christelijke Gere-
formeerde Gemeente van Amstelveen. Op de eerste bladzijde 
van datzelfde nieuwe notulenboek heet het namelijk dat ‘alle 
eigendom en recht haar dusver onder haar ouden naam toeko-

002 Afgescheidenen.indd   44 14-09-15   22:07



afgescheidenen in nieuwer-amstel 45

mende’ ook thans, ‘onder den gewijzigde naam in eigendom 
en recht gehouden worden of zullen worden aanvaard en op-
geeischt’. Met andere woorden: de geboorteakte van de Gere-
formeerde Kerk te Amstelveen maakt er geen geheim van dat 
deze kerk de voortzetting was van een bestaande kerk, te weten 
de Christelijke Gereformeerde Gemeente, gesticht in 1865. Deze 
gemeente vormde het begin van de Gereformeerde Kerken te 
Amstelveen.82 De scriba begon met een nieuw notulenboek, 
maar voor de gemeente veranderde er niets. Het was dezelfde 
kerk, met hetzelfde lidmatenboek, dezelfde predikant en de-
zelfde kerkgangers.

Van Leeuwen heeft de vraag naar de omvang van de gemeente 
gesteld en daarbij gewezen op het corrupte karakter van de 
lidmatenboeken.83 Die moeten voorzichtig worden gehanteerd. 
In 1891 telde de Handwegkerk 481 leden, in 1893 is sprake van 
533 leden, een verschil van 52, van wie 29 belijdend, en 23 
dooplid. Of deze groei het gevolg is van hervormde lidmaten 
die gereformeerd waren geworden, staat niet vermeld. Wie het 
lidmatenboek van de Handwegkerk erop na slaat, wordt ook 
niet veel wijzer. Soms staat er dat mensen zijn overgekomen uit 
het ‘Hervormd genootschap’, dan weer dat ze afkomstig zijn 
uit de Hervormde Kerk, dan weer uit Overtoom, dan weer uit 
Amsterdam. Geen van deze aanduidingen geeft uitsluitsel, be-
halve de aanduiding Overtoom, maar dat betreft slechts enkele 
namen. Kortom, we kunnen niet vaststellen of de vereniging op 
landelijk niveau geleid heeft tot groei in Amstelveen. Als we een 
andere bron raadplegen, het Jaarboekje voor de Christelijk Afge-
scheidene Gereformeerde Kerk in Nederland zien we nog minder 
verschillen tussen 1891 en 1893. Het gaat respectievelijk om 520 
en 530 leden. Kijken we naar 1890, dan ging het toen om 480 
leden, en dan is de groei wat groter geweest en komen we dicht 
in de buurt van de cijfers van Van Leeuwen. Nu moeten we ook 
met de cijfers van het jaarboekje voorzichtig zijn – de betrouw-
baarheid hing vaak af van de nauwkeurigheid en ijver van de 
scriba – maar dat de vereniging niet geleid heeft tot een toevloed 
van dolerenden, is wel duidelijk. Van Leeuwen constateert dan 
ook terecht dat het aantal toegetreden dolerenden klein geweest 
moet zijn. Geen wonder. Het dorp Amstelveen kende geen do-
lerende kerk, daarvoor moest men anderhalf uur lopen.84 Later 

002 Afgescheidenen.indd   45 14-09-15   22:07



46 gereformeerden onder elkaar

zullen zich ongetwijfeld meer mensen van dolerende komaf bij 
de Gereformeerde Kerk van Amstelveen hebben gevoegd, maar 
vooralsnog is hun aantal gering, en daarmee hun inbreng. Deze 
kerk was qua herkomst en samenstelling een typische A kerk.

Ledental, ontleend aan het Jaarboekje voor de Christelijke Af-
gescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland (wisselende titel)

1866 107 1877 375 1888 470

1867 107 1878 390 1889 480

1868 217 1879 415 1890 480

1869 278 1880 425 1891 520

1870 307 1881 430 1892 530

1871 313 1882 412 1893 530

1872 326 1883 412 1894 530

1873 330 1884 425 1895 530

1874 330 1885 425 1896 530

1875 330 1886 425 1897 540

1876 330 1887 470 1898 540

Noten
 1. In 1934 ontstond uit de Gereformeerde Kerk van Amstelveen (Nieu-

wer-Amstel) de Gereformeerde Kerk van Nieuwer-Amstel (Noord), 
zodat de burgerlijke gemeente Nieuwer-Amstel voortaan twee ge-
reformeerde kerken kende. Later werden deze aangeduid als Gere-
formeerde Kerk van Amstelveen-Zuid en Gereformeerde Kerk van 
Amstelveen-Noord/Buitenveldert. Vanaf 1970 was er sprake van de 
Gereformeerde Kerken van Amstelveen/Buitenveldert. Er was toen 
een intensieve samenwerking in de vorm van een federatie, die nooit 
officieel bekrachtigd is. Zie hierover Archief Gereformeerde Kerken 
Amstelveen/Buitenveldert (Archief gka), no. xxxii, Documenten be-
treffende fusie-besprekingen. Een concept-acte van fusie (i.c. federatie) 
is wel opgemaakt, maar nooit getekend. Ook de notulen van de eerste 
kerkenraad worden daar bewaard.

 2. C.G. van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden? Schetsen 
en beelden uit het honderdjarig bestaan van de Handwegkerk 1899-1999 
(Amstelveen 1999) 31. Zie verder P. van Schaik, ‘Gereformeerden te 
Amstelveen’ Amstel Mare. Tijdschrift van de Vereniging Historisch 
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Amstelveen 7 (1996) no 1, 1-32. Voor een recent handboek van de Ne-
derlandse kerkgeschiedenis zie Herman J. Selderhuis (red.), Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis (Kampen 2006).

 3. Over de kerk van Amsterdam zie men J.H. Soepenberg, ‘De Afscheiding 
in Amsterdam als scheiding van geesten’, in: George Harinck en Mees 
te Velde (red.), 175 jaar Afscheiding van 1834 (Barneveld 2012) 23-45.

 4. Een afbeelding van de boerderij in J.C. van der Does, De Afscheiding in 
haar wording en beginperiode (Delft 1934), tegenover blz 65 (waar overi-
gens gesproken wordt over boerderij Veldhuis van Lambertus Verburg. 
Zie ook blz 331, waar Van der Does vertelt over een samenkomst op 
deze boerderij. Dezelfde afbeelding in Catalogus van de tentoonstelling 
met betrekking tot de Afscheiding van 1834 (z.p. z.j. = 1934), nr. 745: 
‘Boerderij van Verburg aan de Amstelveenschen weg te A’dam, genaamd 
Veldhuis, waar de eerste Afgescheidenen vergaderden.’ Zie over deze 
boerderijen Th.A.J.W. Wajer, ‘Boerenhofstede Zorgmeer’, Amstel Mare 
24 (2013) nr 2, 2-21, met aandacht voor de bezittingen van de verwante 
families Verburg en Griffioen. Volgens Wajer woonden er op dat gedeel-
te van de Amstelveenseweg nogal wat boeren met ‘het gereformeerde 
geloof’. Een boerderij met de naam Veldhuis komt niet voor, wellicht 
wordt bedoeld Veldlust of Ken u zelven.

 5. J. Verhagen jr., De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Nederland aan het volk verhaald (Amsterdam 1881) 449-473. Zie verder 
J.C. Rullmann, Een nagel in de heilige plaats. De reformatie der kerk in 
de xixe eeuw (Amsterdam 1912), in het bijzonder 231-237.

 6. Zie Stadsarchief Amsterdam (saa), Archief Gemeente Nieuwer-Amstel, 
318, Uitgaande stukken Mairie, schout en burgemeester, met allerlei brie-
ven van Testas aan de gouverneur. Voor de reactie van de gouverneur 
zie men saa, Archief Gemeente Nieuwer-Amstel, 448 en 449, Ingekomen 
en afschriften van uitgaande stukken. Zie verder N.A. Schuman, ‘Maat-
regelen tegen de afgescheidenen in Nieuwer-Amstel’, Kerkbode voor 
de Gereformeerde Kerken van Nieuwer- en Ouder-Amstel, 19 oktober-23 
november 1934; J.W. Groesbeek, Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis 
(Amsterdam 1966) 216-217; Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar 
Leiden?, 27-28.

 7. F.L. Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding i-iv (Kampen 1939-
1946), aldaar iv, 172.

 8. Het was een wettelijke bepaling uit de tijd van Napoleon. Schu-
man heeft veel aandacht voor de correspondentie van Testas met de 
staatsraad gouverneur in deze weken. Zie ook saa, Collectie Mr. J.W. 
Groesbeek, no 23, Stukken kerkelijk leven etc., waarin een verzameling 
aantekeningen onder het opschrift ‘Portefeuille separatisten (Nieuwer 
Amstel).

 9. Erkenning bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1839, nr. 29. Zie hierover 
H.J.Ph.G. Kaajan e.a., …het maken van veel boeken… Handleiding voor 

002 Afgescheidenen.indd   47 14-09-15   22:07



48 gereformeerden onder elkaar

de geschiedschrijving van gereformeerde kerken (Leusden 1966) 114.
 10. J. van Kuiken, Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der 

Ned. Hervormde Gemeente te Amstelveen (Amstelveen 1937) 62.
 11. Van Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996), 

no 1, 7.
 12. saa, Archief Gereformeerde Kerk A, inventarisnummer 43 en 43 A, 

Doopboeken. Vanaf 1847 was een geestverwante groep (Gereformeerden 
onder ’t Kruis) in Amsterdam en omgeving actief. Het archief van deze 
kerk (nu Vrij Evangelische Gemeente te Amsterdam) bevat de oudste 
notulen- en lidmatenboeken, maar de woonplaats van leden wordt 
meestal niet genoemd, en er vertrokken geen leden naar de Afgeschei-
den Gemeente Amstelveen.

 13. Van Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996), 
no 1, 7.

 14. Voor meer literatuur over deze gemeenten zie hieronder.
 15. saa, Archief Gemeente Nieuwer-Amstel, 1532, Gemeenteverslagen 

1843-1866, verslag 1856 en 1857; Groesbeek, Amstelveen, 217; Van 
Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) no 
1, 7; Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden? 28-29.

 16. Er waren meer boerderijen met die naam, maar hier wordt vermoede-
lijk geduid op een boerderij bij de Hand naar Leiden. De naam is een 
verwijzing naar 1 Samuel 7:12, Eben-Haëzer. Volgens Van Schaik, ‘Ge-
reformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) no 1, 7, had Van 
’t Riet de naam verbasterd. Het ligt meer voor de hand dat de schrijver 
van het gemeenteverslag de naam verbasterd heeft. Van ’t Riet kende 
ongetwijfeld zijn Bijbel, en de uitdrukking Eben-Haëzer werd in zijn 
kring talloze malen gebruikt voor school, kerkgebouw of boerderij.

 17. P. van Schaik, Oude kerk aan de Amstel (Ouderkerk aan de Amstel 2000) 
76-77. In 1868 werd de evangelisatiepost opgeheven.

 18. Groesbeek, Amstelveen, 209; Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand 
naar Leiden?, 28-29.

 19. Zie boven, gemeenteverslag, 1856; Groesbeek, Amstelveen, 217. Eerder 
(blz. 209) had hij zelf die suggestie opgeworpen.

 20. Van Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, 7 (1996), no 1, 7.
 21. Van Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, 7 (1996), no 1, 5.
 22. Zie over deze gemeente J. de Lange, Blijdschap en verwondering (Haar-

lemmermeer 1956).
 23. Het archief van deze kerk berust in het Noord-Hollands Archief en 

is gedeponeerd in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer. 
Ik raadpleegde de inventarisnummers 1, Notulen kerkenraad, en 25, 
Doop- en lidmatenboek, maar trof weinig sporen aan van contacten met 
Nieuwer-Amstel. In 1866 vertrokken zes lidmaten met een attestatie 
naar Nieuwer-Amstel. Officiële erkenning werd aangevraagd in 1864, 
zie Kaajan, Handleiding, 114, die verwijst naar een Ministeriele Be-
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schikking van 4 juli 1864, nummer 48. Bij de aanvraag werd een lijst 
van aanvragers meegezonden, maar helaas bleken alle aanvragen vóór 
1867 in het Nationaal Archief ten tijde van dit onderzoek onvindbaar. 
Of dus ook inwoners van Nieuwer-Amstel bij deze aanvraag betrokken 
waren, heb ik niet kunnen achterhalen.

 24. Zie A. van Hilten, Kruiskerk. Amstelhoek 1927-2002. Anderhalve eeuw 
geschiedenis Gereformeerde Kerk Uithoorn (z.p. 2002). Deze gemeente is 
geïnstitueerd in 1852 en vroeg in 1864 koninklijke goedkeuring aan, 
die in 1865 werd verkregen. J. de Jong (Kudelstaart) stelde mij een ge-
reconstrueerde lidmatenlijst ter beschikking. Daarop staan vier mensen 
die in de gemeente Nieuwer-Amstel woonachtig waren.

 25. Zie saa, Nieuwer-Amstel, Burgerlijke stand, geboorten en huwelijken. 
Ze trouwden 8 maart 1851. Zie ook Archief Nederlandse Hervormde 
Gemeente Amstelveen, inventarisnummer 174, Huwelijksregister. De 
kerkelijke bevestiging vond plaats op 9 maart 1851.

 26. Zie http://www.fam-verkuil.eu/Ned/Genealogie.htm. Geraadpleegd 13 
oktober 2012. Anneke Verkuijl was de oudere zuster van Matthijs Ver-
kuijl, die met Jannetje Streefkerk was getrouwd. Zij was een dochter 
van Hendrik Streefkerk en Maria Hendrika Bulk.

 27. De Bazuin. Officieel orgaan van de Theologische School te Kampen, 15 
november 1878. In zijn testament bepaalde hij dat een bedrag van 
f 1000,- zou gaan naar de Christelijke Gereformeerde Gemeente in 
Nieuwer-Amstel en die in Haarlemmermeer-Oostzijde, naar de gerefor-
meerde school in Nieuwer-Amstel en die in Haarlemmermeer-Oostzijde, 
en naar de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Gemeente in 
Nieuwer-Amstel en die van de Christelijke Gereformeerde Gemeente 
Haarlemmermeer-Oostzijde. Zie Noord-Hollands Archief, Inventaris 
186.15, Notariële akten van notarissen te Nieuwer-Amstel, 1843-1899, 
inventarisno 87, akte 262, testament G. van ’t Riet, opgemaakt 5 juli 
1875 bij notaris D. van Osenbruggen. Dezelfde dag werd ook het tes-
tament van zijn vrouw opgemaakt, akte 263. Ze waren op 19 juni 1873 
gehuwd.

 28. Noord-Hollands Archief, Inventaris 186.15, Notariële akten van nota-
rissen te Nieuwer-Amstel, 1843-1899, inventarisno 78, akte 212, Schei-
ding en verdeling van de boedel G. van ’t Riet en M.H. Bulk, d.d. 17 mei 
1872. De inbreng van M.H. Bulk bij haar huwelijk werd van de boedel 
afgetrokken daar zij met haar overleden echtgenoot kinderen had. Van 
’t Riet erfde de helft plus een kindsdeel, totaal f 61.404,-.

 29. Kavel 46 (gedeeltelijk) en 47. Bron: Historisch Archief Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht te Amsterdam, archief Bovenkerkerpolder, inventa-
risno 60, Kohieren van Molengeld en omslag over de landerijen, 1857-1858. 

 30. Kadastraal aangeduid als Sectie G, nr. 419.
 31. Het ging om 12 bunder, 37 roeden en 20 el (ruim 12 hectare), zie Archief 

gka, no xix, Contracten en vergunningen Handwegkerk, eigendomsak-
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te, gepasseerd bij J.W. Roeloffs Valk en gedateerd 18 april 1866. De 
naamsverandering staat achterop de akte met potlood vermeld en vond 
waarschijnlijk reeds kort na de koop plaats, en in ieder geval voor 
de akte genoemd in noot 28. In 1898 ging dit perceel (grotendeels?) 
over in handen van de Gereformeerde Kerk te Amstelveen. Zie de ei-
gendomsacte, lopend archief, Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente 
Amstelveen. Men betaalde f 6000,-. Het perceel wordt omschreven als 
een zomer- en winterverblijf, met tuin, koepel en boomgaard, benevens 
het daarbij behorende water, groot 12 hectare, 18 are en 19 centiare. 
Anneke Verkuijl verhuisde naar de Haarlemmermeer, waar ze vandaan 
kwam. In het bevolkingsregister aldaar staat ze per 19 december 1899 
ingeschreven, ze overleed op 28 december 1912.

 32. Nu Handweg 105-119.
 33. Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 30.
 34. saa, Archief van de Gereformeerde Kerken in Nederland; Classis Am-

sterdam en rechtsvoorgangers (aca), 5, Notulen classis, 3 mei 1865. Het 
verzoek is niet bewaard gebleven.

 35. Of dit andere mensen waren dan de eerder genoemde niet-leden is 
onbekend.

 36. Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 29, geeft de tekst 
zoals die op de eerste bladzijde van het notulenboek is opgenomen. 
De laatste alinea (vanaf De gemeente daartoe etc.) hoort daar echter 
niet bij. Dat is een stukje tekst dat in 1890 bij het 25-jarig jubileum 
van de gemeente is opgenomen in het oudste notulenboek. Vanaf 1869 
was het Christelijke Gereformeerde Gemeente te Amstelveen, hetgeen 
samenhing met een fusie op landelijk niveau tussen afgescheidenen 
en kruisgezinden. De officiële erkenning kwam op 28 maart 1866, bij 
Koninklijk Besluit, no 34. Zie M. van Tielhof, ‘Erkende verenigingen, 
1855-1903’, www.Historici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVereni-
gingen. Geraadpleegd 31 december 2012. Een afschrift daarvan in Ar-
chief gka, no xix, Contracten en vergunningen Handwegkerk. Zie ook 
Kaajan, Handleiding, 114-115, die verwijst naar een Ministeriele Dis-
positie van 9 februari 1866, nr. 10. Voor dit verschil (kb of mb) heb ik 
geen verklaring kunnen vinden.

 37. De Bazuin, 1 juni 1866.
 38. Ik volg hier en in de andere Bijbelcitaten de zogenaamde Jongbloed-edi-

tie uit 1888. Deze stemt op de in dit artikel genoemde plaatsen overeen 
met de populaire editie van het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap. 
Een herziene editie van het nbg uit 1847 ondervond veel weerstand 
bij de orthodoxie. In 1868 verscheen een editie van de hand van de 
afgescheiden voormannen S. van Velzen, A. Brummelkamp en Hel. de 
Cock. Mogelijk gebruikte men nog de editie uit de zeventiende eeuw.

 39. De Bazuin, 20 juli 1866.
 40. Zie over hem S.O. Los, ‘Ds Oene Los’, Handboek ten dienste van de Ge-

002 Afgescheidenen.indd   50 14-09-15   22:07



afgescheidenen in nieuwer-amstel 51

reformeerde Kerken in Nederland 22 (1910) 305-310.
 41. Archief gka, no. i, Notulen kerkenraad, 6 februari 1866; Van Leeuwen, 

Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 30.
 42. Archief gka, no. i, Notulen kerkenraad, 30 juli 1866; De Bazuin, 21 

september 1866. De notulen melden wel het besluit om over te gaan tot 
nieuwbouw, maar de gezondheid van Los wordt niet genoemd. Van ’t 
Riet maakte daarvan melding in zijn bericht in De Bazuin. Op de ver-
gadering van 10 juli 1866 was gesproken over een verbouwing. Reeds 
op de eerste kerkenraadsvergadering, 10 juli 1865, werd een commissie 
benoemd ‘tot het daarstellen van een kerkgebouw’, bestaande uit Van 
’t Riet, en de broers P. en J. Versloot, maar daarvan wordt vooralsnog 
niets meer vernomen. Pas toen Van ’t Riet het buiten ‘Weltevreden’ 
kocht, kwam de zaak in een stroomversnelling.

 43. De Bazuin, 21 september 1866. Bericht van vergunning werd verkre-
gen op 18 augustus 1866. Het ging om het perceel dat bij het kadaster 
bekend stond als G, nr. 496 en 497, ‘naast het gebouw dat thans tot 
kerk bestemd is en ter vervanging van hetzelve’. Zie Archief gka, xix, 
Contracten en vergunningen Handwegkerk, 18 augustus 1866, van Bur-
gemeester en Wethouders aan P. Versloot c.s.

 44. Nieuwe Bijbelvertaling: ‘ze sloten mij van alle kanten in, – ik weerstond 
ze met de naam van de heer –’

 45. Op grond van de kadastrale nummers meen ik dat deze stal stond achter 
de huidige crèche, waar de afgelopen tien jaar het houten bijgebouw 
De Achterkant stond.

 46. Archief gka, no. i, Notulen kerkenraad, 13 november 1866; saa, aca, 
5, Notulen classis, 20 november 1866.

 47. Zie het verslag in De Bazuin, 21 december 1866.
 48. De Bazuin, 22 februari 1867. Het is aannemelijk dat het gaat om H. en 

C. van Blaaderen, met dubbel –a-. Met dank aan A. van Blaaderen, 
ouderling in de Protestantse Gemeente van Amstelveen-Zuid.

 49. Archief gka, no. i, Notulen kerkenraad, 11 juni 1867. Het was een sle-
pende zaak, zoals blijkt uit de notulen. Meer dan eens had men erover 
gesproken, en ook de classis had zich ermee bemoeid. Zie verder Van 
Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) no 
1, 8.

 50. Een en ander was helemaal uitgewerkt in verschillende stappen.
 51. Archief gka, no i, Notulen kerkenraad, 5 september 1867.
 52. Archief gka, no i, Notulen kerkenraad 31 augustus 1869.
 53. Archief gka, no i, Notulen kerkenraad, 22 en 29 juni 1869; Van Schaik, 

‘Gereformeerde Kerk Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) no 1, 17-18.
 54. In mei 1876 speelde dezelfde zaak. Zie ook Van Schaik, ‘Gereformeerde 

Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) no 1, 18.
55. Het archief van de school is over een een lange periode van jaren verlo-

ren gegaan. Uit de eerste dertig jaar is niets bewaard gebleven. J.F. van 
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Strien, die in 1998 meewerkte aan een gedenkboek van het bijzonder 
lager onderwijs in Amstelveen, kon beschikken over de toespraak die 
J. de Rooy in 1920 bij het vijftigjarig bestaan heeft gehouden. Maar ook 
die toespraak is verloren gegaan. Zie Onderwijs met overtuiging. 130 jaar 
protestants-christelijk basisonderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de 
Amstel 1868-1998 (Amstelveen 1998). Het volgende is grotendeels aan 
dit boek ontleend, in het bijzonder aan de blzz 12-13.

56. Zie Archief gka, no I, Notulen kerkenraad, 10 juli en 8 augustus 1868. 
De officiele erkenning volgde op 29 maart 1870, bij Koninklijk Besluit nr 
16. Zie M. van Tielhof, ‘Erkende verenigingen, 1855-1903’, www.His-
torici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVerenigingen. Geraadpleegd 
31 december 2012.

57. Ik dank A.C. Rosendaal en P. Dillingh voor hun inlichtingen.
58. De Bazuin, 5 augustus 1870, een ingezonden stuk ondertekend door O. 

Los en P. Versloot.
 59. Dit boekje was ten tijde van het onderzoek in bezit van twee ach-

terkleinkinderen van beide oprichters, het echtpaar Elly Splinter en 
Anton Koningen.

 60. Onderzoeksarchief Van Schaik, een kopie van een levensherinneringen 
van Hendrik van den Berg, lid van de Hervormde Gemeente Amstel-
veen, van beroep wagenmaker . Zie over hem P. van Schaik, ‘Hendrik 
van den Berg’, Amstel Mare 13 (2002) no 3, 8-13. Deze zijn bewaard ge-
bleven en berusten in het saa, Archief van de gemeente Nieuwer-Am-
stel. Zie ook L. Neijens, ‘Ds Pieter Kapteijn’, Handboek ten dienste van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1904 (Middelburg 
1903).

 61. Hij kreeg les van W.A. Kok (en J. Bavinck?). Zie J. Kok, Meister Albert 
en zijn zonen. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe (Kampen 
1934) 177-180.

 62. Omdat het archief van de Handwegkerk niet compleet is, zijn we voor de 
gegevens over Ouderkerk afhankelijk van het archief van de classis en 
van J. Wilhelmus en P.J. van Baasbank, die een serie artikelen schreven 
over de geschiedenis van de kerk aan de Handweg in het Jaarboekje 
van de Gereformeerde Kerk te Amstelveen, 1952-1956, aanwezig in het 
Archief gka. In die tijd was het kerkenraadsarchief nog compleet.

 63. Zie saa, aca, 6, Notulen classis, 1 augustus 1871.
 64. saa, aca, 6, Notulen classis, 17 augustus 1880, 24 mei 1881, en aca, 7, 

Notulen classis, 6 september 1881.
 65. Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 30-31; J. van 

Kuiken, Gedenkboek, 62.
 66. Van Schaik, ‘Gereformeerde Kerk te Amstelveen’, Amstel Mare 7 (1996) 

no 1, 21, spreekt ten onrechte van een ‘samensmelting’; Van Leeuwen, 
Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 31-33, spreekt ten onrechte over 
een dolerende kerk in het dorp Amstelveen.
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 67. Zie over die kerk George Harinck e.a. (red.), 100 jaar Gereformeerde 
Kerk in Amsterdam-Zuid (z.p. 1987).

 68. Notulen over deze jaren ontbreken. Tenzij anders vermeld is het volgen-
de ontleend aan een reeks artikelen van Wilhelmus en Van Baasbank, 
‘Geschiedenis van onze kerk’, Jaarboekje Gereformeerde Kerk Amstel-
veen, 1952-1956.

 69. Het verzoek van de dolerenden werd begin februari 1888 besproken, 
zie Wilhelmus en Van Baasbank, ‘De geschiedenis van onze kerk’, Jaar-
boekje, 1955, 8. Zie J. van Gelderen, ‘Op weg naar de Vereniging van 
17 juni 1892’, in: L.J. Wolthuis e.a (red.), De Vereniging van 1892 en 
haar geschiedenis (Kampen 1892) 35-80, aldaar 44-45. Het ging om de 
vergadering van het Convent van Dolerenden van 10 april 1888.

 70. Het volgende is behalve aan Baasbank en Wilhelmus ontleend aan het 
archief van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Nieuwer-Am-
stel, bekend als het archief van de Gereformeerde Kerken in Hersteld 
Verband te Amsterdam en rechtsvoorgangers. Afgekort tot aa-z (= Ar-
chief Amsterdam-Zuid). Zie ook saa, aa-z, 1 en 2, Notulen kerkenraad, 
en aa-z, 41, Register van uitgegane stukken, 31 januari, 12 februari, 27 
maart, en 6 mei 1891, van de kerkenraad van de Nederduitsche Gere-
formeerde Kerk aan de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk; aa-z,43, Register ingekomen stukken, 2 maart, 7 april en 21 juli 
1891, van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Gemeente 
aan de kerkenraad van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk.

 71. Zie ook saa, aa-z, 2, Notulen kerkenraad, 19 maart 1891. Meer over deze 
vergadering in Wilhelmus en Baasbank, ‘Geschiedenis van onze kerk’ 
Jaarboekje, 1956, 4-5. De vergadering vond plaats op 16 maart 1891.

 72. saa, aa-z, 2, Notulen kerkenraad, 20 mei 1891. Zie ook Acta van de 
voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1891), 
artikel 62.

 73. saa, aa-z, 2, Notulen kerkenraad, 24 juni 1891, Rapport over de verga-
dering op 24 juni met ‘den kerkenraad der Christelijk Geref. Gemeente te 
Amstelveen te Hand van Leiden’ (sic). Wat opvalt is de hartelijke wens 
samen te werken, ook als de synode ‘tegen zamengaan zoude beslissen’.

 74. Zie saa, aa-z, 2, Notulen kerkenraad, 22 juli 1891, waarop het ontwerp 
van Amstelveen werd besproken. Zie ook Acta van de voorlopige synoden 
van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, 1891, artikel 62.

 75. aca, Notulen classis, 19 augustus 1891.
 76. Zie Acta van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde 

Kerken (1891), artikel 62. De brief werd voor kennisgeving aangenomen, 
daar men in principe reeds tot hereniging besloten had.

 77. saa, aa-z, 41, Register van uitgegane stukken, 17 september 1891, van 
de Ned. Gereformeerde Kerk Amsterdam Zuid aan de Christelijke Ge-
reformeerde Gemeente Amstelveen.

 78. saa, aca, 10, Notulen classis, 8 juli en 14 september 1892; saa, aca, 18, 
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Grensregeling, (niet gedateerd) rapport 1892. Dat was ook het moment 
dat de nieuwe namen toegekend werden. Zie verder De Heraut, 16 april 
1893, waar sprake is van een nieuw kerkelijk nummer en de nieuwe 
naam voor beide kerken. De classisvergadering van maart 1893 zwijgt 
hierover.

 79. Dat er overleg tussen beide kerkenraden heeft plaatsgevonden, staat 
vast, wanneer dat gebeurde, is onbekend. Zie saa, aa-z, 42, Register 
van uitgegane stukken, 15 augustus 1892, van de Gereformeerde Kerk 
Nieuwer Amstel B aan de Gereformeerde Kerk Nieuwer Amstel A.

 80. Vgl. Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 33. Alleen 
in het eigen Notulenboek zo omschreven.

 81. Zie saa, aca, 10, Notulen classis, 8 juli 1892. Deze volgde daarin de 
besluiten van de synode, zie ‘Wat de classen van juli 1892 in ieder geval 
te doen hebben’, Het Kerkblad. Officieel orgaan van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, 1 juli 1892. Een model om vorm te geven aan dit 
besluit in hetzelfde nummer van Het Kerkblad, ‘Bericht van Deputaten 
voor de inlasschingen’, blz 13. Daarin is overigens geen sprake van een 
nieuw notulenboek, maar van hetzelfde notulenboek.

 82. Anders Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 31-33.
 83. Van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden?, 35.
 84. Van Schaik telde tussen 1888 en 1891 negen leden die uit de Hervormde 

Kerk overkwamen (Aantekeningen onderzoeksarchief). Zijn bron is het 
lidmatenboek van de (Christelijke) Gereformeerde Kerk, Archief gka, 
no ix, Lidmatenboek.
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Op 7 april 2013 vond de laatste dienst in de Handwegkerk 
plaats. In de maand daarvoor werden oud-voorgangers 
uitgenodigd om nog één keer voor te gaan. Op zondag 10 
maart was het mijn beurt. Ik koos de tekst waarmee in 1866 
ds. Oene Los het eerste kerkgebouw aan de Handweg opende. De 
Schriftlezingen waren 1 Koningen 8: 22-53 en Marcus 8: 27-37

Gemeente van de Heer,

Zeven jaar hadden ze over de bouw van de tempel gedaan. 
Kosten noch moeite waren gespaard. De duurste materialen 
waren gebruikt, ceders van de Libanon, koper, en veel goud, 
heel veel goud. Honderden mensen hadden zich ingezet, al dan 
niet vrijwillig. Toen dat allemaal gereed was, kon de tempel in 
gebruik worden genomen. En iedereen werd uitgenodigd. Een 
hele optocht van wie er toe deed in Israël. Oudsten, stamhoof-
den, familievorsten, mensen met en mensen zonder lintje, en 
iedereen en alles kwam, want dit was een groots moment.

Hoogtepunt was het moment waarop de ark het heilige der hei-
ligen werd ingedragen. God zelf was in hun midden, zo voelde 
het. Heilig moment. God staat aan onze kant. God met ons. Gott 
mit uns. Salomo zegent het volk en wijst op wat God heeft ge-
daan. Daarna gaat hij voor het altaar staan, en breidt zijn handen 
uit naar de hemel. Tijd voor een gebed.

Tijdens dat gebed gebeurt er iets vreemds. Alsof Salomo zich-
zelf in de rede valt. Tot de orde roept. Corrigeert. ‘Zou God dan 
waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hemel der 
hemelen kan U niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik 

Bij het naderend afscheid van de 
Handwegkerk

Preek op zondag 10 maart 2013
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gebouwd heb.’ Een moment van vervreemding. Al die econo-
mische macht van Salomo, al die mensen die voor hem werkten, 
al die rijkdom. En dan valt het als het ware bovenop hem. Zou 
God … werkelijk… Als hij bedenkt wie God is, wordt het hem 
bang te moede. God, zo beseft de Bijbelschrijver, God valt ner-
gens samen met zijn schepping, laat staan dat hij in een tempel 
woont, alsof je de God van Israël in een arkje, in een doosje 
zou kunnen stoppen. Dat was het grote misverstand van de 
Filistijnen, toen ze de ark te pakken hadden gekregen. Nu is 
het onze tijd, dachten ze, nu, nu wij dat kistje hebben waarin 
de God van Israël woont. Nu zal die God voor ons vechten. 
Het loopt anders. Want zo’n god bestaat niet, zo’n god die in 
een huis woont en die je naar de pijpen van de huiseigenaar 
kunt laten dansen. Niet wij nemen God in onze dienst, God 
neemt, in het beste geval, ons in zijn dienst. Te midden van 
al het feestgedruis is er dit moment van vervreemding. Zou 
God … werkelijk … Zeven jaar had Salomo met man en macht 
alles gegeven om de tempel te bouwen. En dan beseft hij dat 
God niet op aarde woont. God is heilig, dat wil zeggen: God is 
altijd anders dan wij denken. Niet hij zelf woont daar, hij doet 
daar, op zijn hoogst, ‘Zijn Naam’ wonen.

Er zijn onderzoekers die menen dat dit deel van de tekst later 
is toegevoegd, geheel of gedeeltelijk. Als een soort profetische 
correctie op de verouderd geachte tempelcultus en tempelver-
ering. Dat is heel goed mogelijk. De Koran is naar verluidt uit 
de hemel op aarde geworpen, maar dat hebben Joden noch 
christenen ooit over de Bijbel gezegd. Je hoeft onze tekst alleen 
maar te vergelijken met hetzelfde verhaal in het Bijbelboek Kro-
nieken, en je weet al beter dan dat. De Bijbel is gegroeid over 
een lange periode van jaren. Nieuwe inzichten dienden zich 
aan. God woont niet in een huis dat door mensen is gemaakt. 
Nieuwe ervaringen leidden tot correctie van bestaande beel-
den. Niet alles wat ons overkomt is straf op onze zonden. Denk 
bijvoorbeeld aan de discussie tussen Job en zijn vrienden. En 
dat alles vinden we terug in het groeiproces dat geleid heeft 
tot onze Bijbeltekst. Die heeft dan ook wel wat rafelige randjes, 
zoals een geleerde vriend van mij dat omschrijft. Maar is het 
daarom minder Woord van God? Als God op deze manier met 
zijn volk in gesprek is – via een steeds herhaald proces van 
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ervaring en interpretatie – wie zijn wij dan om daar bezwaar 
tegen te maken?

Als Salomo dan zijn gebed vervolgt, komt er een aantal gebeden. 
Opvallende voorbeden. In het eerste bidt hij om recht, in de 
volgende gebeden om vergeving voor als het fout mocht gaan.
– Wanneer uw volk Israël verslagen wordt door de vijand omdat 
zij tegen u gezondigd hebben
– Wanneer de hemel gesloten blijft, omdat zij tegen u gezondigd 
hebben…
– Wanneer er hongersnood komt, of welke plaag dan ook, omdat 
zij tegen u gezondigd hebben
– Wanneer ballingschap dreigt wanneer zij tegen u gezondigd 
hebben en gij toornig op hen wordt…

Heer, vergeef hen dan

De tempel, deze tempel is een huis van gebed. Het gaat niet om 
godsdienstigheid zonder meer. Om offers en rituelen. Om het 
gebouw zelf. Het gaat niet om kerkgebouwen. Het gaat om een 
bepaalde manier van leven, zou je hieruit op kunnen maken 
als boodschap van de Bijbelschrijver. Jeremia waarschuwde 
zijn tijdgenoten in gelijke trant: ‘Stel uw vertrouwen niet op 
bedrieglijke woorden, des Heren tempel, des Heren tempel, 
des Heren tempel is dit.’ Alsof godsdienstigheid niet heel veel 
gevolgen zou moeten hebben voor onze manier van leven. Alsof 
je Jood kunt zijn, of christen, zonder dat dat tot uitdrukking 
komt in je manier van leven. ‘Wie mijn volgeling wil zijn, zegt 
Jezus, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
zo achter mij aan komen.’

Religie is een dubbelzinnig verschijnsel. Het roept het mooiste 
in ons wakker, hoge idealen, het kan ook heel veel verkeerde 
hartstochten in ons wakker roepen. Mensen kunnen boven zelf 
uitstijgen, mensen kunnen de religie gebruiken voor hun eigen 
doeleinden. Israël is er niet aan ontkomen, Petrus wilde graag 
minister worden in het vernieuwde koninkrijk van Jezus, en 
ook de kerk heeft getracht het evangelie naar haar hand te zet-
ten. Naar het Bijbels getuigenis zit er enorm veel spanning en 
drama in de omgang tussen God en mens. Salomo weet het, en 
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vreest het. De profeten weten het, en vrezen het. Religie kan 
zomaar ontsporen, ook het christelijk geloof kan dat. Dat is de 
traditie waarin dit gebed van Salomo kan worden verstaan. Een 
boetepsalm. Een boetegebed.

Toen mijn verre voorganger ds. Oene Los deze tekst uitkoos 
bij de opening van de eerste Handwegkerk, was het een groots 
moment. Men had jarenlang gekerkt in een boerderij aan de 
Sportlaan, later in een koetshuis, hier, ergens op dit stuk grond 
rond de huidige Handwegkerk. Anderen kerkten in Uithoorn, 
in de Haarlemmermeer, of in Amsterdam. Maar nu, een eigen 
kerkje. Dit was een moment om te vieren. We lezen in het week-
blad De Bazuin dat een grote schare was gekomen, stamhoofden 
en oudsten zou de Bijbel zeggen, Burgemeester en Wethouders, 
mensen met en mensen zonder lintjes. Alles en iedereen die er 
toe deed was aanwezig en luisterde naar het gebed van Salomo. 
Oene Los had toen, in 1866, genoeg ervaring als predikant om 
te beseffen dat ook zijn gemeente die bede om vergeving van 
Salomo bitterhard nodig zou hebben. Het valt soms niet mee om 
werkzaam te zijn in de kerk. Dat hoefde je hem niet te vertellen.

En als wij nu, bijna 147 jaar later, achterom kijken, beseffen 
we maar al te goed dat ds. Los gelijk had toen hij dit gebed van 
Salomo tot het zijne maakte. Zo’n gebouw is leuk, maar daar-
over gaat het niet in het christelijk geloof. Het gaat altijd weer 
om een goede verhouding tot God en de naaste. Velen van ons 
hebben hier, aan deze plaats, kostbare herinneringen. Er zijn 
er die hier getrouwd zijn, die hun kinderen hier hebben laten 
dopen, die hier in aanraking kwamen met het werk van Gods 
Geest. Anderen moesten hier afscheid nemen van een geliefde. 
Dit huis is voor velen een huis van godsontmoeting geweest. 
Maar naast de vreugde was er het verdriet, naast hoogtepunten 
waren er dieptepunten. We hebben samen ook gruwelijke zaken 
meegemaakt. Dit huis was ook getuige van schuld en daarom 
van godverlatenheid. Wij zijn maar mensen. Maar het was wel 
ons godshuis. Nog even, dan is het voorbij.

Een paar weken geleden was ik op het kerkelijk bureau en keek 
ik naar buiten. ‘Toch jammer’, verzuchtte ik. ‘Jij vond het toch 
niet erg om hier weg te gaan’, reageerde iemand. Dat klopt. Zo’n 
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acht jaar geleden kwamen er cijfers over de ontwikkelingen 
in kerkelijk Amstelveen die maar één conclusie toelieten: we 
houden twee kerken over, één in Zuid en één in Noord. Welnu, 
heb ik toen gezegd, welnu, als de kaarten zo liggen, dan is het 
duidelijk. Dan moeten we gaan, zonder al te veel gezeur, met 
opgeheven hoofd. Vind ik het niet erg? Jawel. Ik vind het wel 
erg. Maar kerkgebouwen horen tot de schatten op aarde die 
door mot en roest worden aangetast. Wij christenen geloven 
niet in kerkgebouwen. Wij geloven in de Heer die God is. Wij 
geloven, dat wil zeggen, wij vertrouwen ons toe aan Jezus de 
Messias. Niet de Messias van Petrus. Die lijkt nog heel erg op 
de roverhoofdman David. Hoe anders is Jezus, aan wie de Naam 
boven alle Naam is gegeven. En wie zijn volgeling wil zijn, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter 
hem aan komen.

Het is mooi dat wij de tijd krijgen om afscheid te nemen.

– Er is veel om voor te danken. We hebben hier veel goede 
ontmoetingen gehad, met elkaar, met de Heer van de Kerk. We 
koesteren dat alles als kostbare geschenken van Godswege.
– Wat hebben we met elkaar muziek gemaakt. We zingen 3 x 2 
liedjes, dominee, zei Alegría. Later ging dat anders, toen Nico 
Ph. Hovius op het toneel verscheen. De cantorij was er, Robert, 
Dick en Wim de Graaff, Hans Bajema, later Marcel den Dulk 
met grote projecten. We kenden onze Taizévieringen. Heel veel 
goeds is er geweest. Er was veel zegen. En we nemen het allemaal 
mee naar de Paaskerk.
– Er is ook veel om vergeving voor te vragen of te schenken. 
Want zijn ook heel veel dingen fout gegaan, wij hebben dingen 
fout gedaan. Ik heb dingen fout gedaan. Bidden we voor allen 
die elkaar hebben pijn gedaan en zijn kwijtgeraakt. Dat laten 
we allemaal hierachter, totdat het door mot en roest verteerd is.
– Er is veel om voorbede voor te doen. Achter de sluiting van 
dit en andere kerkgebouwen gaat een omwenteling schuil die 
zijn weerga niet kent. In rap tempo seculariseert Nederland, en 
er gaan allerlei stemmen op om godsdienst te verbannen achter 
de voordeur. Geen subsidie meer voor het Leger des Heils, geen 
bijzonder onderwijs meer. Enzovoorts.
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Vind ik het niet erg? Ja. Maar kerkgebouwen horen tot de 
schatten op aarde, die door mot en roest worden aangetast. 
Wij christenen geloven niet in kerkgebouwen. Wij geloven in 
de Heer die God is en met ons op weg is naar de voltooiing van 
Zijn Koninkrijk. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amstelveen, 9 maart 2013
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Abraham Kuyper (1837-1920) heeft als journalist, politicus, 
theoloog en kerkstichter een groot stempel gedrukt op de Ne-
derlandse samenleving, dat tot ver na zijn overlijden zichtbaar 
is gebleven. Hij was de stichter van de Antirevolutionaire Partij, 
van de Vrije Universiteit, hij gaf leiding aan een kerkscheuring 
(de Doleantie van 1886) èn aan de kerkfusie (van dolerenden 
en afgescheidenen) waaruit in 1892 de Gereformeerde Kerken 
in Nederland ontstonden. Van 1901-1905 was hij minister van 
Binnenlandse Zaken in het naar hem genoemde kabinet Kuyper. 
Hij schreef theologische en maatschappelijke studies, redigeer-
de een dagblad en gaf leiding aan zijn kerkelijke achterban 
via het weekblad De Heraut. Voorwaar een imposante carrière. 
Niet voor niets verwierf hij de bijnaam Abraham de Geweldige. 
Een dergelijke carrière duidt op een enorm talent, en inder-
daad, Kuyper blonk uit op vele terreinen. Daarbij had Kuyper 
de gave om mensen aan zich te binden én om mensen van zich 
te vervreemden. Hij werd vereerd én verguisd, geliefd én ge-
haat, geprezen én bespot. Dit alles hing samen met de doelen 
die hij nastreefde en met de wijze waarop hij deze trachtte te 
verwezenlijken. Kuyper wenste een orthodoxe kerk die van de 
gelovigen was. Hij wilde invloed van de gewone burgerij op de 
politiek, hij wilde invloed van de ouders op het onderwijs dat 
hun kinderen genoten, hij wilde, kortom, de emancipatie van 
‘de kleine luyden’. Om dat doel te bereiken, schuwde hij de 
strijd niet. Een strijd die hij lang niet altijd op faire wijze voer-
de. Iemand die veel aan hem te danken heeft gehad, de latere 
vu-hoogleraar A. Anema, heeft het eens zo verwoord: ‘Kuyper 
was een schoelje, maar: een kind van God.’

De dubbelheid die Kuyper vanaf het begin van zijn openbaar 
optreden heeft begeleid, bestaat tot op de dag van vandaag. 

Tweemaal de twee kanten
van Kuyper
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In 2006 verscheen een uitvoerige biografie van Kuyper van de 
hand van de Utrechtse onderzoeker dr. J. Koch, korte tijd later 
gevolgd door een bundel studies over Kuyper van de hand van 
dr. J. Vree, van 1988-2006 docent kerkgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit. De eerste beschrijft Kuyper vooral aan de hand 
van gedrukte bronnen: Kuypers geschriften en de publicaties 
over hem. De tweede volgde Kuyper ook aan de hand van de 
niet-gedrukte bronnen, die hij opdiepte in allerlei verschillende 
archieven. Een en ander resulteerde in twee heel verschillende 
boeken. Koch probeert in 672 bladzijden een levensbeschrijving 
te geven, Vree heeft 422 bladzijden nodig om Kuypers leven tot 
1874 te beschrijven. Beide boeken berusten op een verschillende 
benadering van het verleden. Wie een omvattende biografie van 
Kuyper wil schrijven moet het onderzoek naar de niet-gedrukte 
bronnen wel achterwege laten, zoals Koch deed. Wie Kuyper 
werkelijk dicht op de ziel wil komen, moet zich wel door het 
stof heen werken, zoals Vree deed. De tweede methode leidt 
niet snel tot een omvattende biografie.

Dat het Koch gelukt is een biografie van Kuyper te schrijven, 
is een felicitatie waard. Niet voor niets heeft het Kuyper lange 
tijd aan biografen ontbroken. De laatste biografie dateert uit 
1938, toen de rooms-katholieke P. Kasteel zijn boek over Kuyper 
publiceerde. Daarna bleef het stil, wellicht ook omdat het gere-
formeerde nageslacht steeds meer afstand nam van diens erfenis. 
En kerkhistorici beseften maar al te goed hoe veel werk er nog 
verzet moest worden voordat iemand aan het schrijven van een 
Kuyperbiografie zou kunnen beginnen. Koch heeft zich door dat 
laatste niet laten weerhouden en een boek geschreven dat door 
kenners verantwoord wordt genoemd. Het boek is daarbij goed 
geschreven en gecomponeerd.
 Een heel mooi hoofdstuk vond ik het hoofdstuk waarin hij de 
teloorgang van Kuyper beschrijft. Na zijn ministerschap, van 
1901-1905, was er in de politiek voor Kuyper in feite geen plaats 
meer. Hij was onmogelijk geworden. Zijn verzet daartegen is 
tragisch. Zo valt er meer fraais te vinden in deze biografie. Toch 
is daarmee niet alles gezegd. Koch heeft als buitenstaander naar 
Kuyper gekeken. Dat kan een voordeel zijn, en ongetwijfeld had 
zijn opdrachtgever, de Stichting dr. Abraham Kuyperfonds, dat 
voordeel op het oog. Een buitenstaander kijkt met een frisse 
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A. Kuyper (1837-1920)
Schilderij door H. Haverman, 

collectie Vrije Universiteit Amsterdam
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blik, niet belemmerd door wat hij vanuit zijn eigen gereformeer-
de achtergrond van Kuyper heeft meegekregen. Wie echter, zo-
als Koch, ruim vijf jaar met Kuyper ‘optrekt’, krijgt onderweg 
ook het een en ander aan bagage mee. ‘Een heel akelig mens’, 
zo noemde hij Kuyper in een interview, en daarvan vinden we 
door het hele boek heen de sporen. Het boek heeft een bepaald 
toontje. Daarbij gaat het er niet om dat Kuypers minder fraaie 
zijden voor het voetlicht komen – van een biograaf verwacht 
ik niets anders dan een eerlijk beeld. Maar voortdurend valt 
Koch de lezer door zijn woordkeus in de rede. Hij zal ons wel 
even vertellen wat we van Kuyper moeten vinden. En zonder 
dat we Vree kunnen betrappen op de behoefte om de schaduw-
zijden van Kuyper te verdoezelen, komt er toch een ander beeld 
van Kuyper naar voren. Ik ben van mening dat dit ten diepste 
te maken heeft met de houding die beide auteurs tegenover 
Kuypers inspiratiebron, het christelijk geloof, innemen. Wie 
Vree als docent of in andere hoedanigheid heeft meegemaakt, 
weet dat hij altijd de predikant is gebleven die hij eenmaal was. 
Koch kent een heel andere houding tegenover het christelijk 
geloof. Hij schrijft over Romeinen 13 als gesteld in ‘de typisch 
overtollige fraseologie van de bijbel’. Wie zo de Bijbel leest, 
kan ook haast geen waardering hebben voor hen die proberen 
vormen te vinden om de Bijbelse boodschap vorm te geven in 
het dagelijks leven.
 Ook het theologische gehalte van het boek getuigt ervan 
dat Koch Kuyper niet helemaal kon volgen. Met enige ver-
bazing constateerde ik hoe weinig aandacht Koch heeft voor 
Kuypers theologisch concept. Dat was niet minder dan een 
revolutie binnen het toenmalige liberaal-wetenschappelijk kli-
maat, dat in 1876 geleid had tot een nieuwe Wet op het hoger 
onderwijs. Men kan niet stellen dat de theologische faculteit 
bij die wet zonder meer veranderd was in een Faculteit der 
Godsdienstwetenschap. Maar de invloed van de liberale visie 
op theologie als de wetenschap die de godsdienst tot object 
heeft, valt overal aan te wijzen, en van een aantal klassieke 
theologische vakken was bijna niets meer over. Wel kreeg de 
kerk als troostprijs het recht per faculteit twee hoogleraren 
te benoemen voor de speciaal kerkelijke vakken: de dogma-
tiek en de praktische theologie. Het is dit theologisch concept 
dat door Kuyper op zijn kop werd gezet. Consequent zette 
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hij de theologische studie op vanuit zijn geloof dat God zich 
geopenbaard heeft en dat de Bijbel Zijn Woord is. Dat dit con-
cept wetenschappelijk net zo verantwoord was als het concept 
waarop de wet van 1876 stoelde, hing samen met Kuypers visie 
op wetenschap. Daarover valt nog wel wat meer te vertellen 
dan Koch doet. Ook kleinere zaken vallen op: neocalvinisme 
omvat meer dan theologie (blz. 392), de ethische theologen kan 
men niet orthodox-calvinistisch noemen (blz. 226) en Kuyper 
heeft de vu niet gesticht om zelf hoogleraar te worden, zoals 
Koch lijkt te suggereren (391). En in de zogenaamde ‘quia of 
quatenuskwestie’ ging het niet om de vraag of de Bijbel Gods 
woord is, of dat Gods Woord in de Bijbel is (234). Een en ander 
had te maken met de vraag naar de waarde die proponenten 
aan de belijdenisgeschriften hechtten. Namen ze die voor hun 
rekening omdat deze met de Bijbel overeenstemden, of voor 
zover deze daarmee overeenstemden? In feite, zo constateer ik, 
is Kuypers geloof en theologie aan Koch vreemd gebleven, en 
daarmee Kuyper zelf. Dat is wat hij zelf ook toegeeft, waar hij 
als motto aan het boek een uitspraak van Nescio toevoegt: ‘Ik 
dacht, direct praat ik over geestelijke stroomingen, waar haal 
ik de woorden vandaan?’

Hoe anders Vree. Het is alsof hij zijn collega dag voor dag en 
woord voor woord volgt op diens zoektocht. Deze bundel ver-
scheen ter gelegenheid van zijn afscheid als docent aan de Fa-
culteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Het boek  
levert veel nieuwe inzichten, en we mogen de auteur dankbaar 
zijn dat hij de moeite heeft genomen deze bundel samen te 
stellen.
 Het boek van Vree begint met een artikel over de jeugd van 
Kuyper te Middelburg, waar zijn vader predikant was. Het arti-
kel zet in met het oudste manuscript dat we van Kuyper hebben: 
een dubbelgevouwen papier, waarop hij kort voor zijn elfde 
verjaardag met enkele woorden een gewichtig moment in zijn 
leven schetste.

Het was den 10 October 1848 ten 10 1/2 uur
dat ik mij te bed begaf en van onrust over het 
kwaad dat ik bedreven had niet slapen kon. 
Als toen 11 1/2 dat ik mij bekeerde en een vast besluit 
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nam het kwade te vlieden en het goede te streven. 
Ik Abraham Kuyper J.Fzoon
Middelburg
1848

Op de voorzijde van het papiertje staat geschreven: ‘Aan den 
Vorst der vorsten uit een nedrig hart.’ Zo begon een leven lang 
van zorg en strijd om de ‘ere Gods’ op alle terreinen des levens, 
door iemand die zich op 11-jarige leeftijd zelfbewust A. Kuyper 
J.Fzn noemde. Vroom, en niet gespeend van eigendunk, om 
het maar met een understatement uit te drukken. En zo is het 
altijd geweest.
 In het vervolg van dit artikel lezen we over ‘fatsoenlijke ar-
moede’ waarin de jonge Kuyper en zijn broers en zussen op-
groeiden. Van eenvoudige komaf – Kuypers grootvader was 
borstelmaker in Amsterdam – had zijn vader zich met steun 
van welgestelde Amsterdammers toegelegd op de theologische 
studie. Dat gaf een aanzienlijke verbetering van de sociale posi-
tie, maar aan het sociale leven van de Middelburgse elite kon het 
predikantsgezin niet mee doen. Daarvoor was het gezin te groot 
en het traktement te laag. Om financiële redenen (schoolgeld) 
werden de kinderen Kuyper door hun ouders onderwezen. Hier, 
in deze afkomst, ligt de verklaring voor een van de kernpunten 
van Kuypers streven: een stem te geven aan mensen die er anders 
niet aan te pas zouden komen!
 Het tweede hoofdstuk werpt nieuw licht op de ontwikkeling 
van Kuypers denken. Het is een bewerking van een inleiding 
op Abraham Kuypers’ Commentatio (Verhandeling), een tekst-
uitgave die door Vree en de classicus J. Zwaan in oktober 2005 
werd gepubliceerd. Het bevat de Latijnse tekst van de inzending 
op een Groninger prijsvraag die Kuyper in 1860 indiende en 
waarvoor hij de begeerde prijs ontving. Het is een vergelijkende 
studie naar de kerkvisies van Johannes Calvijn en Johannes a 
Lasco. Bestudering van dit manuscript toont aan hoezeer tallo-
ze aspecten van Kuypers latere gedachtegoed in de kiem hier, 
in deze studie, al naar voren komen. Zo pleitte Kuyper voor 
een kerk waarin de gelovigen op voet van gelijkheid onderling 
verbonden waren. Hier klinkt al iets door van Kuypers latere 
verzet tegen de regentenhiërarchie in de Hervormde Kerk van 
zijn dagen. Ook van de dominocratie in de kerk, de heerschap-
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pij van de predikanten, moest hij niets hebben. In dit verband 
gebruikt hij voor het eerst het begrip ‘organisme’, waarmee hij 
hier duidt op de rol van de kerkleden afgezien van de kerkre-
gering. Ook de kerkelijke goederen horen te vallen onder de 
zorg van de kerkleden, ze zijn geen zorg van de overheid. Een 
kerk moest trouwens vrij zijn van de overheid. En anders dan 
toen hij aan zijn studie begon, zag Kuyper na voltooiing van 
zijn studie een belangrijke rol voor de kerk in de samenleving 
weggelegd. Dit alles is, zoals gezegd, het resultaat van de uit-
gave van Kuypers Commentatio. Toen Vree en Zwaan dat boek 
in oktober 2005 publiceerden, was ook Jeroen Koch onder de 
aanwezigen. Hij heeft, als alle anderen, veel nieuws gehoord. 
Helaas had hij zijn manuscript afgesloten en koos hij ervoor het 
te laten voor wat het was. Oponthoud van zijn publicatie was 
niet aan de orde, met als gevolg dat zijn boek voor wat betreft 
de genese van Kuypers gedachtegoed in feite al achterhaald was 
voordat het was gepubliceerd.

Na zijn studietijd werd Kuyper predikant te Beesd, een ge-
meente die goed betaalde (geld was in Kuypers leven altijd een 
belangrijk item) en hem bovendien mogelijkheden bood zijn 
kerkhistorisch onderzoek, waarop hij zich inmiddels een inter-
nationale faam had verworven, voort te zetten. Kuyper zelf heeft 
later verteld hoe hij in deze jaren in contact kwam met de cal-
vinistische orthodoxie. Symbool van deze vromen, eenvoudig, 
maar van God geleerd, werd Pietje Baltus, de vrouw door wie 
Kuyper werd wie hij was. Mede als gevolg van het nauwkeurig 
bronnenonderzoek weet Vree deze mythe te ontzenuwen: het 
ging om een geleidelijk proces, waarin hij zich bewust werd 
van de betekenis van Calvijn. De tijd in Beesd was ook de tijd 
waarin Kuyper merkte hoe moeilijk de kerk te veranderen is. 
Vree omschrijft deze jaren als ‘een vingeroefening in kerkrefor-
matie’. Na het hoofdstuk over Beesd volgen hoofdstukken over 
Utrecht en Amsterdam, en Vree sluit af met een beschouwing 
over Kuypers zelfbeeld in zijn geschrift Confidentie, waarmee 
hij zich in 1873 aan het Nederlandse volk presenteerde. Het 
hoofdstuk over Utrecht was nog niet eerder gepubliceerd en 
bevat een schat aan informatie. Bij de presentatie van dit boek 
merkte de Utrechtse historicus F.G.M. Broeyer op dat wie dit 
hoofdstuk kent, kan voorspellen hoe de Doleantie zou aflopen. 
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Het is inderdaad frappant hoe allerlei thema’s en personen zich 
in deze jaren aandienen die we ook later, in de jaren tachtig 
zullen aantreffen. In feite voltrekt zich hier een scheiding der 
geesten die uiteindelijk tot een kerkscheuring zou leiden.

In alle hoofdstukken treft me hoezeer Kuyper zich verbonden 
wist met wie hij de ‘kleine luyden’ noemde. Hij zette de gelovi-
gen te Beesd er toe aan voortaan zelf hun ambtsdragers te kiezen 
in plaats van dat over te laten aan de regenten; hij botste daar 
en in Utrecht met adel en patriciaat, hij ging op huisbezoek. Dat 
laatste was opvallend. Toen hij te Amsterdam beroepen werd, 
schreef een collega hem dat men er als predikant vrij was om te 
doen en laten wat men wilde. Er waren immers hulppredikers en 
catechiseermeesters die de predikantstaken waarnamen. Maar 
zo zat Kuyper niet in elkaar, zo blijkt uit het mooie hoofdstuk 
over de Amsterdamse jaren. Kuyper wist zich werkelijk verbon-
den met de kleine luiden en zocht hen op in zijn hoedanigheid 
van predikant. Velen hebben deze verbondenheid en deze pas-
sie gevoeld en hebben Kuyper om die reden geëerd. Eindelijk 
iemand die hen serieus nam en hen, met hun geloof, ‘op de kaart 
van Nederland zette’. Hij was tevens hartstochtelijk op zoek 
om het christelijk geloof en de kerk ‘in rapport met de tijd’ te 
brengen. Dat Kuyper ook andere zijden had, is daarmee niet in 
strijd. Wellicht traden deze sterker naar voren naarmate zijn 
invloed toenam. Maar het is nog te vroeg om tot een afrondend 
oordeel te komen. Als dat ooit zal lukken bij een man van het 
formaat van Kuyper, dan toch pas zodra zijn hele leven in kaart 
is gebracht aan de hand van alle mogelijke bronnen. Vree heeft 
met dit boek laten zien hoe dat moet.
 Vree, die promoveerde bij de vermaarde Erasmuskenner 
C. Augustijn, heeft van zijn leermeester geleerd dat historisch 
onderzoek begint met de bestudering van de bronnen. Hij is 
daarnaast behept met een enorm doorzettingsvermogen, want 
in talloze archieven wist hij in de loop der jaren interessant mate-
riaal te vinden. Dit boek over Kuyper legt daarvan getuigenis af. 
Overigens heeft hij het de lezer niet altijd gemakkelijk gemaakt. 
Het hoofdstuk over Utrecht, dat om zijn inhoud buitengewoon 
belangrijk is, leest wat moeizaam, en over het geheel genomen 
valt de vergelijking met de studie van Koch op het punt van de 
leesbaarheid in het nadeel uit van Vree. Daarentegen is diens 

004 Kuyper.indd   68 14-09-15   22:08



tweemaal de twee kanten van kuyper 69

hoofdstuk over Kuyper als Amsterdams predikant zeer leesbaar, 
evenals het hoofdstuk over Kuypers jeugd. Ik heb, als leerling 
van dezelfde C. Augustijn, alleen al omwille van de gekozen 
methode meer waardering voor het boek van Vree dan voor 
dat van Koch. Onze tijd is een tijd van kant-en- klaarmaaltij-
den, van hapklare brokken, van een smakelijke verpakking. Als 
het daarom gaat, wint Koch het, op alle fronten. Maar wie de 
vruchten van het degelijk historisch handwerk wil raadplegen, 
komt bij Vree terecht. Daarbij meen ik terecht te mogen stellen 
dat het Koch aan onvoldoende affiniteit met en ook kennis van 
theologische zaken heeft ontbroken om een geslaagde biografie 
van Kuyper te schrijven.

Bespreking van: Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie 
(Amsterdam 2006) en J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinis-
tische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum 2006)
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Toen de Vrije Universiteit op 20 oktober 1880 geopend werd, 
telde zij vijf hoogleraren. Een van hen was F.W.J. Dilloo, hoog-
leraar aan de Faculteit der Letteren en op 2 juni van dat jaar 
benoemd voor het onderwijs in de Semitische talen.1 Zonder 
dat hij ook een aanstelling kreeg aan de Faculteit der Godge-
leerdheid verzorgde hij tevens het onderwijs in de vakken van 
het Oude Testament. Gedurende enige tijd gaf hij bovendien 
Nieuwe Testament omdat ds Ph.S. van Ronkel op het laatste 
moment afzag van een professoraat. Lang zou Dilloo echter niet 
blijven. Met ingang van 1 januari 1886 werd hem op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend en werd hij, als tevoren, predikant te 
Soldin (Oost-Brandenburg), waar hij op 15 juli 1892 overleed. 
Tot nog toe was er weinig over hem bekend, maar mede op 
grond van enkele documenten die mij onlangs door de familie 
Dilloo ter hand werden gesteld, is het mogelijk iets meer over 
hem te vertellen.2

Achtergrond
De familie Dilloo, vroeger Dilauer geheten, is afkomstig uit Salz-
burg, vanwaar zij in 1732 tijdens de zogenaamde Salzburger 
Vertreibung werd verjaagd.3 Als protestanten was er voor hen 
geen plaats meer in dit rooms-katholieke land. Een deel van de 
familie vluchtte naar Nederland, een ander deel naar Oost-Prui-
sen. In Nederland werd de naam veranderd in Dilloo. Toen een 
van de ‘Nederlanders’ terugkeerde naar Duitsland en in Pom-
meren terechtkwam, werd gekozen voor de aldaar gebruikelijke 
naamsuitgang ‘ow’. Wilhelm, zoals hij werd genoemd, werd dan 
ook als Friedrich Wilhelm Jacob Dilow op 28 november 1841 in 
de lutherse kerk te Stralsund gedoopt, waar hij op 18 oktober 
was geboren als zoon van Friedrich Dilow, blokmaker4, later 
scheepsbouwer, en Augustina Dorothea Michaelis. Na in zijn 
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geboorteplaats het gymnasium te hebben doorlopen, studeer-
de hij vanaf 1861 achtereenvolgens in Greifswald, Erlangen en 
Berlijn en volgde hij colleges van onder anderen F. Delitzsch, 
A. Harnack, A. Twesten, A. Dorner en E.W. Hengstenberg. Van 
zijn vele leermeesters achtte hij Hermann Reuter (1817-1889) 
de belangrijkste. Deze wees hem de weg naar de kerk- en dog-
mengeschiedenis, een vak dat hem blijkbaar bijzonder heeft 
geboeid. In het voorjaar van 1865 studeerde hij af, op 17 januari 
1867 haalde hij aan de Universiteit van Berlijn zijn licentiaat op 
een studie over een middeleeuwse proost van het Stift Reichers-
ber.5 In deze jaren nam hij de Nederlandse schrijfwijze van de 
familienaam over.6 Na zijn studie werkte Dilloo als huisleraar 
in Pommeren,7 daarna als huisleraar bij Carl von der Heydt in 
Elberfeld, die behoorde tot de Niederländisch-reformierte Ge-
meinde van H.F. Kohlbrugge.8 
 Het verblijf in Elberfeld is niet zonder gevolgen gebleven, want 
in toenemende mate raakte Dilloo onder de indruk van het gees-
telijk erfgoed van Calvijn. Daarvan getuigt de correspondentie 
tussen Dilloo en de gereformeerde predikant van Elberfeld, Paul 
Geyser (1824-1882).9 Het staat vast dat Geyser hem sterk beïn-
vloed heeft. Diens visie op de Union – de verplichte samenvoe-
ging van de lutherse en de gereformeerde kerken (1835) – en op 
de verhouding tussen lutheranen en calvinisten vinden we ook 
bij Dilloo terug. Van de Union was Geiser ondanks bezwaren geen 
verklaarde tegenstander en de tegenstelling tussen lutheranen en 
calvinisten wilde hij niet op de spits drijven. In de kern van de 
zaak ging het immers om hetzelfde: de genade Gods.10 Vooralsnog 
was er dan ook voor Dilloo geen reden om over te stappen naar de 
Reformierte Kirche. Evenmin als het calvinisme ging de opwek-
kingsvroomheid zoals die zich in het Wuppertal sinds jaar en dag 
manifesteerde, aan Dilloo voorbij. Zijn geloofsbeleving had een 
bevindelijke, piëtistische inslag. De aanwezigheid van de Heer, 
Zijn vriendelijk aangezicht én Zijn toorn, valt af te lezen uit de 
dagelijkse gang van zaken. 
 Op 19 augustus 1869 werd Dilloo te Posen als predikant ‘geor-
dend’ en begon hij zijn loopbaan als hulpprediker te Ostrowo.11 
Tegelijkertijd verzorgde hij het godsdienstonderwijs en het on-
derwijs in het Hebreeuws aan het gymnasium aldaar. Op 16 
december 1869 huwde hij in de Evangelisch-Lutherse Kerk van 
Zachow met Eugenie Josephine von Hackewitz, dochter van 
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Fedor Eugen Freiherr von Hackewitz.12 Zij zou zich ontwikkelen 
tot een gewaardeerde grafologe.13

 In 1874 ‘kreeg Dilloo de vrijmoedigheid om aan het consistorie 
te Posen schriftelijk zijnen overgang tot de Gereformeerde be-
lijdenis te melden en om verplaatsing naar eene Gereformeerde 
Gemeente te verzoeken’.14 Na zijn overstap ‘bleef hij niet ver-
schoond van vervolging’, aldus het Zondagsblad. In die tijd, en 
wellicht als gevolg van de hele situatie, raakte hij zeer ernstig 
ziek. ‘Er hat wie Hiskias …. damals in Ostrowo auf dem Tod-
bett 5 Monate gelegen und ist durch Gottes besondere Gnade 
wieder ins Leben zurückgekehrt’, zo noteerde zijn vrouw vele 
jaren later.15 Na zijn herstel werd hij in 1875 predikant bij de 
Reformierte Kirche te Soldin, een gemeente die weliswaar tot 
de geünieerde kerk behoorde, maar die het wel vergund was 
terug te keren tot de ‘altgewohnten Gottesdienstformen.’16 

Hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Op verzoek van curatoren van de Vrije Universiteit ondernam A. 
Kuyper in zijn hoedanigheid van adviseur van het curatorium 
in het voorjaar van 1880 een reis naar Duitsland om iemand te 
vinden die het onderwijs in de Semitische letteren zou kunnen 
verzorgen. Deze kon dan tevens het onderwijs in het Oude Tes-
tament op zich nemen.17 Kuyper richtte zijn aandacht vooral op 
gereformeerde predikanten.18 Zo kwam hij in aanraking met de 
reeds genoemde Paul Geyser, die bekend stond als een verklaard 
tegenstander van de Schriftkritiek.19 Hoewel deze veel voor een 
benoeming voelde, heeft hij uiteindelijk toch bedankt.20 Als ar-
gument voerde hij zijn zwakke gestel aan, dat wellicht niet opge-
wassen zou zijn tegen de vele inspanningen die de nieuwe func-
tie met zich mee zou brengen. Daarnaast meldde hij dat hij zich 
nooit speciaal op de Semitische letteren had toegelegd en schreef 
hij dat er vanuit zijn gemeente sterk op was aangedrongen dat 
hij zijn kudde niet in de steek zou laten.21 Geyser wees Kuyper 
echter op zijn vriend Dilloo. Deze had altijd een academische 
loopbaan nagestreefd ‘en het is niet aan twijfel onderhevig of hij 
zal aan uw roepstem met zeer grote geestdrift gehoor geven’.22 
Hij ried curatoren dan ook aan Dilloo onder toezegging van 
een reiskostenvergoeding naar Amsterdam te laten komen voor 
een kennismakingsgesprek.23 Aldus geschiedde. De ontmoeting 
vond plaats op 28 mei 1880. Dat gesprek verliep bevredigend, 

005 Dilloo.indd   73 14-09-15   22:08



74 gereformeerden onder elkaar

want F.L. Rutgers meldde enkele dagen later aan curatoren dat 
Dilloo, ‘zoo door beginselen als kunde’ de geschikte man was 
voor deze functie. Ter vergadering las Rutgers een vertaling voor 
van een in het Latijn geschreven verhandeling over Psalm 16, 
die Dilloo op zijn verzoek en dat van Kuyper had geschreven 
om ‘op eenigerlei wijze van zijne studiën en van zijn standpunt 
te doen blijken.’24 De vergadering kon zich hierin vinden en 
stelde directeuren voor Dilloo te benoemen aan de Faculteit der 
Letteren.25 Directeuren gingen diezelfde dag nog met dit voorstel 
akkoord. Aan Dilloo werd tegelijkertijd het onderwijs in het 
Oude Testament toevertrouwd.26 Op de eerste series lectionum 
lezen we dan ook dat Dilloo Hebreeuws, Aramees en Syrisch gaf, 
en Israëlitische oudheden, exegese Oude Testament en inleiding 
Oude Testament.27 
 Het was dus niet zo eenvoudig geweest om een bekwame 
hoogleraar voor de Semitische letteren te vinden, ook niet onder 
de Duitse gereformeerden. Daarbij speelde een rol dat de menin-
gen over Kuyper onder de geestverwanten van Kohlbrugge in 
1880 overwegend negatief waren, en de weerstand tegen hem 
zou in de jaren daarna alleen maar groter worden.28 E. Böhl, de 
schoonzoon van Kohlbrugge, was minder afwijzend dan iemand 
als H.A.J. Lütge, maar weigerde toch een benoeming aan de vu. 
Ook G.W. en Th.J. Locher waren niet voor Kuyper geporteerd. 
In feite ken ik geen kohlbruggianen die positief tegenover Kuy-
per stonden. Zij vreesden dat de vraag naar de toekomst van de 
theologische studenten van de vu wel eens tot kerkscheuring 
zou kunnen leiden. Wellicht speelden ook verschillen in spiri-
tualiteit een rol.29 
 Maar onder andere Duitse gereformeerden was er meer sym-
pathie voor Kuyper. Daarvan getuigen de houding van Geyser, 
de komst van Dilloo en de wijze waarop in de Reformierte Kir-
chenzeitung verslag werd gedaan van de feestelijkheden rond de 
opening van de vu.30 De redactie van de Kirchenzeitung beloofde 
zelfs een financiële actie ten behoeve van de vu te entameren. 
Grotere bijdragen mochten echter niet worden verwacht in 
verband met de kleine kring van lezers, zo werd directeuren 
gemeld.31 Deze sympathie was wederzijds. Op een van de eerste 
senaatsvergaderingen werd overwogen Geyser een eredoctoraat 
te geven, maar dat achtte men uiteindelijk te pretentieus voor 
een zo jonge universiteit.32 
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Dilloo kwam naar Nederland met zijn vrouw en zes kinderen.33 
In Nederland werden hem en zijn vrouw nog vier kinderen 
geboren.34 Aanvankelijk woonde de familie Dilloo in Nieuwer-
Am stel, in 1882 verhuisde ze in verband met de slechte ge-
zondheid van Dilloo naar Bussum.35 Daar woonde de familie 
slechts enkele maanden, want in oktober verruilde ze het Gooi 
voor Amsterdam, waar ze zich aan de Achtergracht vestigde.36 
Twee dochtertjes overleden kort na de geboorte, en ook Dilloo 
zelf worstelde zoals gezegd met zijn gezondheid.37 Alleen om 
die reden al waren het moeilijke jaren. Maar er kwam nog meer 
bij. Dilloo voelde zich in deze eerste jaren van zijn professoraat 
overbelast, ondergewaardeerd en slecht gehonoreerd. 

Overbelast, ondergewaardeerd en slecht gehonoreerd
Behalve het onderwijs in de Semitische letteren en het Oude Tes-
tament verzorgde Dilloo vanaf januari 1881 ook het onderwijs 
in het Nieuwe Testament omdat de beoogde hoogleraar, Ph. S. 
van Ronkel, na lang aarzelen had afgezien van zijn benoeming.38 
Tevens gaf hij gedurende enige tijd een privatissimum op vrij-
dagavond in de vorm van een societas exegetica.39

 Over zijn colleges Oude en Nieuwe Testament ontstond al 
spoedig een conflict. Want toen de senaat op 4 februari 1881 
vergaderde over een leerstoel voor Nieuwe Testament, merkte 
Dilloo op dat hij in de veronderstelling had geleefd dat hij aan 
de theologische faculteit was benoemd.40 Rutgers stelde dat dit 
niet aan de orde was, en dat er sprake was van twee vacatures, 
één voor Oude en één voor Nieuwe Testament. De vacature 
Nieuwe Testament spreekt voor zichzelf. Maar dat er sprake 
was van een vacature voor Oude Testament bevreemdt, want 
van meet af aan was het de bedoeling geweest de semiticus ook 
de vakken van het Oude Testament te laten verzorgen.41 
 Een maand later stelde Dilloo voor om de exegese Oude Testa-
ment over te brengen van de literaire naar de theologische facul-
teit. Zo zou hij alsnog aan de theologische faculteit terechtkomen 
en de vacature die er volgens Rutgers bestond zou zijn vervuld. 
Hierover had Dilloo met Geyser van gedachten gewisseld. Deze 
achtte het een ‘bedenklicher Mißgriff’ dat de exegese Oude 
Testament was ondergebracht in de faculteit der letteren. Dat 
was precies ‘was man gegenwärtig an den ungläubigen Staats-
universitäten Deutschlands erstrebt’.42 Dit verwijt is niet op zijn 
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plaats, want Kuypers encyclopedische ontwerp was daarmee 
lijnrecht in tegenspraak. Veeleer moet gedacht worden aan een 
praktische oplossing. Ook de letterenfaculteit moest bemand 
worden, en liefst op korte termijn, en wat lag meer voor de hand 
dan de oudtestamenticus, die ongetwijfeld het Hebreeuws en 
Aramees beheerste, aan de letterenfaculteit te benoemen? Maar 
dat neemt niet weg dat Dilloo het als teleurstellend heeft erva-
ren dat hij in de literaire faculteit was benoemd. De gemaakte 
fout was, aldus Geyser, ‘irreversibel’, en hij riep Dilloo op de 
lendenen te omgorden en rustig aan het werk te gaan. 
 Kuyper antwoordde op Dilloo’s verzoek om de exegese Oude 
Testament over te brengen van de letterenfaculteit naar de theo-
logische dat het feit dat een hoogleraar uit de letterenfaculteit 
dit vak gaf, geenszins betekende dat het geen theologisch vak 
was. Mocht Dilloo zelf over willen gaan naar de theologische 
faculteit, dan diende hij daartoe een voorstel aan curatoren te 
richten.43 
 Dat laatste heeft Dilloo niet gedaan, wel heeft hij kort daar-
op directeuren verzocht om een vergoeding voor de door hem 
gegeven lessen Nieuwe Testament. Hij had daarvoor weliswaar 
eerder al – door bemiddeling van Kuyper – fl 500,- per half jaar 
ontvangen, maar zag zich in feite als buitengewoon hoogleraar 
Nieuwe Testament en wilde als zodanig ook worden gehono-
reerd.44 ‘Mag ik uw edele beleefd verzoeken mij in deze zaak 
binnen acht dagen beslissend antwoord te geven?’45 Uit zijn 
volgende brief valt op te maken dat directeuren hierover eerst 
een advies van curatoren wilden afwachten, maar dat vererger-
de de zaak. Dilloo voelde zich behandeld als een bedelaar die 
van het kastje naar de muur werd gestuurd. In verband met 
een voorgenomen reis naar Duitsland wilde hij graag weten 
hoe hij er financieel voorstond.46 Het antwoord was afwijzend. 
Directeuren deelden hem namelijk mee dat hij de gewenste 
fl 2500,- niet zou krijgen, de colleges Nieuwe Testament wer-
den namelijk op verzoek van de senaat gegeven. Daarom was 
er huns inziens geen sprake van een hoogleraarschap Nieuwe 
Testament. Tot slot deelden directeuren hem mee dat ze de se-
naat hadden verzocht die colleges niet langer aan Dilloo op te 
dragen.47 Dilloo antwoordde dat hij zich bij de beschikking zou 
neerleggen ‘totdat van hoogerhand wijziging’ zou komen.48 Het 
is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Misschien hoopte 
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Dilloo dat de voorzitter van directeuren, W. Hovy, het voor hem 
op zou nemen. Of dacht hij aan een ingrijpen Gods? 

In eerste instantie leek Dilloo zich inderdaad bij de situatie 
neer te leggen. Maar in het voorjaar van 1882 bleek dat Dilloo 
geenszins tevreden was gesteld. Hij eiste dat er een vergadering 
van directeuren zou worden belegd om zijn zaak opnieuw te 
bekijken.49 Deze vergadering vond plaats op 18 februari 1882.50 
Dilloo, in ‘geenen deele in kalme gemoedsstemming’, deelde 
mee dat hem groot onrecht was aangedaan door directeuren.51 
Hij wenste alsnog de reeds genoemde fl 2500,- te ontvangen 
en eiste nog diezelfde avond een beslissing daarover. Hij had 
het geld hard nodig, want omdat hij vreselijk leed onder de 
ongezonde woning waarin hij met zijn gezin leefde, had hij 
huisvesting te Bussum moeten huren. Directeuren, zo meende 
Dilloo, mochten hem geen gebrek laten lijden, het was hun 
plicht hem uit de ellende te redden. Verder klaagde hij over de 
onbillijke bejegening die hij van de zijde van zijn ambtgeno-
ten ondervond. Het is niet duidelijk waar dit op slaat, maar de 
verhoudingen waren niet goed, zoveel is wel duidelijk. Dilloo 
ging zelfs zo ver dat hij betwijfelde of het gebed in de senaat 
bij dergelijke verhoudingen wel verhoord zou kunnen worden. 
Nadat Dilloo de vergadering had verlaten, besloten directeuren 
zijn verzoek niet in te willigen. Hiervan werd melding gemaakt 
aan de senaat.52 Uit het vervolg blijkt tevens dat Dilloo zijn ont-
slag had ingediend. Directeuren maakten daar geen woorden 
aan vuil en stelden vast dat hij met ingang van de aanstaande 
grote vakantie kon vertrekken. 
 Ook tijdens de senaatsvergadering van 3 maart 1882 kwam 
de kwestie aan de orde. Dilloo ontzegde de senaat het recht om 
hem de colleges Nieuwe Testament te ontnemen, maar, zo werd 
betoogd, hij was steeds gevraagd voor de periode van één stu-
diejaar. Dilloo had geen reden om zich verongelijkt te voelen, zo 
meenden zijn collega’s.53 Van een ‘recht’ om die colleges te geven 
was inderdaad geen sprake, maar duidelijk is wel dat Dilloo een 
en ander anders had geïnterpreteerd. Hier was sprake van een 
pijnlijk misverstand. 
 Ruim een maand later werd Dilloo opnieuw ter vergadering 
van directeuren toegelaten. Blijkbaar was hij tot rust en inzicht 
gekomen, want hij beleed dat hij gedwaald had als een verloren 
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schaap en nam al zijn beschuldigingen terug. Ook zijn echtge-
note, die blijkbaar ergens kwaad over de vu had gesproken, 
betuigde bij monde van haar man haar schuld. Penningmeester 
J.J. Glinderman wilde dat schriftelijk bevestigd zien, en Dilloo 
beloofde dat te doen.54 Tevens verzocht hij in zijne bediening 
gecontinueerd te worden, met de 1000 gulden voor de colleges 
Nieuwe Testament. Hij bleef inderdaad voorlopig nog aan de 
vu verbonden, maar wat betreft het Nieuwe Testament deelde 
de voorzitter hem mee dat daarover nog geen voorstellen door 
de senaat waren ingediend. Besloten werd deze taak voortaan 
aan de hoogleraar titulair A.H. de Hartog toe te vertrouwen.55

Verwijdering
Behalve het hierboven beschreven conflict over zakelijke aange-
legenheden, was er ook sprake van een verschil in theologische 
ligging. Daarvan bleek voor het eerst iets in 1881, toen Dilloo 
protesteerde tegen het Minerva-symbool op de staf van de pe-
del.56 Voor iemand met een achtergrond in de Wuppertaalse 
Erweckung was dat een veel te werelds symbool.57 Maar nog 
veel duidelijker bleek dat verschil uit een publicatie van Dil-
loo, Fünfundneunzig Sätze für das deutsche protestantische Volk 
(Amsterdam 1885). Deze bevat 95 stellingen – een impliciete 
verwijzing naar Luthers stellingen – die zonder verdere toelich-
ting de wereld in werden gezonden. Aanleiding tot deze pu-
blicatie vormden ongetwijfeld de Lutherfeesten uit 1883, toen 
Duitsland herdacht dat Luther 400 jaar geleden was geboren. 
Daarnaast moeten de stellingen mijns inziens gelezen worden 
als een antwoord op Kuypers Tractaat van de Reformatie der 
Kerken (Amsterdam 1883), expliciet op Luthers vierde eeuwfeest 
aan ‘de zonen der Reformatie’ aangeboden. Daarin analyseerde 
Kuyper de toestand van de Nederlandse Hervormde Kerk en 
wees hij de weg aan waarlangs het tot reformatie van die gede-
formeerde kerk zou kunnen komen. Indien het niet anders kon, 
was een ‘chirurgische ingreep’ gerechtvaardigd. Met andere 
woorden: Kuyper gaf hier bij voorbaat een rechtvaardiging van 
de Doleantie. 
 Een afwijzende reactie op Kuypers Tractaat kwam onder meer 
van Dilloo’s vriend H.A.J. Lütge, die meende dat het alleen door 
een zuivere prediking tot reformatie van de kerk zou komen.58 
De wegen van kohlbruggianen en Kuyper liepen steeds verder 
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uiteen. Ook Dilloo keerde zich tegen Kuyper. Althans, dat zou 
men uit zijn brochure kunnen opmaken.
 Dilloo begon met enkele stellingen over de rechtvaardiging 
door het geloof alleen en wees erop dat men ondanks de vele 
festiviteiten de echte Luther was vergeten. Verder keerde hij 
zich tegen de herziening van de Lutherbijbel en tegen de aan-
wezigheid van crucifixen, kandelaars en beelden in de lutherse 
kerken: de lutheranen moesten de consequenties aanvaarden 
van de aanbidding Gods in geest en in waarheid (stelling 31). 
Als dat zou gebeuren, kon het weer komen tot hereniging van 
lutheranen en gereformeerden, zo lijkt Dilloo in het volgende 
te betogen. In dat kader maakte hij enkele opmerkingen over 
het avondmaal, de verkiezingsleer en de betekenis van de be-
lijdenisgeschriften. We mogen nooit vergeten, zo stelde hij, dat 
de vaderen alleen voor de Schrift bogen. Daarmee komt er een 
zekere ruimte en vrijheid tegenover de belijdenisgeschriften 
(stelling 40). Wel is de tucht een onvervreemdbaar kenmerk van 
de ware gemeente. Die gemeente, bestaande uit vele gemeenten, 
is desondanks één gemeente. De grenzen van die ene gemeente 
vallen samen met de landsgrenzen. En wie meent uit de lands-
gemeente te moeten scheiden om een gemeente van heiligen te 
zoeken, dwaalt zeer, zo heet het in stelling 57. In het verlengde 
daarvan wees hij op de taak van de overheid om de beide tafels 
van de wet te handhaven! De overheidsdienaren zijn dienaren 
Gods. En wie die band tussen overheid en kerk losmaakt, geeft 
het volk over aan Rome of aan de vertwijfeling. Vandaar dat 
Dilloo een voorstander was van de ‘Kulturkampf’. Aan het slot 
betoonde hij zich een goed leerling van Kohlbrugge: Wie na 
zijn bekering meent de Wet Gods uit eigene kracht te moeten 
of te kunnen vervullen, plaatst naast de genade de verdiensten, 
naast het geloof de werken des vleses (stelling 89). 

De publicatie van deze stellingen leidde tot grote spanningen 
tussen Dilloo en de Vrije Universiteit. In de herinnering van 
mevrouw Dilloo is het voorjaar van 1885 een buitengewoon 
moeizame en enerverende periode geweest, waaraan ze slechts 
met grote emotie kon terugdenken.59 Ze schreef in haar terug-
blik dat Dilloo door zijn collega’s onder grote druk werd gezet 
om zich naar hun plannen te voegen, ‘mit denen sie die armen 
jungen Leute blind ins Netz lockten, um sie zu Pastoren für ihre 
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Separation zu bilden’. Zelfs hebben de ‘Hunden’ hem trachten 
om te kopen door hem 500 gulden te bieden.60 Zeer waarschijn-
lijk betrof het een bezoek van zijn collega’s waarover hij sprak 
in een brief aan een niet nader genoemde Utrechtse kennis, door 
hem aangeschreven als ‘Hooggeachte Weledelgeboren Heer’.61 
Bij die gelegenheid zegden ze hem de vriendschap op en enkelen 
weigerden hem de hand te schudden. Toen hij de volgende dag 
bij Kuyper verhaal ging halen, noemde die de uitgave van de 95 
Sätze bij herhaling een ‘felonie’, ontrouw aan zijn broodheer.62 
Kuyper en de zijnen voelden zich door Dilloo verraden.
 Het leidde, aldus de weduwe Dilloo, tot een verlamming (Ner-
venlähmung) van de linkerkant van zijn gezicht, en uiteindelijk 
tot zijn dood: ‘Sie haben ihn buchstäblich gemordet, er ruht 
nun unter der Erde, – Gott der Herr hat es zugelassen und wird 
jene gottlosen Buben vor Sein ewiges Gericht fordern.’63 Deze 
uitlatingen maken duidelijk hoezeer Dilloo geleden heeft onder 
de Amsterdamse verhoudingen. Dat Dilloo’s gezondheid ook 
tijdens zijn predikantschap te Ostrowo zeer wankel was ge-
weest, toont dat hij geen sterk gestel had. En wie Kuyper wilde 
weerstaan, moest dat in ieder geval hebben. Maar om zijn dood 
aan Kuyper toe te schrijven? 

Directeuren waren met name over stelling 34 en 39 verontrust 
en vroegen bij monde van Hovy een nadere verklaring van 
gevoelen. Ze wilden zich indekken tegen eventuele kritiek.64 
Het ging om de volgende stellingen: 

Stelling 34: Das ist aber das Zeugnis zu seiner Zeit: Christus Jesus 
hat sich hingegeben zur Erlösung für Alle. 1 Timotheus 2, 6.

Stelling 39: Wir haben wohl in Gedächtnis zu behalten, dass an 
den protestantischen Bekenntnisschriften das Blut der Väter 
klebt. Wer aber wollte die Kirche an die Anschaungen und Ge-
dankenkreise der Verfasser derselben oder deren gleichgesinn-
ter Zeitgenossen binden, würde am meisten im Widerspruch 
mit den Vätern selbst, die sich vor der heiligen Schrift allein 
beugten, handeln, übrigens aber die Kirche Christi aus der Her-
rschaft des Wortes, so viel an ihm ist, heraussetzen, um ihr ein 
unerträgliches Menschenjoch aufzulegen. 
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Dilloo diende te verklaren dat de stellingen 34 en 39 niet be-
doelden ‘een minder gezag aan de drie formulieren van eenig-
heid der gereformeerde kerken hier te lande toe te kennen’ dan 
de synode van Dordrecht daaraan had toegekend. Bovendien 
werd hem instemming gevraagd met de Dordtse leerregels, in 
het bijzonder met de canones ii, 6 en ii, 8, over de zaligheid der 
uitverkorenen en de schuld van hen die zich niet bekeren. Een 
en ander was vastgelegd in een stuk dat Dilloo werd voorgelegd. 
Hij weigerde dat te ondertekenen, maar hij gaf een eigen verkla-
ring. Stelling 39 diende juist om het gezag der Drie Formulieren 
‘te versterken en te staven’, zo stelde hij daarin.65 En ten aanzien 
van stelling 34 beleed hij, zoals gevraagd, de juistheid van de 
canones van Dordt.66

 Het is opvallend dat Hovy alleen deze twee stellingen noemde. 
Immers bevatte Dilloo’s brochure een visie op de verhouding 
tussen kerk en staat die niet spoorde met Kuypers ideeën over 
een vrije kerk in een vrije staat. Voor Kuyper gold er een soeve-
reiniteit in de verschillende kringen, waar de overheid buiten 
diende te blijven. En niemand die de stellingen las, kon over 
het hoofd zien dat Dilloo een duidelijk voorstander was van de 
Landeskirche en dat hij zich verzette tegen iedere poging om tot 
afscheiding te komen. Terwijl dat nu juist het punt was, waar 
Kuyper op aanstuurde. Zeker moet verdisconteerd worden dat 
Dilloo voor het Duitse publiek schreef. Uit een lange brief die 
hij aan zijn collega’s zond, kan zelfs worden opgemaakt dat hij 
alleen de Duitse situatie op het oog had.67 Maar het kan geen 
verwondering wekken dat enkele jaren later, na de Doleantie, de 
vrienden van Kohlbrugge een Nederlandse vertaling van deze 
stellingen in het Zondagsblad opnamen, ‘verzekerd, dat zij ook 
voor ons volk ten nutte en ten zegen kunnen zijn’.68 Ook Kuyper 
en Rutgers zouden enige tijd later wijzen op het feit dat Dilloo’s 
ideeën over de verhouding tussen kerk en staat niet overeen-
kwamen met de hunne.69 Durfde Hovy Dilloo hierop niet aan te 
spreken omdat de vu zich niet openlijk over een kerkscheuring 
wenste uit te spreken? Als vu-bestuurders of hoogleraren heb-
ben ze dat nooit gedaan, als leden van hun kerk des te meer. 

Deze spanningen tussen Dilloo en zijn collega’s leidden ertoe dat 
Dilloo zich in deze zelfde tijd – hij was nota bene rector – op-
maakte om weer predikant in Duitsland te worden en daartoe 
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aan directeuren een getuigschrift vroeg.70 De concrete aanlei-
ding tot deze stap was een vraag om raad van zijn vroegere 
gemeente. Sinds zijn vertrek was men er niet in geslaagd een 
opvolger te vinden. Hij had toen de vraag gesteld of men hem 
terug wenste. Toen dat zo bleek te zijn, kon hij Kuyper op diens 
verwijten over de Sätze meedelen dat hij al stappen had gezet 
ter voorbereiding op een terugkeer naar Duitsland. Althans, zo 
beschreef Dilloo een half jaar later de gang van zaken aan zijn 
eerder genoemde Utrechtse kennis in zijn brief van 30 okto-
ber 1885. Maar helemaal zeker van zijn zaak was hij nog niet. 
Want toen Hovy een en ander eind mei in de vergadering van 
directeuren meldde, had hij blijkbaar ook mondeling contact 
met Dilloo gehad en kon hij meedelen dat Dilloo de mogelijk-
heid had opengelaten dat hij aan zou blijven als directeuren dat 
wensten.71 Rutgers en Kuyper adviseerden beiden om Dilloo niet 
te vragen aan te blijven. Drie argumenten staan in de notulen 
opgetekend. Dilloo had zich van zijn collega’s gedistantieerd 
en zocht omgang met personen die weinig sympathie voor de 
vu koesterden. Bedoeld worden waarschijnlijk Lütge en zijn 
vrienden.72 Verder bleek uit zijn stellingen dat hij de door ‘ons 
voorgestane beginselen’ over de verhouding tussen kerk en 
staat niet deelde en was het bekend dat hij daarover ook op 
college sprak. En tenslotte was zijn onderwijs niet van dien 
aard dat men daarvan belangrijke resultaten mocht verwach-
ten.73 Met andere woorden: in sociaal opzicht had Dilloo geen 
aansluiting gevonden, in theologisch opzicht bestond er gerede 
twijfel of hij wel bij de Vrije Universiteit paste, in didactisch 
opzicht twijfelde men aan zijn capaciteiten.74 Toen de officiële 
ontslagaanvrage in september werd ingediend, werd deze dan 
ook zonder meer gehonoreerd.75 Het doet bij dit alles onwerke-
lijk aan dat Dilloo in zijn rectoraatsrede nergens zinspeelt op 
zijn aanstaand vertrek.76 Had Kuypers verzoenende brief van 
10 augustus hem mild gestemd? Openlijk sprak Kuyper daarin 
uit dat de komst van Dilloo naar de vu voor beide partijen op 
een teleurstelling was uitgelopen. Maar hij geloofde dat God 
ook deze teleurstelling zou doen medewerken ten goede. ‘Ging 
er buiten het verschil in beginselen en overtuigingen van mij, 
in deze jaren, iets uit, dat tegenover U niet goed gedaan of 
gesproken was, wil mij dit vergeven, gelijk ik zoo van harte 
gaarne u vergeef wat er zijn mocht.’77 Wellicht is de verhouding 
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tussen Dilloo en Kuyper iets opgeklaard, maar tussen Dilloo en 
zijn andere collega’s was de situatie nog zeer gespannen. Dilloo 
beschrijft aan zijn Utrechtse kennis hoe hij zich op 20 oktober, 
de dag van de rectoraatsoverdracht, na het uitspreken van het 
gebed naar de zaal wilde begeven, toen een van zijn collega’s 
verontwaardigd reageerde op een passage in dat gebed. ‘U zijt 
een goddeloos mensch’, zo hield deze (waarschijnlijk Hoedema-
ker) hem voor. En even zag het er naar uit dat zijn collega’s hem 
niet naar de zaal wilden vergezellen. Het optreden van Hovy 
voorkwam echter dat de spanning tussen de hoogleraren tot 
een openbaar schandaal uitgroeide.78 
 Van dit alles werd geen geheim gemaakt. Want toen het jaar-
verslag over 1885 gepubliceerd werd, viel te lezen dat het een 
pijnlijke indruk had gemaakt dat Dilloo zich met zijn stellingen 
tot het Duitse volk had gericht.79 Men was gesterkt in de over-
tuiging dat Dilloo er niet in geslaagd was zich in te leven in het 
Nederlands volksbewustzijn en dat hij blijkbaar niet wenste in 
Nederland een tweede vaderland te vinden. Daartoe ‘had hij 
zich trouwens van den beginne aan ook te veel afgezonderd.’80

In december 1885 verliet Dilloo als een gedesillusioneerd mens 
zijn nieuwe vaderland en werd weer predikant te Soldin.81 Hij 
heeft dat als een enorme degradatie ervaren, maar steeds was er 
de hoop dat de Heer hem in ere zou herstellen.82 Achteraf bezien, 
zo meende zijn weduwe, was het een daad van barmhartigheid 
dat God hem ‘nach den furchtbaren Kämpfen in Amsterdam, 
nach den Nöten und Aufregungen in die Stille führte, ihm Ruhe, 
und dadurch noch einige Jahre seines Daseins schenkte’.83 In 
1891 werd hij ziek. Na drie maanden verlof vatte hij in oktober 
1891 zijn taak weer op, maar in het voorjaar ging het definitief 
mis. Het is niet duidelijk wat hem mankeerde. Uit de spaarzame 
mededelingen daarover krijg ik de indruk dat hij overspan-
nen was en zijn werk niet aankon, maar ook is er sprake van 
slaapzucht, ‘Urinzwang’ en ‘Speichelfluß’.84 Hoe dan ook, het 
ging steeds slechter. Eind mei constateerde een Berlijnse arts: 
‘Er ist eine Ruine.’85 Hij kreeg het advies om zijn emeritaat aan 
te vragen. 
 Enkele weken voor zijn dood kreeg hij nog eenmaal bezoek 
van zijn vriend Lütge. Deze had een duidelijke verklaring voor 
de nood van Dilloo. Het was de straf van God voor het feit dat 
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hij naar de vu was gegaan. Dat was niet Gods weg.86 ‘Darum bist 
Du so elend.’ Anders dan zijn vrouw gaf Dilloo hem gelijk.87 

Op 15 juli 1892 overleed F.W.J. Dilloo, slechts 51 jaar oud. Hij 
liet een vrouw en negen kinderen na.88 

Publicaties
De Gerhoho, praeposito Reicherspergensi (Gryphiswaldiae 1867)
Das Wunder an den Stufen des Ahas: eine exegetische Studie 

(Am ster dam 1885)
De lofzang van den koning Hizkia. Drie leerredenen over Jesaja 

8: 10-20 (Amsterdam 1885)
Fünfundneunzig Sätze für das deutsche protestantische Volk 

(Amsterdam 1885)
De moedertaal van onzen Heere Jezus Christus en van zijne 

apostelen: rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat 
der Vrije Universiteit den 20sten October 1885 (Amsterdam 
1885)

Noten
1. Vrije Universiteit, Archief directeuren, Notulen, 2 juni 1880. Zie ook Ar-

chief directeuren, Ingekomen stukken, 2 juni 1880, van curatoren aan 
directeuren (no 42). Volgens de notulen van directeuren werd Dilloo 
benoemd voor ‘het Oostersch’. Na een week bedenktijd nam Dilloo de 
benoeming aan. Zie Archief directeuren, Ingekomen stukken, 9 juni 1880, 
van F.W.J. Dilloo aan directeuren. Dilloo verbleef toen in Arnhem. Een 
afschrift van de benoemingsbrief is niet bewaard gebleven. Gelieve dit 
artikel te beschouwen als een aanvulling op en een correctie van hetgeen 
ik over Dilloo schreef in M.J. Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid 
aan de Vrije Universiteit (Zoetermeer 2005). Over de vu in het algemeen 
A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel: de Vrije Univer-
siteit 1880-2005 (Amsterdam 2005).

2. Het materiaal is ondergebracht bij het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden (hdc), Archief Dilloo. 
Het bestaat uit correspondentie, (afschriften van) officiële akten en 
een Tagebuch van mevr. Dilloo. Het eerste deel van dit handschrift 
(Sütterlinschrift) is getranscribeerd door W. Dilloo te Düsseldorf, een 
kleinzoon van Dilloo. Het tweede deel door M. Ritzowsky.

3. Gegevens ontleend aan inlichtingen van de familie en aan het curri-
culum vitae dat Dilloo aan zijn licentiaatsthese heeft toegevoegd. Zie 
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De Gerhoho, praeposito Reicherspergensi (Greifswald 1867) 82-83. Dit 
overzicht is gedateerd 14 mei 1866. Ook ontleende ik gegevens aan het 
Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid 18 (1892) 233-
234, ‘Correspondentie’, een bijdrage die geheel aan Dilloo is gewijd. 
Hoofdredacteur was H.A.J. Lütge, die met Dilloo bevriend was. Ik ga 
ervan uit dat hij de auteur is van het niet-ondertekende stuk. Zie over 
hem: D. Nauta e.a. (red.), Biografisch Woordenboek voor de Geschiedenis 
van het Nederlandse Protestantisme iii (Kampen 1988) 258-259, en M. 
den Admirant, ‘Heinrich Andreas Johannes Lütge (1850-1923)’, in: M. 
den Admirant, Discipelen van Kohlbrugge. Figuren uit de begintijd van 
de kohlbruggiaanse prediking in Nederland (Bleskensgraaf z.j.) 83-104. 
Over het Zondagsblad zie men W. Otten, Uit het levensboek van dr. H.F. 
Kohlbrugge (Houten 1992) 204. Zie verder Mack Walker, Der Salzburger 
Handel. Vertreibung und Errettung der Salzburger Protestanten im Deut-
schland des 18. Jahrhunderts (Göttingen 1997).

4. Blokmaker of blookemaker: iemand die katrollen en schijven voor takels 
maakt, veelal voor schepen. Zie C. Denig, Van aakschipper tot zwikker. 
Gids van historische beroepen (Utrecht 2004); hdc, Archief Dilloo, Ak-
ten, Tauffschein (Geburtsschein) van de Nicolaus Kirche te Stralsund 
(afschrift). Bij Dilloo’s overlijden in 1892 wordt zijn vader scheepsbou-
wer genoemd. hdc, Archief Dilloo, Akten, Sterbeurkunde van het Stan-
desamt te Soldin (afschrift). 

5.. Het bleek niet eenvoudig dit examen te duiden. Ik kreeg via dr.Tj. 
Baarda van Dr habil U. Schmid (Kirchliche Hochschule Bethel, Bielefeld) 
de volgende omschrijving: ‘Der Lizentiat war in Deutschland im 19. Jah-
rhundert zwar unterhalb des Doktorgrades angesiedelt, aber er wurde 
ebenso wie letzterer im Rahmen eines Promotionsverfahrens verliehen. 
Soweit mir bekannt, konnte man auch mit einem Lizentiat zur Habili-
tation zugelassen werden bzw. eine Professur erhalten. Ein Doktorat 
war dafür nicht nötig. Insofern waren Lizentiat und Doktorat prak-
tisch ebenbürtig. Vor allem im Bereich der Theologie war der Lizentiat 
noch lange vertreten – an den ev.-theol. Fakultäten bis zum Ende des 
2. Weltkrieges. An kath.-theol. Hochschulen wird der Lizentiat noch 
heute verliehen.’

6. Zie zijn licentiaatswerkstuk. 
7. In het dorp Quitzin, nabij Grimmen. 

 8. Verscheidene leden van de familie Von der Heydt speelden een belangrij-
ke rol in het leven van de gemeente te Elberfeld. Zie Otten, Kohlbrugge, 
reg. i.v. Von der Heydt. Zie ook K. van Bürck en H. Lüchtenborg, 150 
Jahre Niederländisch-reformierte Gemeinde zu Elberfeld 1847-1997 (Wup-
pertal 2000). 

 9. hdc, Archief Dilloo. Er zijn zes brieven van Geyser aan Dilloo bewaard 
gebleven. Ze dateren van 1871-1880. De relatie tussen de Reformierte 
Gemeinde en de Niederländisch-reformierte Gemeinde van Kohlbrug-
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ge schijnt tamelijk ontspannen te zijn geweest. Zie Otten, Kohlbrugge, 
101-103. Het verschil betrof de verhouding tot de in 1835 ingevoerde 
Union. Zie hierover J. Kommers, Ontwaakt, gij die slaapt! Het reforma-
torisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummachter, Hermann Friedrich 
Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de 
negentiende eeuw (Heerenveen 2005) en W.E. Heinrichs, Freikirchen, eine 
moderne Kirchenform: Enstehung und Entwicklung von fünf Freikirchen 
im Wuppertal (Giessen 1991 = 2e druk).

 10. hdc, Archief Dilloo, Correspondentie, 16 april 1872, van P. Geyser aan 
F.W.J. Dilloo.

 11. Zie voor het volgende Lütge, ‘Correspondentie’, Zondagsblad, 18 (1892) 
233-234.

 12. hdc, Archief Dilloo, Akten, Afschrift trouwregister.
 13. Zie J. Dilloo-von Hackewitz, Geheimnisse des menslichen Seelenlebens auf 

Grundlage der Graphologie (Berlijn 1898).
 14. Lütge, ‘Correspondentie’, Zondagsblad, 18 (1892) 233-234. 
 15. Tagebuch, ii, 125. Dilloo schreef over Hizkia Das Wunder an den Stufen 

des Ahas. Eine exegetische Studie (Amsterdam 1885), en De lofzang van den 
koning Hizkia. Drie leerredenen over Jesaja 8: 10-20 (Amsterdam 1885). 

 16. Zie M. Albers, Acht Jahrhunderte Soldiner Kirchengeschichte (Soldin 1931) 
46. Een kopie van dit boek bevindt zich in het hdc, Archief Dilloo. Lütge 
meldt dat Dilloo op 31 maart 1875 Ostrowo verliet, Alberts, Acht Jahr-
hunderte, 73, dat hij op 4 april van dat jaar bevestigd werd als predikant 
van Soldin. 

 17. In de eerste encyclopedische schets van Kuyper is geen sprake van een 
aparte leerstoel voor Oude Testament. Zie Aalders, 125 jaar FdG, hfd 1. 
Eerder al had E. Böhl geweigerd een benoeming aan de vu aan te nemen. 
Zie hierover Aalders, 125 jaar FdG, s.v. Böhl, en W. Balke, Eduard Böhl. 
Hoogleraar te Wenen en schoonzoon van dr H.F. Kohlbrugge (Zoetermeer 
2001) 102-109. 

 18. Zie Archief curatoren, Notulen, 10 april 1880. Kuyper had zich schrif-
telijk in contact gesteld met H. Calaminus, gereformeerd predikant te 
Elberfeld, hem op de hoogte gebracht van het doel van zijn reis en hem 
om inlichtingen gevraagd over mogelijke kandidaten. Verder had hij con-
tact gezocht met W.P. Cassel te Berlijn, E. Böhl in Wenen en de pastores 
Schmöller in Wiesbaden en Schörner in Kurzenberg. In Bonn had hij Th. 
Christlieb bezocht, in Elberfeld P. Geyser. Zoals uit een brief van Geyser 
aan curatoren blijkt, had Calaminus Kuyper reeds op Dilloo gewezen. 

 19. Voor een biografische schets zie men Kommers, Ontwaakt, gij die slaapt!, 
190-211.

 20. Op voorstel van curatoren werd Geyser benoemd. Zie Archief directeu-
ren, Notulen, 30 april 1880, en Archief curatoren, Ingekomen stukken, 
14 april 1880, van curatoren aan directeuren (no 15, afschrift). F.L. Rut-
gers, I. Esser en L.W.C. Keuchenius waren daarna bij Geyser op bezoek 
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geweest en hadden hem de benoemingsbrief overhandigd. Zie Archief 
curatoren, Notulen, 2 juni 1880. Een op 17 mei 1880 geplande vergade-
ring met Geyser ging niet door. Zie Archief curatoren, Notulen, 17 mei 
1880. Zie ook hdc, Archief Rutgers, doos iii, een telegram van Geyser 
waarin hij meldt geen bezoek aan Amsterdam te kunnen afleggen, en 
Archief directeuren, Ingekomen stukken, 19 mei 1880, van Geyser aan 
directeuren (no 39), een uitgebreide brief waarin hij meedeelt zijn be-
noeming niet te kunnen aannemen.

 21. Uit een brief van Geyser aan Dilloo van 30 november 1880 lijkt te kunnen 
worden opgemaakt, dat hij korte tijd later toch enige spijt had. Aanlei-
ding tot deze ontboezeming vormden moeilijkheden met de kerkelijke 
overheden. Zie hdc, Archief Dilloo, Correspondentie, 30 november 1880, 
Van P. Geyser aan F.W.J. Dilloo. ‘Wenn mich die Holländer jetzt beriefen, 
ich hielte mit Jubel meinen Exodus.’ Overigens had Geyser voortdurend 
conflicten, aldus Kommers, Ontwaakt, gij die slaapt!, 199.

 22. Latijn: ‘Neque est dubium quin summa alacritate vocationem vestram 
secuturus sit’.

 23. Met dank aan dr. J. Zwaan, die de brief vertaalde. 
 24. Archief curatoren, Notulen, 2 juni 1880. De tekst van deze voordracht 

is bewaard gebleven in het archief van F.L. Rutgers (hdc), doos iii, inv. 
nr. 58.

 25. Archief curatoren, Notulen, 2 juni 1880. 
 26. Archief directeuren, Notulen, 2 juni 1880. Zie ook Archief directeuren, 

Ingekomen stukken, 2 juni 1880, van curatoren aan directeuren (no 42). 
Volgens de notulen van directeuren werd Dilloo benoemd voor ‘het 
Oostersch’. Na een week bedenktijd nam Dilloo de benoeming aan. Zie 
Archief directeuren, Ingekomen stukken, 9 juni 1880, van F.W.J. Dilloo 
aan directeuren. Dilloo verbleef toen in Arnhem. 

 27. Zie De Heraut, 31 oktober 1880. Deze series werd vastgesteld op de 
senaatsvergadering van 8 juni, in aanwezigheid van Dilloo. Hij moest 
toen zijn benoeming officieel nog aannemen. Zie hierboven. Zie Archief 
senaat, Notulen, 8 juni 1880.

 28. Zie Balke, Eduard Böhl, 103-105.
 29. Voor G.W. Locher zie Balke, Eduard Böhl. Ik dank dr W. Janse, door 

wiens bemiddeling ik inzage verkreeg in een manuscript van drs E. 
Mijnheer over de verhouding tussen A. Kuyper en Th.J. Locher, waar-
in het thema van een dreigende kerkscheuring expliciet door Locher 
wordt genoemd. 

 30. Geyser en de reeds genoemde Calaminus waren bij de opening van de 
vu als gast aanwezig.

 31. Zie Balke, Eduard Böhl, 107-109; Reformierte Kirchenzeitung , 20 novem-
ber 1880; Archief directeuren, Ingekomen stukken, 22 november 1880, 
van de redactie Reformierte Kirchenzeitung aan directeuren (no 118). 

 32. Archief senaat, Notulen, 1 november 1880.
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 33. Twee ander kinderen waren jong overleden. Zie Tagebuch, i. 
 34. Terug in Duitsland werd hun nog een elfde kind geboren. 
 35. H.G. Kosterstraat no 9, in 1896 werd de naam van deze straat gewijzigd 

in Gerard Brandtstraat. Stadsarchief Amsterdam (saa), Bevolkingsre-
gister Nieuwer-Amstel, ingekomen van Soldin op 15 oktober 1880, 
vertrokken naar Bussum 22 april 1882.

 36. Op no 21. Gegevens ontleend aan het Bevolkingsregister van Bussum 
en van Amsterdam en aan de Burgerlijke Stand van Amsterdam, ge-
boorten. Te vinden in het Stadsarchief Naarden en het saa. 

 37. Josephina Clara Hendrika, geboren 2 maart 1883, overleden 9 juni 1883, 
en Magdalena Augusta, geboren 31 december 1884, overleden 3 juni 
1885. 

 38. Archief curatoren, Ingekomen stukken, 29 december 1880 (no 26), van 
senaat aan curatoren. Een besluit hierover staat niet in de senaatsno-
tulen (van 8 december) opgetekend. Tevens was Dilloo blijkens die 
brief verzocht het onderwijs in de Hoogduitsche taal- en letterkunde 
te verzorgen. Het is me niet bekend of het daarvan ooit is gekomen. 
Curatoren gingen akkoord. Zie Archief curatoren, Ingekomen stukken, 
10 januari, van curatoren aan senaat ( no 2, afschrift).

 39. Archief senaat, Notulen, 24 maart 1881, naar aanleiding van een in-
gekomen stuk van curatoren. Ik heb die brief niet aangetroffen. De 
overige hoogleraren konden dat wel appreciëren, mits de propedeuten 
daarvan zouden worden uitgesloten en mits het niet te lang zou duren 
met het oog op de andere studieverplichtingen. De senaat bestond uit 
alle hoogleraren tezamen. 

 40. Archief senaat, Notulen, 4 februari 1881. Dit is merkwaardig. Uit zijn 
nooit uitgesproken inaugurele oratie blijkt duidelijk dat Dilloo zich 
bewust was benoemd te zijn aan de literaire faculteit. Zie hdc, Archief 
Kuyper, Bijlage 3, Diverse stukken, Oratie W.F.J. Dilloo, gedateerd 20 
september 1880. Geen van de hoogleraren hield een oratie. 

 41. Zie boven.
 42. hdc, Archief Dilloo, Correspondentie, 30 november 1880, van P. Geyser 

aan F.W.J. Dilloo. Ook Th. J. Locher had hiertegen grote bezwaren, 
manuscript E. Mijnheer, brieven van J.Th. Locher aan A. Kuyper, 15 
maart 1880 en 26 november 1880. 

 43. Archief senaat, Notulen, 24 maart 1881. Van een en ander werd melding 
gemaakt op de curatorenvergadering van 9 april 1881. In de kantlijn 
staat geschreven ‘Dilloonis querela’. 

 44. Over Kuypers rol hierbij zie men Archief senaat, Notulen, 19 mei 1882. 
 45. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 17 juni 1881, van F.W.J. Dilloo 

aan directeuren (no 8). 
 46. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 23 juni 1881, van F.W.J. Dilloo 

aan directeuren (no 9). 
 47. Met ingang van het seizoen 1882/1883. Archief directeuren, Ingekomen 
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stukken, van directeuren aan F.W.J. Dilloo (z.d., no 12, afschrift. nb In 
map 1882). 

 48. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 29 juni 1881, van F.W.J. Dilloo 
aan directeuren (no 10). 

 49. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 13 en 14 februari 1882, van 
F.W.J. Dilloo aan directeuren. 

 50. Archief directeuren, Notulen, 18 februari 1882. 
 51. In deze zelfde dagen speelde de aanstaande verhuizing van Dilloo naar 

Bussum om gezondheidsredenen. Het ging hem duidelijk niet goed. 
 52. Archief senaat, Notulen, 3 maart 1882 en Ingekomen stukken, 28 februari 

1882, van directeuren aan senaat. 
 53. Archief senaat, Notulen, 3 maart 1882.
 54. Archief directeuren, Notulen, 24 april 1882.
 55. Zie Archief directeuren, Notulen, 13 juni 1882.
 56. Archief senaat, Notulen, 4 februari 1881 en 24 maart1881. Zijn voorstel 

om dit symbool te verwijderen werd afgewezen.
 57. Zie Kommers, Ontwaakt, gij die slaapt!, 10.
 58. Lütge, ‘Voorrede’, in: F. Sander, Jehova Tsidkenu: de Heere, onze gerech-

tigheid!: de geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers (Amsterdam 1883 
= derde druk). Zie ook W. Volger, Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond 
en ontstaan van de Doleantie (Kampen 1954), s.v. Lütge, en de eerder 
genoemde literatuur over Lütge. 

 59. Tagebuch, ii, 37-40. Deze bladzijden bevatten een terugblik zonder 
exacte datering. Het meest in aanmerking komt het voorjaar van 1885. 

 60. Tagebuch,ii, 39. Dit wordt nergens in de notulen van welke vergadering 
dan ook gemeld. 

 61. Universiteit Utrecht, Bijzondere Collecties, Archief Kohlbrugge, Porte-
feuille 28, no 4, 30 oktober 1885, van F.W.J. Dilloo aan een onbekende.

 62. Felonie wordt in de 1e druk van Van Dales Woordenboek der Neder-
landse taal (1872) omschreven als trouwbreuk. 

 63. Tagebuch, ii, 40.
 64. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 15 mei 1885, van W. Hovy aan 

F.W.J. Dilloo (no 29, afschrift), en 24 juni 1885, van W. Hovy aan F.W.J. 
Dilloo (no 28). Zie ook ‘Verslag van de School voor hooger Onderwijs 
genaamd De Vrije Universiteit, voorlopig gevestigd te Amsterdam, over 
het jaar 1885’, in: 6e Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onder-
wijs op Gereformeerden Grondslag (Amsterdam 1886) lii-lxii. 

 65. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 22 mei, van F.W.J. Dilloo aan 
W. Hovy (no 30), een brief en de gevraagde verklaring. Met Hovy vond 
daarna nog correspondentie plaats over de wens van Dilloo om deze en 
andere correspondentie over de Sätze te publiceren. Hovy voelde daar 
niet voor. Ook met B. van Schelven vond correspondentie plaats over 
deze stellingen. Zie hdc, familie-archief Van Schelven, inventarisnum-
mer 4, Brieven 1869-1926.
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 66. Zijn verklaring staat afgedrukt in ‘Verslag van den School’, 6e Jaarver-
slag, lvii-lviii. 

 67. hdc, Archief Kuyper, Bijlage 3, Brieven aan Kuyper, 28 april 1885, van 
F.W.J. Dilloo aan? De brief is niet aan Kuyper, maar aan een van de 
andere collega’s gericht. Hem wordt verzocht de brief onder de hoog-
leraren te laten rondgaan. 

 68. Amsterdams Zondagsblad, 4 november 1888.
 69. Zie hieronder.
 70. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 11 mei, van F.W.J. Dilloo aan 

directeuren (no 26) en 22 mei 1885 (no 30).
 71. Archief directeuren, Notulen, 28 mei 1885. 
 72. In het Tagebuch, ii, is sprake van een bevriende mevrouw Van Tuyll van 

Zuylen. Zij betaalde onder meer het bezoek aan een arts te Hannover. 
Zie Tagebuch i, 28, 30. Zie ook Tagebuch, ii, 79, waar sprake is van een 
gift van fl. 560,- van dezelfde mevrouw Van Tuyll. Ook is er sprake van 
een meneer Pastor te Amsterdam, bij wie Dilloo eind 1885 gedurende 
zijn laatste weken in Nederland logeerde. Zie Tagebuch, ii, 124.

 73. Archief directeuren, Notulen, 28 mei 1885. 
 74. Of bedoelde men met dit laatste argument te wijzen op het gering aantal 

publicaties van Dilloo? 
 75. Archief directeuren, Ingekomen stukken, 28 september 1885, van F.W.J. 

Dilloo aan directeuren (no 38).
 76. F.W.J. Dilloo, De moedertaal van onzen Heere Jezus Christus en van zijne 

apostelen. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije 
Universiteit, den 20sten october 1885 (Amsterdam 1885).

 77. hdc, Archief Kuyper, Bijlage 3, Brieven van Kuyper, 10 augustus 1885, 
van A. Kuyper aan F.W.J. Dilloo (afschrift). De brief is gesteld in het 
handschrift van Kuypers vrouw J. Schaay. De aangebrachte wijzigingen 
zijn onmiskenbaar van Kuyper zelf. Met dank aan prof. dr. J. de Bruijn.

 78. Universiteit Utrecht, Bijzondere Collecties, Archief Kohlbrugge, Porte-
feuille 28, no 4, 30 oktober 1885, van F.W.J. Dilloo aan een onbekende. 
Zie ook J. Vree, ‘“Onvermijdelijk was zeker isolement...”. Hoedemaker 
als hoogleraar aan de Vrije Universiteit (1880-1887)’, in: G. Abma en J. 
de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht (Baarn 1989) 50-85, aldaar 77. 

 79. ‘Verslag van den School’, 6e Jaarverslag, lii-lxii.
 80. ‘Verslag van den School’, 6e Jaarverslag, lvii. 
 81. In de Reformierte Kirchenzeitung van 14 november 1885 had hij een 

advertentie geplaatst waarin hij aanbood jongelui met het oog op hun 
studie in huis te nemen. Er was ook ruimte voor pensiongasten. Uit het 
Tagebuch, ii, blijkt dat er inderdaad studerende pensiongasten in huis 
waren. 

 82. Zie Tagebuch, ii, 8-9. Zie ook Tagebuch, ii, 37.
 83. Tagebuch, ii, 9.
 84. Tagebuch, ii, 43, 46. 
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 85. Tagebuch, ii, 58
 86. Over het bezoek van Lütge Tagebuch, ii, 111-117.
 87. Tagebuch, ii, 113-114.
 88. Een deel van zijn bibliotheek werd in 1897 op een veiling van het 

Amsterdamse veilinghuis Schepper en co verkocht Zie Catalogus der 
boekverkooping 26-30 januari 1897, bij Schepper en Co. De binnenzijde 
vermeldt: Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken over 
Godgeleerdheid en kerkgeschiedenis, waarbij een gedeelte der biblio-
theken, nagelaten door de heren dr F.W.J. Dilloo en C. Jesse.
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Toen in 1892 de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Neder-
duitsche Gereformeerde Kerken fuseerden tot de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (gkn) werd bepaald dat de kerken een 
eigen opleidingsinstituut zouden hebben. Daarnaast konden 
predikanten worden opgeleid aan de Faculteit der Godgeleerd-
heid van de Vrije Universiteit. De betrekkelijk kleine kerken-
groep had dus twee opleidingen. H.C. Endedijk spreekt over een 
‘doorn in het vlees’. Inderdaad heeft deze kwestie bij vlagen 
voor grote problemen gezorgd in de kerken.1

 Kampen was geboren uit de behoefte om predikanten voor 
de afgescheiden kerken op te leiden. De stichting van de vu 
hing nauw samen met de Wet op het hoger onderwijs van 1876. 
Met de Vrije Universiteit beoogden A. Kuyper en de zijnen een 
alternatief te bieden vanuit een heel ander wetenschapsbegrip. 
Kampen was vooral een opleidingsinstituut, de Faculteit der 
Godgeleerdheid aan de vu wilde een wetenschappelijk insti-
tuut zijn. Overigens mag dit verschil niet overdreven worden: 
Kampen streefde naar wetenschappelijke kwaliteit, en de vu 
had voor zijn alumni een beroepsuitgang nodig. Maar van meet 
af aan lagen de accenten anders, en dat is heel lang zichtbaar 
gebleven.
 Een tweede verschil tussen Kampen en de vu hangt samen met 
de verschillende spiritualiteit die dolerenden (-b- mensen) en 
voormalig afgescheidenen (-a-mensen) met zich mee brachten. 
In den lande meende men lange tijd dat verschil te kunnen 
aanwijzen: de godgeleerden aan de ene kant, zij die van God 
geleerd waren aan de andere kant.
 Een bestuurlijk verschil tussen beide opleidingen betrof de 
zeggenschap van de kerk over de opleiding. De vu ging uit 
van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden 
Grondslag. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de 
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benoemingen berustte bij het curatorium. De leden daarvan 
werden benoemd door directeuren vu, die zich vooral met de 
financiële aangelegenheden bezighielden. Ook hadden zij bij 
benoemingen het laatste woord. Daarbij volgden ze de voor-
dracht van curatoren, die de senaat daarover had geraadpleegd. 
De senaat bestond uit alle hoogleraren. Kampen ging uit van de 
Kerken. Het bestuur was toevertrouwd aan het curatorium. De 
leden daarvan werden door de synode benoemd.
 Beide opleidingen hadden hun eigen achterban, die vaak via 
de verschillende persorganen werd voorgelicht. De Heraut en 
De Standaard vertegenwoordigden de voormalig dolerenden. 
Kampen had in De Bazuin een eigen persorgaan, terwijl de ach-
terban bovendien in De Wachter een eigen orgaan had.2

Zoals gezegd heeft het bestaan van twee opleidingsinstituten 
bij vlagen gezorgd voor grote problemen in de gkn. Bekend 
zijn de sterke emoties die zich in 1902 openbaarden, toen de 
synode met grote meerderheid van stemmen besloot de deuren 
van de School te sluiten. De weerstand was echter zo heftig, dat 
men op voorstel van de invloedrijke dominee B. van Schelven 
besloot het besluit niet uit te voeren. De Kamper hoogleraren H. 
Bavinck en P. Biesterveld vertrokken daarop naar de vu, gevolgd 
door vele studenten. Voor Kampen brak een moeilijke tijd aan.
 In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor de spanningen 
rondom de opleidingskwestie die zich voordeden in 1912. In 
dat jaar namelijk weigerden de predikanten G.Ch. Aalders, J.C. 
de Moor en B. Wielenga een benoeming tot hoogleraar aan de 
Theologische School te Kampen.3 Als gevolg hiervan ontstond 
in de kerken nogal wat commotie. In dit artikel wordt deze 
commotie beschreven en geanalyseerd.4

Achtergrond
Op 2 september 1908 aanvaardde de synode van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland een nieuwe regeling voor het 
verband tussen de kerken en de Vereeniging voor Hooger On-
derwijs op Gereformeerden Grondslag.5 De dag daarna stelde 
dominee B. van Schelven (curator van de vu en van Kampen6) 
de voorzichtige vraag of de Kamper hoogleraren bereid waren 
na te denken over een eventuele verplaatsing van Kampen naar 
Amsterdam. Het had iets van een herhaling van zetten: in 1902 
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had een soortgelijk voorstel tot grote beroering in de kerken 
geleid. Het verschil was dat er een nieuw contract op tafel lag 
dat de kerk grote invloed op de Faculteit der Godgeleerdheid 
gaf. Als dit contract voor de kerken goed genoeg was, was er dan 
nog een reden twee opleidingen in stand te houden? Dat moet 
de redenering van Van Schelven zijn geweest. Toen de Kamper 
hoogleraren tot nader beraadslaging bereid bleken, besloot de 
synode curatoren en hoogleraren van Kampen te vragen om 
de volgende synode met een advies te komen. De vergadering 
beloonde zichzelf met een daverend applaus. Velen zagen blijk-
baar een oplossing naderen voor het probleem dat de gefuseerde 
kerken van meet af aan had begeleid. Maar na sluiting van de 
synode brandde de perspolemiek los. De zaak van de opleiding 
lag kennelijk nog zeer gevoelig, en op 28 januari 1909 besloten 
curatoren Kampen dat die verplaatsing ‘wenschelijk noch doen-
lijk’ was.7 Ongetwijfeld haalden velen opgelucht adem. De sy-
node van Zwolle (1911) had geen commentaar op het besluit van 
Kampen, maar besloot zelfs, onder een financieel voorbehoud, 
tot uitbreiding van het docentencorps te Kampen, en daarmee 
tot handhaving van de School, zodat de opleidingskwestie uit-
eindelijk geregeld leek te zijn.8

 In sommige vu-kringen echter leefde nog steeds de hoop op 
vereniging van beide opleidingen, en het zou bovendien niet 
zo eenvoudig blijken te zijn geschikte mensen voor Kampen te 
vinden. Dit leidde in de zomer van 1912 tot nieuwe spanningen 
in de kerken. In het licht van het feit dat sedert die tijd de sa-
menwerking tussen Kampen en de vu snel verbeterde, dienen 
de spanningen van 1912 getypeerd te worden als een voorlopig 
laatste oprisping. Alleen de vraag naar het promotie-recht zou 
de gemoederen nu en dan nog bezig houden. Het bestaan zelf 
van beide opleidingen was niet in het geding. Pas aan het einde 
van de twintigste eeuw zouden de gemoederen over dat laatste 
weer hoog oplaaien.

Voorspel
Op 16 juli 1912 kwam een buitengewone synode van de gkn 
bijeen ter benoeming van twee hooglaren aan de School. In deze 
zelfde tijd kwam het aan de vu tot een tweetal benoemingen 
aan de Faculteit der Godgeleerdheid.
 Te Kampen ging het om de vervulling van de aanstaande vaca-
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ture M. Noordtzij. Hij was 72 geworden en had per 1 september 
zijn emeritaat aangevraagd. Bovendien was er, in tegenstelling 
tot enkele jaren tevoren, voldoende geld om een vijfde hoogle-
raar te benoemen.9

 Aan de vu ging het om de vervulling van de vacature P. Bies-
terveld en de vacature F.L. Rutgers.10 Biesterveld was in 1908 
overleden, Rutgers was in 1910 met emeritaat gegaan. Rond de 
opvolging van Biesterveld was een impasse ontstaan. Aanvan-
kelijk leefden curatoren vu namelijk in de verwachting dat voor 
de beide vacatures één hoogleraar zou worden voorgedragen.11 
Dat was in ieder geval de wens van curatoren. De godgeleerden 
waren het daarmee niet eens, wellicht mede onder druk van 
(in ieder geval gesteund) door Deputaten voor het verband met 
de VU, die bij herhaling hadden gewezen op het gering aantal 
hoogleraren en expliciet hadden aandrongen op de benoeming 
van twee hoogleraren.12 Twee momenten zijn interessant.
 In juni 1911 stelde de voorzitter van curatoren vu, dominee 
Van Schelven, voor dat de vervulling van één vacature, die 
voor Nieuwe Testament, noodzakelijk was. Maar tevens stelde 
hij voor de afwikkeling daarvan uit te stellen tot na de synode. 
De synode moest namelijk nog vergaderen over het advies van 
curatoren en hoogleraren Kampen dat in 1909 gevraagd was.13 
Blijkbaar hoopte Van Schelven dat de synode het advies niet 
zou accepteren. Die hoop was, zoals gezegd, tevergeefs.
 Het tweede moment vond plaats in de eerste weken van juli 
1912, dus vlak voor de opening van de synode. Curatoren vu 
hadden namelijk de senaat van de vu verzocht om advies in de 
kwestie van de vacatures Biesterveld en Rutgers.14 De godge-
leerden wilden P.A.E. Sillevis Smitt (1867-1918) als hoogleraar 
voor de ambtelijke vakken, en F.W. Grosheide (1881-1972) of 
J. Ridderbos (1879-1960) als hoogleraar voor de exegese van 
het Nieuwe Testament. Wat de senaat daarvan vond. Eerder 
al had de senaat aan curatoren laten weten dat op zichzelf een 
combinatie van vakken wel mogelijk zou zijn, maar dat Smitt 
daarvoor niet de geschikte man was.15

 In deze weken verscheen A. Kuypers rede voor de jaarver-
gadering van de Vereniging, reeds voor de vergadering van 4 
juli verspreid.16 De rede is niet vrij van kritiek op het gerefor-
meerde volksdeel. Voor ons van belang is in de eerste plaats de 
passage waarin Kuyper sprak over de verhouding tussen kerk 
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J. Ridderbos (1879-1960)
(Foto fam. Ridderbos)
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T. Hoekstra (1880-1936)
(Foto PThU, Amsterdam)
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en universiteit. Kuyper vreesde dat de universiteit door de kerk 
werd klemgezet. Hij wilde niet loochenen dat ‘ze niet reeds 
met den kleinen teen van haar linkervoet in die klem’ vastzat. 
Dit hing er met name van af, of de kerken haar theologische 
faculteit niet al te zeer tot een ‘hulp-school voor de opleiding’ 
zouden verlagen. De eerste roeping van de universiteit was, 
aldus Kuyper, de Theologia Sancta te vertegenwoordigen, al 
had ze geen enkel theologisch student.17 Nog zwaarder klonk 
het verwijt over vacatures die jarenlang onvervuld bleven, over 
faculteiten die nauwelijks bemand waren. In dit kader wees hij 
onder meer op het overlijden van Biesterveld en op het emeri-
taat van Rutgers, een verlies van ‘kracht dat hoe eer hoe beter 
worde aangevuld’.18 Hij bepleitte de komst van vijf faculteiten 
met elk vijf hoogleraren.19 In dit verband herinner ik eraan dat 
de Faculteit der Godgeleerdheid in 1912 twee gewone en twee 
buitengewone hoogleraren telde: H. Bavinck en H.H. Kuy per, 
en C. van Gelderen en W. Geesink. Het komt me voor dat de 
boodschap van A. Kuyper voor de tijdgenoot duidelijk was. 
Iemand als de Amsterdamse predikant J.C. Sikkel reageerde op 
13 juli in ieder geval met een recensie van de rede waarin hij 
sprak over de leerstoel van Biesterveld, ‘waarvoor twee hoog-
leraren nodig zijn’. Of Kuyper met zijn rede al dan niet bewust 
was in gegaan op de discussie tussen curatoren en de Faculteit 
der Godgeleerdheid valt niet met zekerheid vast te stellen. An-
derzijds heeft hij op een cruciaal moment duidelijk laten horen 
wat hij ervan vond. En Kuyper schreef nooit zo maar wat.
 Een tegenovergesteld standpunt nam de jurist D.P.D. Fabi-
us in. Hij publiceerde in De Standaard van 9 juli een artikel 
over de aanstaande synode, waarin hij openlijk de noodzaak 
betwijfelde vier hoogleraren te benoemen. De gezamenlijke 
studentenpopulatie van Kampen en de vu zou met de huidige 
bezetting van beide instellingen goed kunnen worden opgeleid. 
Dat scheelde de kerken zo’n 15 à 20.000 gulden. Bovendien, 
als zowel de vu als de synode overging tot benoemingen zou 
dat een toestand bestendigen die een voortdurend gevaar was 
voor ‘de ware samenbinding’ in en van de kerken. De tijd was 
rijp om knopen door te hakken. ‘Och, als de Heilige Geest eens 
krachtig over ons mocht worden.’ In feite deed Fabius niet veel 
meer dan opnieuw, als Van Schelven in 1908, de vraag naar de 
samensmelting van de beide opleidingen ter tafel leggen. Over 
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de wijze waarop die samensmelting moest geschieden liet hij 
zich publiekelijk (nog) niet uit.
 Dat deed hij wel toen hij op de senaatsvergadering van 11 juli 
voorstelde de drie Kamper hoogleraren aan de vu te benoemen.20 
Het zou de doodsteek voor Kampen betekenen. Zijn voorstel 
werd buitengewoon onverstandig gevonden en daarom afgewe-
zen. Waarom achtte men het voorstel van Fabius onverstandig? 
Zeker was men in een eerdere fase aan de vu bereid geweest 
tot vergaande compromissen. Maar omdat het bij een deel der 
a-broeders aan een dergelijke bereidheid had ontbroken, was 
het gesprek over de ene opleiding in 1902 tot een compleet 
drama geworden dat de kerken aan de rand van de afgrond had 
gebracht. Voor Bavinck was het uitgelopen op een persoonlijke 
tragedie.21 Blijkbaar was de senaat van mening dat de discussie 
niet opnieuw opgerakeld moest worden. Bavinck stelde voor 
samen met Kampen één hoogleraar voor de ambtelijke vakken 
te benoemen. Daarmee kwam hij Fabius tegemoet. Want dat zou 
in ieder geval de lasten verlichten, en wellicht ook goed zijn 
voor de samenwerking. Ook Bavincks voorstel haalde het niet.
 Nadat beide voorstellen waren afgestemd, kwamen de va-
catures aan de orde. De senaat stelde voor Smitt te benoemen 
voor de ambtelijke vakken, en Grosheide voor het Nieuwe Tes-
tament. Bij de keuze voor Grosheide boven Ridderbos speelde 
diens specialisatie waarschijnlijk een belangrijke rol. Hij had 
behalve theologie ook klassieke letteren gestudeerd (bij Woltjer, 
wiens leerling hij reeds op het Gereformeerd Gymnasium was 
geweest), was als eerste van de vu-promovendi op een nieuwtes-
tamentisch onderwerp gepromoveerd,22 en het was bovendien 
bekend dat hij aan een bewerking van A.T. Robertsons gramma-
tica voor het nieuwtestamentisch Grieks bezig was.23 Overigens 
had Ridderbos in 1911 een studie over Jezus’ prediking van het 
Koninkrijk gepubliceerd, die door sommigen als een keerpunt 
in de gereformeerde exegese wordt gezien.24

Een reactie uit Kampen op Fabius kon niet uitblijven. Op 12 juli 
gaf de Kamper hoogleraar H. Bouwman25 in zijn blad De Bazuin 
een schot voor de boeg met als doel Fabius (wiens naam hij niet 
noemde) alle wind uit de zeilen te nemen. Hij wenste mannen 
van wetenschap, van praktische bekwaamheid, van godzalig-
heid. En: ze moesten liefde hebben voor de School en voor het 
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beginsel waaruit zij leefde. In ditzelfde nummer reageerde hij 
tevens heel direct op Fabius. Hij waardeerde de weldadige toon 
van diens artikel, maar wees er tegelijkertijd op dat niemand 
zijn ‘beginsel’ wilde opofferen. Dat beginsel draaide ten diepste 
om de vraag wie het aan die opleiding voor het zeggen had: de 
Vereeniging of de Kerken. Hij zelf had zich wel kunnen vinden 
in ‘Kampen aan de vu’ (met het gezag aan de kerk). Of de vu als 
studie-instituut, Kampen als opleidingsinstituut. Maar nog het 
vorige jaar was deze optie door De Heraut afgewezen. ‘Wil men 
den eenheid niet op den door ons aangegeven grondslag, laat 
men er dan niet over praten’, aldus Bouwman. En wie langer 
meedraaide, wist wat zijn collegae Noordtzij en Lindeboom er 
van vonden. Ook T. Bos uit Bedum, redacteur van De Wachter, 
gaf een duidelijk signaal af. Hij achtte het niet onbillijk wan-
neer de te benoemen hoogleraren alumni van de School waren. 
‘Hen geheel te passeren zou spelen zijn met vuur, waardoor de 
eenheid in de Kerken niet zou worden bevorderd.’26 De synode 
wist dus toen zij op 16 juli bij elkaar kwam, wat men te Kampen 
dacht van het ‘voorstel Fabius’.

Het was Fabius niet alleen te doen om de financiën, maar ook om 
de eenheid der kerken. Hij meende dat die alleen kon worden 
bereikt worden als het Kamper beginsel werd losgelaten. De 
synode wist dit, want op 15 juli gaf Fabius in De Standaard een 
nadere toelichting op zijn eerdere artikel.27 Daarbij verwees hij 
met instemming naar de afscheidspreek van dominee J.W.A. 
Notten, schoonzoon van de Kam per hoogleraar S. van Velzen, 
waarin gesteld werd dat de oprichting van de School een maat-
regel was geweest met het oog op de ‘nood der tijden’. De School 
leidde echter alleen op tot predikant. Nu was er echter een chris-
telijke universiteit. ‘Waar God nu het meerdere schonk, kon, 
onzes inziens het mindere worden losgelaten’, aldus Notten.28 
Zoals gezegd stemde Fabius hiermee in. De route waarlangs hij 
dit wilde bereiken, was een benoeming van de drie Kamper 
hoogleraren aan de vu. Ze zouden, zo durfde hij te verklaren, 
met open armen worden ontvangen.

De eerste synode-zitting
Op 16 juli kwam de (buitengewone) synode bijeen.29 Dit ge-
beurde speciaal met het oog op de benoemingen. Tot 1908 was 
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de benoeming van hoogleraren een zaak geweest van curatoren 
Kampen, aangevuld met tien predikanten uit de provincies. 
Vanaf die tijd echter was het een zaak van de synode. Bouwman 
sprak dan ook in De Bazuin van 12 juli van de ‘opleidingssy-
node’.
 Namens de samenroepende kerk van ’s-Gravenhage opende J.C. 
de Moor de vergadering. De kerkenraad had hem nadrukkelijk 
opgedragen uitdrukking te geven aan zijn droefenis over het 
bestaan van twee opleidingen. Financieel en geestelijk leefden 
de gkn daarmee boven hun stand. Wel stemde de kerkenraad 
in met de conclusie van de synode van Zwolle dat de tijd nog 
niet rijp was om tot een principiële oplossing van dit vraagstuk 
te komen, maar daarmee werd de blijdschap waarmee Den Haag 
de synode ontving ‘een weinig’ getemperd.30 Na deze toespraak 
werden de credentie-brieven gelezen. Opvallend was de afwe-
zigheid van de vu-hoogleraren.31 De Kamper hoogleraren Linde-
boom, Noordtzij, Honig en Bouwman waren er wel. Als praeses 
werd dominee H. Hoekstra gekozen, De Moor werd assessor, A. 
de Geus en G. Keizer werden tot scriba verkozen.
 Nadat de synode eerst in comité generaal bijeen was gekomen,32 
werd meegedeeld dat voor de vacature Noordtzij door curatoren 
waren voorgesteld G.Ch. Aalders (1880-1961) en W.A. van Es 
(1871-1959), en dat door de synode daaraan toe waren gevoegd 
G. Keizer (1896-1943) en J.C. de Moor (1878-1926). Daarmee had 
men voor vakmensen gekozen. Althans, Aalders, De Moor en 
Van Es waren alle drie gepromoveerd op een oudtestamentisch 
onderwerp. Alleen Keizer had een andere specialisatie, kerkge-
schiedenis. Was hij toegevoegd omdat hij een echte A-man was? 
Keizer had te Kampen gestudeerd en was in Lausanne gepromo-
veerd, de andere kandidaten waren alumni van de vu.33 De sy-
node koos voor een vakman met een vu-achtergrond.34 Aalders 
kreeg 30 stemmen, De Moor 17. Van Es stond er blijkbaar niet 
zo goed op.35 In een volgende ronde, t.b.v. de vijfde hoogleraars-
post, waren voor gesteld De Moor en T. Hoekstra (1880-1936)36, 
predikant te ’s Hertogenbosch. Met een kleine meerderheid van 
stemmen (25-21) werd De Moor benoemd. Aalders werd tele-
grafisch op de hoogte gebracht van zijn benoeming, De Moor, 
assessor van deze synode, werd persoonlijk gelukgewenst. De 
benoemden kregen drie weken de tijd om zich te beraden.

006 Oprisping.indd   102 14-09-15   22:09



een laatste oprisping? kampen en de vu in 1912 103

T. Bos reageerde venijnig.37 Geen wonder. Hij was geheel en al 
Kampen toegedaan, had in het verleden grote bezwaren tegen 
A. Kuyper geuit38 en had Bavinck en public beschadigd toen deze 
naar Amsterdam vertrok.39 Hij had bovendien via zijn blad De 
Wachter veel geld binnengehaald ter financiering van de vijfde 
hoogleraarsplaats.40 Enerzijds stelde hij dat met deze benoemin-
gen Kampen de vu boven het hoofd begon te groeien. Anderzijds 
waren de benoemden beiden leerling van de vu. Hij had liever 
mannen gehad die met heel hun hart achter het beginsel van 
Kampen stonden. Toch was hij niet zonder hoop. Immers, man-
nen die eenmaal achter Kampen stonden, hadden zich later tot 
de vu gewend. Zou het omgekeerde ook niet kunnen gebeuren? 
De oude pijn over het vertrek van Bavinck en Biesterveld van 
Kampen naar de vu deed zich nog steeds gevoelen! Was vu-leer-
ling A.G. Honig, sedert 1902 hoogleraar te Kampen, hem ook 
tegengevallen?41 Welnu, Bos kon gerust zijn. In een brief van 
3 augustus deelde Aalders de synode mee te bedanken voor de 
benoeming.42 Biddend had hij deze zaak voor het aangezicht 
van God neergelegd. ‘Evenwel heb ik geene vrijmoedigheid 
kunnen vinden om deze roeping te aanvaarden.’ Over zijn mo-
tieven wilde hij zich niet uitlaten, hij wilde slechts kwijt dat hij 
‘om der consciëntie wil’ niet anders had kunnen beslissen. De 
brief van De Moor was eveneens gedateerd op 3 augustus. Ook 
hij meende te moeten bedanken, ‘na zeer ernstige en biddende 
overweging’.43 Voor de gemeente van Aalders, Ermelo, was dit 
een ‘weldaad die van den Heere geschonken was’.44

Nadat het nieuws van de afwijzing openbaar was gemaakt,45 
reageerde Fabius opnieuw, in De Standaard van 24 augustus. Hij 
was blij dat het pad naar één opleiding nog steeds open lag, en 
herhaalde zijn eerder genoemde argumenten. Als de Here aan 
de ‘nood der tijden’ een einde heeft gemaakt, mag ‘men dan 
handelen als bestond die nood nog’?
 Dit leidde tot een felle reactie van dominee S.J. Vogelaar in De 
Wachter van 30 augustus.46 Hij wees op het recht der kerk zoals 
dat in 1892 en 1893 was geformuleerd. Zelfs al zou het zo zijn, 
aldus Vogelaar, dat de School uit de nood der tijden was gebo-
ren, dan nog geldt dat het dikwijls genoeg voorkomt dat ‘wat 
toevallig ontdekt wordt, of uit den nood der omstandigheden 
voortkomt, later blijkt het juiste en ware te zijn’.
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Ook dominee W. Diemer reageerde, in datzelfde nummer van 
De Wachter. Hij bestreed dat de School alleen maar opgericht 
was vanwege de nood der tijden. Dat was een opmerking die 
zijns inziens voor het eerst gemaakt was door A. Brummelkamp 
jr (curator van de vu, zoals Diemer fijntjes opmerkte) in de 
biografie van zijn vader (1910).47 Hetgeen overigens onjuist is: 
Kuyper sprak reeds in 1895 in min of meer gelijke zin.48 Verder 
wees ook Diemer op het recht der kerk zoals in 1892 en 1893 
was geformuleerd. In feite stelde Fabius voor de School maar 
op te heffen. Maar als ze elkaar in de weg zitten, wie moet er 
dan wijken? De kerk of de particuliere vereniging? Gezien het 
goddelijk beginsel om de School te handhaven, kon er volgens 
Diemer geen twijfel bestaan over het antwoord op die vraag. 
Diemer had blijkbaar weinig op met Kuypers taakverdeling 
tussen de kerk als organisme en de kerk als instituut.49 Im-
mers, de Vereeniging was in kuyperiaanse ogen niet maar een 
‘particuliere vereniging’, het was de vrucht van het werk der 
palin genesie in de kerk als organisme die zich geroepen wist 
tot univer siteitsstichting en wetenschappelijke arbeid.50 In de 
kringen van de -b-mensen was juist dit een aangelegen punt. 
Onder a had men het gevoel dat de eigenlijke discussie ging om 
de ‘soevereiniteit van de wetenschap’ tegenover de ‘soeverei-
niteit van de kerk’.51 Bouwman reageerde instemmend op het 
artikel van Diemer.52

De tweede synodezitting
De tweede synodezitting vond plaats op 10 september 1912.53 
Opnieuw waren de vu hoogleraren afwezig. Na de opening 
werden de brieven van De Moor en Aalders voorgelezen, en 
kwam het nieuwe voorstel van het curatorium aan de orde. 
Voor de vacature Noordtzij werden voorgesteld J. Ridderbos en 
W.A. van Es, voor de vijfde hoogleraarspost T. Hoekstra en B. 
Wielenga (1873-1949). Alvorens over te gaan tot behandeling 
van deze brief stelde de voorzitter een schrijven van de classis 
Utrecht aan de orde. Deze classis stelde voor de behandeling 
van het voorstel uit te stellen en eerst opnieuw te onderzoeken 
of er niet een eenheid van opleiding bereikt kon worden. Fabius 
had niet voor lege banken gepreekt!
 Op voorstel van de voorzitter besloot de synode niet op deze 
vraag in te gaan. Nadat de synode in comité was samengekomen, 
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deelde de voorzitter mee dat Ridderbos met 37 tegen 11 stemmen 
verkozen was, en Wielenga met 24 tegen 22 stemmen. Voor Van 
Es moet dit bijzonder zuur zijn geweest. Ridderbos was immers 
gepromoveerd op Jonathan Edwards, hij zelf was een gekwalifi-
ceerde oudtesta men  ti cus. En bovendien: waarom was men niet 
direct, toen Aalders bedankt had, er toe overgegaan om hem te 
benoemen? Nu werd het Ridderbos, door de senaat van de vu 
niet geschikt geacht voor het Nieuwe Testament, door curatoren 
Kampen in eerste instantie in het geheel niet genoemd. Deze 
hebben overigens, zo luidt althans het historisch oordeel, nooit 
spijt hoeven te hebben van hun keuze.

H.H. Kuyper, die lang had gezwegen, reageerde op 22 septem-
ber in De Heraut. Hij verheugde zich over de benoeming van 
Grosheide en Smitt. Tevens betuigde hij instemming met het 
synodale beleid, waarmee hij in feite openlijk afstand nam van 
Fabius. De mening van een vu hoogleraar is nog niet het stand-
punt van de vu, zo meende hij. Forceren had ongetwijfeld tot 
een breuk geleid. Bovendien lag daar nog altijd het akkoord van 
1892, zo erkende ook Kuyper. In feite continueerde hij hiermee 
het beleid uit 1902.54 Hij had afscheid genomen van de gedach-
te aan één opleiding, en er was geen reden daar op terug te 
komen. Wel was het voor hem een teleurstelling dat De Moor 
en Aalders hadden gemeend te moeten bedanken. Uit het feit 
dat het bij Aalders om een consciëntiekwestie ging, viel op te 
maken dat het hem wellicht om de beginselkwestie ging. Kuy-
per erkende dat iemand die de vu was toegedaan in een lastig 
parket kwam als hij hoogleraar te Kampen werd. In die zin was 
het bedanken een daad van karakter en van trouw aan het door 
Aalders beleden beginsel. Desalniettemin was het hem een te-
leurstelling geweest dat zij hadden bedankt. Hij sprak tenslotte 
de hoop uit dat Ridderbos en Wielenga hun benoeming wel 
zouden aanvaarden. Hun komst naar Kampen zou ongetwijfeld 
bevorderlijk zijn voor betere verhoudingen.
 Op 4 oktober maakte De Bazuin bekend dat Ridderbos zijn 
benoeming had aanvaard. Wielenga echter, die in eerste instantie 
zijn benoeming ook had aanvaard, had in tweede instantie be-
dankt. Hij had telegrafisch bericht de benoeming te aanvaarden, 
maar terstond daarna ‘miste ik de stemming en de vrede des 
harten die voor de opvolging van een roeping als van uwentwege 
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tot mij kwam, noodza kelijk is’.55 Kuyper meende dat deze derde 
weigering tot ernstig nadenken moest stemmen.56 Om herhaling 
te voorkomen, achtte hij het nodig dat De Moor, Aalders en 
Wielenga zich uit zouden spreken over hun motieven. Wielenga 
had reeds toegezegd met een brochure zich te verantwoorden. 
Daartoe werden nu ook De Moor en Aalders opgeroepen.

Op 11 oktober liet Bouwman weten hoe diep hem de hele gang 
van zaken had geraakt. Hij ervoer het als zeer onaangenaam, 
het was niet bevorderlijk voor ‘de eer en het welzijn van de 
school’. Hij stemde in met Sikkel, die bezwaren had geuit tegen 
de werkwijze van curatoren.57 De hele procedure had iets van 
een overval, en dat moest wel tot problemen leiden, zo kunnen 
we Sikkels visie omschrijven. Noch de synode noch de uitver-
korenen werden van te voren ingeseind, en daarmee moest een 
eventueel debacle wel openbaar worden. Dat zou er toe leiden 
dat iedereen er zich mee ging bemoeien. Bouwman was verder 
verbaasd dat een benoeming tot hoogleraar blijkbaar niet meer 
als een voorrecht werd beschouwd, en vermoedde dat er ver-
borgen krachten aan het werk waren geweest. In dit kader wees 
hij op een bijdrage van H.H. Kuyper, die De Moor en Aalders 
had uitgenodigd hun motieven openbaar te maken.
 Aalders had dat laatste inmiddels gedaan. Ook De Bazuin had 
zijn verklaring opgenomen.58 Hij was, zo verklaarde Aalders, 
een principieel voorstander van de vu, en in de huidige situatie 
waren universiteit en school concurrenten. Onder die omstan-
digheden wilde hij niet naar Kampen.
 Bouwman reageerde min of meer gelaten. Wat men ook van 
een consciëntiebezwaar vindt, men moet het eerbiedigen. Be-
vredigend was het voor hem in ieder geval niet. Dat maakt 
de stekelige suggestie omtrent de ‘verborgen’ krachten wel 
duidelijk. Waar hij aan dacht vertelde hij niet. Vermoedde hij 
een negatief advies van de vu-hoogleraren aan hun pupillen? 
Verdacht hij de vu-broeders ervan langs deze weg Kampen te 
willen ‘uitroken?’ Vermoedde hij dat hun een hoogleraarspost 
aan de vu was beloofd?

Kuyper was in De Heraut van 13 oktober lovend over de verkla-
ring van Aalders. Hij betreurde slechts dat deze zijn bezwaren 
niet aan de synode uiteen had gezet. Nu kwamen er gissingen 
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en vermoedens. Maar overigens getuigde het van karakter om 
principiële redenen deze benoeming niet te aanvaarden.59

 In ditzelfde nummer van De Heraut protesteerde Wielenga 
tegen het feit dat Kuyper mededeling had gedaan van zijn voor-
nemen een brochure over zijn weigering te schrijven. Hij had 
daarvan in een particulier onderhoud melding gemaakt, maar 
meer dan een voornemen was het nog niet. Kuyper echter meen-
de dat het publieke belang van de zaak dit openbaar maken 
van Wielenga’s voornemen rechtvaardigde. Opnieuw riep hij 
De Moor en Wielenga op zich te verantwoorden. Wielenga zou 
hieraan uiteindelijk gehoor geven, De Moor weigerde pertinent. 
Zijn weigering de benoeming te aanvaarden ging slechts de 
synode aan, zo meende hij, en bovendien was hij niet gelukkig 
met de wijze waarop de kerkelijke pers de benoemingskwestie 
had aangepakt.60

Was de reactie van Bouwman in eerste instantie nog enigszins 
gelaten geweest, veel feller was de reeds genoemde Diemer, die 
op 18 oktober overging tot een rechtstreekse aanval op Aal-
ders.61 Hij wees op de verklaring van 1893, waarin de kerken 
zich verplicht hadden een eigen inrichting voor de opleiding 
van predikanten te hebben. Deze vergeleek hij met de verkla-
ring van Aalders. Waar God, aldus Diemer, in zijn Woord en 
in de historie heeft gesproken, daar treedt een redenerend en 
wijsgerig geweten op de achtergrond, zo hield hij Aalders voor. 
Overigens kan men zich afvragen of Diemer zich terecht op 1893 
beriep. In 1902 immers had de synode besloten Kampen naar de 
vu te verplaatsen, maar dit plan vanwege een dreigende scheu-
ring op voorstel van Van Schelven niet uitgevoerd. Kampen 
was, naar het oordeel van Bavinck, aan de minderheid cadeau 
gedaan.62 Wat voor Bavinck de invloed van een drammende 
minderheid was geweest die hemzelf naar de vu deed vertrek-
ken, was voor Diemer een handelen van God in de geschiedenis, 
dat eens en vooral vaststaat.
 Bouwman, op een idee gebracht,63 stelde een week later dat 
hier geen sprake kon zijn van een conscientiebezwaar bij Aal-
ders omdat een benoeming te Kampen niet in strijd met Gods 
Woord was.64 (Bouwman beriep zich niet op de geschiedenis.) 
Mede daarom bleven de geruchten rondgaan dat er ‘bijzondere 
invloeden’ gewerkt zouden hebben.
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Het spreekt bijna vanzelf dat Kuyper het hier niet bij liet zit-
ten. Hij kon, tegen alle boze vermoedens in, verklaren dat de 
vu-leerlingen die hun benoeming niet hadden aanvaard, advies 
hadden gevraagd aan hun leermeesters, en dat dezen hen had-
den geadviseerd de benoeming te aanvaarden.65 Het heeft er alle 
schijn van dat, toen de zaken aan de vu zelf geregeld waren, men 
accepteerde dat er nog een School was. We moeten er maar ‘het 
beste van maken’, adviseerde Bavinck aan J. Ridderbos.66 Tevens 
nam Kuyper het voor Aalders op. Gods Woord eist eerlijkheid 
en oprechtheid. Daaraan had Aalders gehoor gegeven, en dus 
was de term ‘conscientiebezwaar’ terecht.67 Tenslotte nodigde 
Kuyper Bouwman uit nu maar eens hardop te zeggen om welke 
kwade vermoedens het ging.
 Bouwman zat nu in een lastig parket. Ook uit andere bron 
had hij ver nomen dat de vu-hoogleraren hun leerlingen positief 
hadden geadviseerd.68 Hij kon niet anders dan de verklaring 
van Kuyper overnemen en uitspreken dat hij die geloofde.69 
Van boze opzet was geen sprake geweest. In een tweede artikel 
kwam hij terug op zijn oordeel over Aalders. We wilden nie-
mand kwetsen, zo stelde hij, maar de verklaring had geen einde 
gemaakt aan de geruchten. Die waren nu, na de verklaring van 
Kuyper, blijkbaar wel de wereld uit.

Derde synode-zitting
Inmiddels had de synode op 17 oktober 1912 zich opnieuw 
over de vijfde hoogleraarspost gebogen. Na stemming werd T. 
Hoekstra boven J. Hania (1861-1921) verkozen om hoogleraar 
ambtelijke vakken te Kampen te worden. Bouwman en Kuyper 
waren beide afwezig. De kemphanen hielden wijselijk wat af-
stand. Kuyper sprak zelfs de hoop uit dat Hoekstra zijn benoe-
ming zou aanvaarden, ook al betekende dit dat hij zijn eigenlijke 
vak, filosofie, moest inruilen voor een vakgebied waarop hij 
geheel en al homo novus was.70 Die afstand ter synode kon niet 
voorkomen dat de perspolemiek nog even werd voortgezet. Een 
laatste fase daarin werd bereikt toen Wielenga zijn motieven in 
een brochure uiteen zette.

Post tenebras
In november verscheen de lang verwachte explicatie van Wie-
lenga. De brochure was uitdrukkelijk niet bedoeld als een recht-
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vaardiging van zijn keuze, maar hij hoopte op deze manier iets 
bij te dragen aan de verheldering van het opleidingsprobleem.71 
Want naast zijn verkleefdheid aan zijn Amsterdamse werk-
kring, was dit het dat hem uiteindelijk deed bedanken. Sedert 
de besluiten van de synode van Arnhem (1904), zo tekende 
hij het recente verleden, was er rond de School partijvorming 
ontstaan. Het ‘beginsel’ van de eigen kerkelijke opleiding was 
geworden tot een dogma, tot een gebod Gods. En De Wachter 
bevatte in toenemende mate artikelen waarin ge po le miseerd 
werd tegen de leerstellingen die door de hoogleraren van de vu 
werden gepropageerd. Men beoordeelde de methode van onder-
wijs aan de vu als zijnde ‘tegen de Schrift, tegen de wil van God’. 
Zij moet ‘daarom hoe eerder hoe beter van de aarde worden 
weggedaan’.72 Met ingenomenheid stelde hij vervolgens dat de 
synodale meerderheid nog nooit van haar macht misbruik had 
gemaakt, ja, dat de synode er blijk van had gegeven bij te willen 
dragen aan de bloei der School. Wel stelde hij aan de ‘meer-
derheid’ de kritische vraag of zij wel altijd alles vermeden had 
wat de ‘minderheid’ zou kunnen krenken. Zijn vraag aan het 
adres van de ‘minderheid’ was echter niet minder insnijdend. 
‘Hebben zij zich rekenschap gegeven van de verstrekkende be-
teekenis van het feit der dog ma tiseering van het beginsel der 
kerkelijke opleiding?’73 Besefte de minderheid wel dat in de 
door haar gebezigde taal jegens de vu een ‘krenkend onrecht’ 
lag? ‘Is haar liefde voor de school niet soms in voorliefde, (met 
haar twee kinderen conservatisme en fanatisme) ontaard?’74 Zijn 
eigen voorkeur ging uit naar de universitaire opleiding, zonder 
dat hij daarmee een kerkelijke opleiding onschriftuurlijk achtte. 
Ja zelfs eiste de billijkheid dat zolang er nog geen communis 
opinio bestond, de School gehandhaafd bleef. In dat licht bezien 
had hij aan de benoeming gehoor kunnen geven zonder met zijn 
geweten in conflict te komen. Maar dan moest er sprake zijn 
van ‘een zekere overbuiging des harten, een vrijmoedigheid, 
ja in zekeren zin een vocatie’.75 En juist die ontbrak hem. De 
klemmende vraag was of hij zijn huidige werkkring wilde ruilen 
voor een professoraat aan een School ‘die wordt verdragen door 
een meerderheid, ... en gedragen door een groep van broeders, 
wier beginsel ik niet waardeeren kan’.76 Dat kon hij niet, daarom 
had hij geen vrede met zijn aanvankelijke beslissing.
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Er worden in deze brochure grote verwijten gemaakt aan het 
adres van Kampen, in het bijzonder aan de Wachterpartij: par-
tijvorming, polemiek, dogmatisme. Hoe reageerde men?
 Bouwman reageerde met een uitvoerige weergave van Wie-
lenga’s standpunt en een enigszins neerbuigende taxatie van 
de brochure.77 Hij waardeerde Wielenga’s openheid en was blij 
dat Wielenga zelf vrede gevonden had. Weliswaar zou hij vele 
kanttekeningen kunnen plaatsen bij het stuk, maar daar zag hij 
vanaf. De betekenis van de brochure lag voor hem in het feit dat 
we de mens Wielenga beter leerden kennen, voor het kerkelijk 
leven was zij van gering belang. Is het wijsheid geweest aan 
de strekking van de brochure voorbij te gaan? Of menselijke 
kleinheid?
 Dominee Vogelaar merkte in De Wachter van 22 november 1912 
op dat de brochure beter niet geschreven had kunnen worden, 
maar ging, als Bouwman, aan de kritiek voorbij. In datzelfde 
nummer ging Diemer onder het kopje ‘Onbeduidend’ wel in op 
de brochure van Wielenga. Hij wees op de Heilige Schrift, op de 
kerkgeschiedenis en op het gereformeerde kerkrecht, waaraan 
de School haar bestaan ontleende. Bovendien ageerde hij tegen 
de verborgen vooronderstelling van Wielenga. Eenheid van op-
leiding betekende voor de Amsterdamse predikant opheffing 
der School. En tenslotte ageerde hij tegen de voorstelling van 
Wielenga dat Kampen zo’n beetje een stad in de binnenlanden 
van Afrika was, waar een man als Wielenga ‘niet ademen, niet 
leven, niet tieren’ kon. Een week later kwam Vogelaar terug op 
de brochure en ging hij uitvoerig op de opleidingskwestie in. 
Hij geloofde niet dat er met Wielenga’s voorstelling van zaken 
verbetering in de verhouding tussen Kampen en de vu zou 
komen. Reden was dat Wielenga niet inging op de rechtsgron-
den die in het geding waren. Naar Vogelaars mening had de 
Arnhemse synode niet het recht gehad de School op te heffen. 
In 1899 immers lag er een heel ander voorstel op tafel (van Ba-
vinck), een voorstel dat z.i. nog steeds op de sympathie van de 
synode zou kunnen rekenen. Met andere woorden: voordat de 
minderheid de besluitvorming van Arnhem blokkeerde, had de 
vu een ander voorstel geblokkeerd. En natuurlijk was daar de 
overeenkomst van 1892, waarbij bepaald werd dat de kerken 
hun eigen opleidingsinstituut zouden hebben en handhaven.
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Van een ander niveau was de reactie van Kuyper.78 Hij noemde 
de brochure meer dan een confidentie waarin Wielenga anderen 
inzicht in zijn zielenroerselen gaf. De brochure liet zijns inziens 
ook zien hoe Wielenga tegenover het kerkelijk leven stond, in 
het bijzonder tegenover het opleidingsvraagstuk. In dat laatste 
zag Kuyper een algemeen kerkelijk belang gediend. Wielenga 
toonde namelijk hoe men over en weer tegen elkaar aankeek, 
in de hoop dat hiermee een begin van de weg ter verandering 
en genezing zou liggen. Kuyper bekende dat dit hem in zijn 
‘conscientie’ raakte, en dat hij zichzelf geconfronteerd zag met 
de vraag of hij wel genoeg rekening had gehouden met de gevoe-
ligheden van Kampen. Zijns inziens zouden alle betrokkenen 
er goed aan doen zichzelf deze vraag te stellen. Hier konden 
Bouwman en de Wachtermannen nog wat van leren!

Nabeschouwing
Een eerste opmerking betreft het feit dat van de zijde van de 
vu (Fabius) een poging werd gewaagd de beide opleidingen te 
verenigen. De redenen lagen voor de hand, zoals ik reeds aangaf. 
Met het contract van 1908 hadden de Kerken – en daarmee de 
a-broeders – veel binnengehaald. Verviel daarmee dan niet het 
bestaansrecht van Kampen? Waarom nog twee opleidingen? Ik 
vermoed dat Fabius de zaak zo heeft gezien. Hij stond niet ver 
van B. van Schelven in 1908. De senaat van de vu zag scherper, 
want uit het vervolg bleek hoe ingewikkeld de verhoudingen 
nog steeds lagen. Er was natuurlijk veel oud zeer. Persoonlijke 
verhoudingen waren beschadigd. En onmiskenbaar was er een 
verschil in niveau en in spiritualiteit. Wie de atmosfeer in De 
Heraut, De Bazuin en De Wachter op zich laat inwerken, ziet de 
cultuurverschillen opdoemen: de zakelijke Kuyper, de strateeg, 
die net als zijn vader nooit wat zei zonder bedoeling; Bouwman, 
gemoedelijk, innig vroom, altijd stichtelijk en pastoraal, de zaak 
van de School voortdurend in handen van de Heer leggend, en 
tenslotte De Wachter, snel aangebrand, altijd achterdochtig, 
strijdbaar, fel. Het zijn werelden van verschil. Overigens kan 
niet ontkend worden dat vòòr 1912 van de zijde van de b-men-
sen nogal eens neerbuigend over Kampen was gesproken. En 
wie het gevoel heeft niet voor vol te worden aangezien, zal 
zich natuurlijk verzetten tegen een fusie, van welke aard deze 
ook is. Dit alles legde voldoende gewicht in de schaal om een 
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samenvoeging van beide opleidingen onmogelijk te maken, ook 
al was er in formeel opzicht veel winst geboekt met het contract 
van 1908. In dit licht bezien kan gezegd worden dat Fabius een 
inschattingsfout heeft gemaakt.

Een ander punt is de vraag of ook niet curatoren en de synode 
een inschattingsfout hebben gemaakt. Het is bijvoorbeeld nog 
niet helder waarom men A. Noordtzij niet heeft voorgedragen. 
Was men van zijn ‘ligging’ niet helemaal zeker? Baarde zijn 
wankele gezondheid zorgen? Had Van Schelven zijn benoeming 
tegen gehouden omdat hij hem naar de vu wilde halen? In ieder 
geval, curatoren kwamen met een dubbele ‘vu-voordracht’, en 
dat is gezien de verhoudingen niet alleen maar wijs geweest. 
De synode had weliswaar Keizer aan de kandidaten toegevoegd, 
maar de kans dat deze het zou winnen van drie gepromoveer-
de oudtestamentici moest toch gering worden geacht. Achteraf 
bezien was de vrede in de kerk gediend geweest met een benoe-
ming van een echte a-man.79 Nu ontstond er veel rumor in casa. 
In dit kader is het opvallend dat ik nergens klachten aantrof 
over de samenstelling van de synode. Ware er sprake geweest 
van een overwicht van -b-mensen, dan was dat ongetwijfeld 
aan de orde gesteld.80

Met dit laatste hangt samen dat het van belang is scherp in de ga-
ten te houden dat de scheidslijnen in de kerken niet meer langs 
a en b liepen. Velen met een achtergrond uit de Afscheiding 
hadden hun weg naar de vu gevonden. Te denken valt daarbij 
aan leden van de families Ridderbos, Sillevis Smitt, Aalders en 
vele anderen. Bovendien waren in1902 27 van de 55 studenten 
uit Kampen hun leermeesters Bavinck en Biesterveld gevolgd 
naar de vu. In 1905 hadden zich opnieuw enkele studenten laten 
overschrijven. Het ideaal dat A. Kuyper voor ogen had gestaan 
had duidelijk weerklank gevonden in afgescheiden kring. Dat 
speelde op de achtergrond van deze kwestie ook een duidelijke 
rol. De vader van Aalders was in Kampen tot predikant opgeleid, 
o.a. door de vader van Wielenga, die daar van tot 1883-1902 
hoogleraar was geweest. Ridderbos ging wel naar Kampen, daar-
mee in de voetsporen tredend van A.G. Honig, Kuypers geliefde 
leerling, die in 1902 te Kampen benoemd was. Het maakt de 
zaak wellicht nog complexer dan bij duidelijke verhoudingen 
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het geval was geweest. De brochure van Wielenga legt van dit 
complexe karakter duidelijk getuigenis af.

Een volgend punt is dat Kuyper, die zich overal buiten had 
kunnen houden, de meeste winst heeft behaald. De vu kreeg 
twee nieuwe hoogleraren (tegen de wens van curatoren in, tegen 
Fabius in), en in moreel opzicht had hij Bouwman schade toe-
gebracht. Kampen heeft bovendien bepaald niet wijs en groot 
gereageerd toen de afzeggingen binnen kwamen. Als Kuyper al 
een spel gespeeld heeft, dan heeft hij dat op een slimme manier 
gedaan. De vu-hoogleraren hebben zich op de synode niet laten 
zien, niemand kon hen achteraf verwijten hun eigen leerlingen 
naar voren te hebben geschoven. En ook met het advies aan de 
benoemde leerlingen hebben ze de indruk gewekt de oplei-
dingskwestie niet te willen oprakelen, maar integendeel bij te 
willen dragen aan een kerkelijke vrede. Tot slot is er de wijze 
waarop Kuyper Wielenga’s verantwoording besproken heeft: 
hij wilde ook zijn eigen houding tegenover Kampen onderzoe-
ken. Inderdaad valt er veel voor te zeggen dat Kuyper in deze 
kwestie de vrede voor de kerk heeft gezocht. Aan de andere kant 
kan men Kuyper de vraag stellen waarom hij en public op de 
kwestie heeft gereageerd. Wellicht was het zuiverder geweest als 
hij in een vroeg stadium het advies van de vu hoogleraren aan 
hun leerlingen bekend had gemaakt en verder had gezwegen. 
Door Aalders en De Moor uit te dagen hun bezwaren openbaar 
te maken, die hij vast wel kende of anders kon vermoeden, heeft 
hij de oude pijn opgerakeld. Aalders en Wielenga hadden na-
tuurlijk net zo wijs moeten zijn als De Moor, en Kuyper moeten 
negeren. De vraag blijft wat Kuyper daarmee wilde bereiken. 
Meende hij deze troebelen nodig te hebben om zijn vu overeind 
te kunnen houden? Wilde hij langs een omweg het opleidings-
vuurtje opstoken? Een antwoord op deze vraag zal wel afhangen 
van de waardering die men voor deze raspoliticus heeft. Maar 
duidelijk is dat Bouwman zich bij herhaling van zijn zwakke 
zijde heeft laten zien. Hij gaf woorden aan zijn achterdocht, 
keek nauwelijks verder dan de grenzen van de gemeente Kam-
pen, en negeerde de kritiek van Wielenga.

Sedert 1912 is de samenwerking tussen Kampen en de vu steeds 
beter verlopen.
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Door de steun van de synode en de gerealiseerde benoemingen 
was het gevaar van sluiting in feite geweken. Daarbij komt dat 
het aantal studenten te Kampen langzamerhand weer begon 
toe te nemen.81 Maar we mogen hierbij ook denken aan de ver-
anderende personele bezetting als factor die bijdroeg tot de 
vrede. Noordtzij was vertrokken, Lindeboom een dagje ouder 
en druk met andere zaken, en Bouwman was een zachtmoedig 
mens. En dan Ridderbos. Typerend lijkt me wat hij schreef aan 
het slot van zijn inaugurele rede. Hij zag, zo verklaarde hij, 
in de School en de universiteit medestrijders voor een heilige 
zaak, en geen concurrenten. ‘Wil iemand deze beschouwing bij 
mij mede psychologisch verklaren uit het feit dat ik, behalve 
discipel der genoemde stichting, ook zoon der Scheiding ben, 
waaruit deze School is voortgekomen, zoodat reeds een tweele-
dige eisch van dankbaarheid mij dringen moest, ook hier in de 
tweeheid bovenal de eenheid te zoeken, – dan heb ik allerminst 
reden om dit tegen te spreken.’ En toen tijdens de eerste Kamper 
Schooldag die hij meemaakte het conflict tussen Kampen en de 
vu tijdens de bidstond werd opgerakeld, verliet hij ostentatief 
de kerk en liet zich niet meer zien.82 De verbeterde verhouding 
tussen Kampen en de vu dagtekent vanaf die tijd.
 Daarbij kwam ongetwijfeld het toenemend besef dat de we-
reld aan het veranderen was. Men laat de 20e eeuw wel eens 
beginnen met het uitbreken van wo i, maar dan ziet men over 
het hoofd dat op allerlei fronten de verhoudingen aan het ver-
anderen waren. De grote vraag werd in toenemende mate de 
vraag naar de waarde en waarheid van onze kennis. Bavinck 
had daar als een der eersten een goede antenne voor. Toen hij 
afscheid nam van de studenten te Kampen, wees hij erop dat 
talloze nieuwe kwesties zich opdrongen, op sociaal en weten-
schappelijk gebied, vooral op historisch-kritisch terrein.83 Zo 
is het ook gegaan. Zijn dogmatiek was voltooid, er waren an-
dere zaken aan de orde. Zaken die van de grote middengroep 
der kerken opnieuw een uiterste inspanning zouden vergen 
om een kerkscheuring te voorkomen. Men had elkaar nodig, 
en kon zich geen nieuwe ruzies meer permitteren. Dat hebben 
zowel de hoogleraren in Kampen als die aan de vu beseft. Een-
drachtig hebben Kampen en de vu samengewerkt tijdens de 
kwestie-Geelkerken. Daarbij valt op dat de exegeten om wie het 
tijdens de hier beschreven benoemingen ging een belangrijke 
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rol hebben gespeeld: Aalders, Ridderbos en Grosheide. Van Es 
had kerk rechtelijke bezwaren, geen inhoudelijke. Alleen Wie-
lenga, die zich verwant wist met de ‘beweging der jongeren’, 
trok zich na Assen uit de kerkelijke organisatie terug.84

Noten
 1. Zie over Kampen en de vu H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken 

in Nederland (Kampen 1990), dl i, 1892-1936, 90-100. Hij geeft een 
tamelijk compleet overzicht; J.H. Kok, Uit de geschiedenis van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902 (Kampen 1939) 
bevat veel originele teksten; D.J. Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia. Schets 
van de geschiedenis en werkzaamheid van de Theologische Hogeschool der 
Gereformeerde Kerken in Nederland 1854-1954 (Kampen 1954) besteedt 
ook aandacht aan de beslissingen op de vergaderingen der curatoren; 
R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen 1966) heeft 
zorgvuldig het archief Bavinck geraadpleegd; een uitstekend overzicht 
van het totaal der spanningen in de gkn in deze jaren biedt J. Vree, 
‘Hoe de citadel ontstond’, in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuy-
per: vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer 
1998) 200-242; een gedetailleerde analyse van de eerste fase van het 
‘contract’ biedt G. Harinck, ‘De Vrije Universiteit in het zicht van de 
Vereniging van 1892’, in: D. Deddens, en M. Te Velde, Vereniging in 
wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892 (Barneveld 1992) 105-
120. Zie tenslotte J.C. Schaeffer, De plaats van Abraham Kuyper in ‘De 
Vrije Kerk’ (Amsterdam 1997) 125-132.

 2. Zie ook het overzicht van protestantse periodieken op de website van 
het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden), Vrije Universiteit Amsterdam (hdc). 

 3. Aalders studeerde klassieke letteren (kandidaatsexamen) en theologie 
aan de vu, waar hij in 1911 promoveerde op een studie over de valse 
profetie in Israël. Hij was predikant te Tzummarum en Ermelo. In 1920 
werd hij hoogleraar Oude Testament aan de vu. Hij hield zich levenslang 
bezig met de bronnensplitsing, was een vruchtbaar auteur, en telde vele 
promovendi. Tijdens het ‘conflict Geelkerken’ speelde hij een belang-
rijke rol. Zie D. Nauta e.a.(red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis 
van het Nederlandse Protestantisme i-v (Kampen 1978-2001) (BLGNP), 
aldaar iii, s.v. De Moor studeerde aan de vu, waar hij in 1903 promo-
veerde op de profeet Maleachi. Hij was achtereenvolgens predikant te 
Breda, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Als kerkbestuurder vroeg hij 
regelmatig aandacht voor de liturgie. Op de tweede zittingsdag van de 
synode van Assen (1926) overleed hij. Zie BLGNP, iii, s.v. Wielenga 
studeeerde te Kampen waar zijn vader hoogleraar was. Hij onderging 
sterke invloed van H. Bavinck. Hij promoveerde in 1899 te Heidelberg 
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op een dissertatie over Spinoza, was achtereenvolgens predikant te 
Westmaas, Arnhem en Amsterdam. Wielenga had een brede culturele 
belangstelling en wordt gerekend tot de beweging der jongereren. 

 4. Voor zover de kerkelijke pers als bron geraadpleegd is, heb ik me be-
perkt tot de belangrijkste bijdragen van H.H. Kuyper (1864-1945), 
hoogleraar aan de vu en redacteur van De Heraut, H. Bouwman (1863-
1933), hoogleraar te Kampen en redacteur van De Bazuin, en de bijdra-
gen in De Wachter, die bijna wekelijks over deze kwestie schreef. Vanaf 
30 augustus startte redacteur T. Bos bovendien een serie artikelen over 
godgeleerdheid en kerk. De Wachter was in 1902 speciaal opgericht 
om de School te beschermen tegen hen die haar wilden opheffen. Zie 
hierover L. Doekes, ‘G. Doekes en de Wachterbond’, in: D. Deddens en 
M. te Velde, Vereniging in wederkeer, 163-178.

 5. Zie hierover F. Rozemond, ‘Voor beiden ten zegen. Het contract tussen 
de Gereformeerde Kerken en de Vrije Universiteit van 1908’, in: J. van 
Gelderen (red.), Cruuthof. Opstellen voor Kees de Kruijter (Kampen 2001) 
73-84.

 6. Curator vu 1884-1928, curator Kampen 1904-1925. Van beide colleges 
was hij in 1908 voorzitter.

 7. Uitvoerig hierover Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 118-120. Voor de 
nieuwe versie van het contract zie Aalders, 125 jaar FdG, 108-111.

 8. W. de Graaf, Een monument der Afscheiding. De geschiedenis van de Theo-
logische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 
1954) 262-263.

 9. Zie Endedijk, De GKN i, 130, en De Graaf, Een monument, 263.
 10. Deze korte samenvatting is gebaseerd op een onderzoek in de archieven 

van curatoren vu, senaat vu en FdG vu.
 11. Vergadering curatoren vu, d.d. 6 december 1909. Amsterdam vu, Ar-

chief curatoren. Het betreft een mededeling van voorzitter Van Schelven. 
Notulen van de voorafgaande jaren ontbreken.

 12. Amsterdam vu, Archief Faculteit der Godgeleerdheid, Ingekomen stuk-
ken. Het gaat om brieven van 7 oktober 1910, 25 oktober 1911, en 
12 januari 1912. Zie ook het Archief van Deputaten voor het Verband 
(Utrecht, Landelijk Diensten Centrum SoW-kerken). Aan een inventaris 
van dit archief wordt gewerkt. Met dank aan C.J. de Kruyter die mij 
bij het raadplegen van dit archief bijstond.

 13. Amsterdam vu, Archief curatoren, Ingekomen stukken, 19 juni 1911. 
Het is mij niet bekend wanneer dit advies openbaar was geworden. En 
in ieder geval: de synode moest daarover nog beslissen.

 14. Merkwaardig is dat curatoren vu in het voorjaar van 1912 aan de li-
teraire faculteit de vraag stelden of A. Noordtzij niet moest worden 
benoemd. J. Woltjer bracht deze vraag in op de senaatsvergadering 
van 22 maart. In dat geval zou Van Gelderen (ordinarius Semitische 
talen aan de letterenfaculteit en buitengewoon hoogleraar Oude Tes-

006 Oprisping.indd   116 14-09-15   22:09



een laatste oprisping? kampen en de vu in 1912 117

tament aan de FdG) overgeplaatst kunnen worden naar de FdG. De 
senaat reageerde afwijzend, in die zin dat dit geen oplossing was voor 
de vacature Biesterveld. Zie Amsterdam vu, Archief curatoren, notulen 
11 maart 1912; Archief senaat, notulen 22 maart 1912. Op 24 mei 1912 
werd Noordtzij bij kb benoemd tot hoogleraar te Utrecht. Heeft Van 
Schelven een dubbelrol gespeeld? In 1910 was namelijk al aan de orde 
of A. Noordtzij hoogleraar zou worden te Kampen. Blijkens de notulen 
van curatoren Kampen van 13 oktober 1910 weigerde Van Schelven 
als voorzitter van curatoren zeer beslist in te gaan op het verzoek van 
Noordtzij om een vaste positie als lector aan de School. In 1911 speelde 
de kwestie opnieuw (Notulen curatoren Kampen 14 en 15 augustus 
1911. Hoogleraren stelden voor A. Noordtzij tot buitengewoon hoog-
leraar te benoemen, maar curatoren gingen daar niet mee akkoord. De 
redenen zijn onduidelijk. Zie ook Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 135, 
en De Wachter, 8 november 1912. Nader onderzoek is hier gewenst. 

 15. Amsterdam vu, Archief senaat, notulen 22 maart en 26 april 1912.
 16. Een geloofsstuk. Rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der Ver-

eeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag saamge-
komen te Haarlem op 4 juli 1912 (Kampen 1912). Over de verspreiding 
voor de 4e juli zie men de recensie van W. Geesink in De Heraut van 15 
september. Zo althans versta ik de uitlating dat de rede reeds voor de 
4e juli ‘in schrift en druk was vastgelegd’. Voor Geesink was met het 
contract van 1908 de uiterste grens van kerkelijke bemoeienis bereikt.

 17. Een geloofsstuk, 13.
 18. Een geloofsstuk, 31.
 19. Een geloofsstuk, 31.
 20. Zie vu Amsterdam, Archief senaat. Het ging dus om A.G. Honig, H. 

Bouwman en L. Lindeboom.
 21. Zie R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen 1966) 

110-193
 22. F.W. Grosheide, De verwachting der toekomst van Jezus Christus (Am-

sterdam 1907).
 23. A.T. Robertson, Beknopte grammatica op het Nieuwe Testament (Kam-

pen 1912). Het is een geheel zelfstandige bewerking geworden. Volgens 
Nauta had Bavinck Grosheide hiertoe aangezet. Zie D. Nauta, ‘F.W. 
Grosheide’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde te Leiden, 1974-1975, 58-64. In De Heraut van 8 september 1912 
plaatste J.H. Kok een aankondiging van dit boek, dat ‘met enkele dagen 
verschijnt’.

 24. Predikende het Evangelie des Koninkrijks (Kampen 1911). Zie Herman 
Ridderbos, Jan Ridderbos, Bedum 1879-Kampen 1960 (Kampen 1999) 
9-10.

 25. Bouwman studeerde te Kampen en aan de Universiteit van Amsterdam 
(zijn Kamper examens waren toen aan de vu nog niet geldig). Hij pro-
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moveerde aan de uva op Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament 
(Kampen 1899). In 1903 werd hij hoogleraar te Kampen voor de kerk-
geschiedenis en het kerkrecht. Kenmerkend voor hem was een diep 
doorleefde vroomheid. Uitvoerig over hem De Graaf, Een monument, 
247-252.

 26. De Wachter, 12 juli 1912.
 27. De Standaard, 15 juli 1912.
 28. J.W. A. Notten, Een bede van godvruchtigen : afscheidswoord, uitgespro-

ken aan den avond van 30 juni ‘12 (Arnhem 1912) 20-21.
29. Acta van de Generale Synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland, 

gehouden te ’s Gravenhage 16 juli, 10 september en 17 october 1912, en 
van 27 october tot 6 november 1914 (Rotterdam 1914).

 30. Acta, 5-7.
 31. Een verklaring voor die afwezigheid heb ik nergens gevonden. In het 

licht van de houding die de Faculteit der Godgeleerdheid vu in deze 
jaren aannam, ga ik er van uit dat men wilde voorkomen dat er later 
gezegd zou worden dat zij de vergadering tot een benoeming van de 
eigen leerlingen hadden aangezet.

 32. Dit betekende dat het publiek de vergadering moest verlaten. Volgens 
De Wachter van 19 juli 1912 was dit voor het massaal opgekomen pu-
bliek een grote teleurstelling.

 33. Zie over hem Kees de Kruijter, ‘Dr. Gerrit Keizer (1869-1943). Predikant, 
kerkhistoricus en scriba van de synode’, in: Van Gelderen e.a., Cruut-
hof, 61-69.

 34. Overigens was zijn vader, ds G.J.D. Aalders (1855-1926), een alumnus 
van Kampen.

 35. Van der Woude noemt hem een markante persoon, meestal een vriende-
lijke omschrijving van iemand die als lastig wordt ervaren. In BLGNP, 
i, s.v. 

 36. Volgens Wielenga, Post tenebras ....: open brief aan een vriend te Kampen 
(Amsterdam 1912) 9 was Hoekstra de kandidaat van de ‘Wachterpartij’.

 37. De Wachter, 26 juli 1912. Dit weekblad was geheel en al gewijd aan het 
behoud van de School. Als zinspreuk gold: ‘Opleiding voor de kerk, 
door de kerk’. 

 38. Vree, ‘Hoe de citadel ontstond’, 200-242.
 39. Bremmer, Herman Bavinck, 159-193.
 40. Endedijk, De GKN, i, 130. Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 134, noemt ds. 

G. Doekes als iemand die veel geld voor Kampen bijeen heeft gebracht.
 41. Honig was niet zonder aarzeling naar Kampen gegaan. Het advies van 

F.L. Rutgers schijnt beslissend te zijn geweest. Zie Boerkoel e.a. (red.), 
Sola gratia, 100-101.

 42. Acta, 1912, 23.
 43. Acta, 1912, 23.
 44. De Standaard, 6 augustus 1912, uit de toespraak die namens de ker-
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kenraad gehouden werd toen Aalders op zondag 4 augustus 1912 het 
nieuws van zijn afwijzing bekend maakte.

 45. Op 5 augustus 1912 bevatte De Standaard het bericht dat zowel Aalders 
als De Moor hadden bedankt, op 9 augustus 1912 eveneens te lezen 
in De Bazuin (officiële mededeling van de scriba der synode), op 11 
augustus 1912 te lezen in De Heraut.

 46. Eveneens gepubliceerd in De Standaard van 31 augustus. Zie ook het 
ingezonden stuk hierover in het nummer van 6 september 1912.

47. A. Brummelkamp, Levensbeschrijving van wijlen prof. A. Brummelkamp. 
Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen (Kampen 1910).

 48. A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid i-iii (Kampen 1894-
1895), aldaar iii, 536. Hij gebruikt de woorden ‘bij ontstentenis van 
beter, of voor haar zekerheid’.

 49. Kuyper, Encyclopaedie, ii, par. 56).
 50. Overigens had ook Bavinck zich na het debâcle van 1899 in deze zin 

over de vu uitgelaten. Zie Bremmer, Herman Bavinck, 137-140.
 51. Zie L. Doekes, ‘G. Doekes en de Wachterbond’, in: D. Deddens en M. 

Te Velde, Vereniging in wederkeer, 163-178, aldaar 174-175.
 52. De Bazuin, 6 september 1912
 53. Acta, 1912, 13-15.
 54. Opvallend is dat A. Kuyper in een driestar op 17 september 1912 in De 

Standaard min of meer hetzelfde betoogde. Hij bepleitte uitbreiding 
van het hooglerarencorps aan de vu, opdat niemand te zwaar belast 
zou worden.

 55. Acta, 25, bijlage xi.
 56. De Heraut, 6 oktober 1912.
 57. Hollandia. Weekblad voor volk en kerk, 27 juli 1912.
 58. De Bazuin,11 oktober 1912.
 59. De Heraut, 13 oktober 1912.
 60. De Heraut, 22 oktober 1912. Wielenga meldt in zijn verantwoording, 

Post tenebras, 5-8, dat hij vele brieven ontving. Ik neem aan dat het 
Aalders en De Moor niet anders is vergaan. Ondanks naspeuringen heb 
ik geen particuliere correspondentie aangetroffen waarin deze zaak aan 
de orde kwam.

 61. De Wachter, 18 oktober 1912.
 62. Bremmer, Herman Bavinck, 159.
 63. Diemer publiceerde zijn bovengenoemd artikel tevens in De Bazuin van 

18 oktober.
 64. De Bazuin, 18 en 25 oktober 1912.
 65. De Heraut, 3 november 1912.
 66. Vlg Herman Ridderbos, Jan Ridderbos, 17. Blijkens een brief van 17 

februari 2002 die ik van H. Ridderbos ontving, betreft dit een monde-
linge overlevering. Ook Wielenga, Post tenebras, 19, wijst op adviezen 
in deze richting. In particuliere correspondentie van Fabius, A. Kuyper, 
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Bavinck, Van Schelven en Van Gelderen trof ik geen brieven aan die 
hierover gingen.

 67. Bos, die eerder gewenst had dat de synode mannen had benoemd die 
van ganser harte achter de zaak der School stonden, herhaalde de kri-
tiek van Diemer nog eens in De Wachter van 8 november 1912.

 68. De Bazuin, 8 november 1912
 69. De Bazuin, 8 november 1912.
 70. De Heraut, 27 oktober 1912.
 71. Post tenebras, 4.
 72. Post tenebras, 14. Al eerder had hij zich zeer kritisch uitgelaten over de 

Wachterpartij, zie Onze theologische school en haar beschermers: Bijdrage 
tot rechte viering van het gouden jubileum der school (Arnhem 1904).

 73. Post tenebras, 16.
 74. Post tenebras, 16.
 75. Post tenebras, 18.
 76. Post tenebras, 20.
 77. De Bazuin, 22 en 29 november 1912.
 78. De Heraut, 8 en 15 december 1912.
 79. Behalve A. Noordtzij was er waarschijnlijk geen gekwalificeerde oud-

testamenticus voor Kampen beschikbaar.
 80. Een nadere analyse van de samenstelling der synode zou hier licht kun-

nen brengen. Een dergelijke analyse wordt echter met het verstrijken 
van de tijd steeds moeilijker. Er begon langzamerhand een vermenging 
op te treden van de beide stromen waaruit de gkn bestonden.

81. Sedert het debacle van 1902 was het aantal studenten zeer laag geweest.
 82. Herman Ridderbos, Jan Ridderbos, 19-20.
 83. Bremmer, Herman Bavinck, 192.
 84. BLGNP, iii, s.v.
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In het najaar van 1915 verschenen twee verslagen van een reis 
naar Palestina. Het ene was van de hand van dr. W.J. Aalders 
(1870-1945), kerkelijk hoogleraar aan de Universiteit van Gro-
ningen, het andere was van de hand van ds. Js. van der Lin-
den (1852-1926), gereformeerd predikant te Den Haag. Aalders 
maakte zijn reis naar Het land der belofte in 1913, Van der Linden 
bezocht Het heilige land in 1909.1 Het gelijktijdig verschijnen 
van deze boeken biedt een goede gelegenheid om ze met elkaar 
te vergelijken, ook en met name vanuit het verschil in kerkelijke 
herkomst van beide auteurs. Speelde die herkomst een rol in de 
wijze waarop ze keken naar en schreven over Palestina?

Over de auteurs en hun boeken
Jacobus van der Linden werd op 9 juli 1852 geboren te Dub-
beldam als zoon van een welgestelde boer.2 Na zijn studie te 
Kampen werd hij christelijk gereformeerd predikant, achtereen-
volgens te Westmaas (1874), Bolsward (1877) en Leiden (1878). 
In 1880 zag hij zich genoodzaakt om emeritaat aan te vragen 
als gevolg van een ernstige ziekte. Na zijn herstel werd hij nog 
in datzelfde jaar predikant te Heusden, om daarna predikant te 
’s-Hertogenbosch te worden (1882). In 1893 werd hij predikant 
te ’s-Gravenhage, in 1920 werd hem emeritaat verleend, in 1926 
overleed hij. Van der Linden was een geliefd en gerespecteerd 
predikant, een beminnelijk mens, die ook aan classis en synode 
zijn gaven niet onthield. Hij was daarnaast onder meer voorzit-
ter van het bestuur van de Haagse Groen van Prinstererschool 
en curator van de Theologische School te Kampen. Drie zonen 
stierven in hun vroegste jeugd, zijn dochter op 43-jarige leef-
tijd. Toen hij zijn reis naar het heilige land maakte, was hij 56 
jaar oud en uitgegroeid tot een man van gezag in de Gerefor-
meerde Kerken.

Het heilige land of het land van 
belofte 

Een gereformeerd en een hervormd reisverslag 
vergeleken
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Van der Linden maakte zijn reis zoals gezegd in 1909. Blijkens 
het kerkenraadverslag van 9 september 1909 had hij gevraagd 
om vier vakantiezondagen, te weten 24 en 31 oktober, en 7 
en 14 november 1909. Dit verzoek werd diezelfde avond nog 
gehonoreerd.3 Tot vijfmaal toe verscheen er een reisverslag in 
de kerkbode.4 Hij startte zijn reeks brieven met een beschrij-
ving van Marseille, waar hij en zijn reisgenoten, onder wie 25 
predikanten, scheep gingen naar Griekenland. Na een bezoek 
onder andere aan Athene, vertrokken ze naar Palestina, waar 
ze op 31 oktober aankwamen. Op 9 november vertrok het ge-
zelschap vandaar naar Alexandrië, een week later was hij in 
Napels aangekomen en begon het laatste stuk van de thuisreis.
 Zijn boek over deze reis, uitgegeven bij J.H. Kok te Kampen, 
verscheen pas aan het eind van 1915. Het was, zo vermeldt de 
advertentie in De Heraut van 5 december 1915, uitgegeven in 
klein kwartoformaat, de prijs bedroeg ƒ3,75. Het was ook te ver-
krijgen in 18 wekelijkse afleveringen á 17½ cent. De prijs was 
inclusief ‘prachtige stempelband’. Uit het Productieboek van 
Kok blijkt dat er 2950 exemplaren zijn gedrukt, een behoorlijke 
aantal als we dit vergelijken met andere boeken. Van Palestina en 
de Bijbel van Neil James, dat in dezelfde tijd verscheen, werden 
2.500 exemplaren gedrukt, slechts enkele boeken hadden een 
grotere oplage.5 Het geheel maakt een goedverzorgde indruk. De 
stevige linnen omslag is gebroken wit van kleur, de tweekleu-
rige stempelband lijkt een afdruk van een houtsnede te zijn 
en stelt een straatje in een oosterse stad voor (Jeruzalem?). De 
afdruk is gesigneerd door Henri Wils, een bekend vervaardiger 
van houtsnijwerk, die na de val van Antwerpen (10 oktober 
1914) naar Nederland was gevlucht en te Kampen en te Harder-
wijk werd geïnterneerd. Ook daar bleef hij zich toeleggen op de 
houtsnijkunst. Reeds in december 1914 hield hij te Kampen een 
tentoonstelling van zijn werk, en wellicht is hij toen ook door 
Kok benaderd om iets te leveren voor een van diens boeken.6

 Aan het boek waren twintig foto’s toegevoegd. De uitgever 
had zich veel moeite getroost, zo vermeldt Van der Linden in 
zijn Voorwoord, om unieke foto’s te vinden. Deze trof hij aan, zo 
valt op het eerste binnenblad te lezen, bij de firma Unterwood 
and Unterwood te Londen. Kortom, het is een mooi uitgegeven 
boek, in een robuust formaat, compact en stevig.
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Aalders stond in 1913 – hij was toen 43 jaar oud – in zekere zin 
nog aan het begin van zijn carrière, zijn gloriejaren moesten 
nog komen.7 In 1870 geboren als zoon van de Amsterdamse 
predikant W.J.G. Aalders maakte hij als jongeling de Doleantie 
van nabij mee. Dat heeft hem niet weerhouden om theologie 
te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna 
werd hij predikant te Buiksloot (1894) en Beesd (1901). In 1909 
promoveerde hij te Leiden bij P.D. Chantepie de la Saussaye op 
een proefschrift over Schleiermacher, in 1915 werd hij door de 
hervormde synode tot hoogleraar aan de Groningse universiteit 
benoemd voor de dogmatiek, het kerkrecht en de geschiedenis 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1923 werd hij rijks-
hoogleraar, met als leeropdracht ethiek en godsdienstweten-
schap. Deze taak vervulde hij tot 1940, toen hij met emeritaat 
ging. Geestverwant van zijn leermeester en van J.H. Gunning 
jr. ontwikkelde hij zich tot een van de belangrijkste hervorm-
de theologen in het interbellum, als kerkbestuurder heeft hij 
een belangrijke rol gespeeld in het hervormde verzet tegen de 
Duitse bezetting.
 Uit het Woord vooraf dat Aalders aan zijn boek meegaf, blijkt 
dat het werk ‘verband houdt’ met een reis in het voorjaar van 
1913 en dat hij het in de eerste helft van 1914 had geschreven. De 
uitgave ervan werd echter vertraagd door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog.8 De notulen van de vergaderingen van de 
kerkenraad van Beesd melden op 30 maart 1913 het uitstel van de 
behandeling van enkele zaken, ‘in verband met de aanstaande 
afwezigheid van de predikant’. De volgende notulen zijn van 27 
mei 1913. Uit niets blijkt dat Aalders, zoals zijn Haagse collega, 
toestemming aan zijn kerkenraad heeft gevraagd, en bijzondere 
maatregelen werden er niet getroffen: de kerkenraad vergaderde 
simpelweg niet zonder predikant.9

 Aalders’ werk werd uitgegeven door G.J.A. Ruys te Utrecht, 
een bekende uitgever in de hervormde wereld, en verscheen 
in ieder geval na 28 september 1915, de dag waarop Aalders 
zijn inaugurele oratie hield. Op het titelblad staat namelijk ver-
meld dat Aalders hoogleraar was aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Uit Brinkmans catalogus valt op te maken dat het 
boek ƒ3,25 kostte, voor een gebonden exemplaar betaalde men 
ƒ4,25.10 Het was daarmee iets duurder dan het boek van Van 
der Linden. Wellicht werd dat mede door het formaat bepaald. 
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Het boek was namelijk royaal opgemaakt, met ruime marges. 
En ook in dit boek waren foto’s opgenomen, twaalf stuks, apart 
op een kartonnen bladzijde geplakt, ongetwijfeld een duurdere 
bewerking dan het tussenvoegen van de fotobladen zoals bij 
Van der Lindens boek was gedaan. De foto’s waren gemaakt 
door een reisgenoot van Aalders, en dus volstrekt uniek. Later 
werd het boek door Kok overgenomen. Wanneer dit gebeurde 
en waarom heb ik niet kunnen achterhalen. De gebonden edi-
tie kreeg een groen/blauwe linnen omslag, met goudkleurige 
letters, de binnenzijde vermeldde nog steeds Ruys als uitgever. 
Het geheel maakt zeker geen mindere indruk dan het boek van 
Van der Linden. Het oogt wat deftiger: lang en slank, minder 
vierkant. Het is inderdaad een royaal boek. Na ruim negentig 
jaar ziet het boek van Van der Linden er echter beter uit dan 
het boek van Aalders. Het papier daarvan bleek gevoeliger voor 
verzuring dan het papier dat Kok gebruikte bij het boek van 
Van der Linden.11

Opzet en inhoud
Aan de eigenlijke beschrijving van zijn reis laat Van der Lin-
den enkele algemene beschouwingen vooraf gaan. Zo bakent 
hij onder meer zijn positie als reiziger naar het beloofde land 
af ten opzichte van andere reizigers. Er zijn er gekomen op 
zoek naar relieken, om die te aanbidden. Er zijn kruisvaarders 
gekomen. ‘Wij willen de Heiland volgen op zijn spoor’, zo stelt 
hij. Wie naar het beloofde land gaat, moet daar heen trekken 
met de Bijbel in zijn hand, in het geloof, en ter versterking 
van dat geloof.12 Daarmee schaart Van der Linden zich in de 
protestantse duiding van de zin der Palestina-reizen.13 Hiermee 
correspondeert de opzet van het boek. In feite is Palestina een 
voorraadschuur van illustraties voor de Bijbelverhalen. Toch is 
dat niet de enige intentie van het boek. Dat blijkt ook wel uit 
de titel: Het heilige land bezien in het licht van Bijbel en historie. 
Door heel het boek heen wordt telkens uitdrukking gegeven 
aan Van der Lindens overtuiging dat de desolate staat waarin 
het land verkeert gevolg is van het oordeel Gods over de Joden, 
die de Messias hebben verworpen. In die zin valt er vanuit de 
Bijbel licht op het heilige land. Ook hier voegt Van der Linden 
zich in de bestaande protestantse traditie.14

 Een en ander wordt nader uitgelegd in de hoofdstukken 3,4 en 
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5. Daarin begint Van der Linden met een beschouwing over de 
huidige bestuurders en bewoners. Dat bestuur is toevertrouwd 
aan de pasja’s te Akka en Damaskus. Hun despotische bewind 
is een slecht voorbeeld voor de plaatselijke sjeiks, die de verlei-
ding moeilijk kunnen weerstaan om vooral voor zichzelf goed te 
zorgen. Daarbij zijn mohammedaanse onderdanen beter af dan 
niet-mohammedaanse. Er is sprake van afpersing en knevelarij, 
er is een hoge belastingdruk die de ontwikkeling van handel en 
industrie belemmert. ‘Het Turksche beheer acht ik den vloek 
voor het Joodsche Land.’15 Maar ook de Arabieren, te onder-
scheiden in fellah’s (akkerbouwers) en de rondtrekkende be-
doeïenen, deugen niet. ‘De roofzucht der bedoeïenen is spreek-
woordelijk.’16 En wat betreft de fellah‘s, reeds ‘Straco’ riep uit 
dat de Arabieren niet deugden. Dat het om Strabo ging zullen 
zijn lezers wel niet beseft hebben, maar de overtuigingskracht 
van deze korte, krachtige typering zonder toelichting zal er 
niet minder om zijn geweest. Het eens zo bloeiende koninkrijk 
van David en Salomo was verworden tot een woest, veelal on-
bebouwd en steenachtig land. Meer bewijs was niet nodig. En 
waar er op het gebied van handel, nijverheid en landbouw iets 
tot stand was gekomen, was dat het gevolg van de inspanningen 
van de kolonisten, zo bevestigde Van der Linden het Europese 
superioriteitsdenken. De angst voor Turken, Arabieren en an-
dere moslims zat er in West-Europa sedert 1523 (eerste beleg 
van Wenen door de Turken) en 1683 (tweede beleg van Wenen) 
goed in. Bovendien werd het oplevende panislamisme ervaren 
als een bedreiging voor de Nederlandse koloniale macht.17

 Met dit laatste, de desolate toestand van het heilige land, 
wordt als vanzelf de overgang naar een volgend thema aan-
gesneden, namelijk de verhouding van de Joden tot het hei-
lige land. Die wordt alleen verstaan vanuit de legende van de 
zwervende Jood Ahasveros. Een legende, maar een met een 
diepe waarheid, aldus Van der Linden. Eeuwenlang heeft Israël 
over de aarde gezworven, veracht, gehaat, opgejaagd, verdrukt, 
‘toch nimmer stervende’.18 Dat is het bijzondere van het Joodse 
volk, dat het zich nooit vereenzelvigd heeft met de volkeren die 
het hebben opgenomen. Wel hebben veel Joden een belangrijke 
plaats te midden van de andere volken bekleed. Er is bij hen 
‘een geestes- en geldmacht’ tot ontwikkeling gekomen, die hen 
een niet geringe positie onder de volken doet innemen. Dit alles 
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kan slechts verklaard worden uit het Verbond Gods. ‘God heeft 
dit volk geroepen om het volk Zijns eigendoms te zijn. God heeft 
dit volk geleid. Maar ook heeft God dit volk onder Zijne roede 
doen doorgaan, omdat het Hem heeft verworpen, Zijn liefde-
raad heeft miskend.’19 En hij eindigt zijn beschouwing met het 
citeren van de beruchte woorden: ‘Zijn bloed kome over ons en 
onze kinderen.’20

 Daarmee rijst de vraag of het oordeel Gods op de Joden zal 
blijven rusten of dat Israël eens zal mogen wederkeren naar 
zijn land. Van der Linden wijst op het feit dat sinds ongeveer 
1880 een gestage stroom Joodse emigranten Rusland verlaat en 
zich vestigt in Palestina. Onder christenen wordt dit alles vaak 
gezien vanuit een chiliastisch perspectief. Maar, zo houdt de 
predikant zijn lezers voor, men moet de profeten niet letterlijk 
nemen. De Geest der profetie kan niet gewild hebben dat in 
het laatst der tijden geheel ‘de Mozaïsche dienst weer hersteld 
en onderhouden zou worden door de geloovigen uit Israël en 
de heidenen’.21 Als we de profetieën letterlijk nemen, vallen 
we in het jodendom terug. Of we leren inzien dat de inhoud 
van het Oude Testament eigenlijk het Nieuwe Testament is. In 
Christus komt alles tot vervulling. De profetieën spreken dus 
niet over het aardse Jeruzalem, maar over de geestelijke heer-
lijkheid van de kerk, aldus Van der Linden. Heeft Israël dan als 
volk geen toekomst meer? Jazeker, zegt hij met een beroep op 
Romeinen 9-11. De verharding die over Israël gekomen is, is niet 
het einddoel van God. En als Israëls val al zo rijke vrucht heeft 
gedragen, hoeveel te meer zal Israëls wederaanneming dat niet 
doen. Er staat Israël nog heel wat te wachten, maar geen herstel 
van de joodse staat. Verwachtingen in die zin zijn vrucht van 
het ongeloof, zo meende Van der Linden.
 Zoals terecht door J. de Hond is opgemerkt, nam de invloed 
van het chiliasme rond 1900 af. Algemeen wordt daarbij gewe-
zen op A. Kuyper, die daarvan niets moest hebben. Toch is het 
nooit helemaal uit de Gereformeerde Kerken verdwenen.22 Bij 
Van der Linden, afkomstig uit de afgescheiden traditie, zien 
we enerzijds de invloed van Kuyper, anderzijds kon hij zich 
blijkens zijn overwegingen toch niet helemaal aan het chiliasme 
onttrekken.

Na deze inleidende hoofdstukken vangt het reisverslag aan. 
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De gemaakte reis is goed te volgen, omdat Van der Linden de 
lezer daarover veel vertelt. Hij begon zijn tocht in Haifa, om 
vandaar over Nazareth naar de Zee van Tiberias te reizen. Daar-
na volgde, met Safed als uitvalsbasis, een uitstapje naar Tyrus 
en Sidon en een uitstapje naar Caesarea Philippi. Vandaar ging 
het terug naar Haifa, om dan per boot naar Jaffa te reizen en 
vervolgens naar Jeruzalem. Vandaar ging het naar Jericho, de 
Jordaan en de Dode Zee, om vervolgens vanuit Jeruzalem nog 
naar Bethanië, Bethlehem en Hebron te reizen. Een enkele maal 
is niet duidelijk of hij zelf al de beschreven plaatsen heeft be-
zocht, en in hoofdstuk veertien beschrijft hij hetgeen te zien 
valt voor wie van Sunem over Samaria en Silo naar Jeruzalem 
reist. Die trip, zo blijkt uit de vastgelegde reisgegevens, heeft 
hij zelf niet gemaakt.

Het boek werd in Theologische Studiën lovend besproken door 
A. van der Flier, een ethisch theoloog. Een uitnemende gids, die 
pakkend kan vertellen, zo meende deze. ‘Zelfs routen die hij zelf 
niet gevolgd heeft, weet hij zoo aanschouwelijk te beschrijven, 
dat het is of hij daar geweest is (Hf. xiv).’23 Zeker, er was ook 
kritiek. Dat betrof zijn opvatting dat alle profetieën die over 
Israël, Jeruzalem en Sion gaan, spreken over de heerlijkheid 
van de kerk. Ook wees hij op enkele kleine onjuistheden. Maar 
dit alles neemt niet weg dat het boek de goedkeuring van Van 
der Flier kon wegdragen. vu-hoogleraar W. Geesink noemde 
het in De Heraut een fraai geschreven werk24, de Kamper oud-
testamenticus J. Ridderbos was wat vlakker in zijn oordeel.25

Aalders reisde in het voorjaar van 1913 naar het land der belofte. 
De reisgegevens zijn schaars. We weten dat hij van Venetië per 
stoomschip langs de kust van de Balkan reisde en dat hij een 
tussenstop te Korfoe maakte. Vandaar ging het naar Jaffa, van 
Jaffa ging het spoorslags naar Jeruzalem. Vandaar uit bezocht 
hij Jericho, de Jordaan en de Dode Zee, later ook Bethlehem. 
Daarna reisde Aalders naar Galilea, waar hij aankwam in Haifa 
en vervolgens de Karmel, Tiberias en de Thabor bezocht. Zijn 
vertrek bracht hem via Damascus in Egypte, en vandaar naar 
huis. Het boek bevat overpeinzingen en studie van de reisin-
drukken, zoals een van zijn recensenten het noemt.26 Het is geen 
goede reisgids. Daardoor worden we veel te weinig verplaatst 
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naar Palestina zelf. Maar daar was het Aalders dan ook niet om 
te doen. Een van de terugkerende opmerkingen is het verschil 
tussen de verwachtingen omtrent Palestina en de tegenvallen-
de werkelijkheid ervan. Het heilige land is zo ‘wanhopig ge-
woon’.27 Wie Palestina bezoekt stuit voortdurend op de botsing 
tussen gevoel en werkelijkheid. Het woord heilig slaat dan ook 
niet op het land in zijn uiterlijke hoedanigheid, maar op de 
relatie waarin dit land staat tot het handelen van God. Maar dit 
land verloor zijn heiligheid ‘zoodra God zich er aan onttrok, als 
zijn Volk door Hem te verlaten de betrekking tot den Heilige 
verbrak, en de glans zijner heiligheid ophield over het land te 
schijnen’.28 Evenzo wordt het land nu heilig voor wie er God 
terugvindt. Dit alles bepaalt de toon van het boek. Het is niet uit 
op volledigheid, het is geen reisgids, het bevat meditaties, naar 
aanleiding van de ‘gewijde herinneringen’ waarvan de Bijbel 
draagster is. Het is op een andere manier vroom dan het boek 
van Van der Linden. Mystieker, beschouwelijker, spiritueler.
 Dit laatste wil niet zeggen dat Aalders geen scherp waarne-
mer was. Zo heeft hij oog voor de merkwaardige positie van de 
vrouw. Als verstokte vrijgezel valt het hem op dat er weinig 
vrouwen op straat te zien zijn. ‘Geheel gesluierd, gedaanten, 
geen levende menschen, en terwijl alles vol kleur en leven is, 
gaan zij in die kleur, welke eigenlijk geen kleur is: het zwart. 
Dit is tekenend voor de positie van de vrouw in het oosten. Ze 
behoort tot de binnenwereld, in de buitenwereld is zij slechts 
een gestalte, een kleurloos iets, eigenlijk niets.’ En ook in die 
binnenwereld is het leven voor de vrouw ellendig, zo herin-
nert Aalders zich een gesprek met een zendelinge die in Egypte 
werkte. Ook bevat het boek prachtige beschrijvingen van het 
landschap, en als hij een beschrijving geeft van fellah en be-
doeïen, laat hij zich daarbij minder dan Van der Linden leiden 
door de bekende vooroordelen.29 Toch, het boek ademt een wat 
weemoedige sfeer, de sfeer van de pelgrim die heimwee heeft 
naar het Vaderhuis.

Zijn komst te Jeruzalem is voor Aalders aanleiding om nader 
in te gaan op de houding van de Joden tegenover Jeruzalem, 
en hij maakt dan verschil tussen de profeten en het volk. Het 
volk bindt God aan Jeruzalem, de profeten, met hun ‘geestelijke 
godsdienst’ binden Jeruzalem aan God.30 En toen Jeruzalem zich 
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van God losmaakte, verviel de reden van haar bestaan. Daarom, 
door uwe schuld zal Sion als akkerland worden omgeploegd, 
zo citeert hij uit Micha 3.31 Maar de geschiedenis herhaalde 
zich. Want na de ballingschap werd Jeruzalem opnieuw een 
heilige stad, middelpunt der aarde. Ondertussen maakte men 
zich van haar Koning los. De stad werd een afgod. Niets is Jezus 
zo zeer aangerekend als zijn kritiek op deze veruitwendiging. 
De kerk wist aanvankelijk van het hemelse Jeruzalem. Maar 
toen de martelaarskerk wereldkerk werd, verviel ze in de zelfde 
fout als het jodendom, de aanbidding van stenen. Bedevaarten, 
relieken, gewijde plaatsen, ze namen de plaats van de ware 
godsdienst in en de halve maan heeft de plaats van het kruis 
ingenomen. Het leidde tot de kruistochten, maar tevergeefs. 
Want wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan, 
zo verwijst Aalders naar het evangelie van Mattheus.32 In zijn 
beschouwingen naar aanleiding van zijn bezoek aan het tem-
pelplein gaat Aalders daar dieper op in.33 Het plein doet hem 
denken aan de woorden van Jezus dat er geen steen op de andere 
zal blijven. ‘Eerst Israël, door God gezegend, maar door eigen 
schuld van dezen zegen beroofd.’ Dan de christelijke kerk, die 
beslag legde op het tempelplein. Toen deze kerk haar roeping 
verzaakte, kwam de gesel Gods, in de hand van Mohammed, 
‘om de trouweloze te tuchtigen’.34

 Ook aan het zionisme wijdt Aalders enkele woorden.35 Vele 
Joden trekken op naar Jeruzalem. En voor Aalders, overtuigd 
van de bijzondere leiding van God met het Joodse volk ook na 
zijn verwerping, spelen daar Bijbelse motieven in mee. Hij ver-
wijst naar de betekenis van de naam van Jesaja’s zoon: Schear 
Jaschub, een rest zal terug keren.36 Ook verwijst hij naar Romei-
nen 11:25-29, het behoud van Israël, als de verborgen drijfveer 
achter het zionisme. En opnieuw is Jeruzalem het brandpunt 
van Europa’s staatkundige belangen. Daarbij dringt zich ook 
de eigenlijke vraag op wat de betekenis van het Oosten voor 
ons zal zijn. ‘Zal de wet, die eens in Jeruzalem verkondigd is, 
als de wil van God, beslag blijven leggen op het Westen? Zal 
het evangelie, als de prediking van het Kruis, de kracht Gods 
blijven, ook voor de kinderen van de twintigste eeuw?’37 De 
toekomst van Israël en van Jeruzalem is blijvend verbonden 
aan die van Christus. Zolang deze wordt verworpen is er voor 
Israël en voor Jeruzalem geen heil. Wordt hij aangenomen, dan 
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zal Israël herleven en Jeruzalem worden herbouwd. Tot die tijd 
zuchten zowel Jodendom als kerk onder het oordeel.38 Ook in 
chiliastische kringen werden de bekering van Israël en de te-
rugkeer naar Palestina met elkaar verbonden.

Duidelijk is dat Aalders geboeid is door de terugkeer van de 
Joden naar Palestina en in het bijzonder naar Jeruzalem, en 
dat hij met velen in zijn dagen, op Bijbelse gronden, het besef 
deelde dat er bijzondere dingen gebeurden. Maar het valt ook 
op dat hij tegelijkertijd telkens weer het hart opheft en zich 
afkeert van de te grote nadruk op het aardse, op het concrete. 
Want dat is in feite het refrein van zijn boek. Hier beneden is 
het niet. Het gaat niet om het esthetische, om de schoonheid, het 
gaat om de waarheid. Als voorbeeld wijs ik op zijn beschrijving 
van Joppe, waar de gids hem het huis van Simon de leerlooier 
toont. Hij houdt niet van zulke ‘traditionele, programmachtige 
indrukken, die mij volgens tarief worden verkocht’. Hij bemint 
in de sfeer van de stad de zachte aanraking met het verleden. Het 
gaat niet om een binnenhuis, een plaats, een put. In Joppe, waar 
Cornelius en Petrus elkaar ontmoetten, is sprake van de ver-
zoening van het Oosten en het Westen, van Jood en heiden, in 
Christus gesymboliseerd, ‘daarom is Joppe mij zoveel waard’.39 
Ditzelfde thema, het zoeken naar het wezenlijke, keert telkens 
in andere gedaante terug, zoals in zijn meditatie over Bethanië, 
plaats van de ware aanbidding, van Martha, Maria en Lazarus, 
de plaats waar Jezus zijn leerlingen zegende en van hen scheid-
de. En dat over de exacte locatie daarvan wordt getwist, toont 
hoe onverbeterlijk de menselijke gehechtheid aan het zinnelijke 
is. ‘Ik heb weinige z.g. heilige plaatsen in Palestina gezien, zoó 
smakeloos als de kapel der hemelvaart met den afdruk van Je-
zus’ voet.’40 Ook voor de archeologische vondsten heeft Aalders 
gaandeweg minder belangstelling.41 Wat hij beleeft in Palestina 
is niet zozeer de vervulling van de profetische woorden, niet 
zozeer de verlevendiging van beeld zoals hij zich dat gevormd 
had aan de hand van de Bijbel. Voor hem is Palestina, als alle 
aardse dingen, een teken dat de onzichtbare wereld Gods uit-
drukt en daarheen verwijst. Het heilige land blijft een land 
van belofte. Een reismiddel voor de grote reis die zij afbeeldt. 
Daarom eindigt zijn boek met een meditatie over Johannes 21: 
Volgt gij mij!
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Een vergelijking
Beide auteurs stammen uit een verschillende traditie en hun 
boeken dragen daarvan de sporen. Toch is het niet zo simpel 
om de verschillen op die herkomst terug te voeren. Ik wijs op 
enkele in het oog springende aspecten.

 – Het ene boek is stevig en kloek, zich als het ware aan 
de koper opdringend, het andere geserreerd, royaal, een 
beetje deftig.

 – De een geeft een zo compleet mogelijk verslag en beschrijft 
zelfs die gebieden waar hij zelf niet is geweest. De ander 
heeft of niet alles bezocht of niet alles beschreven. Zijn 
doel was anders.

 – De een wil de lezer de Bijbel leren lezen én laten zien dat 
de Bijbelse profetieën betrouwbaar zijn, de ander voert 
de lezers daarnaast mee naar grotere hoogten en rijkere 
vergezichten.

 – Beide auteurs beseffen dat de rol van het Jodendom na de 
val van Jeruzalem nog niet is uitgespeeld en dat de wereld 
nog wat te wachten staat.

 – De een heeft meer aandacht voor en hecht meer waarde aan 
de archeologische opgravingen en het gelijk van de Bijbel, 
de ander wendt zich geërgerd af van de archeologische 
opgravingen en discussies.

Wie de resultaten van het onderzoek van De Hond op zich 
laat inwerken, komt in ieder geval tot de conclusie dat beiden 
in een lange, protestantse traditie van Palestinareizen en be-
schrijvingen stonden. Maar speelt de verschillende kerkelijke 
achtergrond een rol? Wellicht dat de verschillende positie van 
de predikant in de beide kerkgenootschappen blijkt uit de wijze 
waarop hun vakantiereis in de notulen is verwerkt. De hervorm-
de predikant had een machtiger positie binnen zijn kerkenraad 
dan de gereformeerde. En in ieder geval kan gedacht worden aan 
een verschillende theologische traditie. Aalders heeft duidelijk 
minder dan Van der Linden behoefte om het gelijk van de Bijbel 
te bewijzen aan de hand van de archeologie en betoont zich 
daarmee een getrouw aanhanger van de ethische theologie.42 
Wat ook direct opvalt, is de atmosfeer die beide schrijvers op-
roepen. De een zekerder, overtuigder, de ander inniger, inten-
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ser. De een doorschrijdt het heilige land dat het gelijk van de 
Bijbel bewijst, de ander weet deze reis een afspiegeling van de 
reis naar het land van belofte. Het is niet zo eenvoudig om aan 
dit verschil aan atmosfeer ook theologische woorden te geven, 
maar het heeft ongetwijfeld te maken met het verschil tussen 
ethischen en gereformeerden. Misschien wel met de kern van 
dit verschil: een verschil in massiviteit, in vastigheid, in zeker-
heid en verzekerdheid. Maar overigens is er meer verwantschap 
dan ik te voren had verwacht. Dit betreft in het bijzonder hun 
worsteling met het ‘verschijnsel Israël’.
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1919-1924 telde de theologische faculteit van de vu één vrouwe-
lijke student, te weten M.A.H. Stomps uit Zutphen. In 1935 pro-
moveerde ze bij M. Heidegger in Freiburg, in 1940 werd ze lid 
van de nsb, tijdens de oorlogsjaren werkte ze voor het Ministerie 
van Justitie en voor het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten (dvk), met Dolle Dinsdag (6 september 1944) verdween 
ze naar Duitsland, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1979. 
Na de oorlog verzorgde ze cursussen aan de Volkshochschule 
(vhs) in Keulen en het nabij gelegen Dormagen, ze gaf les aan 
de Höhere Handelsschule in Keulen en ze vertaalde Verzet en 
overgave van D. Bonhoeffer (1956). Vanaf 1947 woonde ze in 
Keulen totdat ze rond 1970 met haar werk stopte en verhuisde 
naar Wissen (D). Daar overleed ze in 1979, ze werd begraven 
in Zutphen. In 1963 verscheen er een interview met haar van 
de hand van K.F. Oosterbaan.1 Bijna vijftig jaar later roept dat 
meer vragen op dan dat er beantwoord worden. In dit artikel 
wordt een poging gedaan de levensgang van Magda Stomps aan 
de hand van dat interview in kaart te brengen. 

I. Afkomst en studie
Magda Stomps werd op 2 mei 1899 te Middelburg geboren als 
oudste dochter van Barend Hendrik Stomps (1867-1944) en 
Mag dalena Alida Hondius (1868-1942).2 Haar vader was kunst-
schilder en tekenleraar. In 1909 verhuisde het gezin, inmiddels 
uitgebreid met Hendrica Barendina (1904-1991), naar Zutphen, 
waar Stomps een benoeming als tekenleraar aan de hbs had 
aangenomen. Later volgde ook nog een benoeming aan het Ste-
delijk Gymnasium te Zutphen.3 Nadat hij zijn dochter Magda 
persoonlijk had voorbereid op het middelbaar onderwijs, koos 
hij voor haar het Christelijk Lyceum te Arnhem. In 1918 deed 
ze eindexamen gymnasium bèta omdat het aanvankelijk haar 

Magda Stomps (1899-1979)

Het leven van de eerste theologisch studente 
aan de vu
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Magda Stoms (1899-1979)
(Foto NIOD)
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voornemen was om medicijnen te gaan studeren. Een jaar later 
deed ze echter staatsexamen gymnasium alpha omdat ze be-
sloten had theologie te gaan studeren.4 Zelf vertelt ze over de 
invloed die de filosofisch georiënteerde, vrijzinnige H.W.Ph.E. 
van den Bergh van Eysinga, hervormd predikant in Zutphen, 
op haar heeft gehad. Omdat haar vader een vurig vereerder van 
A. Kuyper was, werd het theologie aan de vu. ‘En het was voor 
mij hetzelfde waar ik studeerde, als het maar theologie mocht 
zijn’, vertelt ze. 

Toen Magda Stomps zich liet inschrijven aan de vu trof ze als 
jaargenoten onder anderen E.L. Smelik, J.A.C. Rullmann, C. 
Mak en H. Holtrop.5 Toen W. Geesink, hoogleraaar ethiek, haar 
op de dag van haar inschrijving zag staan tussen haar manne-
lijke medestudenten, merkte hij op: ‘Wat een emoties voor een 
vrouwenziel.’6 Er werden dat jaar overigens nog twee vrouwen 
ingeschreven, D. Bavinck en A.S. Staalman, beiden voor de stu-
die rechten.7 In 1922 werd C.E. Henkemans ingeschreven aan 
de Faculteit der Godgeleerdheid, maar zij is nooit afgestudeerd.8 
 Stomps woonde in deze jaren afwisselend in Amsterdam en in 
Zutphen. Zelf vertelt ze dat ze bij familie van de echtgenote van 
professor H. Bavinck op kamers zat en daarom ook ‘dikwijls’ bij 
Bavinck thuiskwam. Gezien de gegevens van het bevolkings-
register van Amsterdam is dat onwaarschijnlijk. Toen ze op 2 
november 1919 voor het eerst in Amsterdam werd ingeschreven, 
woonde ze Veerstraat 10, niet ver van het Vondelpark. Ze werd 
pas op 9 november 1921 ingeschreven bij de schoonfamilie van 
Bavinck, de familie Schippers, nadat ze een jaar wegens ziekte 
weer in Zutphen had gewoond.9 Bavinck was toen al overleden.10 
Of ze ooit bij Bavinck thuis is geweest, kan niet worden uitgeslo-
ten, maar niet omdat ze op kamers zat bij diens schoonfamilie. 
 Kort na haar inschrijving raakte ze betrokken bij een actie ten 
behoeve van J.B. Netelenbos, die in kerkelijke moeilijkheden 
was geraakt.11 W. Bakhuis Roozeboom maakte zich daar zorgen 
over en overlegde met Magda Stomps en F.A. den Boeft over 
de vraag wat ze zouden kunnen doen. Ze kwamen bij dr. J.G. 
Geelkerken terecht, die hen naar Bavinck verwees. De volgende 
dag, 27 november 1919, kwam een twintigtal studenten samen 
en men besloot een persbericht te doen uitgaan, waarin een 
andere behandeling van de hele kwestie werd bepleit dan tot 
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dan toe had plaatsgehad. Ook de naam van Magda Stomps stond 
onder deze verklaring. Het gesprek met Bavinck, enkele dagen 
later, werd gevoerd door G. Brillenburg Wurth, F.A. den Boeft, 
H.J. Pos en Bakhuis Roozeboom. Bavinck weigerde echter, naar 
de woorden van Bakhuis Roozeboom, kleur te bekennen. 

Stomps studeerde met plezier en met succes. Op 8 augustus 1920 
deed ze haar propedeutisch examen, daarna, met een jaar ver-
traging zoals boven vermeld, begon de eigenlijke theologische 
studie. Het corpsleven liet ze aan zich voorbij gaan, naar eigen 
zeggen omdat ze er niet van hield om zich bij het een of andere 
dispuut aan te sluiten.12 Een studiekring echter met ouderejaars 
studenten, waaraan onder anderen Klaas Spoelstra deelnam, 
stond jaren later nog in haar geheugen gegrift.13 Bij A.H. de 
Hartog en H.J. Pos verdiepten de leden van deze kring zich in 
de filosofie.14 Ondanks dit enigszins teruggetrokken studenten-
bestaan viel ze op. De ‘varia’ in de studentenalmanak van 1920 
vermelden onder het opschrift ‘Magda’: 

 De slechtste mensen hier op aard
 zijn theologen zonder baard (de Genestet)15

Om toegelaten te worden tot het kandidaatsexamen dienden de 
theologische studenten van de vu een proefpreek te houden. De 
vu kende geen onderscheid tussen wetenschappelijke en ker-
kelijke vakken, binnen de simplex ordo werd de homiletiek als 
een volwaardig theologisch vak gezien. Een kandidaatsexamen 
van de vu impliceerde dan ook dat men colleges homiletiek had 
gevolgd, inclusief de proefpreek die daarbij hoorde. Omdat de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn) een vrouw in het 
ambt niet erkenden, was het vak voor haar carrière weinig van 
belang. De hoogleraren Grosheide en Bavinck echter, zo herin-
nerde Stomps zich, meenden dat als men een vrouw toeliet tot 
de theologische studie dit een gelijke behandeling met zich mee 
bracht ten opzichte van de mannelijke studenten. Dus moest 
ook Stomps een proefpreek houden.16 Ongetwijfeld speelde 
die vraag, maar het is onwaarschijnlijk dat Bavinck zich ermee 
heeft bemoeid. Stomps begon pas in het najaar van 1921, na het 
overlijden van Bavinck eerder dit jaar, aan haar theologische 
studie. Het is zelfs twijfelachtig of zij ooit college bij hem heeft 
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gelopen. Ze kan dat natuurlijk wel als propedeutisch student 
gedaan hebben, maar waarschijnlijk is dat niet. Daar komt bij 
dat de meeste studenten pas in hun derde studiejaar hun proef-
preek hielden (en in ieder geval niet tijdens hun propedeuse). 
Voor Stomps was dat dus in het studiejaar 1923-1924. Hoe dan 
ook, Stomps bereidde zich voor op de proefpreek in de Bloem-
grachtkerk, onder meer door een zwarte japon bij c&a te kopen, 
hooggesloten en met wijde mouwen. De kerk was afgeladen vol, 
zo vertelt Stomps, er schijnen zelfs foto’s van te zijn gemaakt. 
Betsy Vertregt, die letteren en rechten studeerde, verzorgde de 
Schriftlezingen. Overigens is het waarschijnlijk geen reguliere 
kerkdienst geweest en zal de toeloop vooral uit studenten heb-
ben bestaan.17 
 Op 12 december 1924 sloot Stomps haar studie af met het 
kandidaatsexamen.18 Dat was voor professor V. Hepp, de opvol-
ger van Bavinck, aanleiding om daarover in het weekblad De 
Reformatie te schrijven.19 Het staat vast, zo stelde hij, dat een 
kandidate in de theologie in de Gereformeerde Kerken nooit 
het predikambt zou kunnen vervullen. ‘Mogen er inzake de 
vrouwenkwestie nog open vragen genoeg zijn, deze behoort er 
stellig niet toe.’ Paulus was op dit punt niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar, en als onze kerken op dit punt zouden veranderen, zo 
meende hij, dan zouden ze van de waarheid afwijken. Dat een 
vrouw in de gemeente niet mag leren, betekent echter niet dat 
ze geen theologie zou mogen studeren. Zo zij er de gave voor 
heeft, mag dit haar niet worden ontraden. Bovendien verbiedt 
Paulus de vrouw niet dat zij buiten de gemeente leert. Vrouwe-
lijke gegradueerden in de theologie zouden uitstekend gods-
dienstles kunnen geven, of zich met de opleiding van meisjes 
bemoeien die zich voorbereiden op het evangelisatiewerk. Ook 
zag hij mogelijkheden om cursussen voor zondagsschoolwerk 
te verzorgen. ‘Een heel arbeidsveld ligt hier open.’ Als kerken, 
verenigingen en besturen dit verstaan, zal de vrouwelijke stu-
dent in de theologie zeker geen ‘hooge uitzondering blijven’.
 De boodschap was duidelijk, zowel voor Stomps als voor de 
Gereformeerde Kerken. Hepp sloot bij voorbaat alle discussie 
over vrouwelijke predikanten uit. De gkn waren sedert de sy-
node van Utrecht (1923) wel bezig met de vraag naar de vrouw 
en het ambt, omdat de kerken van Zandvoort en Brussel besloten 
hadden aan vrouwen het actief kiesrecht toe te kennen. Dat was 
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weliswaar nog geen discussie over de vrouw in het ambt, het 
ging om de vraag of de vrouwelijke belijdende leden mochten 
meestemmen als de gemeente gehoord werd bij de verkiezing 
van ambtsdragers. Uiteindelijk besliste de synode in 1930 dat 
het niet juist geacht moest worden dat vrouwelijke gemeen-
teleden mochten meestemmen. Men vond dit in strijd met 1 
Timotheüs 2: 12. Als vrouwen invloed zouden krijgen op het 
beleid, zouden ze daarmee gezag over mannen uitoefenen en 
dat zou tegen de scheppingsorde ingaan.20 
 Stomps vond door bemiddeling van professor C. van Gelderen 
een baan als lerares godsdienst aan de christelijke hbs in de 
Moreelsestraat (tegenwoordig het Sweelinckcollege) te Amster-
dam, waar W.J. Kolkert rector was.21 Ze kreeg de laagste klassen, 
maar ze kon geen orde houden en vond het ‘verschrikkelijk’. 
Haar smeekbeden om les te mogen geven aan de hogere klassen 
werden niet verhoord. Soms zat Kolkert achter in de klas en 
luisterde kritisch. ‘Dan bracht ik er helemaal niets van terecht’, 
aldus Stomps. Ze was naar eigen zeggen wanhopig en nam haar 
ontslag.22 

Een loopbaan als predikant zat er niet in, althans niet in de 
gkn, en blijkbaar was ze daaraan al te zeer gehecht om van 
kerk te wisselen. Wel preekte ze op verzoek van Banning naar 
eigen zeggen af en toe bij de Woodbrookers in Barchem en in 
Zandvoort, maar in die kring voelde ze zich niet thuis. ‘Ik vond 
ze te eenzijdig, te practisch, te ‘lief’.’ Ook verzorgde ze in Tien-
hoven op verzoek van ds. E.L. Smelik lezingen over verschil-
lende onderwerpen.23 Met hem en zijn vrouw zou Stomps door 
de jaren heen bevriend blijven. Wellicht via Smelik raakte ze 
betrokken bij Woord en Geest, het blad van Geelkerken en zijn 
geestverwanten. Daarin publiceerde ze in de jaren 1926-1927 
enkele artikelen en boekbesprekingen.24 
 Haar artikelen in Woord en Geest betroffen de plaats van de 
vrouw in de gemeente.25 Niet dat daarvoor ‘in onze kringen’ veel 
ruimte was, maar gezien het ambt aller gelovigen zou die ruimte 
er wel moeten zijn. Het gaat daarin volgens haar om kennen en 
leren, om leiden en zorgen, en ten slotte om barmhartigheid. 
Daarbij wilde ze de grens tussen kerk en wereld niet te scherp 
tekenen. Maar over de vraag wat dit concreet betekende, was 
ze niet duidelijk. Om er toch iets over te zeggen, wierp ze een 
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blik op de twee belangrijkste groepen vrouwen die volgens haar 
op christelijk gebied bezig zijn, de nonnen en de heilssoldates. 
Over het werk van de nonnen merkte ze op dat die vorm van 
arbeid niet was ‘wat wij zoeken’, en dus ging de meeste aandacht 
uit naar de heilssoldates. Niet alles wat het Leger leerde, wilde 
ze voor haar rekening nemen, maar sommige gereformeerde be-
zwaren achtte ze onjuist. Deze hingen volgens haar samen met 
een gebrek aan kennis omtrent het Leger des Heils. Ze erkende 
dat het Leger methodistisch was, maar ze waardeerde dat het 
Leger het ontzettende werk der zonde en de ernst van het oor-
deel zag, en zich in zijn bekeringswerk volkomen afhankelijk 
wist van God. Waar sommigen bang waren dat het Leger geheel 
in filantropisch werk zou opgaan, meende Stomps dat het werk 
der barmhartigheid nooit op zichzelf zou kunnen bestaan om-
dat het een gevolg was van een in geloof ontvangen opdracht. 
Het ‘winnen van zielen’ was altijd de voornaamste arbeid voor 
de heilssoldaten geweest en dat zou niet veranderen. In het 
volgende artikel besteedde ze aandacht aan Catharine Booth, die 
zo nauw betrokken was bij het werk van haar man en ook nog 
haar huishouden met zeven kinderen bestierde. Daarna stokte 
haar pen, en pas negen maanden later hernam ze haar beschrij-
ving van de plaats van de vrouw in het Leger door aandacht te 
besteden aan de oudste dochter van William Booth, bijgenaamd 
‘The Maréchale’.26

Het heeft er alles van weg dat Stomps nogal voor het werk 
van het Leger des Heils geporteerd was. Haar artikelen waren 
enthousiast en kritiekloos. Ongetwijfeld hebben sommigen ge-
dacht dat ze zich bij het Leger zou aansluiten, maar dat is niet 
gebeurd. Kwam het Leger toch niet helemaal tegemoet aan haar 
intellectuele behoeften? Ze vertelt dat haar in die tijd een ad-
vertentie van de Alexander von Humboldt Stiftung te Berlijn 
onder ogen kwam, waarin gemeld werd dat deze een stipen-
dium beschikbaar stelde voor een buitenlandse studente (sic) 
in de filosofie. Ze kreeg een aanbeveling van Pos en Grosheide 
en kwam in aanmerking voor het stipendium, een toelage van 
125 mark per maand. Ze koos Freiburg, waar ze van 1928-1934 
verbleef om bij Martin Heidegger te studeren, die daar kort 
tevoren tot hoogleraar was benoemd.27 De laatste twee jaar had 
Stomps naar eigen zeggen een assistentschap bij Heidegger.28 
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De keuze voor Freiburg en Heidegger is verrassend. Heidegger 
was in deze tijd in Nederland betrekkelijk onbekend, er waren 
nog geen publicaties aan hem gewijd, en het ligt voor de hand 
dat Stomps door Pos op Heidegger was gewezen. Deze had zelf 
gedurende het wintersemester van 1922/1923 in Freiburg gestu-
deerd ter voorbereiding op zijn tweede promotie en toen onder 
anderen bij Heidegger colleges gevolgd.29

 In deze jaren is Stomps getuige is geweest van de befaamde rec-
toraatsrede van Heidegger uit 1933, die hem later zoveel schade 
heeft berokkend. Algemeen wordt deze rede, Die Selbstbehaup-
tung der deutschen Universität, gezien als een wending van Hei-
degger naar het nationaalsocialisme, en nooit heeft Heidegger 
afstand van de rede of van het nationaalsocialisme genomen.30 
De rede zelf werd in die tijd lovend ontvangen, en nog in 1938 
schreef de krant Kieler Blätter: ‘Net als Baeumler bepaalt Martin 
Heidegger in zijn rectoraatsrede het wezen van de wetenschap 
vanuit een fundamenteel activistische, heroïsche instelling.’31 
De Zwitserse Neue Zürcher Zeitung echter was zeer kritisch. ‘Of 
je Heideggers redevoering nu drie- of viermaal leest, zij blijft de 
uitdrukking van een afgrondelijk, verwoestend nihilisme, dat 
ook al weinig verheffends krijgt door de adhesiebetuiging aan 
bloed en aarde van een volk.’32 Stomps was, zo zal nog blijken, 
zeer onder de indruk van deze rede en het daarin ontvouwde 
gedachtegoed. 
 Haar promotie vond op 21 juni 1935 plaats op het proefschrift 
Die Grundzüge der Anthropologie bei Martin Luther. Versuch ei-
ner philosophischen Interpretation.33 Het was een poging de ver-
spreide uitlatingen van Luther in een systematische samenhang 
weer te geven en te verduidelijken aan de hand van Heideggers 
filosofie. Het promotiedossier vermeldt dat Stomps als bijvak-
ken dogmatiek (examinator E. Krebs) en Latijn (examinator H. 
Opperman) deed, het judicium over het geheel luidde magna 
cum laude.34 Heidegger oordeelde dat dit stuk ‘als ein wert-
voller Beitrag zur Geschichte der theologisch-philosophischen 
Anthropologie’ kon gelden. 
  Haar wens om bij Heidegger te habiliteren en daarmee toegang 
te verkrijgen tot een universitaire werkkring ging niet in ver-
vulling. Zelf zou ze daarvan later zeggen: ‘Maar juist in die tijd 
kwam Hitler met zijn horde en… de mogelijkheden werden door 
zijn maatregelen voor mij afgesneden.’35 Een poging van Hei-
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degger in 1936 om haar opnieuw een stipendium te bezorgen, 
leed ondanks zijn prachtige aanbevelingsbrief schipbreuk.36 
 Nog jarenlang zou Stomps contact met Heidegger en zijn 
vrouw onderhouden. Heidegger was volgens zijn biograaf Saf-
ranski een man op wie vrouwen makkelijk verliefd werden, en 
kleine affaires waren aan de orde van de dag.37 Of dat ook hier 
aan de orde was, heb ik niet kunnen achterhalen. De bronnen 
zwijgen hierover. De toon van de bewaard gebleven correspon-
dentie is persoonlijk maar niet intiem.38 
 Stomps had, zo vertelt ze aan Oosterbaan, haar proefschrift 
naar Smelik ter bespreking opgezonden, maar deze achtte zich 
naar haar zeggen niet bevoegd om het te bespreken en hij had 
het boek doorgezonden naar een gereformeerde collega, die het 
negatief beoordeelde. De naam van Christus kwam er geen en-
kele keer in voor, zo had deze vastgesteld. Een ander punt van 
kritiek luidde dat er geen opgave van gebruikte literatuur was 
opgenomen.39 Heidegger echter noemde haar een van zijn beste 
leerlingen. ‘En zo kreeg ik in Duitsland de erkenning, die mij 
in eigen land onthouden werd.’ Aldus nog steeds Stomps. Wat 
ze niet vermeldde was de pittige kritiek van P.G. van den Hooff 
in Woord en Geest.40 
 Van den Hooff, predikant en lid van het Hersteld Verband, 
noemde het een wijsgerige bewerking van Luthers antropo-
logische uitlatingen, die verspreid in zijn geschriften worden 
aangetroffen. Luthers antropologie was echter een theologische, 
en een wijsgerige bewerking daarvan achtte hij een hachelijke 
onderneming. Het leverde in deze studie een stuk moderne 
existentiefilosofie op, gezongen op de woorden van Luthers 
theologie en gecomponeerd door het ‘herausarbeiten’ van die 
filosofische inzichten in het wezen van de mens die Luther 
‘mitgesehen und mitentwickelt’ heeft. Ook had Van den Hooff 
fundamentele bezwaren tegen het uitgangspunt van dit boek, 
namelijk dat theologie primair bezinning is op het gelovig zijn 
van de mens en pas in de tweede plaats over de geloofsinhoud 
gaat. Men kan het gelovig zijn, als zijnswijze van de mens, 
niet abstraheren van de geloofsinhoud. ‘Wil men nagaan hoe 
de existentiefilosofie in zijn laatste uitlopers zich ontwikkelt, 
en aandachtig aanschouwen hoe vogels van Heideggeriaanse 
pluimage zich zoeken te nestelen in het geboomte der theologie, 
men leze deze studie en zal respectabelen denkarbeid kunnen 
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meemaken en bewonderen. Voor Luthers antropologie leze men 
Luther zelf.’41

Ondertussen was Stomps in 1935 naar Nederland teruggekeerd, 
waar ze zich in weer Zutphen vestigde, bij haar ouders. Ze 
was toen naar eigen zeggen ‘verbonden’ aan de Internationale 
School voor Wijsbegeerte (isvw) in Leusden bij professor C.A. 
Mennicke, een Duitse sociaal-pedagoog, die in 1933 een goed 
heenkomen naar Nederland had gezocht. Die verbondenheid 
moet niet worden overschat: eenmaal verzorgde ze een week-
endcursus over Martin Heidegger.42 De aankondiging daarvan 
ging gepaard met een hartelijke aanbeveling van Mennicke, 
in die tijd directeur van de isvw.43 Ook gaf ze cursussen aan 
de volksuniversiteit van Doesburg en werkte ze gymnasium-
leerlingen bij.44 Verder is bekend dat ze in de zomer van 1937 
gesolliciteerd heeft naar een baan als lerares Hebreeuws aan een 
gymnasium. Toen ze die baan niet kreeg omdat ze geen kerkelijk 
examen had afgelegd, wendde ze zich in eerste instantie tot haar 
vroegere hoogleraar Grosheide, later tot de Faculteit der God-
geleerdheid (FdG) en uiteindelijk tot het college van curatoren 
van de vu.45 De kwestie waarom het draaide was de bevoegd-
heid om Hebreeuws te geven. Die bevoegdheid werd blijkens § 
16, lid f, van de Wet op het middelbaar onderwijs onder meer 
verkregen indien iemand een ‘kerkelijk examen Hebreeuws’ 
had afgelegd.46 Maar Stomps had nooit kerkelijk examen mogen 
doen. Ze wilde, zo schreef ze Grosheide, alvorens een examen 
af te leggen in de Semitische letteren, eerst onderzoeken of het 
afgelegde kandidaatsexamen in de theologie haar niet dezelfde 
bevoegdheid verleende als het (hervormde) proponentsexa-
men. Een kandidaatsexamen aan de vu viel nu eenmaal niet te 
vergelijken met een kandidaatsexamen aan de rijksuniversiteit, 
een kerkelijk examen in de gkn niet met een kerkelijk examen 
in de Hervormde Kerk. Verder leek het haar van belang dat ze 
in voorkomende gevallen een schriftelijk bewijs van de faculteit 
zou kunnen overleggen, waarin stond dat ze niet toegelaten was 
tot het kerkelijk examen, met vermelding van de reden waarom 
dat zo was. Wellicht kon de faculteit daarbij bevestigen dat haar 
indertijd was toegezegd dat volgens de faculteit haar niets tekort 
werd gedaan voor iedere andere betrekking dan het ambt van 
predikant omdat ze geen kerkelijk examen mocht doen. 
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Blijkbaar kreeg ze die gevraagde verklaring niet, want een half-
jaar later wendde ze zich tot de faculteit, waarin ze haar verzoek 
herhaalde.47 Ze was door de faculteit afgehouden van het kerke-
lijk examen en vond het niet rechtvaardig dat er voor een baan 
als leraar Hebreeuws van een vrouw veel meer geëist werd dan 
van een man, i.c. een doctoraal examen theologie of Semitische 
letteren. In zijn vergadering van 4 februari besloot de faculteit 
haar te melden dat ze geen testimonium zou krijgen omdat dat 
alleen werd afgegeven ten behoeve van het kerkelijk examen. 
Uit het vervolg kan worden opgemaakt dat de faculteit haar wel 
een verklaring van goed gedrag wilde geven. In een volgende 
brief sprak Stomps haar verbazing uit over dit antwoord. Ze 
had geen testimonium gevraagd, maar een verklaring dat ze niet 
toegelaten was tot het kerkelijk examen omdat ze vrouw was.48 
Toen ze ondanks herhaalde aandrang geen antwoord kreeg, 
wendde ze zich tot curatoren, die zich op hun beurt tot de fa-
culteit wendden voor nadere inlichtingen.49 Curatoren conclu-
deerden dat de faculteit niets te verwijten viel en meldden dat 
aan Stomps.50 Voor het geven van onderwijs in het Hebreeuws 
had een dergelijke verklaring geen waarde, daar de Wet spreekt 
over een met goed gevolg afgelegd kerkelijk examen in die taal, 
zo schreven ze haar. De Faculteit der Godgeleerdheid had naar 
haar opvatting alles uitgelegd, curatoren begrepen niet wat ze 
verder nog wenste.

Twee punten waren in het geding. Een deel van het misverstand 
wordt veroorzaakt door de tekst van de wet. Niet omschreven 
staat welk kerkelijk examen de wetgever op het oog had. Het 
proponentsexamen zoals dat geregeld was in de Hervormde 
Kerk kende alleen een onderzoek naar de Bijbelse godgeleerd-
heid, de dogmatiek, en kerk- en dogmengeschiedenis, niet naar 
het Hebreeuws.51 Toch schijnt de wetgever hier te doelen op het 
hervormd kerkelijk examen.52 
 Stomps’ aanvankelijke voornemen nader onderzoek naar de 
status van het kandidaatsexamen aan de vu te doen, is in dat 
licht bezien helemaal niet zo gek. Ze besefte terdege, zo blijkt 
uit haar brief aan Grosheide, dat de vu een andere opleiding 
kende dan de rijksuniversiteiten en dat een kandidaatsexamen 
aan de vu niet hetzelfde was als een kandidaatsexamen aan een 
van de rijksuniversiteiten. Het hervormde kerkelijk examen zou 
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wellicht vergeleken kunnen worden met het kandidaatsexamen 
aan de vu. 
 Maar er speelde nog iets anders. Aan geen der examens van 
de theologische faculteit van de vu was een civielrechtelijk ef-
fect verbonden.53 Dat was er in 1905 bewust buiten gelaten om 
de theologische faculteit van eventuele overheidsbemoeienis te 
vrijwaren. Dus het kandidaatsexamen, hoezeer ook vergelijk-
baar met het hervormde kerkelijk examen, zou haar niet baten, 
evenmin als een doctoraal examen theologie aan de vu. Blijkbaar 
was dit Stomps (aanvankelijk) onbekend. Naderhand legde ze 
te grote nadruk op het feit dat de gkn de vrouw niet tot het 
ambt toelieten en dat ze daarom niet tot het kerkelijk examen 
was toegelaten.

Er is nog een ander opvallend punt in het geheel. Aan het slot 
van haar brief aan curatoren verwees Stomps naar het respect 
waarmee ze tijdens haar studie altijd was behandeld. Het zou 
haar spijten als dat thans anders was en de vreemde houding te-
genover de vrouw, ‘die tegenwoordig in zekere rechtse kringen 
ingang vond, aan deze ongewone handelwijze schuld droeg’. 
Die houding meende ze te moeten kwalificeren als onchriste-
lijk. Het betekende een terugkeer terug tot het ‘beschikken’ 
over de vrouw, wat wel zeer sterk zowel aan het oude als aan 
het nieuwe heidendom herinnerde en het christelijk criterium, 
de ‘gewetensverzekerdheid’, geheel ter zijde schuift en zoo de 
vrijheid der vrouw aanrandt, en dat in een christelijk land dat 
‘over vrijheid gewaagt tegenover zijn buren’. Blijkbaar doelde 
ze op het feit dat voor de nationaalsocialisten de vrouw primair 
moeder was en diende te zijn. Op dit punt is wellicht sprake 
van de invloed van Elfride Heidegger, die zich inzette voor de 
emancipatie van de vrouw. 
 Dit laatste klinkt alsof ze kritisch stond over de ontwikkelin-
gen in Duitsland, en wat dit punt betreft, de vrouwenemanci-
patie, zal dat ook wel zo zijn. Maar op andere punten was ze 
veel minder kritisch. Opvallend in dit verband is haar uitlating 
in het interview met Oosterbaan, waarin ze vertelt hoe ze na 
haar terugkeer uit Freiburg haar Duitse contacten aanhield. 
Haar vrienden kwamen in uniform op bezoek in Zutphen, en 
dat maakte haar verdacht. ‘Dit werd voor mijn toekomst fa-
taal.’54 Heel concreet werd dat toen ze solliciteerde naar een 
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baan als secretaresse bij de vereniging voor wijsbegeerte en 
haar gevraagd werd naar haar houding tegenover Duitsland. 
‘Ik antwoordde dat ik voor een verenigd Duitsland was, maar 
mij met geen politiek bemoeide.’55 Waarschijnlijk betrof dit 
de zogenaamde ‘Anschluss’, de annexatie van Oostenrijk door 
Duitsland in maart 1938. Van haar sollicitatie hoorde Stomps 
niets meer, zelf vermoedde ze dat men het niet aandurfde om 
haar te benoemen.56 

Ze had naar eigen zeggen veel werk en kon in haar onderhoud 
voorzien. Ook publiceerde zij tot twee keer toe een artikel over 
Heidegger. In Vox Theologica schreef ze over Heideggers visie 
op de dood en de verhouding daarvan tot de theologie.57 Het 
is in feite een samenvatting en interpretatie van de paragrafen 
46-53 van Heideggers belangrijkste werk Sein und Zeit. Een 
jaar later verscheen in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte een samenvattend artikel over de filosofie van Hei-
degger.58 Ook verzorgde ze de vertaling van een verzameling 
brieven van Duitse predikanten en leken die gevangen zaten in 
een concentratiekamp.59 Of dit voortkwam uit een wezenlijke 
betrokkenheid of dat het een kwestie van opportunisme was, is 
niet duidelijk. Voor het eerste pleit dat ze na de oorlog Bonhoef-
fers Verzet en overgave zou vertalen, voor het tweede dat ze in die 
tijd op zoek was naar een vaste betrekking en geldzorgen had, 
én haar opmerking over het mislopen van een aanstelling bij 
de vereniging voor wijsbegeerte, wat ze heeft geïnterpreteerd 
als het gevolg van haar pro-Duitse houding.
 Met dit al was Stomps een van de eersten in Nederland die 
zich intensief met Heidegger heeft beziggehouden.60 Eerder al 
zagen we dat Pos college bij Heidegger liep, in 1933 studeerde 
ook K. Kuypers bij Heidegger. Ongetwijfeld hebben Stomps en 
hij elkaar in die tijd ontmoet. Overigens waren de contacten van 
Heidegger met Nederland beperkt en kwam de grote stroom 
artikelen over hem pas na de oorlog op gang. Stomps liep dus 
bepaald voorop met haar artikelen in 1938 en 1939. 

II. Oorlogsjaren
Over de oorlogsjaren laat Stomps in het meermalen genoemde 
interview niets los. De na-oorlogse jaren noemt ze voor haar en 
haar zuster, die haar op haar vlucht naar Duitsland had verge-
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zeld en met wie ze samenwoonde, een zeer moeilijke tijd ‘door 
allerlei conflicten’. Die moeilijkheden hadden echter alles met 
het gedrag van Stomps in de oorlog te maken en het is geen 
wonder dat ze over die periode zwijgzaam was. Na de bevrijding 
stond ze jarenlang bij Justitie bekend als voortvluchtig. Ik kom 
tot de volgende reconstructie. 

In het voorjaar van 1940, nog vóór de Duitse inval, zocht Stomps 
contact met dr. T. Goedewaagen, lid van de redactie van De 
Waag, blijkbaar met de wens om lid te worden van een van de 
bestaande Waagkringen, in dit geval de kring te Arnhem.61 Het 
blad was antidemocratisch en pro-Duits, de kringen waren stu-
die- en propagandakringen voor de autoritaire staatsgedachte. 
De hegeliaan ir. B. Wigersma was in deze tijd de drijvende kracht 
achter het blad, Goedewaagen was de spil van het kringenwerk. 
Stomps was bij hem aan het goede adres. Of het van een kring-
lidmaatschap gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen.62Een 
paar maanden later blijkt dat Stomps weinig gelukkig was met 
de koers van het blad De Waag. Er was een conflict ontstaan 
tussen J.H. Carp en A.F. Zwaardemaker. De laatste hield volgens 
Stomps nog al te zeer vast aan de ‘oude humanistische cultuur’ 
en had nog ‘niet voldoende van het nieuwe bloed’ in zich. En-
kele artikelen die Stomps had ingezonden waren door de reactie 
afgewezen.63 Goedewaagen deelde die mening, het was met De 
Waag de verkeerde kant opgegaan. Hij ried haar aan zich over 
De Waag niet meer druk te maken. ‘Dit gezelschap van intel-
lectueelen zal zich òf morgen bij ons aansluiten, òf overlijden.’64 
 Begin september 1940 wendde Stomps  zich tot Anton Mus-
sert met een verzoek om inlichtingen omtrent een lidmaatschap 
van de nsb. Deze belastte J.W. Hesterman met de afhandeling 
van haar verzoek. Hesterman deelde haar mee dat ze als geheim 
lid kon worden ingeschreven, en wel op zo’n manier dat alleen 
zij beiden daarvan zouden weten. Bijna per omgaande reageerde 
Stomps, die vervolgens van Hesterman bericht kreeg dat ze als 
geheim lid was ingeschreven onder nummer 3070-B/V.65 Ook 
is er sprake van een taak voor Stomps ‘in propagandistische 
richting’, maar een en ander moest in verband met het geheim 
karakter van het lidmaatschap van Stomps ‘op de meest voor-
zichtige wijze’ dienen te geschieden. Waaraan gedacht werd, is 
niet bekend.
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Dat Stomps graag voor de ‘nieuwe orde’ wilde werken, blijkt 
ook uit de brief die de in Zutphen woonachtige Stomps (waar-
schijnlijk) in het voorjaar van 1941 aan dr. E. Schneider zond.66 
Deze was Beauftragte van de Reichskommissar in Gelderland, 
en kon wellicht iets voor haar betekenen. Uit de brief blijkt 
dat ze hem kort tevoren had ontmoet en hem wilde bedanken 
voor de vriendelijke ontvangst. Ze schreef hem dat ze aan haar 
verblijf in Freiburg zeer veel te danken had gehad. Ze voelde 
een diepe verering voor de Führer en voor het Duitse volk en 
ze zou het als een eer zien ergens in zijn geest te mogen werken. 
De brief eindigde met een ‘Heil Hitler’, een curriculum vitae 
was bijgevoegd. 
 Een en ander leidde tot een correspondentie met Goede-
waagen, vanaf 28 november 1940 secretaris-generaal van het 
nieuw gevormde Departement voor Volksvoorlichting en Kun-
sten, over een eventuele functie voor Stomps.67 Waarschijn-
lijk begon ze echter bij Justitie, waar ze bekend stond als een 
overtuigd nsb-er en protegé van J.J. Schrieke, de secretaris van 
het Ministerie van Justitie. Ze kwam te werken op het ver-
taalbureau.68 Vanaf 1 oktober 1942 werkte ze op het dvk als 
hoofd van het Bureau Lectoraat. Binnen het departement was 
dit bureau volgens A. Venema een oppermachtige instelling, 
die zich bezighield met de ideologische controle op de boeken 
die in het Nederlands verschenen.69 Begin januari 1943 werd 
Stomps vervangen door W. Diephuis, wellicht omdat ze al te 
nauw met Goedewaagen, wiens positie als secretaris-generaal 
op een einde liep, was verbonden. Stomps keerde terug naar 
Justitie, waar ze op het kabinet kwam te werken. In 1944 was 
er sprake van dat ze zou overstappen naar het Germanisches 
Forschungsinstituut in den Niederlanden, maar het is er niet 
van gekomen.70 In diezelfde tijd was sprake van een uitnodiging 
terug te keren naar het Bureau Lectoraat, maar daaraan heeft ze 
om mij onbekende redenen geen gehoor gegeven.71 
 Binnen de nsb stond ze eind 1942 goed bekend.72 Voor zo-
ver men wist, zo wordt in een intern rapport gesteld, was ze 
niet betrokken bij ondermijnende acties en droeg ze het natio-
naalsocialisme vrij uit. Haar geldelijke omstandigheden waren 
normaal, ook al had zij thans zorgen vanwege haar werkeloze 
zuster. Haar zedelijk gedrag was goed, van alcohol maakte ‘zij 
geen veelvuldig gebruik’. Ze was nooit aangesloten geweest bij 
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een vrijmetselaarsloge of een politieke partij, ze was nimmer met 
Justitie in aanraking geweest. Ze had het echter momenteel zeer 
druk en kon dus voor groep of kring niets doen. Ter verklaring 
of verontschuldiging wordt vermeld dat ze veel werk verzette 
voor R. van Genechten en voor de radio.73

 Haar werk voor Van Genechten betrof onder meer het werk 
aan een brochure of artikel, waarvan zij een deel voor haar 
rekening nam. Een en ander leidde tot spanning tussen beiden 
over Stomps’ bijdrage over de vrede van 1648, een belangrijk 
thema in de historische beschouwingen van de nationaalsoci-
alisten. Toen immers maakte Nederland zich los van de Duitse 
landen.74 Een groter conflict ontstond niet veel later toen Stomps 
meende dat haar naam ten onrechte niet was verschenen bij 
een publicatie over Die Stellung der Niederlande innerhalb der 
wirtschaftlichen Neuordnung Europas (Jena 1942), een uitgave 
in het kader van de Kieler Voordrachten over de economie van 
de nieuwe orde. Ze had er veel tijd aan besteed. Ook kon ze 
het niet verkroppen dat zij voor haar arbeid geen honorarium 
had ontvangen. In verband met de Nederlandse uitgave van 
deze brochure werd haar door de Nederlandsch Nationaal So-
cialistische Uitgeversmaatschappij (Nenasu) toegezegd dat daar 
haar naam bij deze vertaling wel zou worden opgenomen als 
medeauteur.75

 Beter waren de contacten met Goedewaagen en Schrieke. Met 
de eerste had ze al voor de oorlog contact, de laatste stuurde ze 
een gelukwens met zijn benoeming tot secretaris-generaal in 
1941, waarvoor deze haar bedankte.76 Later werd de verhouding 
persoonlijker, zoals blijkt uit een brief van Schrieke. Hij noemde 
haar ‘Beste Magda’ en schreef dat zijn zoon Jaap niet aangeno-
men was op de Reichsschule omdat hij niet goed genoeg was in 
sport. Voor de grote en de kleine Jaap een teleurstelling.77

In Nieuw Nederland, het blad waarvan Van Genechten de eind-
redacteur was, publiceerde Stomps in juni 1941 een artikel over 
‘De universiteit in het nationaal-socialisme’.78 Geïnspireerd door 
Heidegger trok ze fel van leer. Het was duidelijk geworden dat 
de universiteit reeds lange tijd haar roeping had verzaakt, steeds 
verder van haar taak was afgeweken en aan haar eigen wezen 
vreemd was geworden. In plaats van midden in het volksbe-
staan te staan, was de universiteit een groep van meer of min-
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der geslaagde privaatgeleerden geworden, met meer of minder 
relaties en congressen, met meer of minder volle collegezalen. 
Specialiseren was het hoofdgenoegen aan de universiteiten, 
zelfs in de filosofie, een algemene wetenschap. De hoofdvragen 
liet men overal liggen omdat moed en kracht ontbrak. Er was 
een internationale crisis der wetenschappen.
 De wetenschap van een volk echter, aldus nog steeds Stomps, 
vraagt naar het wezen van dat volk ‘temidden van de totaliteit 
der dingen’. Daarom is wetenschap een staatszaak en daarom 
is de universiteit allereerst nationaal. Vooral in Duitsland heeft 
men het verval intensief beleefd. Maar daar was ook het oude 
doel van universiteit en studie weer met ongekende kracht en 
bezieling opgetreden. ‘Daar dreunden reeds 8 jaar geleden de 
laarzen der bruine soldaten door de wandelgangen en in alle 
seminaries. Het was geen slechte toekomst-muziek.’79 Het is 
Heidegger geweest die in 1929 over het verval der Duitse uni-
versiteiten openlijk begon te spreken. Hij klaagde de weten-
schappen aan, dat ze elkaar volkomen vreemd geworden waren 
en de studie lieten verkommeren tot een bedrijf zonder eerbied 
en zonder verwachting. De tegenwoordige toestand ontstond 
doordat men de wetenschap als een theoretische verhouding 
tot de dingen opvatte. Zo ontglipte ons het eigenlijk innerlijk 
gebeuren der wetenschappelijke existentie. Een en ander werd 
later door Heidegger uitgewerkt in de reeds genoemde recto-
raatsrede uit 1933, door Stomps magistraal genoemd. Het was 
een program dat opnieuw de absolute eenheid der universiteit 
als centrum der volksgemeenschap wilde funderen. Het ging in 
de filosofie niet om de zuivere bespiegeling als doel op zichzelf, 
maar om het bestaande zo dicht mogelijk te benaderen, het ging 
om het zijnde als zoodanig. Het ging niet om cultuurbezit, maar 
om het vragend staan en standhouden in het midden van de 
staat om vandaar uit de diepste en uiterste bestemming van het 
hele volk te bepalen. We zijn daarvan verwijderd geraakt door 
het ‘christelijk-theologisch’ en later het ‘mathematisch-tech-
nisch denken’. Voor ons, aldus Stomps over Heidegger, op dit 
keerpunt der tijden, betekent het een volkomen ongeborgen 
prijsgegeven zijn aan het verborgene en het onzekere dat is 
en dat komt. Het zijnde, waar het ons om te doen is, verbergt 
zich voortdurend, maar door het weten wordt de ondoorgron-
delijkheid van het lot openbaar. Dit vragen daarnaar haalt de 
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wetenschappen weg uit haar versplintering en stelt ze weer 
bloot aan alle wereldsche machten van het menselijk-historisch 
bestaan. Heideggers oproep was indertijd (1933) een oproep 
aan de Duitse universiteiten geweest, maar had nu geldigheid 
verkregen overal waar arbeid, wetenschap en filosofie in Ger-
maanse zin zullen worden hernieuwd. Ook wij moeten gereed 
staan, zo meende Stomps. ‘Want hier, zij aan zij met het rijk 
van het Midden, dat de leiding heeft genomen, niet door de 
gril van een handig despoot, maar na een uiterst grondige en 
harde voorbereiding, (ondanks alles) van meer dan een eeuw, 
is de toekomst onzer Nederlandsche universiteit, en nergens 
anders!’80

In oktober 1941 reflecteerde Stomps in hetzelfde blad Nieuw 
Ne derland op het begrip vrijheid, waarover volgens haar zo 
verschillend werd gedacht.81 Ze bestreed daarin de gedachte dat 
Nederland voor mei 1940 vrij was geweest en nu bezet. Men was 
vergeten hoe zeer het begrip ‘vrijheid’ zijn kracht had verloren, 
machteloos was, vergeten, vervalst. ‘Is het overdreven te zeg-
gen, dat er niet meer gedacht wordt in Nederland?’82 Ze eindigde 
met een lofzang op Duitsland, dat als eerste van de Germaanse 
volken, ‘geleid door zijn Führer’, de weg tot de ware vrijheid 
ging. Voor Nederland kon vrijheid alleen maar betekenen: ons 
bevrijden van alles wat ons vreemd is. Doel daarvan was de 
verwerkelijking van ons Germaanse wezen, ‘dat nog altijd en 
thans in den nieuwen vorm van het nationaal-socialisme, aan 
de spits gaat’. Het ging om onze eigen taak ‘in het Groot-ger-
maansche geheel’, en alleen daarvan hing de vrijheid van dwang 
af. De vrijheid die men meende terug te verlangen, hield geen 
verband met het eigene. Het was een kunstmatig gekweekte 
neiging, ‘niet vóór de vrijheid, maar tegen Duitsland en tegen 
de nsb’. Daarin lag de rechtvaardiging om degenen die in deze 
waan bevangen zijn, enige vrijheden te ontnemen, onder andere 
de vrijheid om zich tegen ons volkswezen te verweren. 

Het blijkt dat 1941 een productief jaar is geweest.83 Daarna heb ik 
alleen een boekbespreking van Bordewijks Bint gevonden. Bint, 
zo meende ze, is Nederlands in de beste zin, want ‘de gedachten 
van den nieuwen tijd zijn hier gaaf opgebloeid in Hollandschen 
grond. Bint en zijn staf hebben den ouden moed, de stoerheid 
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en vaste geslotenheid van den stam hernieuwd’.84 Verder vond 
ik geen artikelen meer van haar hand. Dat wil niet zeggen dat 
ze niets meer geschreven heeft, maar niet alle bladen hebben 
een register of zijn al digitaal toegankelijk.85 Wel is duidelijk dat 
Stomps zich naast haar gewone werk ook richtte op het vertalen 
van kinderboeken. In de jaren 1943-1945 verschenen er vijf, alle 
uitgegeven bij uitgeverij De Pelgrim te Eindhoven.86 Ook was ze 
betrokken bij plannen voor een internationaal tijdschrift, Der 
Mensch. Europäische Beiträge zur philosophischen Anthropologie. 
De redactie zou in handen zijn van Goedewaagen en Stomps.87 
Het was de bedoeling dat het blad zowel in het Duits als het 
Frans en Italiaans zou verschijnen, en het eerste nummer stond 
gepland voor begin 1944. Een brede schare medewerkers had 
zich reeds bereid verklaard mee te werken.88 In de zomer van 
dat jaar werd besloten de uitgave niet door te laten gaan met het 
oog op de oorlogsomstandigheden. Uitgever Kurt Vowinckel uit 
Heidelberg en Heidegger wilden de uitgave opschorten tot na 
de oorlog, zo valt in de correspondentie te lezen.89 

III. 1944-1979
Op 29 augustus 1944 kreeg Stomps een paar dagen verlof in 
verband met ziekte van haar zuster, maar ze kwam niet meer 
terug. Na afloop van het verleende verlof ‘golden ook voor haar 
de opgetreden verkeersstoornissen. Zij heeft echter gemeend 
zich blijvend aan de verpleging van haar zuster te moeten wij-
den’.90 Omdat ze niet meer terugkeerde, werd de uitbetaling van 
haar salaris per 1 januari 1945 stopgezet. Na de oorlog volgde 
het besluit dat ze al haar aanspraken op pensioen of anderszins 
was kwijtgeraakt.
 De verkeersstoornissen waarvan hierboven sprake is, be-
treffen de chaos rond 6 september 1944, de zogenaamde Dolle 
Dinsdag, toen vele nsb-ers een goed heenkomen naar Duitsland 
zochten, wellicht wordt ook aan de spoorwegstaking gerefe-
reerd, die twee weken later begon.91 Ook Stomps vertrok, met 
haar vader en zuster. Zeer waarschijnlijk kwam ze terecht in 
Isselburg (D) en verbleef ze bij ene Hanne Stege. Op 10 septem-
ber 1944 overleed daar haar vader.92 Hoelang ze daar verbleef is 
niet duidelijk. Nog in 1947 liep de correspondentie van kennis-
sen in Zutphen via dat adres in Isselburg.93 Verder is er sprake 
van dat ze rond januari 1945 een treinwagon met persoonlijke 
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eigendommen naar Duitsland liet vervoeren.94 Stomps en haar 
zuster staan in 1946 bekend als voortvluchtig, en in 1947 is 
er een verzoek van de Politieke Recherche Afdeling (pra) Zut-
phen aan het Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging 
om arrestatie van Stomps.95 Toen was haar naam ook reeds in 
het zogenaamde Opsporingsregister verschenen.96 Verder was 
er een verzoek ingediend om haar in Duitsland te laten opspo-
ren. Of dat uitgegaan is, heb ik niet kunnen achterhalen. Bij 
mijn weten is Stomps nooit tot Duitse genaturaliseerd, dus was 
uitlevering in principe mogelijk. Opvallend in dit verband en 
tekenend voor het veranderende klimaat in Nederland is de 
brief die 22 juli 1947 door de pra Zutphen werd geschreven en 
waarin expliciet gesteld werd dat het verzoek tot uitlevering 
alleen betrekking had op Magda. Gezien het feit dat haar zuster 
een minder belangrijke rol had gespeeld en met het oog op het 
veranderende klimaat verwachtte het hoofd van de pra Zutp-
hen, I. Bergsma, dat Hendrica wel zou worden vrijgesproken.97 
Dus wilde hij zijn energie alleen besteden aan Magda Stomps, 
zo concludeer ik. Inderdaad staat Stomps er veel slechter op 
dan haar jongere zuster. In een naoorlogse verklaring van de 
ter dood veroordeelde verrader P.R. Cieraad beweerde deze dat 
Stomps werkzaam was geweest bij verschillende commando’s 
van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst. Ze had zich 
volgens hem op verschillende gebieden bewogen, maar vooral 
op dat der kerken.98 Wat dat laatste precies inhield is niet dui-
delijk. Wellicht ging het om het bijwonen van kerkdiensten met 
het oog op eventuele anti-Duitse uitlatingen van de voorganger. 
Merkwaardiger wijze bevat het dossier van Stomps ook een 
verklaring van K.A. Beversluis, waarin deze vertelt dat zuster 
Hendrica eens een deel van een preek had genoteerd en had 
doorgespeeld aan de sd. Uit Hendrica’s pod-dossier blijkt slechts 
het lidmaatschap van de nsb en haar inzet voor de jeugdstorm.99

Een belangrijke bron voor de reconstructie van de naoorlogse 
wederwaardigheden van Magda Stomps vormen de reeds ge-
noemde brieven die ze van Martin en Elfride Heidegger ont-
ving. Langs een omweg zijn kopieën daarvan terecht gekomen 
in het archief van de Universiteit van Freiburg.100 
 Uit een brief van 11 augustus 1946 van Elfride Heidegger valt 
op te maken dat het Stomps en haar zuster bepaald niet goed 
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ging.101 Ze woonden toen in de Russische zone. Elfride hoopte dat 
haar Nederlands staatsburgerschap tot voordeel zou zijn. ‘Leider 
sehen wir keine Möglichket, dass Sie in eine andere Zone gingen.’ 
Enkele jaren later blijkt dat de dames Stomps een tijdlang in Stol-
berg en Heidelberg hebben gewoond. Heidegger had getracht 
haar te bereiken en was verbaasd dat hij niets meer van haar had 
gehoord. Blijkbaar was het begin 1949 wel mogelijk om contact 
te leggen. Vermoedelijk woonde Stomps toen al in Keulen, en 
in ieder geval zou ze die zomer beginnen met een cursus aan 
de Volkshochschule.102 Heidegger schreef haar: ‘Sie wissen, das 
wir helfen würden, wenn Möglichkeiten bestünden. Aber wir 
können nur raten.’103Als ze Frankrijk zouden kunnen bereiken, 
zouden er wellicht mogelijkheden zijn, maar ook hij besefte dat 
de wraakzucht groot was. Voor het internationale congres van 
filosofen hadden de organisatoren hem zelfs niet uitgenodigd, zo 
beklaagde hij zich. Enkele maanden daarna merkte hij op dat er 
in de grote stad Keulen wellicht iets voor haar te vinden was. Nog 
weer enkele maanden was de situatie niet verbeterd. ‘Aber Sie 
dürfen jetzt trotz der Schwierigkeiten nicht den Mut verlieren; 
zwar haben Sie schon genug erlitten und dennoch müssen Sie 
aus einer letzen inneren Gelassenheit auch dem bösen Andrang 
dieser Tage gewachsen bleiben.’104 Opnieuw suggereerde hij dat 
er in Frankrijk wellicht mogelijkheden lagen. In dat verband viel 
de naam van Walter Biemel, een leerling van hem uit Zevenber-
gen. Bijna twee jaar later was de situatie van Stomps enigszins 
verbeterd, zo had Heidegger van ene mevrouw Martin verno-
men.105 In dat zelfde jaar was er sprake van een baantje bij het 
Husserl-archief in Keulen, waar Biemel inmiddels werkzaam was. 
Dat is uiteindelijk niets geworden.106 In 1952 was de situatie zo 
dat Elfride Heidegger zich afvroeg of ze niet naar Nederland zou 
kunnen terugkeren. ‘Hier in Südbaden wüssten wir nicht die 
geringsten Arbeitsmöglichkeit für Sie.’107 De Heideggers leefden 
zelf zeer teruggetrokken en hadden geen contacten met invloed-
rijke personen. In dat verband beloofde Elfride Heidegger aan 
Heideggers leerling Carlos Astrada, die binnenkort op bezoek 
kwam, te vragen of deze mogelijkheden voor Stomps in Argen-
tinië zag. Ook vielen de namen van Hans-George Gadamer en 
prof. Eugen Fink.108 De laatste waarschuwde om ‘drüben Fuss 
zu fassen’. De verhoudingen in Argentinië waren onzeker en als 
men het Spaans niet goed beheerste, waren ze ook moeilijk.109 
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Als het aan Heidegger en zijn vrouw lag, bleef Stomps in Keulen. 
Overigens was Heidegger in 1951 in zijn oude rechten hersteld 
en mocht hij zich emeritus noemen.

De laatste brieven hebben de gedachte doen postvatten dat 
Stomps via Gadamer in Argentinië werk heeft gevonden, maar 
die suggestie vindt te weinig steun in de correspondentie en 
andere bronnen.110 Er is wel over gesproken, maar niet zonder 
grote aarzelingen van de zijde van Martin en Elfride Heidegger, 
en het is bovendien niet doorgegaan. Stomps vond werk in 
Keulen. Zelf vertelt ze dat ze gesolliciteerd had bij het onderwijs 
en dat de superintendent van de Keulse Kerk, ‘die tijdens het 
regime van Hitler gevangen had gezeten’, haar gevraagd had om 
les te willen geven aan de ‘hogere inrichtingen van onderwijs’.111 
Deze superintendent, bekend vanwege zijn waarschuwingen 
tegen het nationaalsocialisme, had een grote bewondering voor 
Heidegger en benoemde haar ‘tot het geven van Religionsun-
terricht aan de Höhere Wirtschaftsschule’. Voor een andere pre-
dikant, die de gymnasia onder zijn beheer had, was echter het 
feit dat zij bij Heiddegger gepromoveerd was, voldoende reden 
om haar van ‘deze middelbare scholen te weren’. 
 Stomps had werk gevonden aan de Volkshochschule te Keu-
len en te Dormagen en verzorgde daar cursussen over aller-
lei filosofische en literaire onderwerpen. De eerste keer dat ze 
vermeld staat was in het vhs-Programmheft van mei-juli 1949. 
Ze verzorgde toen een cursus over het existentialisme. In de 
jaren daarna volgden onder meer cursussen over Heidegger, 
het Franse existentialisme, hoofdproblemen van de tegenwoor-
dige filosofie, vragen van onze tijd, het schuldprobleem in het 
moderne denken, en Teilhard de Jardin. Ook de literatuur had 
haar belangstelling. In het najaar van 1952 verzorgde ze een 
cursus over de moderne Engelse en Amerikaanse literatuur, in 
het volgende semester gevolgd door een cursus over de moderne 
West-Europese literatuur en over de moderne Franse literatuur. 
De laatste cursus die vermeld staat ging over ‘Das Wesen der 
modernen Technik’ en begon op 10 april 1972.112 
 Dit laatste stemt overeen met een uitlating van Stomps in 
een brief aan familie uit 1973. In diezelfde brief schreef ze: ‘De 
scholen had ik al goed drie jaar geleden opgegeven.’ Daaruit valt 
op te maken dat ze naast haar cursussen aan de vhs ook nog 
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elders les heeft gegeven. Uit de nagelaten papieren blijkt dat 
een van die scholen de Höhere Handelsschule in Köln was.113 
Omdat ze in het meervoud spreekt, heeft ze ongetwijfeld ook 
nog op andere scholen lesgegeven. Een ongedateerd handschrift 
bevat de toespraak die ze hield tot een groep meisjes bij het 
afscheid van hun school.114 Een ander, eveneens ongedateerd 
handschrift, bevalt een soortgelijke toespraak, compleet met 
een uitgeschreven orde van dienst.115

 Ondertussen had ze ook nog contacten in Nederland. Dat 
bleek wel toen in 1955 de derde druk verscheen van Van der 
Leeuws Wegen en grenzen, verzorgd door E.L. Smelik.116 In de 
voorrede noemt hij onder de personen die hij wil bedanken 
‘in het bijzonder de naam van Mejuffrouw Dr M.A.H. Stomps, 
die zich met groot begrip aan het concept der omwerking heeft 
gewijd’. Het boek werd ook in het Duits vertaald, en wellicht 
dat Stomps daarom een ‘Religionsphänomenologin’ genoemd 
wordt.117 Het was wellicht ook op instigatie van Smelik dat ze 
Verzet en overgave van Bonhoeffer vertaalde, dat verscheen in 
1956 (?) bij H.J. Paris. Het archief van de uitgever bevat daarover 
echter niets.118 Het was haar laatste publicatie.

Uit correspondentie tussen haar en haar zuster enerzijds en haar 
neef Theo Stomps anderzijds, en met een gezamenlijk familielid 
mevr. Boomsma-Stomps te Delft, valt op te maken dat de dames 
Stomps rond 1970 uit Keulen vertrokken zijn naar Wissen.119 
Van een bezoek aan neef Theo kan gezien de gezondheid van 
Hendrica geen sprake zijn, al het werk in het huishouden en de 
tuin kwam op Magda neer. Hendrica was in 1967 voor het laatst 
in Nederland, zo blijkt uit deze correspondentie, en wellicht 
geldt dat ook Magda. Persoonlijke uitlatingen, zoals van Hen-
drica die aan Theo schrijft over haar geloof in een hiernamaals, 
zijn er van Magda niet in deze correspondentie te vinden, de 
meeste brieven waren trouwens van Hendrica. 

Evaluatie
In 1979 overleed Magda Stomps, de eerste studente in de theo-
logie aan de vu, dr. in de filosofie, in de oorlog een ‘foute’ Ne-
derlandse, op de vlucht voor ‘bijltjesdag’ en daarna in Duitsland 
woonachtig gebleven, om uiteindelijk begraven te worden in 
Zutphen, in het graf waar haar moeder sinds 1942 begraven 
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lag.120 In Zutphen en in de gkn is Magda Stomps vergeten.121

 Magda Stomps was een begaafde vrouw, maar in de kerken 
was geen plaats voor haar. In eerste instantie beviel het gods-
dienstonderwijs haar niet goed, van een academische carrière 
kwam het niet, een poging om een vaste betrekking te vinden 
als docente Hebreeuws mislukte. Verder was er in de geraad-
pleegde bronnen meer dan eens sprake van de zorg voor haar 
ziekelijke moeder en zuster, en het kan haast niet anders of ze is 
door dit alles in meer of mindere mate verbitterd geraakt. Verder 
valt op dat de contacten die ze noemt, contacten met mannen 
betreft. Maar van een intieme relatie is nergens sprake. Voor en 
na de oorlog leefde ze samen met haar zuster, met wie ze, naar 
verluidt, vaak ruzie had.122

 Was dat alles de reden dat ze in 1940 in de verkeerde omgeving 
terechtkwam? Of was ze werkelijk gegrepen door de nieuwe 
orde toen ze in Duitsland studeerde? Toen Oosterbaan haar in 
1963 interviewde, vroeg ze, naar aanleiding van Bonhoeffer, 
wat het nationaalsocialisme haar had gedaan. ‘Een vrouw als 
zij, zo heftig en bewogen, heeft, het kan niet anders, midden in 
de storm gestaan.’123 Een antwoord kreeg ze niet. Het was een 
‘pijnlijk onderwerp’. Haar zuster merkte op dat Magda onder 
geen enkele ‘Fahne’ te vangen was. Maar zelf was ze daar niet 
zo zeker van, vermoed ik. Wie de feiten die in het interview 
genoemd worden nader onderzoekt, kan zich niet aan de indruk 
onttrekken dat ze het beeld van haar verleden behoorlijk heeft 
opgepoetst. Ik wees reeds op de manier waarop ze Bavinck ter 
sprake bracht. Tot twee keer toe is dat aantoonbaar onjuist. 
Verder noemt ze wel de namen van Pos en Smelik, onomstre-
den figuren, maar haar omgang met Schrieke en Goedewaagen 
verzwijgt ze, evenals haar vlucht naar Duitsland. Haar vader 
overleed niet na de oorlog, maar kort na de vlucht uit Nederland, 
op 10 september 1944, en niet in Zutphen, maar in Isselburg 
(D).124 En ze noemt wel de vertaling van Bonhoeffer, maar ver-
zwijgt haar artikelen in de nsb-pers en haar vertaalwerk. Het 
is meer dan een vorm van vergeetachtigheid, het is naar mijn 
oordeel doelbewuste manipulatie in een poging haar blazoen 
op te poetsen. Of ze vaak in Nederland is terug geweest, is me 
niet bekend. In ieder geval kort na het interview bezocht ze de 
‘museumzaal’ van de Vrije Universiteit, een zaal die beheerd 
werd door mevrouw Oosterbaan.125
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Welke maatregelen ze bedoelde, staat niet vermeld. 
 36. Het universiteitsarchief van de Universiteit van Freiburg telt onder 

de gedeponeerde archieven onder meer als bestand E 0021, Nachlass 
Magda Stomps (Schülerin Heideggers). Dit archief is daar gedeponeerd 
door dr. A. Baumhoff, die het materiaal had ontvangen uit de nalaten-
schap van Beatrix en Paul Beder, goede vrienden van Stomps, die zij 
tot haar erfgenamen had benoemd. Inventarisnummer 32 bevat ‘Ko-
pien von Briefen Martin Heideggers an Magda Stomps’. Volgens de 
inventaris lopen deze brieven van 1935-1969, in werkelijkheid van 
1929-1952. Het gaat om 22 brieven en briefkaarten van Heidegger en 
van zijn vrouw Elfride aan Stomps. De originelen worden te koop aan-
geboden door Kotte, Autographs GmbH. Zie https://www.autograp-
henhandlung.de/ (27 juni 2011). A. Denker dank ik voor de hulp bij 
het ontcijferen van het moeilijk leesbare handschrift van M. Heidegger. 
De genoemde aanbeveling van Heidegger, met begeleidend schrijven 
aan Stomps, is gedateerd 14 november 1936.

 37. R. Safranski, Heidegger, 463. Bekend is de relatie tussen Heidegger en 
Hanna Ahrendt in de tijd dat hij hoogleraar in Marburg was. Zij was 
nota bene van joodse afkomst.

 38. De foto’s in Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda 
Stomps (Schülerin Heideggers), inventarisnummer 35, Fotos von Martin 
Heidegger, wijzen ook niet op een meer intieme verhouding. Anders 
dan vermeld in de inventaris zijn de foto’s uit de jaren dertig. Vreemd is 
wel dat in de nalatenschap van Heidegger geen enkele brief van Stomps 
bewaard is gebleven en dat de beheerders ervan naar verluidt geen 
belangstelling hadden voor de nalatenschap van Stomps. (Mededeling 
dr. A. Baumhoff.)

 39. Tot nog toe heb ik deze recensie niet kunnen achterhalen. In het Gere-
formeerd Theologisch Tijdschrift werd het boek niet besproken. 

 40. Woord en Geest, 10 juli 1936.
 41. Het was min of meer dezelfde kritiek die ook door de coreferent werd 

genoemd. Zie Universiteitsarchief Freiburg, Promotiedossier Stomps, 
B42, inventarisnummer 12482.

 42. Ik heb maar één cursus aangekondigd gezien, en wel die van 12 en 13 
november 1938. Zie Amersfoortsche Stemmen. Tweemaandelijks Orgaan 
van de Internationale School voor Wijsbegeerte, oktober 1938. Zie ook 
Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 29, Kurs “De philosophie van Martin 
Heidegger” am 12 und 13. Nov. 1938.

 43. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528. 
Uit de aanbeveling van Mennicke kan worden opgemaakt dat ze in die 
kring niet erg bekend was. Zie verder E. van Everdingen, Zestig jaar 
Internationale School voor Wijsbegeerte 1915-1975 (Assen/Amsterdam 
1976). Over de jaren 30 zie men bladzijde 27-32. In het register wordt 
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Stomps niet genoemd. 
 44. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528. 
 45. hdc, Archief Grosheide, brief nr. 723, 21 augustus 1937.
 46. Nodig is, zo bepaalde de wet, ‘het bezit van het getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte, met onderwijsbevoegdheid voor die taal, of van het 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de 
faculteit der godgeleerdheid. Tot het geven van onderwijs in de He-
breeuwsche taal zijn mede bevoegd zij, die in het bezit zijn van een 
diploma waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een kerkelijk examen in 
de Hebreeuwse taal hebben afgelegd, indien dit diploma hun recht geeft 
om hetzij als bedienaar van den godsdienst hetzij als godsdienstleraar 
op te treden’. 

 47. vu, Archief FdG, 118, Ingekomen stukken, 31 januari 1938, van M.A.H. 
Stomps aan de FdG.

 48. vu, Archief FdG, 118, Ingekomen stukken, 5 februari 1938, van M.A.H. 
Stomps aan FdG.

 49. vu, Archief FdG, 118, Ingekomen stukken, 27 februari 1938, van M.A.H. 
Stomps aan FdG; en 19 maart 1938, van curatoren vu aan FdG. Zie 
verder Archief vu, archief curatoren, 10 (= nummer 651), Ingekomen 
stukken, 13 maart 1938, van M.A.H. Stomps aan curatoren, en Archief 
vu, archief curatoren, Notulen, 4 april 1938. Afgesproken werd dat het 
moderamen een en ander zou afhandelen. 

 50. vu, Archief curatoren, 25 april 1939 (= nummer 109), van curatoren 
aan M.A.H. Stomps (afschrift).

 51. J. Douwes en H.O. Feith, Kerkelijk Wetboek. De reglementen en veror-
deningen der Nederlandsche Hervormde Kerk , met aanteekeningen (Gro-
ningen 1901 = vierde, vermeerderde uitgaaf, J. Knottenbelt).

 52. Mededeling L.C. van Drimmelen.
 53. Zie hierover G. de Ru, De strijd over het hoger onderwijs tijdens het mi-

nisterie-Kuyper (Kampen 1953); Aalders, 125 jaar FdG, 92-93 en 246-248. 
 54. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528. 
 55. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528. 
 56. Het archief van de vereniging voor wijsbegeerte, die nog steeds bestaat, 

heb ik niet kunnen achterhalen.
 57. ‘Heideggers verhandeling over de dood en de theologie’, Vox Theolo-

gica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift 9 (1937-1938) 63-73.
 58. ‘De philosophie van Martin Heidegger’, Algemeen Nederlands Tijd-

schrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32 (1938/1939) 267-280. Waar-
schijnlijk de tekst van een lezing die Stomps op 8 januari 1938 hield 
voor de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Wijsbegeerte. 

 59. Paul Vogt (red.), … en zij loofden God. Getuigenissen van protestantsche 
predikanten en leeken in het tegenwoordige Duitschland (Nijkerk 1938), 
een uitgave van de ‘Zwitsersche protestantsche hulpactie voor de Be-
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lijdeniskerk in Duitschland’. 
 60. Zie Jan Aler, ‘In de bibliografische proeftuin. K. Kuypers, H.J. Pos en 

al die anderen’, in: Jan Aler (red.), Martin Heidegger 1889-1876. Filo-
sofische weerklank in de Lage Landen (Amsterdam 1991) 133-178; in die-
zelfde bundel (blz. 179-207) een bijdrage van C.E.M. Struyker Boudier, 
‘Heidegger in de Nederlanden’. Boudier noemt Stomps wel (blz. 180) 
maar zegt er weinig over.

 61. Over De Waag en de Waagkringen zie men A.A. de Jonge, Crisis en kri-
tiek der democratie. Antidemocratische en de daarin levende denkbeelden 
over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen (Assen 1968) 314-325.  
Over Goedewaagen zie B. van Berkel, Tobie Goedewaagen (1895-1980). 
Een onverbeterlijke nationaalsocialist (Amsterdam 2013).

 62. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 4 maart en 7 juni, van T. Goede-
waagen aan M.A.H. Stomps. Zie ook niod, Archief De Waag, 174, no 8, 
waar behalve deze brieven ook de brief van Stomps aan Goedewaagen 
wordt bewaard, 2 juni 1940, van M.A.H. Stomps aan T. Goedewaagen. 

 63. Zie niod nsb-archief, no 123, inventarisnummer 455, 22 en 24 oktober 
1940, van M.A.H. Stomps aan T. Goedewaagen.

 64. Zie niod, nsb-Archief, no 123, inventarisnummer 455, 31 oktober 1940 
van T. Goedewaagen aan M.A.H. Stomps. 

 65. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 3 en 6 september 1940, van J.W. 
Hesterman aan M.A.H. Stomps, betreffende het lidmaatschap van de 
nsb. Een lidmaatschapskaart in Nationaal Archief (na), Politieke Re-
cherche Afdeling Zutphen, dossier 2140. Zie over allerlei archieven die 
samenhangen met de vervolging van ‘foute’ Nederlanders Sj. Faber en 
G. Donker, Bijzonder gewoon. Het Centraal Archief Bijzondere Rechts-
pleging (1944-2010) en de ‘lichte gevallen’ (Zwolle/’s-Gravenhage 2010 = 
3e druk, geactualiseerd en uitgebreid). 

 66. niod, dossier Stomps (248-1654) A1, van M.A.H. Stomps aan E. Schnei-
der (niet gedateerd afschrift). 

 67. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 6 april 1941, van T. Goedewaagen 
aan M.A.H. Stomps; 25 juni 1941, van T. Goedewaagen aan M.A.H. 
Stomps; 6 juli 1941 van M.A.H. Stomps aan T. Goedewaagen (afschrift?). 
Beide laatstgenoemde punten trokken haar het meest aan, schreef ze 
hem. Het archief van dvk was ten tijde van het onderzoek in bewerking 
en niet beschikbaar. 

 68. Zie na, Archief zuivering Justitie, inventarisnummer 14. Zie ook num-
mer 16, verhoor J.J. Schrieke. Vgl. D. Venema, Rechters in oorlogstijd. 
De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-so-
cialisme en bezetting (Den Haag 2007) 26-27, noot 57. Personeelsdossiers 
uit die jaren zijn niet bewaard gebleven, in de Bestuursalmanak voor 
1942-1943 staat ze nog genoteerd als medewerkster van het vertaalbu-
reau, samen met G. Uhl (hoofd), J.C. de Wilde en mej. I.L.L.A. Mesrope.

 69. A. Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie i-iv (1988-1992), i. 
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Het systeem (Amsterdam 1988) 68-138.
 70. Zie niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 15 februari, 14 maart, 17 mei 

en 3 juni 1944, van A. Kiel aan M.A.H. Stomps. 
 71. niod, dossier Stomps (248-1654), 17 mei 1944, van J. van der Ham aan 

M.A.H. Stomps. Van der Ham was hoofd afdeling boekwezen op het 
dvk.

 72. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 28 januari 1943, volgens de aan-
tekening van het niod voor intern nsb-gebruik. 

 73. Van Genechten was gedurende de oorlogsjaren achtereenvolgens pro-
cureur-generaal bij het gerechtshof te Den Haag, commissaris van 
Zuid-Holland en gewoon hoogleraar te Leiden. 

 74. Ik heb de betreffende publicatie niet kunnen thuisbrengen. Al dit ma-
teriaal samengevoegd in een aparte map, dossier Stomps (248-1654), A2. 
Kopieën ervan in Doc i, 523, Van Genechten.

 75. Het is niet duidelijk of die brochure inderdaad verschenen is. 
 76. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 16 juli 1941, van J.J. Schrieke aan 

M.A.H. Stomps.
 77. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 24 augustus 1943, van J.J. Schrie-

ke aan M.A.H. Stomps.
 78. Nieuw Nederland. Maandblad voor economie, staatkunde en cultuur 7 

(1941) 884-894 (= juni 1941). Safranski, Heidegger, 311, noemt een toe-
spraak van Heidegger over Die Universität im neuen Reich. 

 79. ‘De universiteit en het nationaal-socialisme’, Nieuw Nederland 7 (1941), 
887.

 80. ‘De universiteit en het nationaal-socialisme’, Nieuw Nederland 7 (1941), 
894.

 81. ‘Vrijheid’, Nieuw Nederland 8 (1941-1942) 291-301 (oktober 1941).
 82. ‘Vrijheid’, Nieuw Nederland 8 (1941-1942), 293.
 83. Zie ook na, pra Zutphen, dossier 2140, 11 februari 1941, van de uitge-

verij Nenasu aan M.A.H. Stomps, een bedankje voor haar bijdragen. 
In het bijzonder wordt ook een artikel over de omgekomen ‘kameraad 
Minten’ genoemd. Zie ook niod, dossier Stomps (248-1654), waarin een 
doorslag van een artikel van Stomps is opgenomen over het studen-
tenprotest. Waar deze artikelen zijn gepubliceerd, heb ik niet kunnen 
achterhalen. 

 84. Boekbespreking F.L. Bordewijk, Bint. Deze bespreking verscheen in 
Nederland. Maandblad voor het geestesleven in Nederland, Duitsch land 
en elders 94 (1942) 243-247. Zie over dit blad De Jonge, Crisis en kri-
tiek der democratie, 308-314. Over deze boekbespreking Hans Anten, 
“‘Men haat de Tucht – en zij alleen maakt één en sterk’. Fragmenten 
uit de receptiegeschiedenis van Bordewijks Bint”, Vooys. Tijdschrift 
voor Letteren 23 (2005) 6-21.

 85. Een onderzoek in de databank van de Koninklijke Bibliotheek leverde 
niets op.
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 86. Zie de bibliografie aan het eind van dit artikel, rubriek ‘vertalingen’.
 87. niod, dossier Stomps (248-1654), A5. Een prospectus is bewaard geble-

ven. Zie ook niod, doc i, no 548, map b, met een ongedateerde brief van 
Stomps waarin ze de komst van het blad aankondigt en een ontwerp 
van de prospectus. 

 88. niod, dossier Stomps (248-1654), bevat een bundeltje aantekeningen 
van Stomps over verschillende kwesties. Er zit een lijst bij van ‘Mitar-
beiter’, waarschijnlijk van Der Mensch. De namen zijn geordend per 
land, achter elke naam staat het vakgebied van de betreffende mede-
werker. Ze komen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, 
Denemarken, Hongarije en Japan. De Nederlanders zijn de hoogleraren 
J. de Vries en H. Krekel uit Leiden en F. Roels, G.H. Hirsch en L. van 
Vuuren uit Utrecht. 

 89. niod, dossier Stomps (248-1654), A1, 20 juli 1944, van T. Goedewaagen 
aan M.A.H. Stomps.

 90. Kabinetsarchief Ministerie van Justitie, inventarisnummer 2634. Met 
dank aan M. van Rijn, archivaris. 

 91. Na een oproep van de Nederlandse regering in ballingschap op 17 
september 1944 kwam het tot een spoorwegstaking en was treinverkeer 
lange tijd niet mogelijk. 

 92. Het ging om Minervastrasse 52. Ontleend aan het overlijdensbericht 
van het Rode Kruis, opgemaakt 12 november 1949. Zie cbg, Collectie 
Duitse Akten. Zelf zegt Stomps dat haar vader kort na de oorlog over-
leed, zie Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 
528. Zie ook na, 22 juli 1947, van pra Zutphen, aan de Procureur-Fiscaal 
van het Bijzonder Gerechtshof. 

 93. na, pra Zutphen, dossier 2140, enveloppe met deze naam en dit adres. 
Een overlijdensadvertentie (cbg, familieadvertenties) vermeldt als 
plaats van overlijden Zutphen. 

 94. Zie na, pra Zutphen, dossier 2140, 15 oktober 1945, van de pod Leeu-
warden aan de Procureur-Fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof. Blij-
kens deze brief veronderstelde men toen dat de beide zusters nog in 
Duitsland verbleven. Ze stonden te boek als voortvluchtig. 

 95. na, pra Zutphen, dossier 2140, 12 augustus 1947, van pra Zutphen aan 
het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging. 

 96. na, pra Zutphen, dossier 2140, 22 juli 1947, van pra Zutphen aan de 
Procureur-Generaal, die verwijst naar het Opsporingsregister no 3, 
bladzijde 337. 

 97. na, pra Zutphen, dossier 2140, 22 juli 1947, pra Zutphen aan Procu-
reur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof. 

 98. na, pra Zutphen, dossier 2140, Aanvullende verklaring van Dick Cie-
raad. Hij was onder meer werkzaam in Zwolle. In het Utrechts Nieuws-
blad van 4 november 1946 staat te lezen dat Cieraad ter dood was 
veroordeeld. 
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 99. na, pra Zutphen, dossier no 2454, Hendrica Barendina Stomps.
 100. Zie noot 36.
 101. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-

rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 11 augustus 
1946, van E. Heidegger aan M.A.H. Stomps.

 102. Naar eigen zeggen was ze daar in 1949 terechtgekomen. Oosterbaan, 
‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963) 528.

 103. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 11 februari 
1949, van M. Heidegger aan M.A.H. Stomps. 

 104. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 21 juni 1949, 
van M. Heidegger aan M.A.H. Stomps. 

 105. Mogelijk mevrouw Edda Martin, echtgenote van Gottfried Martin, met 
wie Heidegger jarenlang heeft gecorrespondeerd. Universiteitsarchief 
Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schülerin Heideggers), in-
ventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 24 mei 1951, van M. Heidegger 
aan M.A.H. Stomps.

 106. Universiteitsarchief Freiburg 32, Kopien von Briefen, 24 mei 1951, van 
M. Heidegger aan M.A.H. Stomps. 

 107. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 31 mei 1952, 
van E. Heidegger aan M.A.H. Stomps. 

 108. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 5 juli 1951, 
van E. Heidegger aan M.A.H. Stomps

 109. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 32, Kopien von Briefen, 5 en 15 juni 
1952.

 110. Zie de website van Kotte, s.v. Stomps. Zie bij noot 36.
 111. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528.
 112. Ik dank dhr. Rudolf Meier, medewerker van de gemeente Keulen, voor 

het onderzoek dat hij in het archief van de vhs liet verrichten en voor 
de mij toegezonden kopieën van de ‘Programmheften’. Het begeleidend 
schrijven is gedateerd 23 maart 2011, mailcorrespondentie was er 2 
maart 2011. 

 113. Zie Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps 
(Schülerin Heideggers), inventarisnummer 34, Wie müssen wir heute die 
Bibel lesen, waarin een overzicht van roosterwijzigingen uit 1968 is 
opgenomen. Voor de correspondentie zie onder. 

 114. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
rin Heideggers), inventarisnummer 71, Schulabschied. Over Mattheus 
25: 14-30 en 1 Korinthe 13:30. 

 115. Universiteitsarchief Freiburg, E 0021, Nachlass Magda Stomps (Schüle-
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rin Heideggers), inventarisnummer 74, über Psalm 148. De aanduiding 
is onjuist, het is een preek over Johannes 1:1-3 aan het eind van het 
schooljaar. 

 116. G. van der Leeuw, Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van 
religie en kunst (Amsterdam 1955 = derde druk, herzien door prof. Dr 
E.L. Smelik). 

 117. G. van der Leeuw, Vom Heiligen in der Kunst. Übersetzung aus dem 
Holländischen nach dem von E. L. Smelik durchgesehen (Bertelsman 
1957). Over de aanduiding van Stomps zie men Kotte Autographs,

  https://www.autographen handlung.de/ (27 juni 2011). 
 118. De gegevens in Picarta zijn niet eenduidig, er is sprake van een uitgave 

uit 1956 en uit 1950. Het boek zelf vermeldt geen jaar van uitgave, en 
gezien haar levensomstandigheden ga ik uit van 1956. Ik trof enkele 
folders aan in de collecties van de afdeling Bijzondere collecties van 
de UvA, van een archief is feitelijk geen sprake. Ik dank Menno Polak 
voor zijn hulp. De uitgeverij is later overgegaan naar uitgeverij Elsevier. 
Het archief van Elsevier berust bij het Stadsarchief Amsterdam, maar 
bevat niets over uitgeverij Paris. De tweede druk van Verzet en overgave 
verscheen bij Ten Have. Het archief van Ten Have, dat berust bij het 
hdc, bevat geen gegevens over de eerdere uitgave. Met dank aan Ton 
van der Worp, uitgever. 

 119. Ik dank dhr Roskam uit Oss voor zijn bereidheid mij deze brieven ter 
beschikking te stellen. 

 120. Wie er voor gezorgd heeft dat ook haar zuster Hendrica in Zutphen 
werd begraven, heb ik niet kunnen achterhalen. Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat dit door de familie Beder is geregeld. Zie noot 36. 

 121. Een oproep in De Stentor, 16 april 2011 (regio Zutphen), had geen resul-
taat. Het archief van de Gereformeerde Kerk van Zutphen bevat geen 
gegevens over haar. Zie Regionaal Archief Zutphen, Archief Gerefor-
meerde Kerk Zutphen. Een rubriek tuchtzaken ontbreekt.

 122. Mededeling dr. A. Baumhoff, zie noot 36.
 123. Oosterbaan, ‘Dr. Magda Stomps’, Op den Uitkijk 36 (1962-1963), 528.
 124. In de verzameling overlijdensadvertenties van het cbg bevindt zich 

een overlijdensadvertentie, waarin Zutphen als woonplaats van de bei-
de dochters wordt genoemd, in Het Vaderland: Staat- en Letterkundig 
Nieuwsblad van 13-09-1944 wordt Zutphen als plaats van sterven ge-
noemd. Zie verder bij noot 91. 

 125. Zie K.F. Oosterbaan, ‘Aan de V.U. voelde zij zich thuis’, Op de Uitkijk 36 
(1962-1963) 613-620, aldaar 613. Dit betreft een artikel over S. Knop-
pers-Dieleman, een andere meisjesstudent van de vu rond 1920. Oos-
terbaan refereerde daarin aan een bezoek van Stomps aan het museum.
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Inleiding
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal werd 
in het najaar van 1921 geconfronteerd met een klacht over een 
van zijn gemeenteleden.1 Het betrof H.H. Kuyper (1864-1945), 
sedert 1901 hoogleraar aan de theologische faculteit van de vu 
en hoofdredacteur van het invloedrijke kerkelijk weekblad De 
Heraut. Dhr. P. Vrijhoef uit Kralingen maakte bezwaar tegen 
Kuypers opvatting over Marcus 16: 9-20, het zogenaamde on-
echte slot van het evangelie naar Marcus. In dat Bijbelgedeelte 
wordt verhaald dat Jezus verscheen aan Maria Magdalena en 
later ook aan de elf discipelen, om daarna in de hemel te wor-
den opgenomen. In De Heraut van 2 januari 1921 had Kuyper 
betoogd dat dit slot niet tot de oorspronkelijke tekst van het 
Marcusevangelie moest worden gerekend. Enkele weken later, 
in De Heraut van 20 februari 1921, was Kuyper ingegaan op de 
vraag of deze visie geen ontrouw aan de belijdenis impliceerde.2 
De klacht van Vrijhoef leidde tot een moeizame discussie tussen 
de kerkenraad van de kerk van Bloemendaal en Kuyper, die pas 
in het voorjaar van 1923 kon worden afgesloten. Deze discussie 
wordt in dit artikel beschreven en geanalyseerd.

Context
Het thema, de aard van het Schriftgezag, hield in die dagen vele 
gereformeerde gemoederen bezig en zou enkele jaren later een 
centrale plaats innemen in het conflict rond de Amsterdamse 
predikant dr. J.G. Geelkerken (1879-1960), dat in 1926 tot een 
scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn) zou 
leidden.3 Behalve Kuyper waren bij dit conflict de predikant van 
Bloemendaal, J.C. Brussaard (1884-1963), en de hulpprediker 
van Bloemendaal, G. Brillenburg Wurth (1898-1963) betrok-
ken. Zij beiden werden lange tijd tot de geestverwanten van 
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Geelkerken gerekend, maar gingen uiteindelijk niet met hem 
naar de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Ver-
band). Anders was dat met H.C. van den Brink (1866-1947) en 
natuurlijk Geelkerken zelf, door Brussaard in deze plaatselijke 
kwestie betrokken. Een belangrijke rol was weggelegd voor J.H. 
Monnik (1878-1928), vriend en geestverwant van Brussaard en 
Geelkerken, schoonzoon van de Amsterdamse predikant B. van 
Schelven (1847-1928), een van de meest invloedrijke kerkbe-
stuurders van zijn dagen. Van Schelven en ds. W. Breukelaar 
(1865-1940) van Zaandam, in 1925/1926 de felste tegenstanders 
van Geelkerken, waren in de marge als medespelers aanwezig.
 Kortom, buiten het licht van de schijnwerpers, niet opgemerkt 
door de kerkbodeschrijvers, werden in Bloemendaal de messen 
geslepen, de nieren geproefd, de krachtsverhoudingen getoetst. 
Dat geeft aan dit gevecht een bovenplaatselijke betekenis. Se-
dert het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de spanning 
in de Gereformeerde Kerken langzamerhand opgelopen, en ook 
dit conflict getuigt daarvan.4 De vraag was op welke wijze de 
kerk diende te reageren op het veranderend levensgevoel. Deze 
werd verschillend beantwoord. Bovendien was er sprake van 
een wisseling van de wacht. Zowel A. Kuyper (1937-1920) als 
H. Bavinck (1854-1921), die jarenlang leiding aan het gerefor-
meerde volksdeel hadden gegeven, werden oud en zagen hun 
invloed verminderen. Ten slotte was de emancipatie van het 
gereformeerde volksdeel met de gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs voor een deel voltooid.5 Met dit al diende 
de vraag zich aan: hoe nu verder?
 Progressieve en conservatieve gereformeerden kwamen te-
genover elkaar te staan.6 In het geding waren zaken als het 
lidmaatschap van de Nederlandsche Christen Studenten Ver-
eeniging (ncsv), het zingen van gezangen in de eredienst, de 
Schriftkritiek en de betekenis van de gereformeerde belijdenis-
geschriften voor de moderne tijd.7 De synode van Leeuwarden 
(1920) eindigde met een overwinning voor de conservatieve 
krachten, hetgeen duidelijk bleek uit een Getuigenis dat de sy-
node naar alle kerken deed uitgaan.
 Op diezelfde synode speelde de kwestie-Netelenbos.8 J.B. Ne-
telenbos (1879-1934) had in 1917 een dienst overgenomen van 
de hervormde Haagse predikant J.A. Cramer. Hij protesteerde 
daarmee en met zijn oecumenische instelling in het algemeen 
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tegen het gereformeerde isolement en de gereformeerde zelfge-
noegzaamheid. We kunnen toch niet eeuwig blijven doleren, 
zo vatte hij zijn houding samen. Een en ander leidde tot een 
kerkelijke procedure, waarbij ook zijn visie op het gezag van de 
Bijbel in het geding was. Kuyper had zich achter de afzetting 
door de classis Walcheren van Netelenbos gesteld, een oordeel 
dat in 1920 door de synode werd bekrachtigd. Daarmee kwam 
hij tegenover zijn predikant Brussaard te staan, die het samen 
met zijn vriend Geelkerken bij de synode voor Netelenbos had 
opgenomen.9 Geelkerken had bovendien openlijk en in stevige 
bewoordingen kritiek geuit op het Getuigenis. Deze kritiek had 
in het najaar van 1920 en in de eerste maanden van 1921 geleid 
tot een stroom van artikelen in de kerkelijke pers, Kuyper sprak 
van een ‘weinige kiese manier’ van optreden van Geelkerken.10

Aanleiding
De aanleiding voor Kuyper om over deze kwestie te schrijven 
was de vraag van een lezer, die ds. Netelenbos had horen be-
weren dat zijn leermeester H.H. Kuyper niet in de historische 
waarheid van het slot van het Marcusevangelie geloofde. Was 
Kuyper helemaal zuiver op de graad? Dat was de vraag die een 
lezer van De Heraut opwierp naar aanleiding van genoemde 
uitlating van Netelenbos over Kuyper. In een reactie stelde deze 
dat de hele zaak in een vals daglicht was komen te staan en 
deed hij een poging een en ander recht te zetten. Netelenbos, 
zo schreef hij, had tijdens een gesprek met hem beweerd dat 
er allerlei tegenstrijdigheden in de Bijbel te vinden zijn. Kuy-
per had dat niet kunnen toegeven, want daarmee zouden de 
waarheid en het gezag van de Schrift wegvallen. Er was sprake 
van tegenstrijdigheden voor ons, gedeeltelijk omdat wij niet de 
juiste toedracht van allerlei zaken kennen, maar ook als gevolg 
van een onjuiste overlevering van de tekst. In dat kader had hij 
gewezen op het slot van Marcus, dat later was toegevoegd. Daar-
door waren verschillen met het evangelie van Lukas ontstaan. 
Hij had Netelenbos dus juist bestreden door de historiciteit 
staande te houden, aldus Kuyper.

Zes weken later was hij op deze kwestie in De Heraut terugge-
komen toen de Utrechtse hoogleraar H. Visscher in een recensie 
had opgemerkt dat Kuyper met zijn visie op Marcus 16 in strijd 
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kwam met artikel iv van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.11 
Kuyper diende zijn collega van repliek door erop te wijzen dat 
de confessie ingaat op de vraag welke boeken canoniek zijn. De 
confessie doet dus geen uitspraak over het auteurschap van de 
tekst. De Bijbel zelf doet het voorkomen dat het laatste hoofd-
stuk van Deuteronomium van de hand van Mozes zou zijn. 
Maar dat is onmogelijk, want niemand kan zijn eigen dood 
beschrijven. Hoe kan Visscher dan beweren dat de veronder-
stelling dat Marcus 16:9-20 van een andere hand is, in strijd is 
met de confessie? Een andere vraag is, of zulke tekstfragmenten 
geïnspireerd kunnen zijn. Ook dat is niet aan de orde in artikel 
iv, want dat artikel doet geen uitspraak over de vraag welke 
tekst we als authentiek moeten beschouwen. De kerk mag daar-
over geen uitspraak doen, want tekstkritiek is een zaak voor de 
wetenschap, niet voor de kerk. Deze mag het wetenschappelijk 
onderzoek niet binden. Natuurlijk geloofde Kuyper in de provi-
dentiële leiding van de Heilige Geest bij de totstandkoming van 
de Bijbeltekst, maar deze leiding droeg geen absoluut karakter. 
We hebben een onfeilbare Bijbel, maar geen onfeilbare tekst.
 Dit artikel inspireerde Visscher tot het schrijven van een bro-
chure, Heilig evangelie of pseudo Schrift. De Heraut met Marcus 
16: 9-20 voor de vierschaar der Belijdenis.12 Daarin betoogde hij 
dat met het accepteren van de visie van Kuyper op Marcus 16: 
9-20 de Schriftkritiek zijn intrede in de Gereformeerde Kerken 
(gkn) had gedaan.
 Het was de theologisch hoogleraar V. Hepp die het met negen 
artikelen in De Reformatie voor zijn ambtgenoot en voor de 
gkn opnam.13 Hij verweet Visscher dat deze een kwestie van 
tekstkritiek opblies tot een kwestie van Schriftkritiek. Van dat 
laatste hielden gereformeerden zich verre, het eerste was ge-
rechtvaardigd, ja zelfs noodzakelijk. De grote moeilijkheden, 
aldus Hepp, betroffen Marcus 16: 9-20, Johannes 7: 53-8:11 en 
1 Johannes 5: 7. Hierover bestond onder gelovige geleerden 
geen eenstemmigheid. Hij wees in dit verband onder andere op 
Bavinck, die, anders dan A. Kuyper, betwijfelde of 1 Johannes 
5: 7 wel in de Bijbel thuishoorde.14 Zelf achtte hij het slot van 
Marcus authentiek, maar het was ‘onverantwoordelijk’ Kuypers 
zienswijze als Schriftkritiek te bestempelen. Interessant is nog 
dat Hepp naar buiten bracht hoe het nota bene H.H. Kuyper 
was geweest die tijdens de synode van Leeuwarden (1920) de 
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vragen geformuleerd had die aan Netelenbos waren gesteld ‘en 
waarbij het Schriftgezag de inzet was’.15

P. Vrijhoef versus H.H. Kuyper
Zoals gezegd had P. Vrijhoef bij de kerkenraad van Bloemendaal 
bezwaar gemaakt tegen Kuypers visie op Marcus 16: 9-20. Deze 
stuurde zijn predikant J.C. Brussaard naar Kuyper om de zaak 
‘in het reine te brengen’.16 Men vermoedde namelijk dat een en 
ander op een misverstand berustte. Toen de kwestie een maand 
later opnieuw aan de orde kwam, was Brussaard afwezig en 
werd niets genotuleerd over zijn gesprek met Kuyper.17 Wel 
besloot de kerkenraad op voorstel van Brussaard (mondeling 
door hulpprediker Wurth overgebracht18) aan Vrijhoef te vra-
gen hem de gevoerde correspondentie met Kuyper te overleg-
gen, ‘daar naar goed kerkrecht geen kerkeraad eenige aanklacht 
tegen een broeder kan in behandeling nemen dan wanneer 
gebleken is, dat hij zelf getracht heeft met dien broeder de zaak 
tot oplossing te brengen’.19 Het ligt voor de hand dat Kuyper 
Brussaard op het ontbreken van een onderzoek daarnaar had 
gewezen. Of er sprake is geweest van correspondentie tussen 
Vrijhoef en Kuyper is niet bekend, maar de raad wendde zich 
inderdaad tot Vrijhoef. Diens antwoord was aanleiding om de 
kerkenraad van Kralingen te vragen of Vrijhoef lid was van de 
Gereformeerde Kerk en ‘wat voorts van belang voor ons’ kan 
zijn.20 Op 28 december 1921 werd besloten dat Brussaard en 
Wurth een antwoord aan broeder Vrijhoef zouden concipiëren 
dat op de volgende kerkenraadsvergadering besproken zou 
worden.21

 Met het bezoek van Brussaard aan Kuyper en het besluit om 
aan Vrijhoef een afwijzend antwoord te sturen, leek de zaak 
opgelost. Vrijhoef stond in Kralingen bekend als een querulant22 
en Kuyper was een eerbiedwaardige, geleerde en belangrijke 
hoogleraar in de Gereformeerde Kerken. Het merkwaardige is 
echter dat op de vergadering van 12 januari 1922 geen spra-
ke meer was van een concept-antwoord aan Vrijhoef. Besloten 
werd aan Kuyper schriftelijk inlichtingen te vragen over zijn 
opvatting van de term ‘onechtheid in zijn schrijven van 9 april’. 
Het kan haast niet anders of de kerkenraad refereert hier aan 
een brief die Kuyper in het voorjaar van 1921 aan Vrijhoef had 
gezonden en die bij navraag nu op tafel kwam.23 Waarom men 
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niet besloot Kuyper uit te nodigen voor een gesprek, maar om 
hem schriftelijke inlichtingen te vragen, wordt uit de notulen 
niet duidelijk.
 Op de vergadering van 2 februari 1922 kwam een reactie van 
Kuyper ter sprake.24 Daarin verzocht deze of hij inzage mocht 
hebben in de met Vrijhoef gevoerde correspondentie. Die werd 
hem verstrekt. Tijdens het gesprek hierover werd erop gewezen 
dat Kuyper de laatste tijd geen kerkdiensten meer had bezocht. 
Hij was weliswaar ziek geweest, maar daarna was hij op reis 
gegaan en inmiddels gaf hij weer college. Besloten werd dat, 
wanneer het antwoord van Kuyper op de vraag naar diens ge-
bruik van de term ‘onechtheid’ binnen was, de broeders Mon-
nik en Tanis bij de familie Kuyper op huisbezoek zouden gaan. 
Pikant detail is dat, zoals gezegd, Monnik een schoonzoon was 
van ds. B. van Schelven, die gerekend moet worden tot de meer 
behoudende krachten in de Gereformeerde Kerken en die op 
goede voet stond met H.H. Kuyper. Monnik daarentegen was 
bevriend met Brussaard en Geelkerken en behoorde tot de meer 
vooruitstrevende krachten. Het antwoord van Kuyper liet lang 
op zich wachten en zou de kerkenraad nog veel hoofdbrekens 
kosten.25

 De kerkenraad besloot aan Vrijhoef te melden dat deze zaak 
als gevolg van ziekte van Kuyper niet eerder behandeld had 
kunnen worden, maar dat uit een brief van Kuyper gebleken 
was dat deze wat betreft de onderscheiding tussen tekstkritiek 
en Schriftkritiek dezelfde zienswijze bedoelde voor te staan 
als door professor F.W. Grosheide onder de titel ‘Een en an-
der over Schriftkritiek’ in De Reformatie was ontwikkeld, ‘met 
welke artikelen u in uw schrijven verklaart het roerend eens 
te zijn’.26 Daarmee mocht Vrijhoef het doen. Vreemd klinkt de 
mededeling dat de brief van Kuyper, ‘na gelezen te zijn door de 
kerkenraadsleden’, nader behandeld zal worden. Met Vrijhoef 
was men klaar, met Kuyper nog niet, en dat naar aanleiding van 
een en dezelfde verklaring van Kuyper.27

Al de Schrift is van God ingegeven
De behandeling van Kuypers brief vond uiteindelijk plaats 
op de speciaal hiervoor uitgeschreven vergadering van 3 juli 
1922.28 Voorzitter Brussaard opende de vergadering met de le-
zing van 2 Timotheus 3: 10-17:
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Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voor-
nemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. 11 
Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is 
in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgin-
gen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. 
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus 
Jezus, die zullen vervolgd worden. 13 Doch de boze mensen 
en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en 
wordende verleid. 14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd 
hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van 
wien gij het geleerd hebt; 15 En dat gij van kinds af de hei-
lige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in 
de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt 
zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Het is in de geschiedenis van de kerk een beroemde en beruchte 
passage, in het bijzonder vanwege vers 16: Al de Schrift is van 
God ingegeven. Door deze tekst te kiezen als lezing bij de ope-
ning van deze speciale vergadering, zette Brussaard de zaak op 
scherp. De inspiratie van de Bijbel stond op het spel!

Brussaard raadde de kerkenraad aan de zaak ‘eenvoudig ge-
loovig’ te bezien, wat dit dan ook mag betekenen.29 Tijdens 
de uitvoerige gedachtewisseling bleek dat er in de kring der 
kerkenraad veel bezwaren leefden tegen de opvattingen van 
Kuyper. Samengevat komt het erop neer dat geleerde mensen 
niet mogen uitmaken wat al dan niet tot Gods Woord behoort. 
Dit leidde tot de vraag wat de kerkenraad te doen stond. Vol-
gens Brussaard diende de kerkenraad Kuyper, als gelovig lid 
van de kerk van Bloemendaal, om inlichtingen vragen omtrent 
het standpunt dat hij innam tegenover heel de Heilige Schrift. 
Volgens hem was de geestelijke canoniciteit op de achtergrond 
geraakt, de wetenschappelijke canoniciteit was allesbeheersend 
geworden. Als dat het geval was, was Kuyper in strijd met de 
belijdenis, zo meende de voorzitter. Hij stelde daarom voor Kuy-
per mee te delen dat de zaak met Vrijhoef afgehandeld was, maar 
dat de kerkenraad zich verplicht voelde hem het volgende te 
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vragen: ‘Of hij blijkens zijn schrijven het al of niet canoniek 
zijn van een deel der Heilige Schrift laat afhangen van een we-
tenschappelijk onderzoek.’30

 Dit voorstel werd met algemene stemmen goedgekeurd. Uit-
drukkelijk staat er bij dat dit Kuyper gevraagd zal worden in 
zijn hoedanigheid van lid van de kerk van Bloemendaal. Bedoeld 
wordt: niet als hoogleraar aan de theologische faculteit. Sommi-
gen voelden natuurlijk al nattigheid. Zijn dit thema’s voor een 
gesprek tussen een theologisch hoogleraar en de kerkenraad van 
zijn woonplaats? Of hoort dit elders thuis? Maar dat was een 
formele kwestie. Waar het ten diepste om ging, was Kuypers 
trouw aan de belijdenis. Men besloot overigens de brief, die 
op 10 juli werd opgemaakt en gedateerd, pas na de vakantie te 
verzenden.31

 Op 2 oktober 1922, drie maanden later, bleek dat de brief aan 
Kuyper nog steeds niet was verzonden in verband met diens ver-
blijf buitenslands en de vakantie. De brief ging alsnog de deur 
uit, maar bleef gedateerd 10 juli 1922. Op 11 december stond 
de zaak weer op de agenda. Er was zowel van Vrijhoef als van 
Kuyper een reactie ontvangen.32 Omdat het een belangrijke zaak 
betrof, werd de behandeling ervan uitgesteld tot de volgende 
vergadering. Anderen wilden de zaak nog voor het einde van 
het jaar in een afzonderlijke vergadering afhandelen, ook al 
omdat sommige broeders, die de zaak goed kenden, binnenkort 
afscheid zouden nemen als ambtsdrager. Men besloot de zaak 
op de eerste vergadering van het nieuwe jaar te behandelen, 
in aanwezigheid van de dan afgetreden ambtsdragers Baars en 
Monnik.

Het was op dit moment dat Geelkerken door Brussaard werd 
bijgepraat.33 Brussaard had zijn vriend hierover al eerder in 
vertrouwen genomen en hem de uiteenzetting van Kuyper van 
20 februari 1922 laten lezen.34 Een brief die ‘ook jou bedenkelijk 
voorkwam’. De kerkenraad had toen, zo vervolgde Brussaard, 
nadere inlichtingen gevraagd. Hoe verhouden zich de ‘men-
schelijke insluipsels’ tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis? 
Het antwoord was kortgeleden binnengekomen, zo schreef hij. 
Daaruit bleek dat Kuyper zeer verbaasd was dat de kerkenraad 
de zaak nu zelf ter hand had genomen en dat hij niet op de zaak 
wilde ingaan. Hij wilde eventueel wel de kerkenraad monde-
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ling informeren over een zaak waar deze weinig verstand van 
had, namelijk de tekstkritiek. Maar was er niet ook een vraag 
naar zijn trouw aan de belijdenis? In dat geval wilde Kuyper 
niet komen omdat de kerkenraad niet bevoegd was. Dit hoorde 
thuis bij deputaten van de generale synode. De relatie tussen de 
theologische faculteit en de gkn was namelijk geregeld in een 
overeenkomst, vaak aangeduid als ‘het contract’. Daarin was 
opgenomen dat het toezicht op de hoogleraren en hun onder-
wijs berustte bij speciaal daartoe benoemde deputaten voor het 
verband met de theologische faculteit der Vrije Universiteit.35 
Dit ‘zaakje wordt hoog opgezet’, zo schreef Brussaard aan Geel-
kerken. De vraag was hoe kerkrechtelijk zuiver te handelen. Hij 
zag drie mogelijkheden. 1. Vragen om voorlichting. Maar dat 
wilde de kerkenraad niet, want dat had deze niet nodig 2. Twij-
felen aan de trouw aangaande de belijdenis kon de kerkenraad 
niet, want dat was nog niet aan de orde. 3. Daarom was de beste 
optie: doen alsof de kerkenraad niet begrijpt hoe beide, insluip-
sels en belijdenis, zich tot elkaar verhouden. Daarop wilde de 
kerkenraad een nadere toelichting. Als er geen bevredigend 
antwoord zou komen, zou de kerkenraad, als een officier van 
justitie, de zaak aankaarten bij deputaten voor het verband. Hij 
verzocht Geelkerken eens over deze dingen te komen praten. 
Of Geelkerken aan de uitnodiging gehoor heeft gegeven, is niet 
bekend. Maar de brief van Brussaard laat wel zien dat er sprake 
was van een verborgen agenda! Alle latere ontkenningen ten 
spijt, men twijfelde wel degelijk aan Kuypers trouw aan de be-
lijdenis en men was bereid Kuyper aan te klagen bij deputaten 
van de generale synode.

Escalatie
Op de vergadering van 3 januari 1923 werd eerst een antwoord 
geformuleerd op de eerdergenoemde brief van Vrijhoef, die 
blijkbaar bezwaar had aangetekend tegen het besluit van de 
Bloemendaalse kerkenraad zijn klacht niet ontvankelijk te ver-
klaren.36 De kerkenraad meende dat de argumenten van Kuyper 
voor Vrijhoef afdoende waren. Over de vraag of die argumenten 
ook voor de kerkenraad zelf afdoende waren, wilde de kerken-
raad zich tegenover Vrijhoef niet uitlaten, zo werd hem uit-
drukkelijk gemeld. Als hij toch nog bezwaren tegen Kuypers 
publiek optreden als hoogleraar mocht hebben, zoals uit zijn 
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brief kon worden opgemaakt, dan diende hij zich te vervoegen 
bij deputaten voor het verband. Ook vermaande de kerkenraad 
Vrijhoef ‘met vriendelijke ernst’ om ‘zonder bewijs’ niet zulke 
krasse uitspraken te doen, zoals die in zijn brief voorkwamen. 
Anders kon het nog wel eens zover komen dat hij door zijn eigen 
kerkenraad zou worden vermaand.
 Hierna kwam het schrijven van Kuyper aan de orde, zijn ant-
woord op de brief van de kerkenraad van 10 juli 1922 (verzon-
den 2 oktober 1922). Kuyper meende dat de kerkenraad zich 
met dingen bemoeide die hem niet aangingen. Zijn trouw aan de 
belijdenis was een zaak van deputaten. Brussaard was het hier 
niet mee eens, mede omdat de raad reageerde op wat Kuyper 
hem had geschreven. Ook Monnik wees daarop: Kuyper had 
als lid van deze gemeente een brief aan de kerkenraad gestuurd 
en daarover waren vragen gerezen. Het was een kwestie van 
zielzorg en die behoorde aan de raad. Dat Vrijhoef reageerde 
op publieke uitingen van Kuyper, voortvloeiende uit zijn on-
derwijs, liet hij gemakshalve ongenoemd. Later zou Kuyper het 
betreuren dat hij niet van meet af aan bezwaar had aangetekend 
tegen de handelwijze van de kerkenraad.
 Tijdens de voortgezette behandeling op 15 januari 1923 werd 
geconstateerd dat de kerkenraad deze zaak niet gezocht had, 
maar dat deze op zijn weg was geplaatst. Daarom kon hij niet 
anders dan de zaak ‘in gehoorzaamheid en biddend’ in behan-
deling nemen. Hetgeen hij overigens met een zekere gretigheid 
deed, zo lijkt uit de notulen te kunnen worden opgemaakt. De 
raad, zo werd geconcludeerd, diende aan Kuyper te vragen: 
‘Hoe staat U tegenover geheel Gods Woord. En dan niet we-
tenschappelijk, maar eenvoudig geloovig. En dan tevens niet 
alleen tegen over Gods Woord, maar ook tegen over onze Geref. 
Geloofsbelijdenis, bestaande uit 37 artikelen.’37

 In die trant werd een brief opgesteld.38 De raad wilde nade-
re inlichtingen hebben over enkele uitlatingen van Kuyper in 
diens brief van 20 februari 1922. Deze hadden namelijk de vraag 
doen rijzen ‘hoe een Schriftbeschouwing, die de canoniciteit 
van heele Schriftgedeelten onder meer afhankelijk maakt van 
het toekomstig resultaat der wetenschappelijke onderzoekin-
gen, zich rijmen laat met de ondubbelzinnige geloofsbelijdenis 
aangaande de H. Schrift, bepaaldelijk in Art. 5 van onze Neder-
landsche confessie’.39 Daaruit sprak volstrekt geen wantrouwen 
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ten aanzien van Kuyper en evenmin beoogde dit een onderzoek 
te zijn naar de wijze waarop Kuyper zijn hoogleraarschap in-
vulde, zo meende de kerkenraad. Het raakte de taak van het 
opzicht over de kudde Gods. De kerkenraad voelde zich daarbij 
gesteund door artikel 2 van het contract tussen de gkn en de 
theologische faculteit van de vu, waarin geregeld werd wat er 
moest gebeuren als een hoogleraar door zijn kerkenraad onder 
censuur werd gesteld.40 Hier werd dus, met andere woorden, 
het goed recht van een kerkenraad erkend om een hoogleraar 
onder censuur te plaatsen. Aldus de kerkenraad in zijn brief 
van 16 januari 1923 aan Kuyper, die blijkens de notulen de 17e 
januari bij Kuyper bezorgd werd.
 Dit antwoord van de kerkenraad aan Kuyper werd door Brus-
saard ter kennisgeving aan Geelkerken verzonden.41 In een be-
geleidend schrijven meldde hij dat Kuyper, nota bene op een 
zaterdagmiddag, wel drie uur bij hem had zitten praten. De 
hooggeleerde had hem onder meer voorgehouden dat als de 
zaak bij deputaten kwam, de kerkenraad zonder meer op zijn 
nummer zou worden gezet.42 Ook allerlei persoonlijke onvrien-
delijkheden gingen over tafel. Het waren bepaald geen vrien-
den, Brussaard en Kuyper.
 Op maandag 29 januari 1923 lag er een antwoord van Kuy-
per ter tafel.43 Uit de samenvatting van Brussaard in een brief 
van 15 februari aan Geelkerken valt op te maken dat Kuyper 
allereerst had gewezen op het feit dat de zaak op 3 juli 1922 
was afgehandeld en dat de kerkenraad er daarom niet meer op 
terug kon komen.44 Ook wees Kuyper nogmaals op het feit dat 
dit geen zaak voor de kerkenraad was, maar voor deputaten. 
Eventueel wilde hij de kerkrechtelijke kant van de zaak wel 
komen uitleggen.45 ‘Het is een listig opgezette val waarin we 
echter niet ingeloopen zijn’, aldus Brussaard aan Geelkerken. 
De raad besloot advies te vragen aan de Kamper kerkrechtdes-
kundige H. Bouwman en aan ds. B. van Schelven, sedert kort 
te Bloemendaal woonachtig. Bij wie hoorde de zaak eigenlijk 
thuis? Het is duidelijk dat de kerkenraad niet zeker was van 
de juiste procedure. Vandaar dat er advies werd gevraagd. Aan 
Kuyper schreef men in een op 9 februari gedateerde brief onder 
meer dat de raad indertijd weliswaar had gemeld dat de zaak 
met Vrijhoef was afgehandeld, maar dat in dezelfde brief ook 
melding was gemaakt van het feit dat bij de kerkenraad nog wel 
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enige vragen leefden naar aanleiding van Kuypers brief van 20 
februari 1922.46 Het kerkrechtelijke bezwaar deed men af door 
te stellen dat de raad geen navraag deed naar zijn trouw aan 
de belijdenis, maar naar enkele uitlatingen in zijn ‘particulier 
schrijven’ van 20 februari 1922.

Ondertussen had Kuyper kerkvisitatoren ingeschakeld en de 
kerkenraad van Bloemendaal ontving een brief van ds. W. 
Breukelaar van Zaandam. Deze verzocht om op 5 maart de 
vergadering te mogen bezoeken. Er was namelijk kerkvisitatie 
aangevraagd door Kuyper vanwege het feit dat er een geschil 
zou bestaan tussen hem en de kerkenraad.47 In een brief aan 
Geelkerken kon Brussaard zijn woede daarover nauwelijks on-
derdrukken.48 Ook de kerkenraad was hiermee bepaald niet 
blij.49 Betwijfeld werd of een lid der gemeente visitatie mocht 
aanvragen wanneer er absoluut geen sprake was van een geschil, 
maar van zielzorg ‘waar hij evenwel niet van gediend is’. En 
overigens waren ds. H.C. van den Brink en ds. F. Kramer door de 
classis aangewezen als visitatoren. Waarom dan nu Breukelaar 
en een andere, door hem niet met name genoemde, visitator? 
In zijn reactie verzocht de kerkenraad aan Breukelaar om voor-
lopig af te zien van visitatie en te wachten tot de aanstaande 
vergadering van de classis Haarlem.50 Besloten werd tevens in 
deze kwestie advies te vragen aan professor Bouwman en kerk-
rechtspecialist ds. Joh. Jansen te IJmuiden.51 Of hun advies een 
rol heeft gespeeld, is niet duidelijk, maar Breukelaar krabbelde 
terug.52 De kerkenraad besloot verder opheldering te vragen aan 
de classis over de gang van zaken. Het schijnt dat Bloemendaal 
door de classis geheel in het gelijk werd gesteld.53

Op 8 maart 1923 kwam een schrijven van Kuyper van 2 maart 
1923 ter tafel. Omdat de kerkenraad geweigerd had hem monde-
ling te horen, weigerde hij van zijn kant schriftelijk te antwoor-
den, zo stelde hij.54 Hierop antwoordde de kerkenraad dat van 
een algemene weigering geen sprake was in die brief, wel van 
een weigering om over de twee specifieke, door Kuyper opge-
worpen punten te overleggen. De raad herhaalde zijn verzoek 
om nadere inlichtingen.55

 Op 3 april 1923 las Monnik, geen kerkenraadslid meer, maar 
wel betrokken bij de afhandeling van deze kwestie, een brief 
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van Kuyper voor, gedateerd 23 maart 1923.56 Allereerst gaf Kuy-
per aan dat hij zich diep beledigd voelde vanwege het feit dat 
hij niet in de gelegenheid werd gesteld zijn bezwaren kenbaar 
te maken. Hij vond dat onwellevend en een krenking van zijn 
rechten. Daarom deed hij nu een uitgebreide memorie van toe-
lichting aan de kerkenraad toekomen. Hij wilde desnoods wel 
komen, maar zonder dat hij daarmee het recht van de kerken-
raad erkende om zich hiermee te bemoeien. Wel wilde hij tot 
het uiterste gaan om dit misverstand uit de weg te ruimen. Hij 
eiste echter vooraf dat de kerkenraad zou verklaren:

 1 dat de kerkenraad zijn schrijven van 10 juli 1922 terug-
nam en dat daarmee ook de vervolgcorrespondentie als 
vervallen zou worden beschouwd;

 2 dat van enig wantrouwen t.a.v. Kuypers trouw aan de be-
lijdenis geen sprake was en de kerkenraad dus allerminst 
bedoelde een onderzoek in te stellen naar diens trouw 
daaraan;

 3 dat een eventueel gesprek niet bedoeld was als toezicht 
en al helemaal niet om de kerkenraad als rechter te laten 
optreden ten einde een oordeel over deze zaak uit te spre-
ken;

 4 dat het de bedoeling was om door deze broederlijke be-
spreking samen met hem een misverstand uit de weg te 
ruimen.

Ook voegde hij bij deze brief een uitgebreide Memorie van toe-
lichting.57 Daarin verwees hij naar zijn eerste antwoord, van 11 
december 1922. Hij had zich daarin bereid verklaard om op de 
vragen te antwoorden, en als de kerkenraad hem voor een broe-
derlijke bespreking had uitgenodigd, was hij zeker gekomen. 
Maar van een broederlijk handelen was geen sprake geweest. 
Eerst werd Vrijhoef, door zijn eigen kerkenraad een querulant 
genoemd, de deur gewezen en daarna had de kerkenraad Kuy-
per een schriftelijk verhoor willen afnemen. Alsof men een dos-
sier wilde aanleggen met het oog op een kerkelijk vonnis. Hij 
had dit dan ook aan de orde gesteld. Van een onderzoek naar zijn 
trouw aan de belijdenis kon geen sprake zijn. De kerkenraad was 
echter met een ontwijkend antwoord gekomen, de vraag bleef. 
Achtte de kerkenraad zich bevoegd om eventueel met een ker-
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kelijk vonnis over Kuypers trouw aan de belijdenis te komen? 
Vervolgens merkte Kuyper op dat de kerkenraad het had doen 
voorkomen alsof hij de canoniciteit van hele Bijbelgedeelten 
afhankelijk zou stellen van wetenschappelijk onderzoek. ‘Maar, 
wanneer de kerkenraad meent dat ik er zulk een Schriftbeschou-
wing op na houd, durft de Kerkeraad dan nog voor God vol te 
houden, dat uit de mij gestelde vragen volstrekt geen wantrou-
wen spreekt?’ Verder maakte hij bezwaar tegen het feit dat de 
kerkenraad meende deze zielzorg te moeten laten verlopen via 
een ‘schriftelijke correspondentie’. Hij verwees in dit verband 
naar Handelingen 20: 20 en de kerkorde, artikel xxxiii, waaruit 
opgemaakt kan worden dat deze zielzorg diende te geschieden 
in de vorm van een huisbezoek. Wat de kerkenraad deed, was 
geen zielzorg. Als dit op een misverstand berustte, kon de ker-
kenraad dit gemakkelijk wegnemen door de brief van 10 juli 
terug te nemen.
 Na deze proloog volgden nog drie grote bezwaren.
 In de eerste plaats wees Kuyper erop dat het bezwaar van 
Vrijhoef was afgehandeld. De kerkenraad kon dan niet hetzelfde 
bezwaar opnieuw in stelling brengen. Dit was, kerkrechtelijk 
bezien, een onjuiste daad. Weliswaar beweerde de kerkenraad 
dat zijn bezwaren geheel anders zijn dan die van Vrijhoef en 
samenhangen met de antwoorden in de brief van 20 februari 
1922. Maar in beide gevallen ging het om de echtheid van Mar-
cus 16: 9-20. En die uitspraken waren bedoeld als antwoord op 
gestelde vragen zodat de kerkenraad Vrijhoef kon antwoorden. 
Daarom was er geen sprake van een nieuwe zaak.
 Het tweede bezwaar betrof de ontkenning van het feit dat het 
ging om een onderzoek naar Kuypers trouw aan de belijdenis. 
De kerkenraad had het verband tussen de belijdenis en Kuypers 
visie op Marcus zelf gelegd in zijn brief van 10 juli 1922. Het 
was dus wel degelijk een onderzoek naar Kuypers trouw aan 
de belijdenis. Maar dat behoorde toe aan deputaten. Het was 
in feite al een ongeoorloofde daad dat de kerkenraad inging op 
de brief van broeder Vrijhoef. Het was van Kuypers zijde louter 
welwillendheid geweest de kerkenraad toen te antwoorden.
 Ten derde ging Kuyper nog eens uitvoerig in op het onder-
scheid dat door de kerkenraad gemaakt werd tussen ‘Kuyper als 
hoogleraar’ en ‘Kuyper als gemeentelid’. Ad absurdum doorge-
voerd had hij moeten antwoorden: als gemeentelid weet ik van 
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canoniek en Schriftkritiek niets af. De gehele procedure was 
tegen de kerkorde en tegen Gods ordinantiën. De kerkenraad 
kan over zulke zaken helemaal niet oordelen. Dat blijkt ook wel 
hieruit dat de kerkenraad had gesproken over de canoniciteit 
van een tekst, terwijl die term alleen maar bestaat in verband 
met een heel bijbelboek. En alleen de katholieke kerk heeft een 
canonieke tekst vastgesteld met de Vulgaat. Hij had diezelfde 
termen gebruikt als de kerkenraad om niet vitterig over te ko-
men en te zorgen dat de kerkenraad hem zou begrijpen. Hij had 
trouwens zijn hele visie neergelegd in De Heraut van 20 februari 
1921.
 Nadat hij nogmaals had aangegeven dat hij zich zeer gekrenkt 
voelde, eindigde hij met een openhartige en ondubbelzinnige 
verklaring aangaande de Schrift.

Ik verklaar [daarom] dat ik van harte geloof al wat in onze 
belijdenis aangaande de Heilige Schrift beleden wordt; dat 
ik de Heilige Schrift, d.w.z. al de canonieke boeken die in 
Art. V. der Confessie genoemd worden, aanneem en houd 
voor het onfeilbare Woord Gods; dat ik dit geloof op grond 
niet van wetenschappelijke onderzoekingen maar van het 
getuigenis des Heiligen Geestes in onze harten, en dat ik in 
dat geloof door Gods genade wensch te leven en te sterven.

Bloemendaal krabbelt terug
Nadat deze brief van Kuyper was voorgelezen en becommen-
tarieerd, legde Monnik een concept-antwoord ter tafel. Gezien 
het belang van de zaak werd besloten dit antwoord onder de 
kerkenraadsleden rond te zenden en daarna pas een definitief 
antwoord op te stellen. Ook – maar dat vermelden de notulen 
niet – werden Van den Brink en Geelkerken uitgenodigd mee 
te werken aan de samenstelling van het antwoord.58

 Het definitieve antwoord aan Kuyper vangt aan met het wijzen 
op het feit dat Kuyper de hele gang van zaken als zeer krenkend 
en grievend had ervaren.59 Door die gemoedsgesteldheid van 
Kuyper werden de feiten ‘subjectief’ gekleurd en overdreven, 
ja zelfs als onrecht voorgesteld. Ook verweet de kerkenraad 
Kuyper een kwalijke methode van redeneren door de feiten te 
verdraaien. Zo had Kuyper zich helemaal niet bereid verklaard 
een en ander toe te lichten maar juist bezwaar gemaakt. Pas in 
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zijn brief van 23 maart jl. had Kuyper zich bereid getoond om 
des vredes wille tot een broederlijke bespreking, maar dat alleen 
onder voorwaarden. Dat is geen bereidverklaring, meende de 
kerkenraad. Ook ontkende de kerkenraad dat hij als rechter zou 
willen optreden inzake Kuypers trouw aan de belijdenis, het 
ging slechts om een nadere verklaring. En over de bevoegdheid 
van de kerkenraad wilde de raad niet met Kuyper in discussie 
treden. Op deze en andere punten werden de dingen steeds 
verkeerd voorgesteld. Het mocht daarom duidelijk zijn dat van 
een terugnemen van de brief van 10 juli 1922 geen sprake kon 
zijn. Wel verklaarde de kerkenraad dat hij niet bedoelde een 
onderzoek naar Kuypers trouw aan de belijdenis in te stellen of 
als rechter over hem op te treden. Tenslotte wilde de kerkenraad 
gaarne met hem mondeling van gedachten wisselen.
 Toen er op 7 mei 1923 nog geen reactie was gekomen, werd 
besloten Kuyper om een antwoord te verzoeken.60 Daarmee 
was men echter te haastig, want de volgende dag kwam er een 
uitvoerige brief van Kuyper. Deze is helaas niet bewaard ge-
bleven. Uit de reactie van de kerkenraad in zijn vergadering 
van 14 mei 1923 valt op te maken dat men elkaar nog niets 
genaderd was. Integendeel, Kuyper had gedreigd het hogerop 
te zoeken. Uitdrukkelijk werd Kuyper nogmaals uitgenodigd 
tot een mondelinge toelichting op enkele ‘nog steeds duistere 
uitlatingen’ in Kuypers brief van 20 februari 1922.61 Ook nu weer 
had er, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering, overleg 
met Geelkerken plaats.62 Aan de broeders G. Meppelink en H. 
van Riessen werd opgedragen de brief bij Kuyper te bezorgen en 
hem ook mondeling te verzoeken de kerkenraad te antwoorden. 
Ze kregen tevens het advies direct na dat gesprek hun bevindin-
gen op schrift te stellen ‘opdat deze bij het doché [sic] kunnen 
gevoegd worden’. De brief was gedateerd 15 mei.63

 Op 23 mei werd het antwoord van Kuyper, gedateerd 19 mei 
1923, voorgelezen. Daaruit blijkt dat Kuyper bereid was de 
gewraakte uitlatingen mondeling te komen toelichten. In zijn 
reactie aan Kuyper maakte de kerkenraad melding van de aan-
wezigheid van Monnik en Baas, de afgetreden ouderlingen. Per 
omgaande werd daartegen door Kuyper bezwaar gemaakt en de 
kerkenraad kon niet anders dan dit bezwaar honoreren.64 Zo 
verscheen Kuyper op 24 mei 1923 ter vergadering, om eindelijk 
enkele gewraakte uitlatingen toe te lichten. Kuyper nam niets 
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terug, zo blijkt uit het verslag.65 Hij handhaafde bijvoorbeeld 
de uitdrukking ‘menschelijke insluipsels’. De canoniciteit van 
de Bijbelboeken berust namelijk op de inspiratie en die gold 
alleen profeten en apostelen. De overschrijvers hebben fouten 
gemaakt. Hij had in dit verband gewezen op de kanttekening 
in de Statenvertaling aan het slot van de brief aan de Korintiërs, 
waar dat expliciet wordt toegegeven. Dit alles heeft echter op 
de leer des heils geen invloed en is in feite beperkt tot Marcus 
16, Johannes 7: 53-8:11 en 1 Johannes 5: 7, zo had Kuyper op-
gemerkt. Het al dan niet canoniek verklaren van deze teksten 
is een zaak van tekstkritiek. Overigens is het de Geest die ons 
overtuigt van de Schrift als Gods Woord, niet de wetenschap.
 Hierna volgde nog een uitgebreide discussie en werden enkele 
conclusies getrokken. Haast ten overvloede herhaalde Kuyper 
nooit gezegd of bedoeld te hebben dat de canoniciteit van de 
Bijbelboeken afhankelijk was van de resultaten van weten-
schappelijk onderzoek. Ook herhaalde hij wat hij al eerder had 
geschreven, namelijk dat de canoniciteit van de Schrift niet 
alleen het autographon betreft maar wel degelijk de Bijbel zoals 
wij die kennen, ‘in dien onvasten vorm, in dien overgeleverden 
tekst met zijn vele moeilijkheden en kruisen’. De Geest doet 
ons het onfeilbare Woord kennen door middel van de Schrift 
‘in haar knechtelijke gestalte’, gelijk ook het vleeschgeworden 
Woord tijdens Zijn omwandeling op aarde, de gestalte van een 
dienstknecht heeft aangenomen’. Hiermee kwam hij ongetwij-
feld aan enkele bezwaarden tegemoet.
 Na zijn vertrek wilden sommige broeders niet diens onaan-
gename wijze van optreden bij het binnenkomen en bij het 
vertrek verzwijgen. Hij had zich niet verwaardigd fatsoenlijk te 
groeten. Zelfs een hoofdknikje kon er niet af, alleen de voorzitter 
kreeg een hand.66 Kuyper had daarmee duidelijk laten merken 
wat hij van de hele zaak vond en de kerkenraad moet dat hebben 
gevoeld. Desondanks besloot de kerkenraad in zijn vergadering 
van 28 mei 1923 aan Kuyper mee te delen dat de raad thans 
geen aanleiding had tot verdere vragen en dat de zaak daarmee 
beëindigd was. ‘De kerkeraad is door deze gewenschten afloop 
dankbaar gestemd en hoopt van harte dat gelijke gevoelens ook 
bij U aanwezig zullen zijn.’67
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Slotopmerkingen
Is H.H. Kuyper in 1922/1923 door het oog van de naald gekro-
pen? Evenals zijn collegae C. van Gelderen en H. Bavinck eerder 
kreeg ook hij te maken met waakzame gelovigen die onraad 
bespeurden.68 Evenals het geval was bij Van Gelderen betrof 
het de visie op de Heilige Schrift. Maar anders dan zijn beide 
collegae werd hij niet belaagd vanuit de conservatieve hoek van 
de gkn maar vanuit de ‘progressieve’ hoek. De vraag is wel hoe 
dreigend de situatie voor hem was. Ging het hier echt om de 
trouw aan de belijdenis of speelde er iets anders?
 Zoals ik boven reeds aangaf raakte de sfeer in de gkn na 1920 
in snel tempo verziekt en sneuvelden talloze persoonlijke ver-
houdingen. Er heerste een ‘sfeer van verdachtmaking’, aldus 
Kuyper.69 Dat laatste heeft hier zeker een grote rol gespeeld. 
Natuurlijk. Op allerlei punten verschilden Brussaard en Kuyper 
van mening. Maar hier lijkt toch ook een persoonlijk aspect een 
rol te hebben gespeeld, want Brussaard was bijzonder gebeten 
op Kuyper, zoals uit bovenstaande voldoende duidelijk mag 
zijn. Het is heel goed mogelijk dat hij hem diens rol in de kwes-
tie-Netelenbos kwalijk nam. In deze gespannen sfeer volgde de 
kerkenraad van Bloemendaal een koers die eerder olie op het 
vuur was dan dat deze de spanningen terugdrong. Ik wijs op 
enkele procedurele zaken.
 Dat de kerkenraad schriftelijk antwoord van Kuyper verlang-
de is de sfeer niet ten goede gekomen en is van die crisissfeer 
een uiting. Gebruikelijk was dat in zulke gevallen eerst met 
elkaar gesproken werd. Dat dit niet gebeurde heeft Kuyper ge-
interpreteerd als ware de kerkenraad van plan een dossier aan 
te leggen. Hij was daar boos over, evenals over het feit dat van 
hem een schriftelijke verklaring werd verlangd. Het komt daar-
naast vreemd over de klacht van Vrijhoef naar aanleiding van 
een brief van Kuyper ongegrond te verklaren en tegelijkertijd 
op grond van dezelfde brief nadere inlichtingen aan Kuyper 
te vragen. Het is spijtig dat de bewuste brief van Kuyper aan 
Vrijhoef niet bewaard is gebleven, maar dat neemt niet weg dat 
hier iets vreemds is gebeurd. Het was bovendien nogal slordig 
om dit pas drie maanden na de besluitvorming aan Kuyper te 
melden. Ook dat is de communicatie niet ten goede gekomen. 
Een volgend punt is dat de kwestie toch eigenlijk bij deputaten 
voor het verband thuishoorde. Natuurlijk behoorde het herder-

009 Door het oog van de naald.indd   189 14-09-15   22:09



190 gereformeerden onder elkaar

lijk opzicht over alle gemeenteleden aan de kerkenraad, dus ook 
het opzicht over Kuyper. Maar daar de hele kwestie voortkwam 
uit een gesprek tussen Kuyper en zijn leerling Netelenbos, kon 
niemand ontkennen dat het hier in het bijzonder om Kuyper 
als hoogleraar ging en dat het toezicht op diens trouw aan de 
belijdenis een zaak was voor de generale synode, i.c. de de-
putaten voor het verband met de vu. Het onderscheid dat de 
kerkenraad maakte tussen Kuyper als gemeentelid en Kuyper 
als hoogleraar doet kunstmatig aan. Zelfs als het handelen van 
de kerkenraad niet tegen de kerkorde inging, dan nog was het 
onverstandig dat de kerkenraad zich met een ingewikkelde zaak 
als tekstkritiek bezig ging houden. Het verslag van de bewuste 
vergadering laat ook zien hoe weinig de kerkenraad daarvoor 
was toegerust.
 Ook inhoudelijk kan men vragen stellen bij deze zaak. Im-
mers, het onderscheid tussen Schriftkritiek en tekstkritiek was 
in gereformeerde kring bekend. Het heeft Gode niet beliefd 
‘ons de onfeilbare autographa te doen overblijven’, zo stelde 
A. Kuyper in zijn Encyclopaedie.70 De tekst van de autographa 
was al spoedig op tal van punten onzeker geworden. Dit alles 
geschiedde echter ‘binnen zekere grenzen die door God zelf 
bepaald werden en die, krachtens den aard en de roeping der 
Schriftuur, alle zoodanig vervalsching voorkomen moesten, 
waardoor de waarheid en alzoo de toekomst der kerk, op losse 
schroeven zijn gezet.’71 H.H. Kuyper bleef binnen deze grenzen. 
Hij ondervond daarbij steun van Hepp, die vierkant achter hem 
ging staan en ook van Grosheide, die in een artikelenreeks over 
de Schriftkritiek stelde dat vragen stellen bij de echtheid van 
sommige Bijbelgedeelten nog niet hetzelfde was als twijfelen 
aan de betrouwbaarheid van de Schrift. Dit alles geeft aan de 
hele zaak een enigszins raadselachtig karakter. Was de zaak 
aangekaart geworden bij deputaten, dan was deze mijns inziens 
heel snel afgewikkeld geweest. Dat niet-theologisch geschoolde 
kerkenraadsleden van sommige uitdrukkingen zijn geschrok-
ken, is niet onvoorstelbaar. Maar de juiste herderlijke zorg was 
geweest om die verontrusting in te dammen, bijvoorbeeld door 
Kuyper uit te nodigen voor een gesprek.
 Of er dan geen verschillen waren tussen Kuyper en Brussaard? 
Jazeker. De laatste had in 1919 een toespraak voor gereformeerde 
studenten gehouden over het Schriftgezag en daarbij ingezet bij 
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het getuigenis des Heiligen Geestes als de bron van onze overtui-
ging dat de Schrift Gods Woord is en gezag verdient.72 Daarna 
pas kwam de vraag aan de orde op welke terreinen de Schrift 
gezag voor ons heeft.73 Het geheel ademt een vrome, enigszins 
bevindelijke atmosfeer, meer dan de artikelen van Kuyper, die 
veel zakelijker overkomen. In die richting wijst ook het door 
Wurth tijdens een van de vergaderingen gemaakte onderscheid 
tussen geestelijke en wetenschappelijke canoniciteit. Maar of 
het genoeg was om Kuyper op het matje te roepen betwijfel ik. 
Het wist bovendien de overduidelijke persoonlijke animositeit 
niet uit. Er speelde meer dan een verschil in spiritualiteit.
 Toen Brussaard voor de kerkenraad de rol van officier van jus-
titie zag gloren en dat aan zijn vriend Geelkerken meedeelde, 
liet hij zich recht in het hart kijken. Kuyper heeft de sfeer goed 
aangevoeld: men wilde hem aanspreken op zijn trouw aan de 
belijdenis. En ook het beroep op artikel 2 van het contract is ont-
hullend: de kerkenraad was erop uit een tuchtzaak tegen Kuyper 
te beginnen. Dat het inderdaad om de trouw aan de belijdenis 
ging, staat zonder meer vast. Het is, zo stelde Kuyper terecht, de 
kerkenraad die het verband tussen Kuypers visie op Marcus 16 
en de belijdenis heeft gelegd. De voortdurende ontkenning dat 
het hier om te doen was, komt in het licht daarvan niet geloof-
waardig over. Dat Geelkerken door Brussaard op de hoogte werd 
gehouden is een schending van het ambtsgeheim geweest. Het 
hele verhaal krijgt daardoor iets van een complot als reactie op 
de kwestie-Netelenbos: ‘We zullen Kuyper eens terugpakken.’ 
Die indruk wordt nog versterkt door het feit dat Geelkerken en 
Van den Brink als adviseurs te hulp werden geroepen.
 Tot slot verdient de gedachte overweging dat het Brussaard 
niet zonder meer om revanche ging, maar ook om zijn eigen 
positie, zowel in de kerkenraad van Bloemendaal als in de gkn 
in het algemeen. Zijn arbeid voor de ncsv, zijn opkomen voor 
Netelenbos en zijn vriendschap met Geelkerken bezorgden hem 
in toenemende mate een slechte naam in gereformeerd Neder-
land. Hij staat in de historiografie bekend als een bruggenbou-
wer. Maar uit dit onderzoek blijkt dat Brussaard het conflict 
niet schuwde. Dat beeld wordt bevestigd door onderzoek in 
het Archief Geelkerken. Hij was achter de schermen intensief 
bij de strijd van Geelkerken betrokken. Maar toen puntje bij 
paaltje kwam en Geelkerken werd afgezet, bleef Brussaard ge-
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reformeerd. Vóór die tijd speelde hij een belangrijke rol in de 
toenemende spanning in de Gereformeerde Kerken. Juist daar-
om werd hij door zijn voormalige medestanders in 1927, toen 
hij definitief koos voor de gkn, zo hard aangevallen.74 Dit artikel 
laat zien dat Geelkerken en Van den Brink hem niet ten onrechte 
tot hun medestanders hadden gerekend.

Noten
 1. Ik dank de kerkenraad van deze kerk voor de bereidheid mij inzage in 

het archief te verlenen. De notulen uit de jaren 1921-1923 zijn bewaard 
gebleven. Correspondentie over deze kwestie is niet bewaard gebleven 
tenzij in de vorm van een afschrift in de notulen van de kerkenraad. Dit 
artikel, dat oorspronkelijk in 2009 verscheen, is hier en daar bewerkt 
en aangevuld met recent verschenen literatuur over de kwestie-Geel-
kerken.

 2. De Heraut, 2 januari 1921, ‘Het slot van het Evangelie van Marcus’; 
De Heraut, 20 februari 1921, ‘In strijd met artikel iv der confessie’; De 
Heraut, 20 maart 1921, ‘Calvijn en Art. 4 onzer confessie’.

 3. Zie hierover Maarten J. Aalders, Heeft de slang gesproken? Het strijdbare 
leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) (Amsterdam 2013), en idem, Een 
handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barneveld 
2012).

 4. Over deze periode in de geschiedenis van de gkn zie men H.C. Endedijk, 
De Gereformeerde Kerken in Nederland i-ii (Kampen 1990-1992), aldaar 
i, 133-146; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkge-
schiedenis (Kampen 2006) 727-731 en Aalders, Heeft de slang gesproken?

 5. Ik volg hier D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke 
studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeer-
de wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Meppel/Kampen 1972).

 6. Over de verhoudingen in deze jaren zie men D.Th. Kuiper, ‘Gefnuikte 
vernieuwing’, in: D.Th. Kuiper, Tussen observatie en participatie. Twee 
eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsper-
spectief (Hilversum 2002) 123-152. Hij spreekt over ‘behouders’ en ‘ver-
nieuwers’.

 7. Over de invloed van de moderne cultuur op het klimaat in de gkn zie 
men George Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur’, 
in: George Harinck, De kwestie-Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar 
(Barneveld 2001) 69-87.

 8. Zie over Netelenbos C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd. Ds. Jan 
Bernard Netelenbos (1879-1934)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 6 (1992) 8-129.

 9. Over Brussaard zie men G.L. ten Napel, Bruggenbouwer bij een onover-
brugbare kloof. Een beschrijving van de gebeurtenissen rond ds J.C. Brus-
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saard in de periode tussen oktober 1925 en december 1927 (= scriptie 
Theologische Universiteit Kampen 1995 (Broederweg). Geelkerken en 
Brussaard hadden elkaar aan de vu leren kennen, Geelkerken kwam 
aan in 1899, Brussaard in 1902. Beiden waren lid van de oratorische 
vereniging i.v.m.b.o. Als predikant hadden ze met elkaar te maken 
gekregen in de coetus Zwolle. Zie Archief Geelkerken, 9, Epe, 1915-
1916, 27 oktober 1915, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken, waarin 
Brussaard Geelkerken bedankt voor zijn bijdrage aan de coetus.

 10. De Heraut, 12 december 1920. Zie Aalders, Heeft de slang gesproken?, 
140-149.

 11. Artikel iv bevat een opsomming van alle canonieke boeken. Visscher 
schreef in het Utrechts Nieuwsblad. Het betrof een zijdelingse opmer-
king in een polemiek tussen Visscher en H.W. van der Vaart Smit. Zie 
over Visscher B.J. Wiegeraad, Hugo Visscher 1864-1947. ‘Een calvinist 
op eigen houtje’ (Leiden 1991). Hij gaat niet op deze polemiek in.

 12. (Zeist z.j. =1921).
 13. ‘De aanval van dr Visscher’, De Reformatie, 29 april 1921, 13 mei 1921, 

3, 10, 17 en 24 juni 1921, 1, 8 en 15 juli 1921.
 14. Voor Bavinck zie men Gereformeerde Dogmatiek (Kampen 1908 = tweede 

herziene en vermeerderde druk) ii, 272: ‘De echtheid van 1 Johannes 
5: 7 is nog altijd twijfelachtig.’ Voor Kuyper zie men Tj. Baarda, ‘Het 
recht van tekstemendatie bij Abraham Kuyper’, in: C. Augustijn e.a., In 
rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit (Kampen 
1980) 13-42.

 15. ‘De aanval van dr Visscher’, iii, De Reformatie, 3 juni 1921.
 16. Notulen kerkenraad, 10 oktober 1921.
 17. Notulen kerkenraad, 17 november 1921.
 18. Wurth was als hulpprediker te Bloemendaal aangesteld om Brussaard in 

de gelegenheid te stellen zijn proefschrift te voltooien. Het is er nooit 
van gekomen. In de notulen van de Faculteit der Godgeleerdheid van 
de vu staat op 23 juni 1909 vermeld dat J.C. Brussaard cum laude tot 
de promotie werd toegelaten. De naam van de toegewezen promotor 
staat niet vermeld. Zie Vrije Universiteit Amsterdam, Archief Faculteit 
der Godgeleerdheid, Dossier 114, Notulen, 23 juni 1909. Uit een verzoek 
van Van den Brink aan Geelkerken uit 1924 blijkt dat vrienden van 
Brussaard geld bijeen brachten om hem in de gelegenheid te stellen 
alsnog zijn proefschrift te voltooien. Zie Archief Geelkerken, 73, Ordner 
zonder aanduiding, 20 maart 1924, van H.C. van den Brink aan J.G. Geel-
kerken. Zie ook Archief Geelkerken, 61, Brieven uit de Ambtsbediening 
Overtoom, 9 oktober 1924, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken: ‘Als 
ik gelijk heb, …, dan gaat Hepps dissertatie er radicaal aan.’

 19. Notulen kerkenraad, 17 november 1921.
 20. Notulen kerkenraad, 15 december 1921, waar het antwoord van Vrijhoef 

aan de orde kwam. Uit de brief van de kerkenraad aan Kuyper van 8 
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mei 1923 blijkt dat het antwoord van de kerkeraad van Vlaardingen 
gedateerd was 3 februari 1922.

 21. Notulen kerkenraad, 28 december 1921.
 22. Notulen kerkenraad, 15 mei 1923.
 23. Deze brief wordt verder nergens meer genoemd en is niet bewaard 

gebleven.
 24. Notulen kerkenraad, 2 februari 1922.
 25. De notulen van 16 maart 1922 maken melding van het antwoord van 

Kuyper, waarschijnlijk gedateerd 20 februari 1922. Naar een brief van 
die datum wordt althans in latere stukken voortdurend verwezen. Hij 
lijkt cruciaal te zijn. Merkwaardigerwijze wordt deze brief niet ge-
noemd in de notulen van 3 en 9 maart 1922.

 26. Notulen kerkenraad, 31 maart 1922. Zie F.W. Grosheide, ‘Een en ander 
over Schriftkritiek’ i-v, De Reformatie, 7, 14, 21 en 28 oktober en 4 
november 1921. Grosheide ging niet expliciet op bepaalde teksten in, 
maar schreef over de Schriftkritiek in algemene zin. Wel noemt hij 
een rijtje teksten die vragen opriepen, waaronder Marcus 16: 9-20. 
In zijn laatste artikel stelde hij dat zelfs als deze tekstdelen niet in de 
Schrift zouden thuishoren, het karakter van de Schrift als betrouwbaar 
Woord Gods niet zou veranderen of de belijdenis zou moeten worden 
aangepast. In het Archief Geelkerken, inventarisnummer 61, Brieven 
ambtsbediening Overtoom, bevindt zich een brief van Grosheide d.d. 
3 januari 1922, waarin hij ingaat op de tekstkritiek. Hij reageerde met 
deze brief op vragen/bezwaren van W.H. Bekking, een gemeentelid van 
Geelkerken. Deze heeft de brief van Grosheide blijkbaar aan Geelkerken 
ter beschikking gesteld.

 27. In de notulen van 4 mei 1922 lezen we dat een concept van de brief aan 
Vrijhoef werd goedgekeurd.

 28. De brief was uitgetypt en aan iedereen ter beschikking gesteld. Zie 
notulen kerkenraad van 8 juni 1922.

 29. Gezien het fragmentarische karakter van deze notulen is het niet altijd 
duidelijk wat bedoeld wordt.

 30. Hierna vervolgen de notulen enigszins raadselachtig: ‘Concludeert 
dan dat hij daarmee het begrip canoniek eenzijdig wetenschappelijk 
(verstandelijk) opvat zonder rekening te houden met of althans zonder 
zich uit te spreken over het kerkelijk begrip Canoniek en nog meer over 
het geestelijk begrip Canoniek, die beiden te samen in artikel V van 
onze Geloofsbelijdenis ontwikkeld worden.’ Wellicht moeten we dit zo 
lezen, dat als Kuyper de gestelde vraag bevestigend beantwoorden zou, 
de conclusie niet anders kon zijn dan dat hij in strijd met de belijdenis 
zou geraken. Voor de tekst van artikel v zie noot 39.

 31. Notulen kerkenraad, 17 juli 1921. Er is sprake van een brief met bijlage.
 32. Toen op 27 november 1922 nog geen antwoord was ontvangen van Kuy-

per, werd besloten hem schriftelijk te verzoeken alsnog een antwoord 
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te zenden. Zie Notulen kerkenraad, 27 november 1922.
 33. Archief Geelkerken, inventarisnummer 40, Ordner met brieven, 31 de-

cember 1922, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
 34. Deze correspondentie wordt genoemd maar is niet bewaard gebleven.
 35. Zie F. Rozemond, ‘Voor beide ten zegen. Het contract tussen de Gerefor-

meerde Kerken en de Vrije Universiteit van 1908’, in: J .van Gelderen 
e.a. (red.), Cruut-hof. Opstellen voor Kees de Kruijter (Kampen 2001) 
73-84.

 36. Notulen kerkenraad, 3 januari 1923, van de kerkenraad aan J. Vrijhoef, 
16 januari 1923 (afschrift).

 37. Notulen kerkenraad, 15 januari 1923.
 38. Notulen kerkenraad, 15 januari 1923, van de kerkenraad aan H.H. Kuy-

per, 16 januari 1923 (afschrift).
 39. Artikel V luidt:‘Alle deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en 

kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en 
daarmede te bevestigen. En wij gelooven zonder eenige twijfeling al 
wat daarin begrepen is; en dat niet zoozeer omdat ze de Kerk aanneemt 
en voor zoodanige houdt; maar inzonderheid, omdat ons de H. Geest 
getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn; en dewijl zij ook 
het bewijs van dien bij zichzelven hebben: gemerkt de blinden zelven 
tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.’ 
Ik volg hier de tekst zoals gegeven wordt in de versie van de Drie 
Formulieren van Eenigheid zoals die door A. Kuyper (en F.L. Rutgers) 
was verzorgd en in de Gereformeerde Kerken in Nederland een brede 
verspreiding hadden gevonden. Zie ook J. Vree, ‘De drie formulieren 
van enigheid: een vondst van Abraham Kuyper’, Historisch Tijdschrift 
GKN, no 13, november 2007, 3-17.

 40. Zie voor de tekst van het contract Acta der generale synode van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland gehouden te Amsterdam van 18 augustus 
tot 3 september 1908 (Goes 1908), bijlage lvi.

 41. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 23 ja-
nuari 1923, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.

 42. Enkele dagen tevoren was mevrouw Kuyper bij Brussaard geweest om 
te vertellen hoe zeer haar man onder de hele kwestie leed, maar ook 
hoe het hem speet dat Brussaard nooit eens over de zaak was komen 
praten. Toen Brussaard daartoe op vrijdagmiddag vergeefs een poging 
had gedaan, stond Kuyper de volgende middag op de stoep.

 43. Notulen kerkenraad, 29 januari 1923. Het antwoord van Kuyper was 
gedateerd (zondag) 28 januari 1923 en vóór aanvang van de kerkdienst 
overhandigd.

 44. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 15 fe-
bruari 1923, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.

 45. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 15 fe-
bruari 1923, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken. Zie ook Notulen 
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kerkenraad, 29 januari 1923.
 46. Notulen kerkenraad, 26 februari 1926, van de kerkenraad aan H.H. 

Kuyper 9 februari 1923 (afschrift).
 47. Notulen kerkenraad, 26 februari 1923.
 48. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 24 fe-

bruari 1923, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
 49. Notulen kerkenraad, 26 februari 1923.
 50. Notulen kerkenraad, 26 februari 1923, van de kerkenraad aan W. Breu-

kelaar, 27 februari 1923 (afschrift).
 51. De tekst van deze brieven is in de notulen opgenomen.
 52. De notulen van de vergadering van 8 maart maken melding van een 

reactie van Jansen en van een tweede brief van Breukelaar, de notulen 
van 11 maart maken melding van het antwoord van Bouwman.

 53. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 29 
maart 1923, van H.C. van den Brink aan J.G. Geelkerken.

 54. Notulen kerkenraad, 8 maart 1923, met daarin de tekst van deze mede-
deling van Kuyper.

 55. Notulen kerkenraad, 8 maart 1923. Het afschrift van de brief aan Kuyper 
is hier opgenomen en is gedateerd 9 maart 1923. Ook Geelkerken kreeg 
een afschrift. Zie Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 
1914-1923.

 56. Een afschrift daarvan bevindt zich in het Archief Geelkerken, inven-
tarisnummer 70, Dossiers 1914-1923.

 57. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, Memo-
rie van Toelichting (9 bladzijden folio).

 58. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, tele-
gram 4 april 1923, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken. Ook Monnik 
en H.C. van den Brink zouden bij dit overleg aanwezig zijn, zo blijkt 
uit dit telegram.

 59. Notulen kerkenraad, 9 april 1923, van de kerkenraad aan H.H. Kuyper, 
10 april 1923 (afschrift). In het Archief Geelkerken, inventarisnummer 
70, Dossiers, 1914-1923, bevindt zich een identieke tekst in het hand-
schrift van Geelkerken. Het lijkt erop dat hij de definitieve tekst heeft 
opgesteld. De notulen van 9 april vermelden verder nog dat er een 
bedankbrief aan Van den Brink en Geelkerken zou worden verzonden. 
Zie Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossiers, 1914-1923, 25 
april 1923, van de kerkenraad aan J.G. Geelkerken.

 60. Notulen kerkenraad, 7 mei 1923, afschrift van de brief aan Kuyper d.d. 
8 mei 1923.

 61. Notulen kerkenraad, 14 mei 1923.
 62. Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossier, 1914-1923, 11 mei 

1923, van J. Tanis, scriba, aan J.G. Geelkerken.
 63. Notulen kerkenraad, 14 mei 1923, van de kerkenraad aan H.H. Kuyper, 

15 mei 1923 (afschrift). Ook in Archief Geelkerken, inventarisnummer 
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70, Dossier, 1914-1923, 15 mei 1923, van de kerkenraad van Bloemendaal 
aan H.H. Kuyper (afschrift).

 64. Alle gewisselde correspondentie van 23 en 24 mei is opgenomen in de 
notulen van 23 mei 1923

 65. Van dit gedeelte van de notulen bestaat een getypte versie, Archief 
Geelkerken, inventarisnummer 70, Dossier 1914-1923.

 66. Notulen kerkenraad, 24 mei 1923.
 67. Notulen kerkenraad, 11 juni 1923, van de kerkenraad aan H.H. Kuyper, 

6 juni 1923 (afschrift). In het Archief Geelkerken, inventarisnummer 70, 
Dossier 1914-1923, is een afschrift van deze brief bewaard gebleven.

 68. Zie M.J. Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Uni-
versiteit (Zoetermeer 2006) 132-138 en 138-142.

 69. H.H. Kuyper, in De Heraut, 9 januari 1921.
 70. A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid i-iii (Amsterdam 

1893-1894), aldaar iii, § 9, 67.
 71.  A. Kuyper, Encyclopaedie, iii, § 9, 68.
 72. Gereformeerde beschouwing over Schriftgezag. Referaat gehouden op het 

eerste congres van Gereformeerde Studenten te Zeist 13 september 1919 
(Utrecht 1919).

 73.  Opmerkelijk is dat Brussaard hier wel aandacht vroeg voor het ‘ooster-
se’ karakter van de Bijbelse historiografie en de problemen waarvoor 
ons de exegese van Genesis 1-3 stelt maar dat hij hier geen aandacht 
had voor de problemen waarvoor de tekstkritiek ons stelt. Zie onder 
meer Gereformeerde beschouwing over Schriftgezag, 34.

 74. Over deze verhouding tussen Geelkerken en Brussaard zie Aalders, 
Heeft de slang gesproken?, 338-344, en idem, Een handjevol verkenners?, 
91-97.
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Inleiding
In het 25e nummer van het Historisch Tijdschrift GKN formuleerde 
Gert van Klinken een drietal thema’s uit onze gereformeerde tra-
ditie die de nodige aandacht verdienen.1 Een van de ‘meest intri-
gerende en raadselachtige onderdelen in het geestelijk erfgoed 
dat de gereformeerden ons hebben nagelaten’ betreft de verhou-
ding tot de materiële werkelijkheid.2 Hoe kan het, zo licht hij 
toe, dat het volksdeel dat zich razendsnel ontwikkeld had op de 
sociaal-economische ladder en zelfs de premier mocht leveren, 
zonder serieus overleg met niet-theologische vakdisciplines in 
1926 verklaarde dat de slang in het paradijs zintuiglijk waar-
neembaar had gesproken? De gereformeerden liepen op geen 
enkele manier achter in natuurwetenschappelijk opzicht, noch 
in theorie, noch in de toepassing daarvan op de bedrijfsvoering. 
Van Klinken verwijst hier naar de kwaliteit van het onderwijs 
en naar het hoge niveau van de Christelijke Encyclopaedie voor 
het Nederlandsche volk, waarvan de eerste druk verscheen tus-
sen 1926-1931. En dan toch de uitspraken van de synode van 
Assen (1926)! Alles wat met de Schrift samenhing werd anders 
benaderd dan de dagelijkse werkelijkheid, concludeert Van 
Klinken. Daarom spreekt hij van een ‘twee-sporenbeleid’, zelfs 
van een ‘dubbele boekhouding’ (blz. 9). Daaraan kwam pas een 
einde toen H.M. Kuitert in de jaren tachtig en negentig van de 
20e eeuw erkende dat geloofsuitspraken niet voldoen aan de 
eigentijdse paradigma’s van toetsbaarheid en logica.
 Deze scheiding tussen een ‘gelovige’ en een ‘exacte’ benade-
ring van de materiële werkelijkheid, zo vervolgt Van Klinken, 
heeft niet altijd bestaan. Ter adstructie noemt hij onder meer het 
Leerboekje van Abraham Hellenbroek (sic), waarin onbevangen 
wordt betoogd dat wij God kennen uit de Natuur en uit de 
Heilige Schrift. In het hoofdstuk over Schepping en voorzie-

Een magisch geloof en een dubbele 
boekhouding?
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nigheid komt Hellenbroek daarop terug. Er is sprake van een 
‘open benadering van de werkelijkheid’, maar niet van een ont-
kenning van de bestaande orde. Geloof is geen mirakelgeloof.3 
Na Darwin verandert de catechetische literatuur, zo meent Van 
Klinken, met een verwijzing naar de afgescheiden predikant 
en politicus J.H. Donner, Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche 
waarheden (Leiden 1882). De vraag naar het kennen van God 
die bij Hellenbroek voorop ging (overigens in het voetspoor 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis), is hier verdwenen, en 
daarmee ook de natuur. Donner zet gelijk in bij de vraag naar 
de weg der zaligheid. Van Klinken ziet hierin een reactie op de 
veranderende natuurwetenschappen. Een en ander zette zich 
door in het dagelijks leven: men ging aan een mogelijk conflict 
tussen wetenschap en geloof voorbij. Op school genoten de 
leerlingen uitstekend onderwijs in zowel de godsdienst als de 
exacte vakken, en het werd wenselijk geacht om beide terreinen 
te beheersen, zonder ze in elkaar over te laten gaan. Zie daar 
de dubbele boekhouding. En ten aanzien van Assen zegt hij: 
‘Door de buitenwacht gevraagd in hoeverre het gereformeerde 
beeld van de werkelijkheid ‘magische’ elementen bevatte, vind 
ik die vraag verrassend moeilijk te beantwoorden.’4 Van Klinken 
geeft hier een beschrijving, die sterk doet denken aan een van 
de gedichten van P.A. de Genestet, genaamd Dualisme.5

 Mijn Wetenschap en mijn Geloof,
 Die leven saam in onmin,
 Want de eene houdt, wat de ander doet
 En denkt en meent voor onzin.
 Intusschen, beide heb ik lief,
 Juist even trouw en innig,
 En toch vindt ik mij-zelven niet
 Onreedlijk noch krankzinnig.

Hellenbroek leefde in een andere tijd dan Donner, hetgeen on-
der meer af te lezen valt aan de wijze waarop geleerden over 
de natuurwetenschap dachten. Geloof in een scheppende en 
sturende God vormde aanvankelijk voor niemand die zich met 
de studie van de natuur bezighield een probleem, maar in de 
loop van de 19e eeuw veranderde dat. Er vond een geleidelijke 
overgang plaats van een ‘god-lerende natuurfilosofie naar een 
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god-loze natuurwetenschap’.6 Met andere woorden: gingen in 
de tijd van Hellenbroek geloof in God en natuurwetenschap 
probleemloos samen, Donner schreef zijn leerboekje in een ge-
heel ander wetenschappelijk klimaat. Van Klinken noemt met 
name de invloed van Ch. Darwin, en inderdaad had diens den-
ken in Nederland toen al vaste voet aan de grond gekregen. Met 
de door hem bewerkstelligde doorbraak van het evolutionaire 
denken verdween niet alleen het idee van een ‘afzonderlijke 
schepping’ van de soorten, maar ook het zogenaamde doelma-
tigheids- of teleologisch denken uit de natuurwetenschap. Daar-
mee was een ‘belangrijke manier om over Gods scheppende, stu-
rende en ingrijpende hand te spreken onbruikbaar geworden’.7 
Van Klinken vermoedt dat de inzet van Donner bij het kennen 
van de weg der zaligheid hiermee samenhangt. Overigens wordt 
uit het artikel van Van Klinken niet duidelijk, of er verschil in 
visie op de voorzienigheid was tussen Hellenbroek en Donner. 
Mijns inziens is dat niet het geval. Donner is wel veel beknopter 
dan Hellenbroek, ook waar hij spreekt over de voorzienigheid.

Dat neemt niet weg dat het heel goed mogelijk is dat er, zoals 
Van Klinken schrijft, ‘onmiskenbaar’ sprake is van een ver-
andering in het catechetisch materiaal na Darwin, maar dan 
wil ik weten waar ik dat kan terugvinden. Het voorbeeld dat 
hij geeft, is voor die stelling niet overtuigend genoeg. Daarbij 
komt nog iets anders. Want de ontwikkeling van de natuur-
wetenschappen betekende niet het einde van Hellenbroek in 
afgescheiden kring, die daar zeer populair was en nog rond 
1900 werd gebruikt.8 In dolerende kring stond Hellenbroek 
minder in aanzien. Volgens H.H. Kuyper weerspiegelde diens 
boekje een ‘doodsche orthodoxie’, waarin de ‘bezielende adem 
des Geestes’ ontbrak, en daarmee rijst de vraag of het inderdaad 
zo is dat, kort gezegd, Darwin de reden is dat Hellenbroek uit de 
gkn werd verjaagd. Moet niet veel meer gedacht worden aan de 
overheersende invloed van het dolerende smaldeel in de gkn?9 
Maar dat is een andere vraag, die de vraag naar de ‘magische’ 
elementen in ‘Assen’ niet overbodig maakt.

De moderne wetenschap in de gereformeerde theologie
De moderne ontwikkelingen in het natuurwetenschappelijk 
onderzoek hebben in gereformeerde kring wel degelijk hun 
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sporen nagelaten. Donners collega, predikant en hoogleraar H. 
Bavinck, was zich in ieder geval zeer bewust van de afstand 
tussen de eigen tijd en de tijd van het oorspronkelijk calvinisme. 
‘Er zijn machten opgetreden, waartegen het Christendom nog 
nooit zijn krachten heeft beproefd, verschijnselen, waarvan de 
kerk zich nog nimmer rekenschap gaf.’10 Bavinck noemde ter 
illustratie onder meer de ontwikkelingen in de wetenschap ‘die 
het bestaan of de kenbaarheid van God ontkent’.11 Veel meer 
dan wij zelf wellicht beseffen, zo vervolgde hij, staan wij onder 
invloed van die moderne levensbeschouwing. ‘Onze blik op de 
dingen is zo veel anders dan die bij de voorgeslachten.’12 Samen 
met Abraham Kuyper zou hij zijn gaven inzetten om het chris-
telijk geloof en de theologie ‘in rapport met de tijd’ te brengen.
 Van een restauratie van de oude calvinistische theologie kon 
inderdaad geen sprake zijn, zo schreef Kuyper in 1892, enkele 
jaren na de hierboven geciteerde rede van Bavinck. Er moest een 
nieuw fundament gelegd worden, er moesten zelfs nieuwe palen 
geheid worden.13 Bij dat fundament behoorde een nieuwe weten-
schapsleer, waarin het vigerende, liberale wetenschapsconcept 
werd afgewezen. Kern van Kuypers visie op wetenschap was zijn 
overtuiging dat alle wetenschap, ook de natuurwetenschap, op 
voorwetenschappelijke aannames berust. Het archimedisch punt 
was de palingenesie, de wedergeboorte, die niet alleen het per-
soonlijke leven, maar ook heel de kosmos doortrok.14

 Dat laatste thema kwam opnieuw aan de orde toen Kuyper 
schreef over de algemene genade, door hem gemene gratie ge-
noemd.15 Deze leer is ook in het werk van Calvijn te vinden 
maar speelt daar een betrekkelijk marginale rol.16 Het vormde 
de verklaring van het feit dat – in de woorden van Kuyper – de 
wereld soms mee- en de kerk soms tegenvalt. Kuyper bouwde 
deze leer verder uit. Tussen 1895 en 1901 schreef hij – in de jaren 
dat zijn politieke streven de wind in de rug had – wekelijks in 
De Heraut over dit thema, de afleveringen werden later gebun-
deld.17 Alle krachten die God oorspronkelijk in de schepping 
had gelegd, bleven na de val bewaard, voor Kuyper een uitno-
diging om de ontwikkelingen van de 19e eeuw te omarmen en 
te bejubelen. Wat zich in de cultuur aan ontwikkelingen voor-
doet, is vrucht van Gods algemene genade. Deze overtuiging 
werd het fundament van zijn cultuurbeschouwing. Kuyper, 
zo concludeert J. Vree, zag de geschiedenis als een trinitarisch 
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gestuwd en een ‘door Gods eeuwigheid omvangen proces van 
palingenesie, dat uitloopt op een hoogtepunt dat in potentie 
reeds in de schepping aanwezig was, maar door de zonde(val) 
nooit bereikt werd’.18 We hebben bij Kuyper dus niet met een 
optimisme zonder meer te maken, en we proeven bij hem ook 
vaak de zorg om een wereld en een wetenschap zonder God.
 In dit verband en op deze manier spraken Kuyper en an-
dere gereformeerde leidslieden over ‘christelijke (natuur)we-
tenschap’. Het ging hen niet om de Bijbel als handboek, ze 
hadden het niet over een miraculeus ingrijpende god, maar hun 
wereldbeeld werd ook niet gestempeld door wat tegenwoor-
dig scientisme wordt genoemd. Flipse spreekt over ‘organische 
wetenschap’. Deze gaat ervan uit ‘dat de werkelijkheid teleolo-
gisch moet worden begrepen, en dat er fundamentele grenzen 
in de werkelijkheid bestaan’. De werkelijkheid zelf, zo meenden 
zij, kan beter als een organisme dan als een machine worden 
verstaan. ‘Fundamentele ideeën over wat natuurwetenschap is, 
komen hiermee ter discussie te staan.’19

Waar Van Klinken wijst op de ‘moderne’ kant van de gerefor-
meerde wereld, heeft dat alles te maken met deze leer, waarmee 
Kuyper zijn volgelingen aanspoorde tot een grote (maar geen 
kritiekloze!) betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de cul-
tuur. Daar immers kwam men God tegen, om het maar eens zo 
te formuleren. Velen gaven daaraan gehoor, er waren er ook – in 
het bijzonder in hervormde kring – die daarop veel kritiek 
hadden. C. van der Kooi vatte deze kritiek samen in de vraag 
of de scheiding tussen God de Schepper en Jezus als het geïn-
carneerde Woord niet veel te groot is geworden.20

 Als het gaat om de synodebesluiten van Assen (1926) is een an-
dere vraag van minstens even groot belang: hoe zat dat dan met 
de ontwikkeling van onze cultuur, i.c. de natuurwetenschap-
pen? Op welke manier werd deze door God voortgestuwd?21 
Hier is gewezen op de grote verschillen tussen oud- en nieuw 
calvinisme. De Leidse hoogleraar B.D. Eerdmans en de doops-
gezinde predikant C.B. Hylkema bijvoorbeeld waren er vast 
van overtuigd dat de neocalvinisten ten diepste de moderne 
wereldbeschouwing hadden overgenomen.22 En hoewel het niet 
aangaat Kuyper zonder meer op één lijn te stellen met de mo-
derne theologen, zijn er zeer beslist overeenkomsten. Ook hij 
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nam, net als zij, afstand van het supranaturalisme, ook bij hem 
was er voor een wonder in de traditionele zin van het woord 
in na-Bijbelse tijden in feite geen plaats. Het wonder is geen 
ingrijpen van God in ‘den gewonen loop der natuur’.23 Daarom 
doet dit wereldbeeld heel modern aan: op het eerste gezicht 
lijkt het alsof God geen rol speelt. Anderzijds is er geen sprake 
van een zelfstandigheid van de natuur ten opzichte van God, 
of een samenvallen van de natuur met God. God is voortdurend 
als actor in alle dingen aanwezig, maar daarin is wel een zekere 
orde aangebracht. Daarom raadplegen de gelovige en de onge-
lovige in geval van ziekte beiden een arts. Het verschil is dat de 
gelovige in de kennis en kunde van de arts het onderhoudende 
en recreatieve werk van de Geest ziet. We zouden kunnen zeg-
gen dat bij Kuyper de wereldbeschouwing sterk organisch is 
ingevuld, waardoor er ondanks een zekere verwantschap met de 
modernen toch ook sprake is van fundamentele verschillen. God 
regeert de wereld door zijn voorzienigheid, dat is: ‘De almachti-
ge en alomtegenwoordige kracht Gods, waardoor Hij hemel en 
aarde, met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt 
en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare 
en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, 
rijkdom en armoede en alle dingen ons niet bij toeval, maar 
uit zijn vaderlijke hand toekomen.’24 Hij is hierin voortdurend 
als de handelende aanwezig. Ook in het kwaad dat de mensen 
treft. De Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld was een straf op de 
zonden van een goddeloos Europa, zo luidde het refrein van de 
gereformeerde ‘oorlogs preken’.25 Ziekte was het gevolg van de 
zondeval, een oordeel Gods. Dit alles lag vast in de verborgen 
raad Gods. Het is in feite een natuurbeeld dat veel lijkt op dat 
van de ‘god-lerende natuurwetenschap’, en niet zozeer op dat 
van de ‘god-loze natuurwetenschap’. De hele schepping werd 
gezien als kunstwerk van de goddelijke kunstenaar.
 Dit alles vinden we terug in de wijze waarop Kuyper over 
het gebed spreekt.26 In feite komt de betekenis van het gebed 
erop neer dat het ons leert de wil van God, die zich openbaart 
in wat gebeurt, te beamen. Bidden is: de eigen wil afstemmen 
op die van God, die zich openbaart in wat zich aan gebeurte-
nissen voordoet. Het is geen afdwingen, het is geen inroepen 
van de hulp van God, het is aanbidden. Natuurlijk speelt daarin 
ook het inroepen van hulp een rol, maar dan niet alsof God 
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de Heer, ‘hadden wij Hem niet alzoo gebeden, den loop der 
dingen geheel anders zou geregeld hebben. Waar toch bleve 
dan zijn Raad, en waar zijn Voorzienigheid, en waar de ruste 
voor uw hart?’27 Naar aanleiding van Zondag 45 van de Hei-
delbergse Catechismus, over het gebed, gaat Kuyper in op het 
gebed om genezing. Hij geeft toe dat God machtig is om zieken 
te genezen, en zeker leert de ervaring ‘dat allerlei ziekten, die 
uit het zenuwleven voortkomen en dus rechtstreeks met het 
zieleleven samenhangen, zeer dikwijls alleen door geloofsaan-
grijping genezen zijn, toch mag nimmer voorbijgezien, dat de 
absolute genezing, zonder medicijnen, in deze bedeeling, nu 
God ons de medicijnen verleende, niet gevraagd worden mag’. 
Hij was er namelijk van overtuigd dat de wonderen waarvan in 
de Bijbel sprake is alleen bestemd waren voor de apostolische 
tijd, ter ondersteuning van de verkondiging van het Woord 
Gods.28 Met de voltooiing van de canon stierven de wonderen 
langzamerhand uit. Ze waren niet meer nodig. De Schrift getuig-
de immers van Christus, en de Geest overtuigde van zonde en 
genade. Alle ‘wonderlijke charismata’ waren in deze visie dan 
ook beperkt tot de apostolische tijd. Wat er rest zijn gaven als 
wijsheid, kennis, geestesonderscheiding, en, opvallend genoeg, 
genezing van zenuw- en zielsziekten. Op dit punt is het goed dat 
wij ons realiseren hoezeer Kuyper zich hier voegde in het spoor 
van 17e eeuwse calvinisten, in het bijzonder van Voetius.29 Hier 
spreekt niet het moderne, seculiere levensbesef, hier spreekt 
zijn verbondenheid met het voorgeslacht.30

Het wetenschappelijk debat onder gereformeerde academici
In een ander verband wees ik er reeds op dat dit ook het stand-
punt was van veel van Kuypers volgelingen.31 Ik noemde toen 
heel concreet H.H. Kuyper over gebedsgenezing en F.W. Gros-
heide over de charismata, beiden theoloog. Hier wil ik de vraag 
onder ogen zien of artsen en natuurwetenschappers een andere 
visie hadden. Daartoe onderzocht ik het Orgaan van de Chris-
telijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland 
tussen 1901 en 1927. Weliswaar was deze vereniging geen ver-
eniging van gereformeerden alleen, maar alle leden hadden deel 
aan het neo-calvinistisch wetenschaps ideaal, zeg maar: de ide-
alen die door Kuyper in de steigers waren gezet.32

 In de derde jaargang van het tijdschrift van deze vereniging, 
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het Orgaan, is een toespraak over de gebedsgenezing van de 
arts P. Wieringa opgenomen.33 De vraag naar de gebedsgenezing 
achtte hij ten diepste een exegetische kwestie, en hij consta-
teerde dat de Schrift vaak spreekt over het gebruik van ‘de 
middelen’. Hij meende dan ook dat aanhangers van de gebeds-
genezing ten onrechte zijn overgestapt van de gemene gratie 
naar de particuliere genade.34 De discussie die hierop volgde, 
is helaas niet bewaard gebleven. Maar S.R. Hermanides, een 
van de oprichters van de vereniging, reageerde daarop met een 
toespraak waarin hij stelde nooit iets gezien te hebben van een 
bovennatuurlijk ingrijpen Gods.35 Hij twijfelde niet aan Gods 
almacht, zo beleed hij, maar geloofde niet dat er nu nog wonde-
ren gebeurden. Het gebed was voor hem een verheffing van de 
ziel tot de Vader in de hemel, alles lag vast in de voorzienigheid, 
die tevoren was geordineerd.
 In 1921 boog men zich in deze kring weer over het wonder, 
en wel door drie referaten uit drie verschillende hoeken.36 Als 
eerste kreeg de theoloog F.W. Grosheide het woord, die aan de 
hand van een viertal stellingen zijn visie op het wonder weergaf, 
later zou hij een en ander ook schriftelijk uitwerken.37 Een won-
der, zo stelde hij als eerste, is een daad Gods, opgenomen in zijn 
raadsplan, waarbij Hij op andere wijze werkt dan Hij gewoon 
is. Wonderen kunnen zowel rechtstreeks als door middelen tot 
stand komen. Waar het gaat om de wonderen van Jezus in de 
Schrift zijn deze een afbeelding van de geestelijke verlossing die 
hij brengt. Ze zijn niet bedoeld om te verwachten dat God nu 
nog zulke wondergenezingen zal doen. Anderzijds volgt uit het 
karakter van het wonder, een daad van de soevereine God, dat er 
in de tegenwoordige tijd ook nog wonderen kunnen gebeuren. 
‘Waarom zou Hij het niet doen? Hij blijft machtig!’38 Dat lijkt niet 
veel meer dan een theologische waarheid, want schrijvend over 
allerlei miracula uit zijn dagen, is hij heel sceptisch.39 Tijdens de 
discussie wees hij erop dat er tot ongeveer 200 na Christus allerlei 
wonderverhalen circuleerden. Daarna hielden ze op. Omstreeks 
die tijd, zo klinkt het veelbetekenend, was het Nieuwe Testament 
één geheel geworden. En alleen de wonderen die daarin staan, 
zijn normatief. Andere wonderen kan men geloven of niet. Dit 
was het bekende gereformeerde standpunt: de tijd van de bij-
zondere openbaring was voltooid, daarna waren wonderen ter 
ondersteuning van de boodschap niet meer nodig.40
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H.R. Woltjer, natuurkundige, betoogde dat een natuurkundige 
het wonder niet kan ontkennen: het is een buitennatuurlijke 
gebeurtenis in de zinnelijke wereld en het is eenmalig en daar-
om niet te reproduceren.41 Op de vraag of er nog wonderen 
gebeuren, antwoordde hij met een non liquet, de zaak is niet 
duidelijk.42 Een natuuronderzoeker kan er geen rekening mee 
houden, hij kan de mogelijkheid ervan ook niet ontkennen, zo 
stelde hij. Hij eindigde met een waarschuwing: men moet leren 
het wonder in de gewone verschijnselen te zien, niet alleen in 
de wonderen.
 Voor de medicus C.W. Scheffer stond het vast dat wonderge-
nezingen in principe mogelijk zijn.43 In die zin nam hij expliciet 
afstand van Hermanides, voor wie ‘scheppingsplan en gebed 
in hun werking’ samenvallen.44 Praktisch gezien is Scheffer 
een scepticus als het gaat om wondergenezingen, zoals blijkt 
uit zijn bespreking van de wondergenezingen in Lourdes. Dat 
er daar buitengewone dingen gebeuren, staat wel vast, het 
bewijs dat er wonderen gebeuren acht hij niet overtuigend 
aangetoond, en hij eindigt met een verwijzing naar zondag 
10 van de Heidelbergse Catechismus over de voorzienigheid 
van God.

Deze bevindingen komen overeen met wat ik eerder aantrof. 
Dit was de lijn vóór Assen 1926, dit was de lijn na Assen 1926, 
zoals bleek toen Nederland in de jaren dertig geconfronteerd 
werd met een voorloper van de charismatische beweging.45 Een 
onmiddellijk ingrijpen van God in deze bedeling valt niet te 
verwachten (laat staan op te eisen!), tenzij op geestelijk gebied, 
want God heeft ons via de Gemeene Gratie veel goeds toever-
trouwd. Daartoe behoort ook de vooruitgang van de (medische) 
wetenschap, en de gelovigen zijn aangewezen op de middelen 
die God de mens geschonken heeft. Daarbij komt dat de ervaring 
leert dat wonderen zijn uitgestorven, en wat zich aandient als 
wonder berust in de regel op suggestie of is bedrog. Wie ziek is, 
raadplege een arts. Dit alles bevestigt het beeld van Van Klinken: 
gereformeerden waren moderne mensen.

Het wonder in de natuur
Maar is het dan niet inconsequent wel in een sprekende ezel of 
een sprekende slang te geloven? Is dat geen dubbele boekhou-
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ding? Is dat geen bewijs dat het gereformeerde beeld van de 
werkelijkheid ‘magische’ elementen bevatte?
 Als eerste is van belang om niet uit het oog te verliezen dat 
heel die ‘moderne’ ontwikkeling door gereformeerden religieus 
geduid werd. Kort gezegd: gereformeerden die een arts raad-
pleegden en genezing vonden, kwamen daarin God tegen. Maar 
dat betekent dat niet Assen ‘magische’ elementen bevatte, om de 
terminologie van Van Klinken te gebruiken, maar dat de omgang 
met de natuur ‘magische’ elementen bevatte. Hun wereldbeeld, 
hoe modern ook, liet alle ruimte voor de aanwezigheid Gods. 
Overigens zou ik zelf hiervoor niet het woord ‘magisch’ willen 
gebruiken.
 En, als tweede, waar ging Assen 1926 over? In de biogra-
fie van Geelkerken heb ik getracht een duiding te geven van 
Assen (1926).46 Er was de strijd om de erfenis van Kuyper en 
Bavinck: wie beriep zich met het meeste recht op hen, de sy-
node of Geelkerken? Daarbij kwam dat de Eerste Wereldoorlog 
weliswaar aan Nederland voorbij was gegaan, maar toch zijn 
sporen had nagelaten. Een conservatieve geest maakte zich van 
de kerken meester, waar Geelkerken juist allerlei idealen had om 
het kerkelijk leven te hervormen. Dat leverde op verscheidene 
punten spanningen op. Er was de vraag naar het kerkrecht: hoe 
moest het kerkelijk leven georganiseerd worden? Men kon niet 
volstaan met het kerkrecht zoals dat in 1886 door F.L. Rutgers 
in verband met de Doleantie was geformuleerd. Maar welke 
kant moest het op? Er was sprake van een generatieconflict, 
toen Geelkerken in het voorjaar van 1925 in botsing kwam met 
ds. B. van Schelven, de paus van Amsterdam (de enige echte). 
Er waren botsende karakters. Geelkerken was geen makkelijke 
man, maar dat waren zijn tegenstanders ook niet. En, voeg ik 
daar altijd aan toe, Geelkerken had het niet achter zijn ellebogen, 
hetgeen ik niet van al zijn tegenstanders durf te zeggen. Daar-
bij kwam dat er aan de meer conservatieve kant een groeiende 
stroom kerkverlaters was die onderdak zochten bij de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk en bij de Gereformeerde Gemeenten 
omdat zij zich zorgen maakten over de koers van de gkn. Het 
beleid van de leidslieden in de gkn werd mede bepaald door 
de wens om die uitstroom af te dammen.47

 Er was dus veel aan de hand! Een van mijn collega-onderzoe-
kers betreurde het dat ik geen keus had gemaakt. Waar ging 

010 Magisch geloof.indd   208 14-09-15   22:09



een magisch geloof en een dubbele boekhouding 209

Assen (1926) ten diepste over? Mijn antwoord was: ik weet het 
niet. Grote conflicten hebben nooit één oorzaak, en dat geldt 
ook van dit conflict. Als we afgaan op de argumentatie van de 
synodale commissie die het eindoordeel voorbereidde, moet er 
veel waarde worden gehecht aan het getuigenis van de Schrift 
zelf. Als het paradijsverhaal ons wordt gepresenteerd als een 
heel concreet verhaal, moeten wij dat niet figuurlijk gaan uit-
leggen. Als het paradijsverhaal ons wordt gepresenteerd als 
geschiedenis, dan hebben wij niet het recht dat verhaal anders 
te lezen. Als de eerste Adam valt, valt ook de tweede Adam, en 
‘waar blijf je dan?’ Voor de synode stond de betrouwbaarheid 
van de Schrift op het spel, en daarmee de geloofszekerheid. Daar 
wilde men niet aan tornen. Die betrouwbaarheid was van dien 
aard, dat ook alle menselijke wetenschap aan de Schrift getoetst 
moest worden.

‘Magische’ elementen in Assen? Ik heb ze niet kunnen vinden. 
Het werkelijkheidsbeeld van ons gereformeerde voorgeslacht 
werd niet bepaald door wat we nu scientisme noemen. Ten tijde 
van Assen (1926) bleek overigens dat de ‘christelijke weten-
schap’ – het alternatief voor scientisme – weinig concreet was 
en eerder voor verwarring zorgde dan voor eenheid. Verschil-
lende visies kwamen voor en na Assen tegenover elkaar te staan. 
Afgezien van deze verschillen moet de vraag gesteld worden 
of moderne mensen niet in wonderen zouden kunnen geloven. 
Neocalvinisten geloofden dat God aanwezig was in de ontwik-
kelingen van de cultuur, en dus ook in de ontwikkelingen van 
de natuurwetenschap en de geneeskunde. Neocalvinisten ge-
loofden dat God aanwezig was toen Hij zich openbaarde aan 
Israël en in Jezus Christus. Al die aanwezigheid is ‘wonderlijk’. 
Bovendien verwachtten zij de wederherstelling van alle dingen. 
Er is geen sprake van een dubbele boekhouding. Dat is het sprin-
gende punt in dit gesprek met ons voorgeslacht. Zij waren wel 
door het moderne levensbesef getekend, ze omarmden (deels) 
de resultaten van de natuurwetenschappen, ze gebruikten in 
het dagelijks leven de moderne techniek. Maar dat betekent niet 
dat ze God nergens tegenkwamen. Integendeel. Waarom niet in 
wonderen geloven? Ze kwamen God overal tegen. Als het moet 
zelfs in een sprekende slang of ezel! Dat het Paradijsverhaal met 
een andere lezing ook recht wordt gedaan, is daarmee door mij 
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niet ontkend. Maar dat was toen voor de gereformeerde leidslie-
den een brug te ver. Waarom zouden we hen dat kwalijk nemen? 
We doen er beter aan te zoeken naar hun diepste intenties dan 
te spreken over een dubbele boekhouding.
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In het derde decennium van de 20e eeuw werd Nederland ge-
confronteerd met twee buitenlandse religieuze bewegingen. De 
ene kwam overwaaien uit de Verenigde Staten en werd geleid 
door Frank Buchman (1878-1961), de andere kwam uit Duits-
land, waar in Möttlingen Wilhelm Friedrich Stanger (1855-1934) 
optrad. Beide bewegingen werden en worden terecht vaak in 
één adem genoemd. En dat niet alleen omdat zij zich beide mani-
festeerden in hetzelfde decennium, er waren meer overeenkom-
sten. Ze beoogden beide een herleving of intensievere beleving 
van het christelijk geloof. In beide bewegingen werd een sterke 
nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest en op het directe 
spreken van God tot zijn kinderen. In beide bewegingen speelde 
ook het belijden van concrete zonden een grote rol, in het per-
soonlijk onderhoud of kleine groep (Stanger), of in een grotere 
groep (Buchman). Maar er waren ook verschillen. Vader Stanger, 
zoals hij vaak genoemd werd, bewoog zich meer dan Buchman 
in de traditie van J.C. Blumhardt (1805-1880), die vóór hem in 
Möttlingen werkzaam was geweest. Genezing was bij Stanger 
een veel voorkomend neveneffect van zijn pastorale werk, bij 
Buchman wordt genezing zelden of nooit genoemd. Veel minder 
dan Buchman was Stanger gericht op massale ‘bekeringen’ en 
het bereiken van de elite. Over Buchman en zijn Oxfordgroep 
is al een en ander geschreven.1 Maar de aanwezigheid van de 
Möttlinger broeders in Nederland tussen 1932-1946 heeft tot 
nog toe weinig aandacht gekregen van de historici. In enkele 
gedenkboeken over het pastoraal centrum De Hezenberg, dat 
gezien kan worden als de vrucht van hun inspanning, komt de 
voorgeschiedenis en daarmee de beweging van de Möttlinger 
broeders slechts in beperkte mate aan de orde.2 Dit artikel wil 
in deze leemte voorzien.

De receptie van het werk van de 
Möttlinger broeders in protestants 
Nederland (1932-1946)
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Stanger
Wilhelm Friedrich Stanger werd op 3 februari 1855 te Möttlin-
gen geboren, waar hij in armoedige omstandigheden opgroei-
de.3 Zijn grootmoeder was voddenraapster, zijn ongehuwde 
moeder trouwde een alcoholist. In 1863 verhuisde hij naar het 
nabijgelegen Bad Liebenzell. Als kind reeds had hij sterke reli-
gieuze ervaringen. Zo vertelt hij in zijn autobiografie hoe hij op 
elfjarige leeftijd bekeerd raakte en in de daaropvolgende nacht 
een engel van God zag.4 Hij werkte bij een goudsmid, werd 
landarbeider en later stalknecht in Stuttgart. Zijn bekering was 
echter niet blijvend en hij raakte aan de drank. Ook in deze 
moeilijke jaren had hij religieuze ervaringen in de vorm van 
stemmen en visioenen, en omstreeks 1890 kwam hij opnieuw tot 
bekering. Het drinken en roken gaf hij op en hij zocht het gezel-
schap van andere gelovigen. ‘Ich wurde ein strenger Altpietist.’5 
Ook bezocht hij collegae en anderen in zijn omgeving om met 
hen over God te spreken, waarbij hij merkte dat op zijn gebed 
genezingen plaatsvonden. Reeds in 1900 wist hij zich geroepen 
om naar Möttlingen terug te keren, maar pas in 1907 kon hij zijn 
weerstand daartegen overwinnen. Hij nam het motto van Blum-
hardt over, ‘Jesus ist Sieger’, en ontving steeds vaker en steeds 
meer gasten die op zoek waren naar heil en heelheid. In 1909 
opende hij de zogenaamde ‘Rettungsarche’, die veel meer gasten 
kon herbergen dan de woning waar hij tot dan toe verbleef. Hij 
zou er onafgebroken blijven werken tot zijn dood op 13 maart 
1934. Hij deed dat weliswaar met een aantal medewerkers, maar 
het is onmiskenbaar dat hij de centrale figuur was.
 Wat gebeurde er in de ‘Rettungsarche’? Uit de beschrijvin-
gen valt op te maken dat er tweemaal daags een ‘Andacht’ was, 
een toespraak waarin een Bijbelgedeelte werd toegelicht; dat 
er veel gezongen werd, en dat er ruimte was voor een persoon-
lijk gesprek. Dat laatste wordt wel de kern van het Möttlinger 
werk genoemd, het persoonlijke pastoraat. Wat opvalt is het 
veelvuldig beroep op aanwijzingen van God, die Stanger niet 
alleen had uitverkoren voor dit werk, maar hem soms ook heel 
concrete aanwijzingen gaf in het pastorale. Dan zei hij tegen zijn 
gasten: ‘De Heer heeft me gezegd….’ Het werk begon te groei-
en, en tegenstand bleef niet uit. Onder meer uit de kring van 
de piëtistische Gemeinschaftsbewegung kwam een zeer negatief 
oordeel, maar Stanger liet zich niet uit het veld slaan.6 God zelf 
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hield hem voor dat het werk verder moest gaan. Ook buiten-
landers wisten de weg naar Möttlingen te vinden, Zwitsers, en, 
in de dertiger jaren, een groeiende stroom Nederlanders.
 In 1938 werd het centrum op last van de Nazi’s gesloten. Voor 
dit soort verenigingen was geen plaats meer in Nazi-Duitsland. 
Overigens stonden Stanger en een aantal van zijn medewerkers 
onder nationaalsocialistische invloed.7 Stanger zag in Hitler de 
man die door God was uitverkoren om het Duitse volk te ver-
lossen van het dreigend communisme. De Partij en de Hitlerju-
gend waren dan ook officieel bij de begrafenis vertegenwoor-
digd.8 Over zijn opvolging ontstonden problemen. Stanger zelf 
had zijn medewerker J. Walz als opvolger aangewezen, maar 
deze overleed al op 12 oktober van datzelfde jaar 1934.9 Diens 
opvolging leidde tot een scheuring, als gevolg waarvan er in 
Bad-Wimpfen een nieuw centrum ontstond.10 Hoelang dit cen-
trum heeft bestaan, heb ik niet kunnen achterhalen. J. Gehring, 
de leider van deze afsplitsing, was na de oorlog in ieder geval 
welkom op De Hezenberg.11 De ‘Rettungsarche’ werd, zoals ge-
zegd, op last van de Nazi’s in 1938 gesloten en al het Möttlinger 
werk werd verboden.12 In 1948 werd het centrum heropend.

Nederlandse belangstelling
Onderzoek in kranten en tijdschriften leidt tot de conclusie dat 
Stanger voor het eerst in 1922 werd genoemd.13 Maar meer dan 
een mededeling over een wonderdoener was dat niet. E. Gewin 
had op 10 april 1925 iets meer aandacht voor Stanger in het Al-
gemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, maar ook dat was 
louter informatief. De ethische J.H. Gunning J.Hzn. (1858-1940) 
bezocht hem tijdens een rondreis door Wurtemberg in 1925 en 
berichtte daarover uitvoerig en in positieve zin in Stemmen des 
Tijds.14 Zijns inziens werkte Stanger geheel in de geest van J.C. 
Blumhardt. Wel waren er verschillen ‘tuschen den fijn-beschaaf-
den, algemeen-ontwikkelden’ Blumhardt en de ‘ongeletterden, 
weinig-ontwikkelden, in den grond kinderlijken’ Stanger, maar 
God, aldus Gunning, was dezelfde gebleven. Toch had Gunning 
wel wat weerzin moeten overwinnen. Zo kon hij weinig waar-
dering opbrengen voor de poëtische en muzikale kwaliteit van 
de liederen die werden gezongen – en er werd veel gezongen in 
de ‘Rettungsarche’. ‘Ik ben een vriend van het christelijk lied, 
maar mij zou dit zingen op den duur dol maken!’15 En Stanger 
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had van theologie niet de flauwste notie, zijn ‘Andachten’ waren 
mager, ja, ‘zelden hoorde ik zóó povere Bijbelverklaring’. Wat 
onder die titel werd uitgegeven was ongetwijfeld door een vaar-
diger pen omgewerkt.16 Hij betwijfelde zelfs of Stanger wel een 
brief kon schrijven. En toch wist hij de mensen én Gunning te 
boeien. Voor velen was hij een afgezant Gods, zo stelde Gunning, 
voor sommigen een hele of een halve heilige, en vast staat dat hij 
voor tallozen tot een zegen is geweest. Ook was er sprake van 
wondervolle genezingen. ‘Hij heeft onmiskenbaar van God de 
gave der gezondmaking gekregen.’17 Het geheim zocht Gunning 
in Stangers ‘onbetwijfelbare vroomheid’.18 Uiteindelijk was het 
oordeel van Gunning positief. Het is God die in deze tijd van 
chaos en gisting, van demonische invloeden op het maatschap-
pelijk en geestelijk leven, buitengewone openbaringen schenkt, 
zo stelde hij. En hij was ervan overtuigd dat de charismata in 
zijn dagen zouden terugkeren, als een ingrijpen van God op de 
Karmel. Eén van deze openbaringen, zo meende Gunning, wordt 
in Möttlingen gezien.19 Hij had Stanger en zijn werk lief gekregen 
en in zijn gebed opgenomen.
 Merkwaardigerwijze blijft het na deze aanbeveling van Gun-
ning nog enkele jaren stil rond Möttlingen. Ongetwijfeld zijn 
er Nederlanders in deze tijd naar Möttlingen gereisd, maar de 
pers schreef er niet over. Wel nam De Reformatie een uitvoerige 
samenvatting van Gunnings artikel op, maar overigens leverde 
mijn rondgang niets op.20

 Dit stilzwijgen duurde tot 1932, toen de kranten melding 
maakten van een spreekbeurt van ‘Bruder J. Walz’, voormalig 
houthakker en medewerker van Stanger, in de Duinoordkerk 
te Scheveningen.21 Dit was de gemeente van de ethische H.W. 
Creutzberg, vooral bekend wegens zijn vernieuwende houding 
ten aanzien van kerkbouw en liturgie, mede-initiator van de 
Liturgische Kring. Eerder al was hij betrokken geraakt bij het 
werk van Buchman in Nederland.22 Nu bood hij dus ook de 
broeders uit Möttlingen gastvrijheid. Kennelijk was er sprake 
van een rondreis, want in diezelfde week staat ook een samen-
komst in het gebouw van de Amsterdamse Maatschappij voor 
Jongemannen (amvj) te Amsterdam aangekondigd.23

 Walz kwam naar Nederland op verzoek van Anton Begeer, 
een Utrechtse juwelier die bij Stanger tot geloof was gekomen.24 
Deze zou zich ontpoppen als de drijvende kracht achter de 
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Nederlandse aandacht voor Möttlingen. In 1933 belegde hij 
samen met enkele anderen van 27 augustus tot en met 11 sep-
tember 1933 een conferentie in het zendings-diaconessenhuis 
te Amerongen, waaraan medewerking werd verleend door de 
reeds genoemde br. Jakob Walz. Daarnaast was de Zwitserse 
predikant Joh. Schlatter aanwezig.25 Ook in de jaren daarna wer-
den regelmatig conferenties georganiseerd. Aanvankelijk met 
hulp uit Möttlingen, later, toen de ‘Rettungsarche’ een nieuwe 
bestemming had gekregen, deed men het zelf. Vaak ging aan 
deze conferenties een rondtoer vooraf, zoals in 1935, toen de 
broeders J. Gehring en J. Ruoff uit Duitsland overkwamen.26 
In 1937 kwamen J. Gehring, ds. Joh. Schlatter (Zürich) en U. 
Giezendammer (Zürich) over. In 1938 was het de laatste keer 
dat er hulp van buiten kwam. De Zwitsers ds. P. Figi en br. 
U. Giezendanner hadden de leiding over de conferentie.27 Aan 
het eind van dat jaar deden de predikanten W.A. Plug, P. Lug-
tigheid en de heren Schreuder uit Amsterdam en Plomp uit 
Dordrecht het zonder hulp van buiten.28 Het laatste bericht 
in de landelijke pers over een conferentie dateert van 30 juni 
1942, toen Het Vaderland melding maakte van een conferentie 
te Amerongen, van 25 juli tot en met 5 september, telkens een 
week. Blijkens het eigen blad, Jezus is overwinnaar, werden er 
tot in 1944 regelmatig conferenties georganiseerd en waren er 
ook op plaatselijk vlak samenkomsten.
 Afgaande op het aantal vermeldingen in de elektronische 
kranten- en tijdschriftverzamelingen was 1935 het jaar waarin 
deze beweging de meeste aandacht kreeg. Daarna liep de aan-
dacht snel terug.29

Hoofdrolspelers
Anton Begeer, bijgenaamd ‘Tok’, was een telg uit een welge-
stelde en bekende Utrechtse juweliersfamilie.30 Samen met zijn 
broer wist hij de zaak na het overlijden van hun vader voort te 
zetten en tot bloei te brengen.31 In 1919 kwam het tot een fu-
sie, waardoor het befaamde bedrijf Van Kempen en Begeer ont-
stond.32 Reeds in zijn jeugd bezocht hij met zijn ouders allerlei 
Europese landen, later bezocht hij ook landen buiten Europa, 
deels vanwege de zaak, deels uit onrust en belangstelling. Hij 
had veel te vertellen en was in ‘wereldsche kringen een graag 
geziene gast, vooral in de vrouwenwereld’.33 ‘Dit bracht mij 
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tot val.’34 Wellicht duidt hij hier op zijn eerste huwelijk, dat 
door echtscheiding werd ontbonden.35 Daarna trok hij zich een 
tijdlang terug uit de zaak om te studeren, te reizen en zich 
met sport bezig te houden. Hij verdiepte zich in de astrolo-
gie, grafologie en yoga, om ten slotte in verband met een diepe 
zwaarmoedigheid in diverse klinieken en rustoorden te worden 
opgenomen. Uiteindelijk kwam hij terecht in een psychiatrische 
kliniek in Montreux. ‘Daar werd ik volkomen bezeten.’36 Maar 
hij herstelde en hernam zijn taak in het bedrijf. Ook kwam er 
een ‘ontwaken tot de vreugden dezer wereld en ik bezweek 
voor menige verzoeking’.37 In die tijd hield hij zich bezig met 
magnetisme, maar toen hij zich in Nürnberg voorbereidde op 
het afleggen van een examen om als erkend magnetiseur te kun-
nen werken, raakte hij in een crisis en vreesde hij opnieuw in 
een psychiatrische kliniek te moeten worden opgenomen. In 
die tijd werd hij geattendeerd op de Möttlinger broeders en 
besloot hij daar zijn heil te zoeken. De kerstdagen van 1931 
bracht hij in Möttlingen door. ‘Als gedoopt en bevestigd chris-
ten had ik overal gezocht behalve bij Jezus zelf’, zo schrijft 
hij.38 Daar kwam nu verandering in, Begeer legde zijn zorgen 
in de handen van Jezus, zoals hij het zelf omschreef. Bovendien 
zette hij voortaan zijn gaven en zijn vermogen in om het werk 
van Stanger te ondersteunen. Zo begeleidde hij J. Walz enkele 
weken op een rondreis door Zwitserland. En vermoedelijk was 
hij de Nederlandse ‘Diamantenhändler’ die in 1932 een orgel 
aan de ‘Rettungsarche’ schonk.39 Ook beijverde hij zich sedert-
dien voor de verspreiding van het Möttlinger gedachtengoed in 
Nederland. Voor velen werd hij een wegwijzer. Soms bracht hij 
mensen met zijn Rolls Royce naar Möttlingen, soms gebruikte 
hij daarvoor een autobus. Ook in Nederland zette hij zich in om 
conferenties te organiseren. Hieruit kwamen in verschillende 
plaatsen Möttlinger samenkomsten voort, waarbij Begeer, in 
opdracht van de ‘Möttlinger broeders’ de leiding had. Toen 
het aantal samenkomsten begon toe te nemen, werd Begeer in 
zijn werk bijgestaan door onder anderen P.A.E. Sillevis Smitt, 
gereformeerd predikant (Hersteld Verband) in Haarlem, W.A. 
Plug, hervormd predikant te Bredevoort, en P. Lugtigheid, 
hervormd predikant te Deventer. In 1937 startte men het blad 
Jezus is overwinnaar. Hoewel Begeer geen deel uitmaakte van 
de redactie, speelde hij een grote rol. Hij was in feite de motor 
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van de hele beweging. In later jaren, zo stelt Lugtigheid in zijn 
‘In memoriam’, kwam Begeers ziekte – kennelijk bekend bij 
zijn vrienden – steeds weer terug, zodat hij uiteindelijk zijn 
arbeid voor het Möttlinger werk aan anderen moest overlaten. 
Hij bleek door het leven dermate gekrenkt dat hij eigenlijk altijd 
patiënt was gebleven. ‘Maar als hij de Heer niet had gekend, 
dan had hij dit leven met zijn uitgeputte en aangetaste, vaak 
verwarde geest nooit tot nu toe volgehouden.’40 In het licht van 
deze opmerkingen en in het licht van het ontstaan van pastoraal 
centrum De Hezenberg is het opvallend dat Begeer nog in 1951 
samenkomsten in Apeldoorn organiseerde.41 In 1957 overleed 
hij, een paar maanden na zijn (derde) vrouw, de begrafenis vond 
plaats in besloten kring, slechts enkele oude vrienden en wat 
familieleden waren er bij.42

Een van de aanwezigen op de eerste conferentie in Amerongen 
in 1933 was de schrijfster Willemina Vermaat, al jarenlang via 
haar neef J.H. Gerretsen bekend met het werk van J.C. Blum-
hardt en zijn zoon, en gedurende enkele jaren een hartstochte-
lijk propagandiste van de beweging rond Stanger.43 Voor haar 
was er geen verschil tussen Blumhardt en het tegenwoordige 
Möttlingen, zoals blijkt uit haar boekje met die naam uit 1936.44 
De bekende ds. J.J. Buskes moest hier niet veel van hebben en 
beschouwde Stanger niet als een legitieme vertegenwoordiger 
van de beide Blumhardts. Haar poging om een historisch ver-
band tussen de oude Blumhardt en Stanger te leggen, achtte 
hij mislukt.45 De Nederlandse Möttlingers daarentegen hebben 
de verwantschap tussen Blumhardt en Stanger voortdurend 
benadrukt door te wijzen op de oorsprong van dit werk in de 
daden Gods. Daar lag de bron van het werk van Blumhardt, en 
‘zonder eenige menschelijke verbinding vrijwel, voor zoover 
bekend’, zette God dit werk voort in de arbeid van Stanger.46 
Ook Gunning had dat verband gelegd, maar daar ging Buskes 
(wijselijk?) aan voorbij.47 Vermoedelijk had hij grote bezwaren 
tegen de politieke kleur van Stanger.
 Willemina Vermaat (die publiceerde onder de naam Wilma) 
was dus door Möttlingen gegrepen sedert ze in Amerongen was 
geweest (1933). Op verzoek van de redactie schreef ze een uit-
voerig verslag van deze conferentie in het Algemeen Weekblad.48 
Daaruit blijkt dat ze Anton Begeer in mei van dat jaar ontmoet 
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had op een house-party (van de Oxford-beweging) in Baarn 
en dat deze haar gewezen had op de Möttlinger-conferentie in 
Amerongen. Lovend beschreef ze wat ze had meegemaakt, ook 
in persoonlijk opzicht. ‘Mijn wagen begon vast te loopen’, zo 
duidde ze haar situatie, daarmee waarschijnlijk doelend op wat 
tegenwoordig een writer’s block heet. De conferentie had haar 
zo goed gedaan, dat ze kort daarna op uitnodiging van Begeer 
voor veertien dagen naar Möttlingen vertrok, waar ze met haar 
zusters op 23 september aankwam. Ook hierover schreef ze een 
artikel in het Algemeen Weekblad, en ook nu weer was ze zeer 
lovend. ‘Möttlingen heeft mij den ganschen Bijbel teruggege-
ven’, zo vatte ze haar bevindingen samen.49 Zij moest, als eerder 
Gunning, wel een en ander overwinnen om zich daar thuis te 
voelen. Ook zij struikelde over de zang, ‘niet mooi genoeg, niet 
kunstvol genoeg’.50 Maar ook voor haar was het een gezegende 
tijd geworden. In haar verhouding tot haar zuster Truus – psy-
chiatrisch patiënt? – kwam verandering, en het lukte haar de 
roman waaraan ze werkte in vlot tempo te voltooien.51 Haar 
zuster zelf werd niet beter, zo blijkt uit een brief van Jakob 
Walz aan Wilma. ‘Es tut mir leid, dass ihre lb. Schwester immer 
noch so auf die Einflüsterungen des Teufels hört, gewiss kann 
sie frei werden wen sie kindlich glauben lernt und dem Heiland 
vertraut.’52 Hij wilde haar nog wel een paar dagen opnemen.
 Na dit bezoek aan Möttlingen volgden er nog twee. ‘Tot drie-
maal toe ben ik er geweest. Tot driemaal toe heb ik er grote din-
gen zien gebeuren.’53 De eerste keer kwam reeds ter sprake, de 
tweede keer was wellicht naar aanleiding van bovengenoemde 
uitnodiging van Walz, en ze was er met haar broer Kees, die 
zware depressies had.54 Zijn bezoek aan Möttlingen in het najaar 
van 1934 bracht wel enige verlichting, maar geen genezing, en 
Kees zag zich gedwongen zijn ambt als predikant in de Gere-
formeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) neer te 
leggen.55

 De ontmoeting met ‘Möttlingen’ liep voor Wilma uiteinde-
lijk toch op een teleurstelling uit. Haar bezoeken aan diverse 
conferenties lieten haar op den duur onbevredigd. Ze miste er 
de charismatische gaven, vooral die der gezondmaking. Haar 
onwankelbaar geloof in de ‘levenvernieuwende’ krachten die 
door het geloof in de opgestane Heer zichtbaar moesten worden, 
werd door de Nederlandse tak van de beweging niet gevoed, zo 
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Wilma 
Pseudoniem van Willemina Vermaat, (1873-1967)

(Foto Historisch Documentatiecentrum VU Amsterdam)
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stelt haar biograaf op grond van haar uitlatingen hieromtrent.56 

Ze kwam terecht bij de antroposofische Christengemeente, hoe-
wel de banden met de Nederlandse Möttlingers niet werden 
verbroken. Over De Hezenberg, waar het werk van de Mött-
linger vrienden na de oorlog werd voortgezet, schreef ze met 
waardering. Er was, zo schreef ze, veel veranderd.57

 Was de Nederlandse tak van de Möttlingers inderdaad, zoals 
Wilma meende, minder dan de Duitse broeders gericht op li-
chamelijke genezing? Het valt op dat de gave der genezing door 
Stanger zelf niet sterk werd beklemtoond. Het ging hem erom 
dat een mens in een goede houding tegenover God kwam te 
staan, het betrof tenslotte zielen voor de eeuwigheid. Als er dan 
ook nog genezing volgde, was dat op zijn hoogst een prettige 
bijkomstigheid. Het was niet het doel van dit pastoraat. Zo was 
het ook bij Plug en andere Nederlandse vertegenwoordigers. 
Veel verschil met Stanger heb ik niet kunnen vinden. Maar 
vooral: Wilma is zowel met haar broer als met haar zuster naar 
Möttlingen getrokken, maar beiden hebben daar geen genezing 
gevonden! Dus om alle teleurstelling op het conto van de Ne-
derlandse Möttlingers te schrijven zoals Wilma doet, lijkt niet 
helemaal terecht. Was het niet veeleer haar eigen teleurstelling 
omtrent het uitblijven van genezing voor haar zuster Truus en 
haar broer Kees die tot dit oordeel heeft geleid? 

Naast Begeer en Wilma is het vooral W.A. Plug (1900-1974) 
geweest die heeft bijgedragen aan de verbreiding van het ge-
dachtengoed van Möttlingen in Nederland.58 Geboren in een 
Katwijkse pastorie studeerde hij theologie in Utrecht en werd 
achtereenvolgens hervormd hulpprediker in Vinkeveen, predi-
kant te De Cocksdorp op Texel (1926) en Bredevoort (1934). Plug 
vertelde later hoe hij in april 1933 door Begeer, die hij overi-
gens nauwelijks kende, werd overgehaald naar Möttlingen af te 
reizen. Aanvankelijk voelde hij veel weerstand, meer dan zijn 
vrouw Barbara Plug-Schreuder, en pas toen hij in september 
van dat jaar voor de derde keer in Möttlingen was, kwam hij tot 
volledige overgave aan Christus en was ook hij voor Möttlingen 
gewonnen. ‘Bij dit alles hebben de eenvoudige liefde, het geduld 
en het volhouden van onzen vriend Begeer een beslissende rol 
gespeeld’, aldus Plug.59 Hij werd de grote propagandist van het 
gedachtengoed van Möttlingen, trouw terzijde gestaan door 
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zijn collegae P. Lugtigheid en (tot aan diens voortijdig sterven 
in 1937) P.A.E. Sillevis Smitt. Plugs pastorie werd meer en meer 
het centrum van de Nederlandse Möttlingers, en velen die pas-
torale bijstand zochten, vonden er onderdak. Het werk groeide 
zodanig, dat een Möttlinger broederraad werd geïnstalleerd.60 
Deze wist na de oorlog het landgoed De Hezenberg te huren 
en korte tijd later te kopen, en Plug werd op voorspraak van 
M.J.A. de Vrijer beroepen tot predikant voor buitengewone 
werkzaamheden te Hattem om vanuit De Hezenberg de kerk 
met zijn pastoraat en evangelisatiewerk te dienen. Jarenlang 
waren hij en zijn vrouw de drijvende kracht achter De Hezen-
berg, het pastoraal centrum te Hattem dat tot op de dag van 
vandaag bestaat.

Kerkelijke belangstelling
De activiteiten van Begeer, Wilma en Plug vielen ook bij de ker-
ken in het oog. Kort na de conferentie in Amerongen besteedde 
het Comité voor Inwendige Zending te Gelderland aandacht aan 
Möttlingen in de vorm van een referaat van ds. P. van Lelyveld 
over het leven in apostolische sfeer zoals hij dat in Möttlingen 
had aangetroffen.61 Ruim een half jaar later kwam ‘Möttlingen’ 
ter sprake op een conferentie uitgaande van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Hersteld Verband), waar Plug een causerie 
over Möttlingen verzorgde.62 De broeders J. Urban uit Möttlin-
gen en ds. Joh. Schlatter uit Zürich kwamen naar Nederland, 
waar op Woudschoten van 1 tot en met 11 september 1934 
een conferentie was belegd, geheel volgens het ‘programma’ 
van Möttlingen. De krant, die dit bericht opnam, meldde dat 
de Möttlingen-beweging zich organiseerde, maar hoe of wat, 
wordt niet duidelijk.63 Wel nam de bekendheid toe, want in 
oktober 1934 kopte het Algemeen Handelsblad ‘Broeder Walz †’, 
een kop die veronderstelt dat nogal wat lezers wel zouden weten 
wie het betrof.64Wilma hield een voordracht over Möttlingen, 
ook elders werd in spreekbeurten aandacht aan Möttlingen be-
steed, en eind maart 1935 stond er een tour van de Möttlinger 
broeders J. Gehring en E. Geiger op het programma. Ze spraken 
onder meer in Bredevoort, de woonplaats van Plug.65 De tour 
werd afgesloten op Woudschoten.66 Het was een druk jaar voor 
de Möttlingers, want in september waren ze er weer.67 Ook de 
kerkelijke aandacht bleef vooralsnog bestaan. Soms was er op 
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één avond aandacht voor zowel Möttlingen als Oxford, zoals 
in Den Haag op 4 april 1935, waar ds. Jac. Poort sprak over ‘De 
Oxfordgroep, Möttlingen en de Kerk’. Zelf was hij enthousiast 
over Möttlingen en schreef een lovende brochure.68 Ook was er 
aandacht voor Möttlingen op de vereniging van jonghervorm-
den, bij de Hilversumse Christelijke Jongemannenverenging, en 
zo voort. Kortom, ‘Möttlingen’ was langzamerhand een begrip 
geworden en had de aandacht van de kerken.69 ‘Möttlingen’ 
ontsnapte daarom niet aan de kritische blik van de predikan-
ten. Zowel de gereformeerde als de hervormde predikantenver-
enigingen besteedden er in 1935 aandacht aan, een jaar later 
gevolgd door de Lutherse predikantenvereniging.70

 De gereformeerde predikanten lieten zich voorlichten door 
J.H. Haverkate, geneesheer bij de Stichting Veldwijk, die sprak 
over ‘wonder-genezingen’, waarover straks meer.71 Voor de her-
vormde predikanten sprak J.C. Roose over de vraag: Wat heb-
ben de (Oxford) Groep en Möttlingen ons te zeggen?72 Roose 
was enthousiast over Möttlingen en deed actief mee om haar 
boodschap te verspreiden, zo valt op te maken uit verscheide-
ne krantenberichten.73 Bovendien schreef hij in Stemmen des 
Tijds een uitvoerig artikel waaruit blijkt dat hij voor de kerken 
veel perspectief zag als gevolg van bewegingen als de Groep 
en Möttlingen.74 Veel kritischer was De Waarheidsvriend, het 
blad van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervorm-
de Kerk. Daarin trok de auteur, die schreef onder de afkorting 
‘D’ – waarschijnlijk lt. gen. L.F. Duymaer van Twist – fel van 
leer.75 Niet alleen volgde de schrijver enkele artsen die zich 
kritisch over Möttlingen hadden uitgelaten, maar ook waren er 
forse theologische bezwaren. Deze kwamen er op neer dat de 
Möttlingers in de grond van de zaak het karakter van de Heilige 
Schrift ‘op niet ongevaarlijke wijze’ aanrandden. Een en ander 
werd onderbouwd met een verwijzing naar de eenmaligheid 
van het Pinksterfeest. Het verlangen naar een nieuw Pinksteren 
was een verloochening van ‘wat God eenmaal in de historie’ 
deed. En blijkbaar was dat voor eens en voor altijd, want de 
heilsfeiten zijn ‘absoluut geweest in voltrekking en doel’. Ook 
de gedachte dat de gaven en krachten uit de eerste eeuwen 
zich zouden kunnen en moeten herhalen, achtte de auteur een 
ernstige misvatting.
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Wetenschappelijke belangstelling
Haverkate sprak in 1935 voor de vereniging van gereformeerde 
predikanten over het thema ‘wondergenezingen’, een jaar later 
werd zijn rede gepubliceerd.76 Ook anderen schonken er aan-
dacht aan vanuit een wetenschappelijk perspectief.77

 Haverkate betoogde dat er weliswaar verrassende genezingen 
mogelijk zijn die men ‘wondergenezingen’ kan noemen, maar 
hij wilde die niet op één lijn zetten met de genezingswonderen 
in de Schrift. Hij wees er onder meer op dat in Möttlingen in 
feite een selectie plaatsvond als gevolg van Duitse overheids-
bepalingen die sommige patiënten uitsloot.78 De genezingen in 
Lourdes en Möttlingen zijn, als alle andere ‘wondergenezingen’, 
‘psychisch-natuurlijk’, het zijn geen tekenen van bijzondere 
godsopenbaring, het is alles vrucht van de gemene gratie, van 
een bovennatuurlijke oorzaak is geen sprake.
 Tijdens de discussie bleek dat sommigen hem konden volgen 
waar het om Lourdes ging. Maria doet immers geen wonderen, 
zo stelde J.A. Schep van Bussum.79 Maar in Möttlingen gaat het 
om Jezus Christus. Kan het in dit geval dan niet waar zijn? Zou 
het niet zo kunnen zijn dat wij ‘wat in Möttlingen gebeurt niet 
kunnen bevatten omdat het ons ontbreekt aan geloof’? C.N. 
Impeta van Kampen stelde de vraag of de medicus niet teveel 
nadruk gelegd had op het menselijk geloof en dat ten onrechte 
stelde tegenover het ingrijpen van God. In zijn reactie stelde 
Haverkate dat hij de vraag als medicus had behandeld, niet als 
theoloog. De natuurlijke oorzaken van genezing zijn stoffelijk 
en geestelijk van aard, maar niet ‘bovennatuurlijk’. Verder wees 
hij erop, naar aanleiding van de discussie, dat het gebed het 
voornaamste stuk der dankbaarheid is. Het gebed is geen tover-
middel, het gebed is niet de oorzaak van de genezing. Wonderen 
in Bijbelse zin gebeuren tegenwoordig niet meer. Wel zijn er 
geestelijke wonderen, als de bekering. Het was dezelfde manier 
waarop de gereformeerden al decennialang de opwekkingsbe-
wegingen en hun wondergeloof op een afstand hielden. Hij 
was goed gereformeerd.80 De kritiek van zijn collega P. Jasperse 
was zo mogelijk nog scherper. Deze schreef alles op het conto 
van de suggestie en het praktisch psychologisch inzicht van de 
Möttlinger broeders.81 Deze betooglijn werd een jaar later nog 
eens herhaald in een reeks van artikelen van de arts J.A. van der 
Hoeven.82 Aan de genezingsverhalen uit Lourdes, Möttlingen 
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en uit de kring van de Christian Science – van veelal zenuwzie-
ke jonge vrouwen – hechtte hij geen geloof. ‘Wij Calvinisten, 
gelooven niet in het wonder in dezen zin’, zo eindigde hij zijn 
artikel van 5 juni, om de week daarop te stellen dat wij wel in 
de ‘middelen’ geloven, en daartoe rekende hij ook de suggestie. 
Het schepsel is aan de ‘ordinantiën’ gebonden, zo verwees hij 
naar W. Geesink. In die zin was er ook plaats voor het gebed, 
dat ons in een goede verhouding tot God brengt en ons moed 
en vertrouwen geeft. Het bidden richt de geest weer op, en dat 
is heilzaam voor het lichaam. Het is geen autosuggestie, maar 
een geloofsdaad, ons door de Geest geschonken. ‘Die Geest legt 
zelf in ons het gebed. Door dien Geest weten wij, dat God ons 
bidden om genezing verhoren zal, indien het in Zijn alwijzen 
raad zoo bepaald is.’83

In hervormde kring was men iets minder negatief. De ethische 
predikant J.C. Roose bijvoorbeeld, spreker op de vergadering 
van hervormde predikanten en enthousiast aanhanger van 
Möttlingen, publiceerde in het najaar van 1935 een artikel in 
Predikant en Dokter over ‘Genezing door den Geest’, waarin 
hij wees op de toenemende belangstelling voor de psychische 
zijde van de medische behandeling.84 In dat verband bracht hij 
Möttlingen ter sprake en bestreed hij de gedachte dat alleen 
‘goedgeloovige burgermenschjes’ onder de indruk zouden zijn, 
bij wie men heel veel op rekening van suggestie kan schuiven. 
Van een theologie of een methode is in Möttlingen geen sprake, 
men leeft direct uit Gods hand, vlak bij de Heer, en bekommert 
zich niet om de vraag hoe dit leven ‘ingeschakeld moet worden 
in het cultuurleven van onzen tijd’. Möttlingen is een plaats 
waar ‘de dingen beleefd, niet beredeneerd worden’. Voor het 
theoretisch kader verwees hij naar de bevindingen van The 
Guild of Health, een beweging die hij had leren kennen door het 
‘veelomvattende’ boek van Malcolm Spencer en H.W. Work-
man, Spiritual Healing, waarin een samenvatting en bespreking 
wordt gegeven van een rondetafelconferentie over dit thema.85 
Bindend element was de overtuiging dat alle genezing van God 
komt, over de vraag hoe die tot stand komt, onmiddellijk of 
door middel van krachten die God in de mens gelegd heeft, 
kan men van mening verschillen. Roose was getroffen door het 
kerkelijk karakter van deze kring geestverwanten. Anglicaanse 
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bisschoppen waren er nauw bij betrokken, elke dag begon met 
een kerkdienst, er werd gemediteerd en de dag werd afgesloten 
met een ‘devotionele samenkomst in de kapel, waar predikanten 
in ambtsgewaad dienst deden’. Verder waren er lezingen en 
vond er, aan het eind van de conferentie, een ‘healing service’ 
plaats. Alle middelen die God geeft om herstel der gezondheid 
te bevorderen, werden gebruikt, zo constateerde hij met klaar-
blijkelijke instemming. Hij hoopte dan ook dat de Nederlandse 
belangstelling voor de Möttlinger beweging zou leiden tot een 
samenwerking die hij in Engeland had leren kennen. ‘Predikant 
en dokter zullen nog meer dan vroeger de handen ineen moeten 
slaan en ook bereid zijn met ‘broeders’ en ‘zusters’ die op dit 
gebied werken te overleggen om ons volk den zegen deelachtig 
te doen worden die genezing door den geest kan schenken.’86

 Iets terughoudender, maar zeker niet negatief, was de her-
vormde medicus W.J. de Haan, die in zijn boek Moderne ziel-
kunde en het evangelie aandacht vroeg voor de Möttlingers. Hij 
was in 1935 te Utrecht gepromoveerd op een studie over de 
psychoanalyse, in dit boek wilde hij een uiteenzetting geven 
van de betekenis van het geloof voor de persoonlijkheid. Zijn 
uitgangspunt was dat de religieuze levensbeschouwing geens-
zins hoeft te botsen met de wetenschap, hetgeen hij onder-
steunde met een verwijzing naar S. Freud, die aan het schuld-
gevoel zo’n grote betekenis toekende. De godsdienstige mens, 
zo stelde Freud volgens De Haan, heeft veel minder kans om 
in een neurose te geraken omdat de religie schuldvergiffenis 
kent. In zijn boek besteedde hij onder meer aandacht aan de 
Möttlinger-beweging, die hij, net als de Oxfordgroep, rekende 
tot de officieuze zielszorg.87 De beschrijving is kernachtig, fair 
en raak. In de ‘Rettungsarche’, zo stelde hij, gaat het om de 
vraag of men vrede heeft met God, niet om de genezing als doel 
op zichzelf. Het gaat om het brengen van zielen tot God.88 Een 
totale overgave en een onvoorwaardelijk geloof dat Christus 
ook nu nog zieken geneest, is een vereiste. Soms volgt er dan 
genezing, soms niet. Beide, zo vergelijkt hij de Oxford-groep en 
de Möttlinger-beweging, kennen een grote betekenis toe aan het 
belijden der zonden in tegenwoordigheid van een medemens. 
Men heeft begrepen dat de zonden conflicten in de ziel doen ont-
staan waardoor zelfs een krachtig mens uit zijn evenwicht kan 
geraken. Het is wat in de ‘moderne’ zielkunde katharsis heet, 
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die op het gebied van de zenuw- en geestesziekten van grote 
betekenis is gebleken. Als een verschil tussen beide bewegingen 
noemde hij dat in de Oxford-groep sterker nadruk lag op het 
leven als christen (de zogenaamde vier ethische eisen), terwijl 
men in Möttlingen meer de nadruk legde op het geloof in het 
verlossend lijden en sterven van Jezus, waardoor verzoening 
ontstaat tussen God en mensen. Bovendien speelde hier meer 
de overtuiging een rol dat Christus genezing kan schenken, 
zowel van geestelijke als van lichamelijke ziekten. Wat hij zelf 
daarvan vond, valt uit zijn betoog niet op te maken.
 De theoloog en psychiater Joh. van der Spek bewoog zich in 
dezelfde richting.89 Kritischer was de hervormde predikant C. 
Aalders.90 Ronduit negatief was de remonstrantse predikante 
van Hoogeveen J.W. Herfst in haar dissertatie, die ze begin1938 
te Leiden verdedigde.91 Daarin worden heil en gezondheid aan 
de hand van de ethiek van Nicolai Hartmann tegen een kri-
tisch licht gehouden. In dat kader analyseerde zij onder meer 
Lourdes, Christian Science en Möttlingen. Ze erkende dat men 
in Möttlingen het verband tussen gezondheid en heil dieper 
begrepen heeft dan in Lourdes of in de Christian Science, maar 
meende dat men er niet in geslaagd was aannemelijk te maken 
dat de ‘genezingen’ een bovennatuurlijk karakter hadden. Ze 
achtte het bovendien een principiële fout dat men het verband 
tussen gezondheid en heil als een causaal verband voorstelde, 
‘alsof de verankering in een eeuwigen grond eo ipso lichame-
lijke gezondheid kan veroorzaken’.92 Een diepe innerlijke vrede 
kan een weldadige invloed op fysieke processen hebben, maar 
verder wilde ze niet gaan.

Conclusie
Afgaande op dit literatuuroverzicht stel ik dat de Möttlinger 
broeders bij sommigen wel gehoor vonden, maar dat de ont-
vangst na een aanvankelijk enthousiasme in het algemeen nogal 
koel was. De ‘gewone’ aandacht van de pers liep na 1935 snel 
terug, wel kwam toen de wetenschappelijke en medische be-
langstelling voor Möttlingen op gang, maar ook die was tamelijk 
koel. Bij nogal wat scribenten wordt de nadruk gelegd op de 
grote invloed die het geestesleven op het lichamelijk welbevin-
den heeft. De vrijzinnige Herfst moest er niets van hebben, de 
gereformeerde scribenten beriepen zich op Kuyper en Geesink 

011 Receptie.indd   228 14-09-15   22:10



de receptie van de möttlinger broeders in nederland 229

en waren in het algemeen nogal kritisch, hervormde scriben-
ten hadden meer waardering, maar waren niet kritiekloos. Dit 
komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek, waar ik 
constateerde dat in gereformeerde kring de openheid voor op-
wekkingsachtige bewegingen beperkt was.93 Zo ook hier. De 
beweging rond Stanger werd vooral door hervormde predikan-
ten gedragen. Het betrof echter geen massale steun, maar een 
handvol sympathisanten, van wie een aantal zonder meer tot 
de ethische richting kan worden gerekend. En het zou de her-
vormde synode zijn, die een beslissende stoot gaf waar het gaat 
om de voortzetting van dit werk. In het bijzonder de Utrechtse 
hoogleraar M.J.A. de Vrijer (van ethische signatuur) heeft zich 
voor Plug ingezet.
 In de tweede helft van 1943 was er voor het eerst contact 
tussen Plug en De Vrijer.94 Daaruit kan worden opgemaakt dat 
De Vrijer een belangstellend schrijven aan Plug had gericht, 
waarin hij allerlei inlichtingen gevraagd had. Plug antwoordde 
hem in een lange, getypte brief, waarin hij de gang van zaken 
in de Bredevoortse pastorie uitvoerig beschreef. Dit bleek een 
belangrijk contact te zijn, want toen de broederraad omzag naar 
groter huisvesting omdat de pastorie ‘uit zijn voegen barstte’ 
en deze in 1946 vond – voor eigen besef was het Gods leiding 
die hen naar De Hezenberg had gevoerd – zorgde De Vrijer er 
voor dat Plug predikant van Hattem werd ‘voor buitengewone 
werkzaamheden’ (later: ‘bijzondere werkzaamheden’). In die 
tijd werkte men nog geheel in de lijn van Möttlingen. Op 3 
november 1946 bevestigde hij Plug in zijn dienst.95 Plug werd 
daarin bijgestaan door zijn vrouw en door de Stichting ten 
dienste van de ‘Möttlinger Beweging’ in Nederland.96 Rob van 
Essen wijst op de belangrijke rol die De Hezenberg gespeeld 
heeft bij de opbloeiende belangstelling voor de dienst der ge-
nezing.97 Men werkte voort in het spoor van Stanger, een van 
de medewerkers van Plug schreef een brochure over Stanger 
en vertaalde een brochure van Frank Uttley over de Grote Ge-
neesheer. Ook J.C. van Trigt, die zijn doctoraalscriptie aan de 
dienst der genezing in Nederland wijdde, wijst op de grote rol 
van Plug en De Hezenberg.98 Men organiseerde, alleen of met 
anderen, bijeenkomsten waar het thema van de gebedsgene-
zing aan de orde kwam. Hermann Zaiss sprak bijvoorbeeld op 
een conferentie van de Raad voor Kerk en Ziekenzorg, gehou-
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den op De Hezenberg. Miss E. B. Richards was er te gast (een 
jaar lang), waar zij aan de wieg stond van de voorbede-avond. 
Andere gasten waren Ronald Brown en E. Stanley Jones, ook 
voorstanders van de dienst der genezing. Verder werkte Plug 
mee aan een Week van Genezing (14-21 september 1951) in Den 
Haag, en het blad van De Hezenberg, Jezus is overwinnaar, had 
van 1952-1956 zelfs een apart bijvoegsel, ‘Genezing’, dat alleen 
werd beëindigd om de genezing niet al te zeer apart te stellen. 
In 1953 werd de Lucasorde op De Hezenberg opgericht, Plug 
en zijn collega P.C. van Leeuwen waren de eerste voorzitters.99 
Zij waren zeer bij de dienst der genezing betrokken. Nog in 
1955 waarschuwde Plug tegen allerlei vormen van spirituele 
genezing buiten de relatie met God om. Veel mensen, zo meende 
hij, gaan naar zulke genezers omdat de kerk de boodschap der 
genezing heeft laten liggen.100

 Van Trigt concludeert dat door de vele contacten van Plug 
De Hezenberg een internationale ontmoetingsplaats werd voor 
allen die bezig waren in de dienst der genezing.101 Dat lijkt me 
juist, en ik deel dan ook niet de conclusie van de schrijver van 
het gedenkboek over De Hezenberg, dat het thema genezing 
op De Hezenberg minder aandacht kreeg dan in Möttlingen. 
Er lijkt aanvankelijk eerder sprake van meer dan van minder 
aandacht voor dit thema.102 Dat doet niets af aan het feit dat de 
skopus van het werk op De Hezenberg breder was dan alleen 
de dienst der genezing. Befaamd was indertijd onder meer het 
jeugdwerk, waaraan velen goede herinneringen bewaren. Pas 
later, na het vertrek van Plug, nam men in De Hezenberg afstand 
van de dienst der genezing en koos men voor professionalise-
ring.103 Een tweede conclusie is dat deze beweging in de kring 
van de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond niet 
enthousiast ontvangen werd. Aan hervormde zijde valt op dat 
enkele vooraanstaande ethische theologen dat wel deden. Een 
derde conclusie is dat er de huidige Charismatische Beweging 
onder meer in de arbeid van de Möttlinger broeders zijn histo-
rische wortels heeft.

Noten
 1. De beweging rond Buchman wordt ook wel de Oxfordgroep genoemd, 

of ‘De Groep’ zonder meer. Zie H.D. de Loor, Nieuw Nederland loopt 
van stapel. De Oxford Groep in Nederland, een sociale beweging van het 
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interbellum (Kampen 1986); H.J.Ph.G. Kaajan, ‘Voor en tegen ‘Nieuw 
Nederland’. Protestantse reacties op de Pinkstermanifestatie van de 
Oxford-beweging in Utrecht en haar nasleep (1937-1939)’, Documen-
tatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 14 (1991), no 35, 
63-71; Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Hersteld Ver-
band opnieuw bekeken (Barneveld 2012) 185-204, wijdt een hoofdstuk 
aan de reacties op Buchman in de kring van het Hersteld Verband. Zie 
verder W.C. van Dam, Stanger en Buchman. Twee modellen van strijdbare 
zielszorg (Kampen 1977).

 2. W.C. Krijgers Janszen, 25 jaar Hezenberg (Goes 1971) en B. Schipper, 
Vluchtheuvel bij hoog water. Landgoed de Hezenberg: een bewogen geschie-
denis (Zwolle 2012).

 3. De belangrijkste bron van kennis over Stanger over deze periode is hij 
zelf, Fr. Stanger, Lebenslauf von Vater Stanger von ihm selbst erzählt 
(Möttlingen z.j.). Ik raadpleegde de ‘vierte, erweiterte Auflage’. Een 
vertaling hiervan van de hand van Willemina Vermaat, Vader Stanger 
(Zeist z.j.). Ook verscheen Bilder aus dem Leben von Friedrich Stanger 
(Möttlingen 1911, daarna vele malen herdrukt). Dit is vertaald (even-
eens door Willemina Vermaat) als Vader Stanger en zijn reddingsark 
(Haarlem z.j.). Zie verder J.A. Schreuder, Wilhelm Friedrich Stanger 
(Hattem 1950) en W.C. van Dam, Stanger en Buchman, 8-14. Van Dam 
deed onderzoek in het blad van Stanger, de Archebote, niet in de grote 
Nederlandse bibliotheken aanwezig. Stanger wordt beschreven in het 
Biographisch-bibliographisches Lexicon, x, kolom 1159-1160, een bijdra-
ge van Hermann Ehmer. In Die Religion in Geschichte und Gegenwart 
(derde druk), dl. iv, kolom 1084-1085, wordt Stanger genoemd in het 
lemma over Möttlingen (A. Köberle). In andere Duitse naslagwerken 
als de Theologisches Realenzyklopädie wordt hij niet genoemd. Recente 
wetenschappelijke literatuur heb ik niet aangetroffen. Een jubileum-
boek(je) verscheen in 2009, 100 Jahre Rettungsarche Möttlingen. Zur 
Erinnerung an Gottes Gnadenbeweise (z.d. z.p = Bad Liebenzell 2009).

 4. Stanger, Lebenslauf, 19.
 5. Stanger, Lebenslauf, 49.
 6. H. Dallmeyer, Was haben wir von Möttlingen zu halten? (Neumünster 

1924). De Gemeinschaftsbewegung was een binnenkerkelijke beweging 
van allerlei piëtistische groepen, sterk betrokken bij het evangelisa-
tiewerk. In 1909 kwam het tot een scherpe veroordeling van de Pink-
sterbeweging. Dallmeyer was een van de drijvende krachten achter die 
veroordeling.

 7. Hierop wordt gewezen door Van Dam, die zich op de Archebote beroept. 
In de geraadpleegde couranten kwam ik dit nergens tegen. Zie ook 100 
Jahre Rettungsarche Möttlingen, 25: ‘Leider waren nicht alle Glieder der 
Rettungsarche und der Möttlinger Freundenkreise immer ganz frei von 
Fehleinschätzungen in Bezug auf die politischen Strömungen der Zeit.’
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 8. Van Dam, Stanger en Buchman, 14, ontleend aan de Archebote. Alleen 
De Standaard maakte melding van het overlijden van Stanger, maar 
zonder de vermelding van de aanwezigheid van de Nazi’s.

 9. Zie over hem W. Baudert, Jakob Waltz. Eine Lebensbeschreibung (Lü-
denscheid z.j.), een bundeling van herinneringen, onder andere van 
de Nederlander Anton Begeer. Over hem zie hieronder.

 10. Zie Schipper, Vluchtheuvel bij hoog water, 23, die dit ontleende aan 
een anonieme scriptie uit de bibliotheek van De Hezenberg, Jesus ist 
Sieger. Het verhaal van de Möttlingerbeweging, 5-6. Op grond van de al 
dan niet geciteerde literatuur vermoed ik dat de scriptie is verschenen 
tussen 1970-1977. Zie ook Schipper, Vluchtheuvel bij hoog water, 70-71, 
en W.C. Krijgers Janszen, 25 jaar Hezenberg, 14.

 11. Krijgers Janszen, 25 jaar Hezenberg, 51-52.
 12. 100 Jahre Rettungsarche Möttlingen, 25.
 13. De Gooi- en Eemlander, 17 oktober 1922. Hetzelfde bericht stond op 

dezelfde dag in de NRC. Ik raadpleegde (januari 2014) het gedigitali-
seerde kranten- en tijdschriftbestand van de Koninklijke Bibliotheek 
(www.delpher.nl), de gedigitaliseerde kranten genoemd op de startpa-
gina van historische kranten (www.kranten-historisch.startpagina.nl), 
en het kenniscentrum van de gereformeerde gezindte digibron (www.
digibron.nl). Daarin is nog niet compleet opgenomen De Heraut. Dit 
weekblad was ten tijde van het onderzoek niet beschikbaar in verband 
met de digitalisering. Daarnaast doorzocht ik het Algemeen Weekblad 
voor Christendom en Cultuur, het blad van het Hersteld Verband Woord 
en Geest en het hervormde Gereformeerd Weekblad. Ik gebruikte de 
zoektermen ‘Stanger’ en ‘Möttlingen’. Vaak worden (min of meer) de-
zelfde mededelingen of verslagen in meer dan één krant opgenomen. 
Ik volsta in het algemeen met één verwijzing.

 14. J.H. Gunning J.Hzn., ‘Friedrich Stanger van Möttlingen’, Stemmen 
des Tijds 15 (1926) 321-347, met een ‘Aanhangsel’, 348-356, waarin 
het getuigenis van twee predikanten over Stanger is opgenomen. In 
Gunnings autobiografie Herinneringen uit mijn leven (Amsterdam 1940) 
wordt Stanger niet genoemd. Zie over Gunning Biografisch Lexicon voor 
de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (BLGNP) i-v (Kam-
pen 1978-2006), aldaar iii, s.v. Gunning J.Hzn.

 15. Gunning, ‘Stanger van Möttlingen’, Stemmen des Tijds 15 (1926), 330. 
Gunning was de dichter van het bekende lied ‘Ga niet alleen door ’t 
leven’.

 16. Gunning, ‘Stanger van Möttlingen’, Stemmen des Tijds 15 (1926), 335-
336. Zie Fr. Stanger, Andachten (Dinglingen z.j.).

 17. Gunning, ‘Stanger van Möttlingen’, Stemmen des Tijds 15 (1926), 328.
 18. Gunning, ‘Stanger van Möttlingen’, Stemmen des Tijds 15 (1926), 342.
 19. Gunning, ‘Stanger van Möttlingen’, Stemmen des Tijds 15 (1926), 344-

345.
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 20. De Reformatie, 28 mei 1926, in de rubriek Persstemmen.
 21. Het Vaderland, 21 mei 1932 en 24 mei 1932. Zie over hem N. van der 

Heide, Mijn voeten hebben Zijn spoor gevolgd. Leven en werk van de 
schrijfster Wilma (Leiden 1992) 164-165. Verder Joh. Schlatter e.a., 
Worte des Andenkens an Jakob Walz, Hausvater der Rettungsarche von 
Möttlingen (z.d.z.p.: Zürich 1934?) en Baudert e.a., Jakob Walz.

 22. De Loor, Nieuw Nederland, 12. Zie verder over zijn bijdrage aan de 
Buchmanbeweging het register van De Loor, Nieuw Nederland. In het 
gedenkboek van de Duinoordgemeente wordt aan beide bewegin-
gen geen woord gewijd, zie C.B. van Haeringen, Vijf-en-twintig jaren 
Duinoordkerk: 17 december 1920 – 17 december 1945 (Den Haag 1945). 
Tevens raadpleegde ik J.M. Jalink, Herinneringen uit de eerste jaren 
der Duinoordkerk (z.j.z.p.) en P.J. Grondel, Uit de geschiedenis van de 
Duinoordkerk (z.p.z.j.). De betrokkenheid bij de Buchman-beweging 
komt wel aan de orde in het BLGNP, iv, s.v. Creutzberg, H.W.

 23. Algemeen Handelsblad, 24 mei 1932. Voor wie nadere inlichtingen over 
dit werk wil, zo staat vermeld, is er een brochure beschikbaar. Wellicht 
ging het om B. Jansa, Das heutige Möttlingen (Neudietendorf z.j.). Zie 
W.A. Plug, ‘In memoriam’, Jezus is overwinnaar. Maandblad van de 
Möttlingen beweging in Nederland, 20 (1957) no. 11 = november. Plug 
vermeldt dat Begeer deze brochure aan alle predikanten had gezonden. 
Zie over de amvj de studie van Maarten van der Linde, Het visioen 
van Eijkman. De Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de 
vernieuwing van Nederland 1892-1945 (Hilversum 2003).

 24. Zie de bijdrage van Anton Begeer in W. Baudert, Jakob Waltz, 22-31, 
aldaar 22; Schipper, Vluchtheuvel bij hoog water, 24, en W.A. Plug, 
Möttlingen (Baarn 1954 = 4e, herziene druk): ‘In 1932 is Möttlingen hier 
bekend geworden door de Heer A. Begeer.’ Zie over Begeer hieronder.

 25. De rondzendbrief waarin een en ander werd aangekondigd, wordt 
bewaard in het Streekarchief Epe, Hattem en Heerde, Plaatsingslijst 
Centrum de Hezenberg, inventarisnummer 3, Archiefstukken en docu-
mentatie. Andere betrokkenen waren blijkens het onderschrift van deze 
brief H. Rapparlié te Zeist, F.J. Zuiderduyn te Utrecht en F. Kampmann 
te Amerongen. De brief is niet gedateerd, maar met de hand staat aan-
getekend ‘1933’, een datum die klopt met andere gegevens. Over Rap-
parlié (1909-1987), lid van de broedergemeente, zie W.G. Overbosch, 
Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het 
Liedboek voor de kerken (Amsterdam 1977) 519-521. Zijn zoon stelde mij 
een deel van het dagboek van Rapparlié ter hand. Daaruit blijkt dat hij 
in 1932 kennismaakte met Möttlingen.

 26. Het Vaderland, 13 augustus 1935. De conferentie vond plaats van 12-18 
september 1935 op Woudschoten te Zeist.

 27. Algemeen Handelsblad, 9 augustus 1938, van 27 augustus tot 10 sep-
tember 1938, te Lunteren.
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 28. De Graafschapbode, 28 en 30 december 1938. De conferentie vond plaats 
in Bredevoort, de standplaats van ds. Plug.

 29. 1922: 1x; 1926: 1x; 1932: 4x; 1933: 7x; 1934: 9x; 1935: 47x; 1936: 20x; 
1937: 7x; 1938: 13x; 1939: 4x; 1940: 6x; 1941: 4x; 1942: 1x. NB Het gaat 
alleen om het aantal keren dat Möttlingen wordt genoemd. Eenzelfde 
beeld rijst op bij het raadplegen van Digibron. 1926: 1x; 1934: 2x; 1935: 
16x; 1936: 6x; 1937: 6x; 1938: 2x; 1939: 2x; 1940: 2x.

 30. Zie voor het volgende A. Begeer, ‘Hoe een verdwaalde Jezus vond’, 
Jezus is overwinnaar 1 (1937) no 5 (mei) 33-40; P. Lugtigheid, ‘Anton Be-
geer – een leven in de glans van Möttlingen’, ’s-Gravenhaagse Kerkbode. 
Weekblad van de Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage, 14 december 
1957; W.A. Plug, ‘In memoriam’, Jezus is overwinnaar 21 (1957) 10 (no-
vember 1957). Veel informatie over hem ook in N. van der Heide, Mijn 
voeten hebben Zijn spoor gevolgd, reg.i.v.

 31. Uit het bovengenoemde in memoriam van Plug blijkt dat Begeer in 
1957 te Wenum werd begraven. Volgens de gegevens van de gemeente 
Apeldoorn werd Anton Carel Joseph Begeer geboren op 8 maart 1885 te 
Utrecht. Hij overleed op 30 september 1957 en werd op 3 oktober daar 
op volgende begraven te Wenum, bij Apeldoorn. Hiermee was het mo-
gelijk andere gegevens uit het Burgerlijke Stand te verzamelen. Anton 
Begeer had een oudere broer, Carel Joseph Anton, geboren 15 oktober 
1883. Deze was edelsmid, juwelier, tekenaar en ontwerper. Zij waren 
zonen van Anthonie Begeer (1867-1910) en Margje Johanna Straver (ovl. 
1919). Dit huwelijk werd in 1909 ontbonden. Margje Johanna Straver 
was eerder getrouwd geweest met Carel Josephus Begeer. Enkele jaren 
na zijn overlijden huwde zij diens jongere broer. In de namen van haar 
beide zonen kwam de naam van beide broers terug.

 32. Zie Algemeen Handelsblad, 19 juni 1919.
 33. Begeer, ‘Hoe een verdwaalde Jezus vond’, Jezus is overwinnaar 1 (1937), 

no. 5 (mei), 38.
 34. Begeer, ‘Hoe een verdwaalde Jezus vond’, Jezus is overwinnaar 1 (1937), 

no. 5 (mei), 38.
 35. Begeer woonde vanaf 6 juli 1950 in Apeldoorn, vanaf 28 september 

1951 op het adres Elburgerweg 34. Daarvoor woonde hij in Voorschoten, 
waar hij vanaf oktober 1946 had gewoond. Als beroep staat eerst ‘ju-
welier’, doorgehaald, en daaronder staat ‘evangelist’. Als eerste vrouw 
staat Elisabeth de Ridder vermeld. Dit huwelijk werd ontbonden op 29 
juli 1925 te Blaricum. Als tweede vrouw staat Grietje Schoehuijs ver-
meld. Ze trouwden op 27 juni 1950 te Apeldoorn. Maar zie Burgerlijke 
Stand Blaricum, 4 juni 1919, waar de acte vermeldt dat hij gescheiden 
was van Lou Ella Hamilton, en dat De Ridder weduwe was. Voor het 
huwelijk van Begeer en Hamilton zie de advertentie in de NRC, 31 
december 1912.

 36. Begeer, ‘Hoe een verdwaalde Jezus vond’, Jezus is overwinnaar 1 (1937), 
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no. 5 (mei), 39.
 37. Begeer, ‘Hoe een verdwaalde Jezus vond’, Jezus is overwinnaar 1 (1937), 
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In theologisch opzicht hebben de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland (gkn) de Hervormde Kerk links ingehaald, aldus een 
uitspraak van naar ik meen H. Berkhof. Hij doelde daarmee op 
het feit dat de vrijzinnige invloed in de Hervormde Kerk in de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw afnam, terwijl de gkn 
in diezelfde tijd juist met allerlei vormen van vrijzinnigheid te 
maken kregen. Met Berkhof hebben vele anderen, binnen en 
buiten de gkn, zich over deze ontwikkeling verbaasd.

Natuurlijk is er nagedacht over de vraag hoe het zover heeft 
kunnen komen. Sommigen wezen de theologen aan als de her-
ders die hun kudde op verkeerde wegen hadden geleid. De 
theologen gingen voorop, zo noemde A.M. Lindeboom zijn boek 
over deze ontwikkelingen. In dat verband werden en worden de 
namen genoemd van H.M. Kuitert, Tj. Baarda en H. Wiersinga. 
Hun publicaties deden in de tweede helft van de jaren zestig en 
in de jaren zeventig veel stof opwaaien. Wolven in schaapskle-
ren waren het. De theologen waren de aanstichters van al het 
kwaad dat over de Gereformeerde Kerken was gekomen. Toch 
lijkt het voor een goed begrip van wat zich werkelijk heeft 
afgespeeld beter om hun optreden te plaatsen in het bredere 
kader van de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen in 
Nederland. De theologen maakten deel uit van de samenleving, 
wat meer is: ze hadden innerlijk deel aan de ontwikkelingen 
die de samenleving doormaakte. Want niet alleen de gkn ver-
schoten van kleur, maar de hele samenleving deed dat. Niet 
alleen de theologische opvattingen veranderden, maar allerlei 
opvattingen veranderden. Alles kwam ter discussie te staan: 
de verhouding tussen man en vrouw, de visie op seksualiteit, 
de houding tegenover het gezag, de wapenwedloop etc. Deze 
culturele revolutie voltrok zich eerst voorzichtig, maar allengs 

Gereformeerden, waarheen?

De opkomst van de moderne theologie in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw.
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steeds duidelijker. Hetzelfde kan gezegd worden van de veran-
deringen in de gkn en de gereformeerde theologie. Want het is 
frappant om te zien hoezeer deze zich voordeden parallel aan 
de ontwikkelingen in de samenleving: voorzichtige en kleine 
veranderingen in de jaren vijftig, een stroomversnelling aan het 
begin van de jaren zestig, en heftige onrust in de tweede helft 
van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. De gkn 
van de jaren zeventig leken nauwelijks meer op de gkn uit de 
jaren dertig. Ze hebben, de gkn in de bossen van Lunteren (waar 
de synode vergaderde) begraven, zo schreef iemand bitter in de 
jaren zeventig. Dat was geen werk van een handjevol theologen 
alleen. Het was de vrucht van een ontwikkeling waaraan velen 
in de gkn deel hadden. De theologen hebben die ontwikkelin-
gen op hun eigen manier verwerkt en vorm gegeven, maar als 
daarvoor geen draagvlak was geweest, was het wel tot tucht-
procedures tegen hen gekomen. En dat is niet gebeurd.

Zoals ik reeds aangaf, dateren de eerste aanzetten voor genoem-
de veranderingen uit de jaren vijftig. Ik ben daarom geneigd de 
Tweede Wereldoorlog als een belangrijke cesuur in de geschie-
denis van de gkn en de gereformeerde theologie te beschou-
wen. Daar leek het in eerste instantie overigens niet op. Want 
tijdens de oorlog was één bepaald aspect van de gereformeerde 
cultuur gewoon blijven bestaan: het polemiseren over theo-
logische onderwerpen. Discussie hoorde nu eenmaal bij gere-
formeerden. De gereformeerden uit de dertiger jaren waren de 
kinderen van een strijdbaar geslacht, die wisten dat er in de 
theologie veel op het spel stond. En hoewel de wereld om hen 
heen in brand stond, bevochten ze elkaar op het scherp van 
de snede. Of moeten we zeggen: juist omdat de wereld om hen 
heen in brand stond, bevochten ze elkaar? Dat was althans de 
opinie van J.H. Bavinck, die als relatieve buitenstaander – hij 
was pas in 1939 uit Indië naar Nederland teruggekomen – een 
scherpe blik had. Hoe dan ook, er werd stevig gedebatteerd in 
de jaren dertig en dat ging in de oorlogsjaren gewoon door. In 
feite weerspiegelden de gkn in de jaren dertig en veertig wat 
zich in de samenleving afspeelde: een tijd van confrontatie, van 
vlucht, van ballingschap, van oorlog en van dood. Het debat 
liep uit op een kerkscheuring.
 Was het voor sommigen vanzelfsprekend dat er gedurende de 
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oorlogsjaren op twee fronten moest worden gevochten, nadien 
voelden velen zich ongemakkelijk bij dit recente verleden. ‘Nie 
wieder’, zo klonk het na de oorlog. Nooit weer. Dat werd ook 
binnen de gkn het motto. Nooit meer een scheuring. En al heel 
spoedig na de oorlog begonnen de pogingen om de breuk met K. 
Schilder en de zijnen te lijmen. Ook op andere aspecten van het 
gereformeerde leven kwam kritiek. Onder de jongeren leefde 
de wens om zich aan te sluiten bij de Wereldraad van Kerken. 
Ze wilden dat de Gereformeerde Kerken zich zouden ontdoen 
van hun ‘isolementsadat’ en hun ‘antithesenkrampen’. Bezwa-
ren leefden er ook tegen het intellectualisme in gereformeerde 
kring en tegen de weerstand die de theologie van Karl Barth 
ondervond. De invloed van de Doorbraak werd merkbaar in een 
toenemend protest tegen de identificatie van kerk en politieke 
partij. Hun boodschap werkte door, waarbij het boek van Th. 
Booy en A. Bouman, Gereformeerden, waarheen? als een door-
braak wordt gezien. Dit alles was een teken aan de wand, een 
belangrijk signaal van wat komen zou. Deze jongeren zouden 
opgroeien, ouder worden, taken op zich nemen in kerk en sa-
menleving. De tijd van de antithese en isolement leek voorbij, 
het ging om dialoog, om samenwerking, niet om een betere kerk, 
maar om een betere wereld.
 In de jaren vijftig bleek dat de gkn de ‘wereld’ niet meer 
buiten de deur konden houden. Dat hadden ze nooit gekund, 
zo had J.H. Bavinck al eerder geconstateerd, en dat konden ze 
ook nu niet. Maar anders dan voorheen werd de eigen traditie 
niet langer sacrosanct verklaard. Er werd afstand genomen van 
de zo kenmerkende antithese tussen kerk en wereld. En het 
was die veranderende buitenwereld die in toenemende mate 
het klimaat bepaalde waarin de nieuw benoemde theologen na 
de oorlog hun werk begonnen: een klimaat dat bepaald werd 
door een voorheen niet gekende openheid voor de wereld om 
hen heen. In steeds sneller tempo brokkelde de verzuilde sa-
menleving af, niet in het minst door de komst van de televisie. 
De wereld werd vaderland! Natuurlijk, gereformeerden bleven 
strijdbare mensen, maar datgene waarvoor ze streden was na 
de oorlog veranderd. Vandaar dat ik geneigd ben de Tweede 
Wereldoorlog als een belangrijk breekpunt in de gkn en de 
bijbehorende theologie te beschouwen.
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Ik wijs nog op een tweede factor die van belang is geweest 
bij de verklaring van de grote omslag die de gkn na de oorlog 
hebben doorgemaakt, namelijk de voortschrijdende emancipa-
tie van de gereformeerden, ook in wetenschappelijk opzicht. 
Want toen de vu in de jaren twintig definitief het plan van een 
medische faculteit had moeten laten schieten, terwijl de Wet op 
het hoger onderwijs van 1905 eiste dat er in 1930 een vierde 
faculteit diende te zijn, besloot zij een Faculteit voor Wiskunde 
en Natuurwetenschappen te stichten. Daarmee haalde de vu 
zich heel wat op de hals. Het conflict met dr. J.G. Geelkerken 
(1926) raakte deels de natuurwetenschappen. Of de slang ge-
sproken heeft, was nog maar een simpele vraag vergeleken bij 
allerlei andere vragen op dit gebied. Hoe verhouden zich de 
Bijbelverhalen met de moderne wetenschappelijke inzichten? 
Welnu, met de stichting van de Faculteit voor Wiskunde en Na-
tuurwetenschappen waren die vragen uit de boze buitenwereld 
gastvrij onthaald aan de vu. De theologen mochten zich dan 
nog wel kunnen verschuilen achter de ‘gereformeerde begin-
selen’, de natuurwetenschappers moesten nog maar zien of die 
beginselen er ook voor hun vakgebied golden. De theologen 
twijfelden niet. Dat bleek bijvoorbeeld toen de dogmaticus van 
de vu, V. Hepp, zich rond 1930 bezighield met de vragen die 
vanuit de natuurwetenschap aan de theologie werden gesteld. 
Zijn Stone-lectures over Calvinism and the philosophy of nature 
(1930) waren geheel aan dit thema gewijd. Maar zijn beschou-
wingen daarover waren van dien aard, dat niemand in de kring 
van gereformeerde natuurwetenschappers deze serieus namen. 
Datzelfde gold ook de beschouwingen van G.Ch. Aalders, die 
in 1932 een studie wijdde aan de eerste hoofdstukken van de 
Bijbel, De goddelijke openbaring in de eerste hoofdstukken van de 
Bijbel. De aarde, zo concludeerde hij op exegetische gronden, 
was zo’n 15.000 jaar oud. Sedertdien was het gesprek tussen 
theologie en natuurwetenschap in de gkn en aan de vu vast-
gelopen. Na de oorlog was het de hoogleraar natuurkunde G.J. 
Sizoo die het vastgelopen gesprek weer op gang bracht. Hoe 
zeer het klimaat binnen de gkn aan het veranderen was, bleek 
toen G.C. Berkouwer het boek van J. Lever, Creatie en evolutie 
(1956) voorzichtig en welwillend besprak. Ook in dit opzicht 
is de Tweede Wereldoorlog een keerpunt.
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En dan, als derde factor, wijs ik op een nieuwe generatie theo-
logen. In 1950 overleed kort voor zijn emeritaat V. Hepp. In 
datzelfde jaar ging G.Ch. Aalders met emeritaat, in 1952 gevolgd 
door F.W. Grosheide. C. van Gelderen was in 1945 met emeritaat 
gegaan en kort daarna overleden. In feite bleef alleen D. Nauta, 
de opvolger van H.H. Kuyper, over van de vooroorlogse staf, 
samen met de parttime hoogleraren J.H. Bavinck en J. Waterink. 
Ook in Kampen kwam het tot nieuwe benoemingen, maar de 
vernieuwingsgezindheid werd in eerste instantie vooral onder 
de vu-theologen zichtbaar. Kampen worstelde voorlopig nog 
met de nasleep van de scheuring en de gevolgen daarvan voor 
de Hogeschool.
 Gezichtsbepalend voor de theologie was in die tijd G.C. Ber-
kouwer, in 1940 benoemd als buitengewoon hoogleraar als aan-
vulling op en ter correctie van zijn promotor Hepp, in 1945 tot 
gewoon hoogleraar benoemd en in 1950 de opvolger van Hepp 
toen deze overleed. Over Hepp is opgemerkt dat hij de moderne 
levensvragen wel kende, maar ten diepste niet had verstaan. 
Hij miste de aansluiting bij het moderne (gereformeerde) leven. 
Maar dat kan van Berkouwer niet gezegd worden. Hoewel aan-
vankelijk dapper gereformeerd in zijn afwijzing van K. Barth 
en zijn houding tegenover het Schriftgezag, was hij een heel 
ander mens dan zijn leermeester. Veel zoekender en tastender, 
met veel meer openheid voor de (theologische) wereld om zich 
heen. Dat hij werkelijk een ander geluid liet horen dan Hepp 
bleek toen hij aan het eind van de jaren veertig met de publi-
catie van zijn Dogmatische Studiën begon. Hij legde een sterk 
accent op de correlatie tussen geloof en openbaring, waardoor 
aan het subject een geheel andere plaats toekwam dan in de 
meer scholastieke benadering van Hepp. En in 1954 verscheen 
zijn boek over K. Barth, De triomf der genade. Daarmee werd 
de gereformeerde ban over de grote Zwitser doorbroken. Maar 
ook Berkouwers Schriftopvatting veranderde in deze jaren. Hij 
begon te accentueren dat in de Bijbel de boodschap altijd ge-
sproken en geschreven is in betrokkenheid op concrete mensen 
en groepen. Het eigene van het evangelie, het objectieve, wordt 
alleen gekend in correlatie met het geloof. Er is altijd sprake 
van een wederzijdse relatie tussen boodschap en hoorder, tus-
sen God en mens, tussen tekst en aangesprokene. Men doet de 
Bijbel pas recht als men op deze scopus en deze weg van de 
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openbaring let. Gods openbaring is gericht op ons antwoord 
en wordt slechts verstaan in het geloof. De klemtoon lag niet 
meer op objectieve heilsfeiten, maar op heilsfeiten die niet toe-
gankelijk zijn buiten de weg van het geloof om. Daarmee wordt 
niet gezegd dat de objectiviteit in Berkouwers theologie niet 
meer belangrijk was. Maar het was hem niet langer mogelijk de 
ogen te sluiten voor de ‘menselijke factor’, voor de rol van het 
subject. Dit werkte door in de visie op de Schrift. Het ging er 
niet om dat de historiciteit niet meer van belang was, maar dat 
ook het subject een plek kreeg in de visie op de wording van 
de Schrift.
 Een tweede benoeming die van belang was, was die van N.H. 
Ridderbos, die in 1950 zijn promotor G.Ch. Aalders opvolgde. 
Had Aalders zich decennia lang vastgebeten in het onderzoek 
naar de historische betrouwbaarheid van de Pentateuch, Rid-
derbos legde zich toe op de Bijbels-theologische dimensies van 
de psalmen. Daarmee verliet hij het apologetische terrein van 
zijn leermeester. Opvallend was het nieuwe geluid over Gene-
sis 1 in zijn rede Beschouwingen over Genesis 1, waarin hij zich 
uitsprak voor de zogenaamde kadertheorie. Het ‘zeven dagen 
schema’ van Genesis 1 moet als inkleding beschouwd worden; 
het biedt geen informatie over de volgorde der scheppingsda-
gen, geen exacte beschrijving van de schepping. En ten aanzien 
van de schepping merkte hij op dat wat daar geschied is, te 
groots is ‘dan dat het in gewone geschiedenisbeschrijving kan 
worden verhaald’. Daarmee nam hij afstand van het realisme 
zoals dat van meet af aan de gereformeerde exegese had bepaald. 
Bovendien wees hij op verschillen tussen onze manier van ge-
schiedschrijving en de manier waarop door de Bijbelschrijvers 
soms met hun materiaal wordt omgegaan. Daarmee werd een 
opening geboden die van meer belang is geweest dan alleen 
voor het gesprek tussen de theologen en de beoefenaren van de 
natuurwetenschappen. Overigens liet Ridderbos zich niet uit 
over Genesis 2 en 3. In die zin stond ‘Assen’ nog recht overeind.
 Ten slotte ging ook F.W. Grosheide, die niet minder dan Aal-
ders vasthield aan de letterlijke betekenis van de Bijbeltekst en 
de historische betrouwbaarheid ervan, in 1952 met emeritaat. 
Zijn opvolging had heel wat voeten in de aarde, maar uiteinde-
lijk werd die taak toevertrouwd aan de scherpzinnige R. Schip-
pers. Een man met een grote sensitiviteit voor wat zich in de 
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samenleving afspeelde, en ook iemand die heel goed aanvoelde 
wat in de theologische ontwikkelingen van belang was. Zijn 
onderwijs droeg daarvan sporen. In eerste instantie hield hij 
zich bezig met de ethiek. Vrucht daarvan was zijn boek De ge-
reformeerde zede uit 1954. Daarin ging hij in op de groepscultuur 
zoals deze onder de nazaten van Kuyper gestalte had gekregen. 
Hij was erop gericht de mensen te helpen zich te oriënteren in 
een veranderende cultuur. In die zin is er een duidelijk onder-
scheid tussen dit boek en W. Geesinks Gereformeerde Ethiek. 
Schippers zette niet in bij het ‘systeem’, maar ging in op de 
vragen die onder de gelovigen leefden. Mag een gereformeerd 
christen voorbehoedmiddelen gebruiken? Het subject kreeg 
dus een andere plaats, zoals dat in zoveel theologische discipli-
nes zou gebeuren. Vanaf 1953 doceerde Schippers ook Nieuwe 
Testament. Zijn leerling Tj. Baarda getuigt van hem dat hij de-
gene is geweest die het isolement van de ‘gereformeerde exe-
gese’ heeft doorbroken. Kerk noch dogma konden bij voorbaat 
de uitkomst van het lezen van teksten bepalen. De tekst zelf, 
met al wat erin of erachter steekt, moet de kans krijgen om het 
woord te nemen. Dat woord zal echter slechts klinken als ook 
de historische bepaaldheid volstrekt serieus wordt genomen. 
Voor zijn leerlingen was er de ruimte om werkelijk geleerden 
als R. Bultmann en E. Käsemann te ‘ontmoeten’ en met hen in 
gesprek te gaan.

Daarmee zijn de belangrijkste hoofdrolspelers van het theolo-
gisch theater uit de jaren vijftig benoemd. Als grootste verschil 
met hun leermeesters en voorgangers zou ik hun openheid voor 
de moderne ontwikkelingen willen noemen. Een openheid die 
bij hen niet tot een vruchteloos isolement leidde, maar tot een 
dialogische verstandhouding met de wereld om hen heen. Het 
is mijns inziens dit punt geweest, waarop de naoorlogse gene-
ratie gereformeerden afstand nam van haar voorgeslacht. Niet 
iedereen was zich dat in die tijd bewust, zeker niet de gemid-
delde kerkganger, maar de gereformeerde intelligentsia besefte 
wel degelijk dat wereld veranderd was en dat de bakens verzet 
moesten worden. Dat gebeurde, conform de ontwikkelingen 
in de rest van de samenleving, heel geleidelijk. Kerkelijk ge-
sproken was 1961 een belangrijk jaar, wat betreft de theologie 
moet gewezen worden op 1963, toen het Gereformeerd Theo-
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logisch Tijdschrift onder leiding van Schippers in een nieuw 
jasje werd gestoken. Berkouwer opende het eerste nummer met 
een beschouwing over de belijdenis, de Kamper hoogleraar J.L. 
Koole het tweede met een beschouwing over Genesis 1-3. Beide 
artikelen laten zien hoe de auteurs bezig waren de erfenis van 
het verleden vruchtbaar te maken voor het heden vanuit het 
besef dat louter herhaling onmogelijk was. In diezelfde jaargang 
sprak H.M. Kuitert (toen studentenpredikant te Amsterdam) 
in een kroniek over een theologische aardverschuiving die ook 
de Gereformeerde Kerken niet koud liet. Het gezag der vaderen 
was in snel tempo tanende. Want zo kan de nieuwe openheid 
naar de wereld buiten de Gereformeerde Kerken ook getypeerd 
worden: als een autoriteitscrisis. Kuyper, Bavinck, de organi-
sche inspiratieleer, voor de nieuwe generatie was hun gezag niet 
meer vanzelfsprekend.
 In dit alles hield de gereformeerde theologie vooralsnog min 
of meer gelijke tred met de Gereformeerde Kerken. Niemand was 
zich in de jaren vijftig bewust van fricties tussen faculteit en 
kerken. Het onderwijs was degelijk, goed en gereformeerd. En 
regende het voor de oorlog klachten over een gebrek aan ‘dog-
matische belijndheid’ bij de proponenten en over hun beperkte 
vertrouwdheid met het belijden der kerk, dergelijke klachten 
werden in deze periode slechts een enkele keer vernomen. In 
feite is de verhouding tussen de kerken en de faculteit nooit zo 
goed geweest als in de jaren 1945-1961. En juist toen werden 
de fundamenten gelegd voor de ingrijpende veranderingen die 
zich tussen 1967 en 1977 zouden voltrekken. Dat toont welaan 
hoezeer deze theologen het vertrouwen hadden van hun gene-
ratie.
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aa-z Archief van de kerk van Amsterdam-Zuid (Over-
toom)

aca Archief van de classis Amsterdam van de Gerefor-
meerde Kerken

Archief gka Archief Gereformeerde Kerken Amstelveen/Bui-
tenveldert

blgnp Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme

cbg Centraal Bureau voor Genealogie
dnk Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkge-

schiedenis na 1800
dvk Departement voor Kunsten en Wetenschappen
fdg Faculteit der Godgeleerdheid
gkn Gereformeerde Kerken in Nederland
gtt Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
haga Historisch Archief Gemeente Amstelveen
hdc Historisch Documentatiecentrum voor het Neder-

lands Protestantisme (1800-heden)
hv Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 

Verband)
jggk Jaarboek voor de Geschiedenis van de Gerefor-

meerde Kerken
kb Koninklijk Besluit
md Ministeriële Dispositie
na Nationaal Archief
nhk Nederlandse Hervormde Kerk
niod Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
saa Stadsarchief Amsterdam
vu Vrije Universiteit

Afkortingen
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Protestantse Gemeente Bloemendaal
 Archief van de Gereformeerde Kerk van Bloemendaal

Gemeentearchief Kampen 
 Archief Uitgeversmaatschappij J.H. Kok

Historisch Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
Amsterdam
 Archief Bovenkerkerpolder

Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands 
Protestantisme (1800-heden)
 Archief F.W.J. Dilloo
 Archief  D.P.D. Fabius
 Archief J.G. Geelkerken
 Archief C. van Gelderen
 Archief F.W. Grosheide
 Archief A. Kuyper
 Archief F.L.Rutgers
 Archief Uitgeverij Ten Have
 Archief fam. Van Schelven

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Amstelveen
 Archief Gereformeerde Kerken Amstelveen/Buitenveldert
 Archief Hervormde Gemeente Amstelveen

Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage
 Archief ministerie van Justitie
 Politieke recherche afdeling Zutphen
 Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Geraadpleegde archieven
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NIOD Amsterdam
 Archief De Waag
 Archief nsb 

Noord-Hollands Archief, Haarlem 
 Kadastrale archieven Nieuwer-Amstel 
 Notariële archieven Nieuwer-Amstel
 Archief Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-

Oostzijde (gedeponeerd in het Raadhuis Gemeente 
Haarlemmermeer)

Raadhuis Gemeente Amstelveen
 Historisch Archief Gemeente Amstelveen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 
Breukelen
 Archief Gereformeerde Kerk Uithoorn

Regionaal Archief Zutphen
 Archief van het Stedelijk Gymnasium
 Jaarverslag van de gemeente Zutphen
 Archief Gereformeerde Kerk Zutphen

Stadsarchief Amsterdam
 Archief Gereformeerde Kerk A, Amsterdam
 Archief Gereformeerde Kerk B, Amsterdam
 Archief van de classis Amsterdam A
 Archief van de classis Amsterdam B
 Archief van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam onder 

het kruis 
 Archief van de Gereformeerde Kerken in Nederland; Classis 

Amsterdam en rechtsvoorgangers. (De juiste omschrijving 
is: Archief Classis Amsterdam van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland.)

 Archief van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk 
van Nieuwer-Amstel, deel van het archief van de 
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband te Amsterdam 
en rechtsvoorgangers. (De juiste omschrijving is: 
Gereformeerde Kerk te Amsterdam (in Hersteld Verband))

 Archief Gemeente Nieuwer-Amstel
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 Bevolkingsregister gemeente Nieuwer-Amstel
 Burgerlijke Stand gemeente Nieuwer-Amstel 
 Bevolkingsregister Amsterdam
 Burgerlijke Stand gemeente Amsterdam
 Beeldbank
 Archief uitgeverij H.J. Paris

Stadsarchief Naarden
 Bevolkingsregister
 Burgerlijke Stand

Streekarchivariaat West-Betuwe, Geldermalsen
 Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Beesd

Het Utrechts Archief
 Archief van de Deputaten voor de oefening van 

het verband met de theologische faculteit van de 
Vrije Universiteit (tot voor kort bewaard op het 
Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland).

Universiteit Freiburg
 Promotiedossier Magda Stomps
 Nachlass Magda Stomps (Schülerin Heideggers)

Universiteit Utrecht, Bijzondere Collecties
 Archief H.F. Kohlbrugge

Vrije Universiteit, archieven ondergebracht bij het HDC

 Album Discipulorum in Academia Libera Reformata
 Archief College van Curatoren
 Archief College van Directeuren
 Archief Faculteit der Godgeleerdheid
 Archief van de Senaat
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