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Woord vooraf

Toen ik in 2007 mijn werk als predikant om gezondheidsrede-
nen moest neerleggen, vond ik een gastvrij onderdak bij het 
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes-
tantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 
advies van de directeur, professor dr. George Harinck, boog ik 
me over het archief van dr. J.G. Geelkerken, die in 1926 als pre-
dikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland was afgezet. 
Als uitvloeisel hiervan ontstonden de Gereformeerde Kerken 
in Nederland (in Hersteld Verband). Over die kerken gaat dit 
boek. Een studie over Geelkerken zelf is in voorbereiding.

Ik dank de medewerkers van het Historisch Documentatie-
centrum voor hun niet aflatende dienstverlening. Ik noem in 
het bijzonder Hans Seijlhouwer, Willemien van Dijk en Henri 
Verdonk. Hun collegae van het Stadsarchief Amsterdam dank 
ik voor hun altoos opgeruimde hulp bij mijn zoektocht naar 
soms moeilijk toegankelijke archieven, de archivaris van Het 
Utrechts Archief dank ik voor zijn bereidheid om het archief 
van het Hersteld Verband tijdelijk onder te brengen bij het His-
torisch Documentatiecentrum. Zonder hun aller medewerking 
was het niet mogelijk geweest dit onderzoek te voltooien. 

Ik dank George Harinck, Dick Kuiper, Margreet Schenkeveld 
en Jasper Vree voor hun geduldig commentaar op de vruchten 
van mijn arbeid. Op Kees van Leeuwen, Renger Prent, Frans 
Rozemond, Peter Dillingh en Jan Veenhof deed ik evenmin ver-
geefs een beroep. Er waren anderen die ik raadpleegde vanwege 
hun specifieke deskundigheid op een bepaald gebied. Ik noem 
hier Leen van Drimmelen, wiens kennis van kerkrechtelijke 
zaken soms onuitputtelijk lijkt. 
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Dat ik het boek heb kunnen voltooien ondanks een hersenin-
farct in de zomer van 2010 en de blijvende gevolgen daarvan, 
stemt dankbaar. Marjanne en ik hebben ons vaak gerealiseerd 
dat ons leven er heel anders had kunnen uitzien dan nu het 
geval is. In alle hoogten en diepten van de afgelopen jaren 
stond zij aan mijn zijde, en meer dan zij bevroeden kan, is de 
voltooiing van dit boek daaraan te danken. 

Maarten J. Aalders
Amstelveen, Pinksteren 2012
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In 1926 werd de Amsterdamse predikant dr. J.G. Geelkerken 
door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen in Assen, geschorst.1 Omdat hij zich daarbij niet neer-
legde en zich gesteund wist door het grootste deel van zijn 
kerkenraad, kwam het tot een breuk en ging de kerk van 
Amsterdam-Zuid zelfstandig verder, buiten het verband van 
de Gereformeerde Kerken. Dit conflict is bekend geworden als 
het conflict over de sprekende slang. Geelkerken had in een 
preek enkele opmerkingen over Genesis 3 gemaakt die reden 
waren geweest voor een nader onderzoek naar zijn opvattin-
gen. Maar op de achtergrond speelde veel meer. Geelkerken 
had een aanpassing van de (uitleg van de) belijdenis bepleit, hij 
wilde tijdens de eredienst meer gezangen zingen dan toegestaan 
was en hij had een oecumenische instelling. Allemaal zaken 
die bij de hoofdstroom van de Gereformeerde Kerken gevoelig 
lagen. Hij was niet de enige die dit soort ideeën koesterde, zo-
als bleek na zijn afzetting. Bovendien had de gang van zaken 
nogal wat verontwaardiging gewekt. De jonge predikant van 
Oosterend bijvoorbeeld, J.J. Buskes jr., weigerde zich aan de 
synodale besluiten te conformeren en liet zich door de kerk 
van Amsterdam-Zuid beroepen.2 Een paar maanden later kwam 
ook een deel van de kerk van Zandvoort onder leiding van ds. 
H.C. van den Brink buiten het verband van de Gereformeerde 
Kerken te staan. De rebellerende kerken sloten met elkaar 
een verbond en gingen verder als Gereformeerde Kerken in 
Nederland (in Hersteld Verband).3 Hun verbond hebben ze 
vastgelegd in een verklaring die beide kerken per 1 augustus 
1926 deden uitgaan:4

De Kerken van Amsterdam-Zuid en Zandvoort besluiten, 
dat zij, gezien hare geschiedenis tot op dit oogenblik, met 

Inleiding
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elkander het kerkverband herstellen en dit verband zullen 
onderhouden in de eenheid der belijdenis, overeenkomstig 
de Drie Formulieren van Eenigheid en, wat de kerkregee-
ring betreft, overeenkomstig de Kerkenordening van 
Dordrecht, laatstelijk herzien op de Generale Synode der 
Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht 
in 1905; waarbij zij als bindend houden de bepalingen 
der Gereformeerde Generale Synodes tot en met die van 
Utrecht in 1923, evenwel zich voorbehoudend eene nadere 
beslissing omtrent de conclusie’s der Generale Synode van 
Utrecht in 1923, vervat in artikel 127 harer Acta. Voorts 
spreken de beide Kerken nadrukkelijk uit, dat zij van harte 
begeeren weder te worden opgenomen in het verband der 
Gereformeerde Kerken in Nederland, zoodra deze Kerken 
terugkeeren tot ongerepte trouw aan de Drie Formulieren 
van Eenigheid en onverzwakte handhaving der geldende 
Kerkenordening.5

Andere kerken die volgden, tekenden een soortgelijke verkla-
ring. Op het hoogtepunt telde deze kerkengroep 26 kerken en 
18 predikanten.6 Vanaf 1928 kende men een eigen kerkblad.7 
Deze respons heeft Geelkerken en de zijnen teleurgesteld, aan-
vankelijk hadden zij hoop op veel groter aanhang. Vandaar 
ook de benaming van de eerste landelijke samenkomsten: geen 
synode, maar classis.8 Pas in 1936, met de invoering van een 
nieuwe kerkorde, koos men voor de naam algemene vergade-
ring. Al eerder bleek enige regionale organisatie wenselijk en 
in 1928 werden er zogenaamde kringen gevormd. Deze hadden 
een adviserende taak en kunnen beschouwd worden als depu-
taatschap van de classis.9

   Hoewel de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (in Hersteld Verband) door G.F.W. Herngreen is 
beschreven, is er alle reden nogmaals aandacht te vragen voor 
deze kerkengroep.10 Niet alleen was Herngreen betrokkene, 
maar ook kwam in 2001 het archief van Geelkerken voor on-
derzoek beschikbaar.11 Dit boek is een aanvulling op en een 
correctie van het boek van Herngreen.

De opstellen die hier bijeen zijn gebracht, zijn bijna alle eerder 
gepubliceerd. Vanzelfsprekend heb ik gebruik gemaakt van de 
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gelegenheid om hier en daar kleine wijzigingen aan te brengen, 
in het laatste hoofdstuk waren de wijzigingen omvangrijker.
   De eerste hoofdstukken betreffen de voorgeschiedenis. Daar-
toe wordt algemeen de zogenaamde Beweging der Jongeren 
gerekend, geen leeftijdsaanduiding, maar een mentaliteits-
aanduiding.12 Mensen en thema’s die in deze beweging een 
rol speelden, keerden deels terug in het Hersteld Verband. J. 
Veenhof heeft deze beweging als volgt getypeerd: ‘Tegen het 
gangbare gereformeerde denk- en levensklimaat, dat vooral 
door accentuering van de leer en de antithese bepaald was, 
rezen bezwaren. Een aantal jongere predikanten (….) voerde 
het pleit voor een doorbreking van het verstard dogmatisme 
en voor een persoonlijker geloofsbeleving.’13 Tot deze Jonge-
ren worden behalve Geelkerken onder anderen ook gerekend 
J.C. Aalders, Joh.C. Brussaard, J.B. Netelenbos, J.G. Ubbink 
en B. Wielenga. Het eerste hoofdstuk gaat over de geestelijke 
wortels van deze beweging. Het tweede hoofdstuk gaat over 
J.C. Aalders, vaak genoemd als representant van deze bewe-
ging. Iemand die zeker ook een plaats moet krijgen in deze 
voorgeschiedenis is de predikant van Eindhoven H. Jansen, 
die in 1919 zijn taak in de Gereformeerde Kerken neerlegde en 
overstapte naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Ging het bij 
Aalders om de spiritualiteit, bij Jansen ging het om de visie op 
de Bijbel. Hij had moeite met de naïef-realistische lezing van 
het scheppingsverhaal. In hem wordt duidelijk dat A. Kuypers 
visie op de Schriftinspiratie niet langer onomstreden was, maar 
dat men daarvan niet straffeloos kon afwijken (hoofdstuk iii). 
Beide thema’s, spiritualiteit en Schriftvisie, waren in het Her-
steld Verband van groot belang.
   In de hoofdstuk iv en v komt het weekblad Woord en Geest aan 
de orde, waarvan Geelkerken samen met H.C. van den Brink, 
Joh.C. Brussaard en F.J.J. Buytendijk de redactie voerde. Dit 
Gereformeerd weekblad, wat het blijkens zijn ondertitel wilde 
zijn, beleefde 15 jaargangen. Het werd gestart in beslist on-
derscheid van De Reformatie, het blad dat in eerste instantie 
bedoeld was als blad van de Jongeren, maar dat al snel niet 
bleek te zijn. Woord en Geest heeft een belangrijke rol gespeeld 
in het mobiliseren van de geesten, voor, tijdens en na de synode 
van Assen. De uitgave ervan moest in 1940 wegens gebrek aan 
belangstelling worden gestaakt.
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De historicus die zich bezighoudt met de groepsvorming 
rondom Geelkerken komt voor de vraag te staan wat de juiste 
benaming is voor dit kerkverband. Vaak wordt het aangeduid 
als Hersteld Verband, soms afgekort tot hv. Officieel hield men 
welbewust vast aan de oude naam, Gereformeerde Kerken in 
Nederland, want dat waren het, althans, de eerste jaren. Op ver-
zoek van minister van Justitie J. Donner werd een onderscheid 
aangebracht met de andere Gereformeerde Kerken en werd het 
uiteindelijk Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband). In hoofdstuk vi wordt hieraan aandacht besteed.14

   Hoewel het Hersteld Verband zich aanvankelijk hield aan 
de Dordtse kerkorde, was al spoedig duidelijk dat aanpassing 
daarvan noodzakelijk was. Tijdens het werk daaraan stuitte de 
voorlopige classis op de vraag naar de grenzen van de oecumene 
(hoofdstuk vii). Een ander thema was dat velen in het Hersteld 
Verband onder invloed van de barthiaanse theologie een ac-
tuele prediking wensten. In het verlengde daarvan moet ook 
de betrokkenheid van het hv bij de Duitse Kerkstrijd worden 
gezien. Als enige van de kerken in Nederland sprak het hv zich 
in 1934 uit over de synode van Barmen-Gemarke en kwam het 
tot een steunbetuiging (hoofdstuk viii). In 1936 aanvaardden 
de kerken hun eigen, nieuwe kerkorde, met zijn nadruk op 
de plaatselijke kerk typisch gereformeerd, maar in de omgang 
met de belijdenis veel vooruitstrevender dan de Gereformeerde 
Kerken (hoofdstuk ix). Een ander thema dat de gemoederen be-
zighield was de Oxford Groep, een van oorsprong Amerikaanse 
opwekkingsbeweging, later door haar stichter Frank Buchman 
omgedoopt tot Morele Herbewapening (hoofdstuk x).
   Het Hersteld Verband werd voortdurend geplaagd door fi-
nanciële zorgen. In feite was het niet levensvatbaar en in 1946 
kwam het tot een hereniging met de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Men sprak over hereniging, want men zag zichzelf als 
de wettige voortzetting van de Gereformeerde Kerken en be-
riep zich dan ook uitdrukkelijk op de Acte van Afscheiding of 
Wederkeering, waarmee H. de Cock zich in 1834 van de Neder-
landse Hervormde Kerk had losgemaakt.15 Het hv zelf heeft 
deze hereniging gezien als een bekroning van zijn oecumenisch 
streven, maar er is alle reden om dat beeld bij te stellen. Over 
de weg naar die hereniging gaat hoofdstuk xi.
   In het xiie hoofdstuk ga ik in gesprek met Herngreen en 
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Buskes, die zo’n groot stempel op de beeldvorming van het hv 
hebben gedrukt. Was het werkelijk een ‘handjevol verken-
ners’?
   Bijlagen completeren dit boek.

Noten
 1. Voor biografische gegevens verwijs ik in het algemeen naar D. Nauta 

e.a. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse 
Protestantisme i-v (Kampen 1978-2006), Joh. de Haas, Gedenkt uw voor-
gangers i-v (Haarlem 1984-1989) en andere biografische lexica. Over 
Geelkerken zie ook George Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken. Een 
terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001).

 2. Zie over hem E.D.J. de Jongh, Buskes. Dominee van het volk. Biografie 
(Kampen 1998).

 3. Voor de naam van dit verband van kerken zie men hoofdstuk vi.
 4. Zie Overtoomsche Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk 

van Amsterdam-Zuid (Overtoom), 1 augustus 1926.
 5. De synode van Utrecht (1923) handelde onder meer over het vrouwen-

kiesrecht en riep de kerken op te wachten totdat de synode uitspraak 
had gedaan. In Zandvoort en Brussel was aan vrouwen het kiesrecht 
reeds toegestaan.

 6. Deze getallen gelden voor het jaar 1930. Zie verder bij Bijlage 11 en 
12.

 7. Het Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (zooals die 
samenleven in Hersteld Verband).

 8. Het archief van deze kerken berust bij Het Utrechts Archief, Archief 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Af-
gekort hua, ahv, gevolgd door een inventarisnummer met een korte 
omschrijving daarvan. De naam van de classis op voorstel van Van 
den Brink, hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 28 december 1926, 
artikel 5. Van den Brink stelde voor dat de vergadering zich zou noemen 
‘vergadering van de Classis Amsterdam, waartoe slechts twee kerken, 
die van Amsterdam-Groot en Amsterdam-Zuid zijn opgekomen, en die 
vergadert met haar buiten-kerken’. De aanduiding ‘voorlopig’ komt 
voor het eerst voor in de notulen van 13 maart 1928. De notulen van 
de eerste vergadering kennen als opschrift ‘Notulen van de eerste 
classicale vergadering der Gereformeerde Kerken in hersteld kerkver-
band…’ Zie ook Woord en Geest, 31 december 1926, ‘Classisvergadering 
van de Geref. Kerken binnen het herstelde kerkverband’, in de rubriek 
Kerknieuws.
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 9. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 12 juni 1928, artikel 37, 11 
september 1928, artikel 9, en 11 december 1928, artikel 9. Een bijbe-
horend rapport trof ik aan in het archief van de Gereformeerde Kerk 
(hv) Den Haag, hdc, no 101, inventarisnummer 15. Daarin is sprake 
van ‘classesplitsing’, naast de voorlopige classis Amsterdam zou er 
ook een voorlopige classis Haarlem komen. Zo ver kwam het dus niet. 
Een nieuw rapport (t.a.p.) kwam op 11 december aan de orde. Daarin 
is sprake van drie kringen: de kring Amsterdam, de kring Rotterdam 
en de kring Utrecht. Die indeling werd overgenomen. Later is er ook 
sprake van de ring Leeuwarden.

 10. G.F.W. Herngreen, Een handjevol verkenners. Ontstaan en geschiedenis 
van het HV. De Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband 
(Baarn 1976). 

 11. Het archief van J.G. Geelkerken berust bij het Historisch Documen-
tatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van 
de Vrije Universiteit Amsterdam (hdc). Daarvan is een plaatsingslijst 
gemaakt. Ik verwijs er als volgt naar: ag (Archief Geelkerken), gevolgd 
door het nummer van de betreffende doos, gevolgd door een aan de 
plaatsingslijst ontleende omschrijving van de betreffende map.

 12. Over deze beweging D. Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-weten-
schappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de 
gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Meppel/Kampen 
1972) 252-299, later opnieuw uitgegeven als ‘Gefnuikte vernieuwing. 
De ‘beweging der jongeren’ in de Gereformeerde Kerken in Neder-
land in de periode 1910-1930’, Jaarboek voor de Geschiedenis van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 1 (1987) 57-87 (JGGKN) = D.Th. 
Kuiper, Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en 
antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief (Hilversum 2002) 
123-152. Zijn visie werd enigszins gecorrigeerd door George Harinck, 
De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 
1920-1940 (Baarn 1993) 25-37.

 13. J. Veenhof, Revelatie en inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschou-
wing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie 
(Amsterdam 1968) 610.

 14. Waar in dit boek Gereformeerde Kerken of gkn staat, wordt altijd 
bedoeld de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 15. Waar in dit boek Hervormde Kerk of nhk staat, wordt bedoeld de 
Nederlandse Hervormde Kerk. 
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Op 6 juni 2008 vond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een 
congres plaats over dwarsverbindingen tussen Pinkstergemeenten 
en protestantse kerken.1 Het onderstaande is een bewerking van 
de lezing die ik daar heb gehouden over de achtergrond van de Be-
weging der Jongeren. Ik betoog hierin dat beide, Pinksterbeweging 
en Beweging der Jongeren, hun oorsprong gedeeltelijk hebben in de 
grote opwekking te Wales in 1904/1905.

Inleiding
Op 3 oktober 1920 preekte dr. J.G. Geelkerken over Marcus 9:
14-29.2 Terwijl Jezus op de berg was met Petrus, Johannes en 
Jacobus, worstelden de overige leerlingen aan de voet van de 
berg met de overmacht van het kwaad. Een wanhopige vader 
kwam met zijn zieke zoon naar hen toe en vroeg hun zijn zoon te 
genezen. Zij konden het niet. Geelkerken zag hierin een parallel 
met de machteloosheid van de kerk ten opzichte van de wereld. 
Zoveel nood om ons heen, maar de kerk heeft geen antwoord.
   Geelkerken reageerde met en in zijn preek op het Getuigenis 
dat de synode van Leeuwarden (1920) had doen uitgaan en dat 
hij zojuist had voorgelezen. Zijn kritiek was dat de synode in de 
wereld alleen maar kwaad zag en gevaar, maar dat ze de roep 
om hulp niet verstond. Wil de kerk weer wat betekenen in de 
wereld, wil het tot een nieuwe krachtsontplooiing komen, dan 
zal de kerk weer moeten leren bidden en vasten. Het gebed is 
daarvan het grote geheim. ‘Niet redeneeren en betogen. Niet 
opsommen van de zonden en wonden der eeuw. Niet jamme-
ren en klagen. Niet vrees aanjagen en bangmaken. Maar bid-
den.’3 Bidden, zo gaat hij verder, is een welbewuste, levende, 
persoonlijke gemeenschapsoefening ‘door den Heiligen Geest 
met den levenden Christus, en door Hem met den almachtigen 
God’. Van die gemeenschapsoefening met Christus en van ‘Zijn 

i
Over de geestelijke wortels van de 
Beweging der Jongeren
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16                                                                                  hoofdstuk 1

voortdurende werking in ons en door ons door den Heiligen 
Geest’ is in het synodale stuk geen sprake. Zelfs de naam van den 
Heiligen Geest wordt niet genoemd, zo had hij geconstateerd. 
Maar alle vermaningen om vast te houden aan het Woord Gods 
zijn zonder zin als ze ons niet brengen tot het gebed, dat ons 
bij Christus en Christus bij ons doet zijn. Dan pas ontplooit de 
kerk haar kracht. Dan pas komt in de kerk ‘opwaking, leven 
in de dorre beenderen’.4

Tot zover Geelkerken. Het is een beroemde en beruchte preek, 
die het einde inluidde van zijn predikantschap in de Gerefor-
meerde Kerken. Want in feite kwam zijn preek erop neer dat 
het synodale getuigenis geen vrucht was van de Heilige Geest. 
Dat was een scherp verwijt. Vanaf die tijd was Geelkerken, 
die zich al vaker kritisch had geuit over de gang van zaken in 
de Gereformeerde Kerken, definitief persona non grata. In 1926 
werd hij uit het ambt gezet.
   Op zijn preek kwam een stroom van reacties. Eén reactie in 
het bijzonder valt op: geen bijval, geen kritiek, maar een wel 
zeer indringende vraag. Moeten we deze tekst niet veel concre-
ter nemen? De briefschrijver wees daarbij op de praktijk van 
gebedsgenezing in de Pinkstergemeente.5 Het is in het twaalf 
meter lange archief van Geelkerken de enige keer dat ik een 
verwijzing naar de Pinkstergemeente aantrof. Dat is, mede in 
het licht van de vele contacten die Geelkerken had met niet-
gereformeerde gelovigen en groepen, opvallend. Hoe zat dat 
eigenlijk, tussen gereformeerden en pinkstergelovigen?

Ik wil hier het volgende betogen. De Pinksterbeweging en de 
Beweging der Jongeren hebben voor een deel gemeenschap-
pelijke wortels, zoals blijkt uit de levensloop van enkele dis-
sidente gereformeerde predikanten. Beide gaan terug op de 
opwekking te Wales in 1904-1905. Maar echte toenadering 
bleef uit. De gereformeerde dissidenten werden niet alleen door 
de kerkelijke organen klemgezet, maar ook door de heersende 
dogmatiek. Daarom is er wel sprake van verwantschap tus-
sen de Pinksterbeweging en de Beweging der Jongeren, maar 
overheerste de distantie.
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Petites religions
In zijn magistrale en terecht klassiek geworden studie over het 
einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw schetst Jan Ro-
mein het beeld van een periode van culturele en economische 
bloei, van een optimisme over de toekomst, van een levens-
gevoel dat bepaald werd door het besef dat de mens meer en 
meer meester werd over de hem omringende werkelijkheid.6 De 
wereldtentoonstelling te Parijs vormde daarvan het trotse ge-
tuigenis. Maar tegelijkertijd was er sprake van een toenemende 
onzekerheid. Enerzijds onder filosofen en natuurwetenschap-
pers, maar ook bij anderen die van Nietzsche, Bergson of, wat 
later, van Einstein nog nooit hadden gehoord. Er klonk als 
reactie op het positivisme en materialisme op velerlei gebied 
een roep om verinnerlijking. Ook op het terrein van de religie. 
Romein spreekt in dit verband over petites religions, religieuze 
stromingen, bewegingen en sekten, die hij onderscheidt van 
de gevestigde kerken. Men mag ze klein noemen, zo stelt hij, 
mits men zich er van bewust is dat ze meer vat hebben gehad 
op de zoekende zielen dan de grote kerken.7 Hij wijst op de 
belangstelling voor het spiritisme. Het paranormale had velen 
in zijn greep, en talloze min of meer occulte sekten mochten 
zich in een groeiende belangstelling verheugen: er waren 
luciferisten en satanisten, de Christian Science deed van zich 
spreken, evenals de theosofie en later ook de antroposofie. Er 
was groeiende belangstelling voor het Boeddhisme, maar ook 
voor alternatieve geneeswijzen als van pastoor S. Kneipp. In 
dit verband wordt ook het Leger des Heils genoemd, als een 
kenmerkende uiting van het verlangen naar heil en heiligheid, 
bewijs van de fundamentele onzekerheid en onbevredigdheid 
van de geest van deze tijd.8 Kortom, de moderne cultuur riep 
een reactie op van verinnerlijking, van nieuwe belangstelling 
voor religie ook. Het valt op dat de Pinksterbeweging in dit 
verband door Romein niet genoemd wordt, evenmin als de bloei 
van het wereldwijde studentenzendingswerk of de opwekking 
te Wales.9 Mijns inziens mogen ook deze bewegingen in dit 
verband worden genoemd. Gedeeltelijk als reactie, gedeeltelijk 
in aansluiting op de (kerkelijke) cultuur.

In 1898 werd de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 
(ncsv) opgericht, onder sterke invloed van de internationale 
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opwekkingsbeweging onder de studenten.10 Een van de grote 
mensen was John Mott, wiens invloed ook in Nederland niet 
mag worden onderschat. Overigens werd de ncsv geplant op 
de bodem van het Utrechtse studentengezelschap Eltheto he 
basilea sou, uw koninkrijk kome. Een gezelschap dat in de jaren 
vijftig van de 19e eeuw begonnen was als vrucht van een ge-
bedskring van enkele vrome studenten. De ncsv maakte al snel 
grote opgang. Na enkele aanloopmoeilijkheden werd ook aan de 
Vrije Universiteit een afdeling opgericht. Geelkerken was een 
van de oprichters. Behalve het plaatselijke werk, voornamelijk 
bestaande uit Bijbelkringen en avonden met sprekers, waren er 
landelijke bijeenkomsten, in die jaren vaak te Laren (n.h.).
   Het was in diezelfde tijd (1904-1905) dat zich in Wales een 
grote opwekking voordeed, die via de zogenaamde tentzending 
ook in Nederland doorwerkte en waar Johannes de Heer de in-
spiratie vond voor zijn liedbundel. Ook het werk van de ncsv 
kwam geheel en al in de opwekkingssfeer terecht. In 1905 vond 
er een grote internationale conferentie te Zeist en Driebergen 
plaats. In Zeist voor de mannelijke, in Driebergen voor de vrou-
welijke studenten. Honderden jonge mensen kwamen samen 
om zich te bezinnen op de betekenis van het christelijk geloof 
voor hun leven. Dagelijks waren er bidstonden, er was sprake 
van bezinning op zending en evangelisatie. De lofprijzing 
kreeg gestalte in ‘indrukwekkende samenzang’, zoals een van 
de aanwezigen het uitdrukte. Aan deze conferentie werd een 
aparte uitgave gewijd, in het blad van de ncsv, Eltheto, werden 
enthousiaste verslagen over Wales en de zomerconferentie van 
1905 gepubliceerd. Men nam bovendien het spreekschema van 
evangelist Johannes de Heer en zijn compagnon T. van Essen 
op.11 Later schreef de secretaris van de ncsv, H.C. Rutgers, in 
een terugblik: ‘Het bekende revival van die jaren werkte ook 
in meerdere kringen der studentenwereld door en er was een 
kleine maar werkzame groep die in meer mystieke richting 
voelde.’12

   Ook toekomstige leiders van de Pinksterbeweging zijn door 
‘Wales’ beïnvloed, sommigen van de latere Britse pinksterlei-
ders kwamen er tot bekering. In 1907 kwam het in Nederland 
tot de openbaring van de pinkstergaven, hetgeen het begin was 
van de Nederlandse Pinksterbeweging.13 Evenmin als Romein 
besteedt C. van der Laan in zijn overigens minutieuze studie 
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van de ontwikkeling van de Pinksterbeweging in Nederland 
aandacht aan de internationale bloei van het studentenzen-
dingswerk en aan de bloei van de ncsv in Nederland. Maar 
beide hebben de invloed van ‘Wales’ ondergaan. Zeker, er wa-
ren ook verschillen. Veel grensverkeer is er waarschijnlijk niet 
geweest, maar het was er wel. Mevrouw E.C. Scharten, die voor 
de Pinksterbeweging de zending in ging, was de dochter was 
van de lutherse predikant K. Scharten (1836-1909), en daarmee 
een zuster van ds. Th. Scharten, secretaris van de ncsv. Of er 
meer van die verbanden zijn aan te wijzen, is mij niet bekend. 
Maar dat doet niets af aan de gemeenschappelijke oorsprong.

Ondertussen werden beide, ncsv en Pinksterbeweging, van 
gereformeerde zijde kritisch gevolgd. De predikant van Sloter-
dijk, W.F.A. Winckel, hield de lezers van De Heraut regelmatig 
op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Pinksterbewe-
ging. P.N. van der Laan somt een veertigtal bijdragen op in 
de jaren 1907-1911.14 Winckel was beslist negatief over de 
Pinksterbeweging. Hoe de berichtgeving in de jaren daarna 
was, heeft Van der Laan niet onderzocht. Mijn indruk is dat 
deze beperkt is geweest. Afgaande op het aantal artikelen in 
het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (GTT) over de Pinkster-
beweging en wat daar mee samenhangt, concludeer ik dat de 
Pinksterbeweging eenvoudigweg geen onderwerp van gesprek 
was.15 Men had in gereformeerde kring zijn standpunt bepaald 
en dat was afwijzend. Ik kom nog terug op de vraag waar het 
knellende punt zat. Anders dan Van der Laan suggereert, ben 
ik van mening dat dit niet de extreme uitingen van de jonge 
Pinksterbeweging betrof.
   Over de ncsv was men in gereformeerde kring eveneens kri-
tisch, wellicht nog kritischer dan over de Pinksterbeweging, of 
in ieder geval op een andere manier, omdat de verschillen tus-
sen de Gereformeerde Kerken en de ncsv minder groot waren 
dan tussen de Gereformeerde Kerken en de Pinksterbeweging.16 
De laatste kon men beschouwen als een wat extatische, Ameri-
kaanse verschijningsvorm van godsdienst, die wel interessant 
is, maar niet serieus behoeft te worden genomen. In de ncsv 
speelden de ethische theologen een belangrijke rol. Dat waren 
de erfvijanden van de gereformeerden, die op enkele centrale 
punten andere wegen bewandelden.17 Minder anti-these, meer 

02 Hoofdstuk 1 22-10-2012, 21:2219



20                                                                                  hoofdstuk 1

Schriftkritiek, minder dogmatiek en meer vroomheid, minder 
hoofd, meer hart. Naarmate de jaren vorderden, nam de gere-
formeerde vrees voor de ncsv toe. Zo zelfs, dat het de studen-
ten in 1920 door de reeds genoemde synode van Leeuwaren 
werd afgeraden zich bij de ncsv aan te sluiten. Een dergelijke 
waarschuwing wordt alleen gegeven indien er sprake is van 
een reëel gevaar, en dat was er. Er was namelijk binnen de Ge-
reformeerde Kerken een stroming die een sterke nadruk legde 
op de vroomheid, meer dan gebruikelijk in de wat verstandelijk 
georiënteerde gereformeerde wereld. In de historiografie heeft 
deze beweging de naam Beweging der Jongeren gekregen, een 
mentaliteitsaanduiding, geen leeftijdsaanduiding.18 Ik zou de 
stelling willen opwerpen dat wij in deze beweging te maken 
hebben met een van de naweeën van de religieuze beroering uit 
het begin van de twintigste eeuw. De studenten uit 1905 hadden 
tien jaar later hun plaats in kerk en samenleving gevonden en 
deden van zich spreken. En daarmee stel ik dat Pinksterwe-
ging en Beweging der Jongeren gedeeltelijk dezelfde wortels 
hebben. Dat vind ik bevestigd in de spiritualiteit van enkele 
bekende vertegenwoordigers van deze beweging.

Een van de eersten die stem gaf aan het verlangen naar een ver-
dieping van het geloof was de predikant van Beetgum, Johan 
Aalders.19 Hij kwam uit een gezin waarin God een realiteit was 
en godservaringen ‘normaal’ waren. Zijn vader, G.J.D. Aalders, 
was op latere leeftijd krachtdadig bekeerd en daarna predikant 
geworden. Hij was een man van wonderen of, zo men wil, 
van wonderverhalen. Toen hij als tolk de Kamper hoogleraar 
Maarten Noordtzij naar de Verenigde Staten vergezelde op een 
van diens reizen, raakte het schip in een vliegende storm en 
maakte de kapitein zich op om het schip te verlaten.20 Toen alles 
daartoe gereed was, ontbrak de predikant. De kapitein trof hem 
aan in zijn hut, op de knieën, biddend. Hij sommeerde predi-
kant om zich naar de reddingssloep te begeven, maar Aalders 
profeteerde dat het schip en zijn bemanning behouden zouden 
aankomen. Aldus geschiedde. Zo althans leeft het verhaal voort 
onder zijn nazaten, zoals er nog meer van dit soort verhalen zijn. 
Ze tekenen de atmosfeer waarin Johan Aalders opgroeide. Le-
venslang had hij grote behoefte aan een intens geestelijk leven. 
Om het in geloofstaal te zeggen: Hij verlangde naar ervaring met 
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God, naar aanraking van de Heilige Geest. Later, als hij de Ge-
reformeerde Kerken verlaten heeft en predikant is geworden in 
het Hersteld Verband, komen we hem tegen bij de Nederland-
sche Christelijke Gemeenschapsbond, de Nederlandse afdeling 
van de Duitse Gemeinschaftsbewegung, die zich rond 1909 zo 
intensief met de Pinksterbeweging had beziggehouden en deze 
uiteindelijk veroordeelde.21 We zien hem op de housepartys 
van de Amerikaanse opwekkingsprediker Frank Buchman, en 
nog weer later komen we hem tegen bij de Orde der Getrouwe 
Getuigen van Christus, een opwekkingsbeweging die zich meer 
en meer ontpopte als een mantelorganisatie van de nsb. Toen dat 
in 1936 duidelijk werd, verlieten velen, onder wie ook Aalders, 
deze beweging.

Als tweede vraag ik aandacht voor Jan Geelkerken. Ook hij 
heeft, als Aalders, in zijn jeugd invloeden uit de sfeer van het 
Réveil en de Afscheiding ondergaan. Zijn tante, de zuster van 
zijn vader, was jarenlang de huisgenote van mevrouw J.J. Zeelt, 
de weldoenster van de afgescheidenen te Baambrugge en elders. 
Ze was een vrome vrouw, voor wie God een levende realiteit 
was. Het was ook de vroomheid waarin zijn ouders leefden. 
Daarvan getuigt onder meer de bekeringsgeschiedenis van zijn 
moeder, samengevat als een beschrijving van ‘al de weldaden 
die de Heer aan haar ziel had gedaan’.22 Niet met de Bijbel op-
gevoed, werd ze sedert het begin van haar huwelijk door de 
dagelijkse lezing uit de Schrift steeds meer geboeid en begon er 
een lang proces van groei. Maar pas aan het sterfbed van haar 
vader, in 1889, werd ze doordrongen van de rechtvaardigheid 
van Gods oordeel. Schriftwoorden werden haar ‘in de ziel ge-
worpen’. Ze moest zich bekeren, anders zou het haar vergaan als 
haar ongelovige vader. Haar leidsman was, behalve God zelf, ds. 
G. Ringnalda, die zich tot het christendom had bekeerd nadat 
God zich ’s nachts in een visioen aan hem had geopenbaard. 
Een vrome prediker, die iets van een Johannes-figuur had. Dat 
was de sfeer waarin Geelkerken werd opgevoed. Geen wonder 
dat hij zich aan in het Amsterdamse klimaat en aan de vu niet 
helemaal thuisvoelde. Daar overheerste de spiritualiteit van 
de dolerenden, die, anders dan de afgescheidenen, minder de 
nadruk legden op de vrome ervaring en iets rationalistischer 
waren ingesteld.23
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In een opstel over de ncsv en de Vrije Universiteit uit 1905 
legde Geelkerken mijns inziens de vinger op de zere plek.24 
Enerzijds was hij er zich van bewust dat gereformeerden van 
Godswege veel hadden ontvangen ‘in dat scherp belijnde, wel-
doorgedachte, overal uitgewerkte, machtig ééne, en bekoorlijk 
harmonieuze onzer levens- en wereldbeschouwing’. Maar ook: 
‘Wat hebben vele anderen hier in de ncsv toch een bewonde-
renswaardige, te benijden, echte, eigen, subjectief-persoonlijk 
houvast aan Christus, en dat, bij zoo veel moeilijkheid, zoo 
veel verwarring, zoo veel vaagheid.’ Daar lag dan ook de grote, 
centrale betekenis van de ncsv-afdeling van de vu: de nadruk 
op de persoonlijke vroomheid als tegenwicht tegen een al te 
rationalistisch klimaat. Die vroomheid miste hij aan de vu.
   Het is in dit verband significant dat Geelkerken weliswaar 
bij Bavinck promoveerde, maar niet op een dogmatisch onder-
werp. Hij verdiepte zich in de godsdienstpsychologie.25 Ook 
later zou hij zich betrekkelijk weinig met dogmatiek bezighou-
den. Waar hij dat deed, waarschuwde hij tegen een overschat-
ting van het dogma.26 Het is daarom niet verwonderlijk dat we 
Geelkerken tegenkomen bij mensen als de hervormde M.J.A. 
de Vrijer, de man van het innige christendom, stadspredikant 
en evangelist, en bij de evangelisch-lutherse predikant P. Ste-
genga Azn, de motor achter de Witteveenvereniging, waar ook 
Geelkerken zijn ziel kon laven. Geelkerken had beslist ‘evange-
likale trekjes’, om een anachronisme te gebruiken. Wie vanuit 
dit perspectief zijn preek van 3 oktober 1920 herleest, leest niet 
alleen over kritiek op de synode, die proeft zijn omgang met 
Christus in het gebed en zijn geloof in de kracht van de Heilige 
Geest. Geelkerken, hoe gereformeerd hij ook was, had iets van 
een opwekkingsprediker.

Ook Kees Vermaat moet tot deze groep gerekend worden.27 
Zijn leven werd gekenmerkt door een intens zoeken naar de 
aanraking met Gods Geest. Evenals bij Geelkerken en Aalders 
speelde ook bij hem zijn achtergrond een belangrijke rol. Zijn 
vader doceerde aan het eerste Gereformeerde Gymnasium te 
Zetten, dat onder leiding stond van ds. F.P.L.C. van Lingen. 
Aanvankelijk kerkte de familie bij Van Lingen, later bij de 
Reveilpredikant H. Pierson. Zijn middelbare schooljaren bracht 
Vermaat aan het instituut van Van Lingen door, daarna volgde 
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de theologische studie aan de Vrije Universiteit. Tussen de we-
reld van zijn jeugd, gestempeld door de Réveilvroomheid en de 
vrome orthodoxie van Van Lingen enerzijds, en het geestelijk 
klimaat aan de vu en in de grote Amsterdamse Gereformeerde 
Kerk bestond een wereld van verschil. Dat verschil heeft Ver-
maat nooit kunnen overbruggen. Dat bleek bijvoorbeeld toen 
hij het in 1919 op de gereformeerde predikantenvergadering 
als een van de weinigen opnam voor de ncsv. Hij stelde geen 
behoefte te hebben aan een systeem, maar aan een persoon die 
hem leidde en troostte. Dit was de kern van zijn verwijt aan 
de Gereformeerde Kerken: het systeem had de plaats van Jezus 
Christus ingenomen. Zijn moeite met dit formalisme en dit in-
tellectualisme kwam ook tot uitdrukking in een artikelenserie 
die hij eind 1925 publiceerde in Woord en Geest, het blad van 
Geelkerken en andere gereformeerde Jongeren.28 Hij ontwaarde 
in de Gereformeerde Kerken een op de spits drijven van de 
betekenis van de confessie. Daarbij ging het hem niet alleen 
om de Drie Formulieren van Enigheid, maar om het geheel van 
de dogmatische stellingen. De goddelijke waarheid valt niet in 
een formule te vatten, daarom mocht de formule nooit gezien 
worden als de uitdrukking van de absolute waarheid. Dit alles 
spoorde niet met de christelijke spiritualiteit zoals hij die in zijn 
jeugd had leren kennen. Kwam Aalders bij de Gemeenschaps-
bond terecht, Geelkerken bij de Witteveenstichting, Vermaat 
toog naar Möttlingen, waar de leken-pastor Vader Stanger toen 
in de dienst der genezing stond. Hij kwam hiermee ongetwijfeld 
in aanraking via zijn neef J.H. Gerretsen, de eerste charisma-
tische theoloog in Nederland.29 Hij heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het leven van Wilma Vermaat, de zuster van Kees, 
bij wie hij ook belangstelling wekte voor het werk van de Hei-
lige Geest.30 En mede onder invloed van zijn zuster zocht Kees 
hulp in Möttlingen toen zijn eigen psyche hem in de steek liet. 
Zo zeer leed hij onder de geestelijke duisternis – we zouden 
het nu wellicht een depressie noemen – dat hij zich gedrongen 
voelde zijn ambt neer te leggen. Hoewel hij in de marge van 
het kerkelijk leven nog wel eens iets deed, zou hij de kansel 
nooit meer beklimmen, al te zeer gehinderd door besef van 
eigen zwakheid, bewust van zonde, gekweld door geestelijke 
duisternis, verlangend naar de kracht van God, zuchtend onder 
het ‘nog niet’.
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Het is niet moeilijk meer namen te noemen van Jongeren bij wie 
zich een zelfde behoefte uitte aan verdieping als bij Geelkerken, 
Aalders en Vermaat. Ik noem Barend Schuurman, geestverwant 
van Geelkerken, wiens roeping lag op de zendingsvelden. Bij 
het gereformeerde ‘gedoe’ voelde hij zich niet echt thuis.31 Een 
ander die zich in de gereformeerde wereld niet thuis voelde was 
Auguste Winckel. Hij studeerde theologie aan de vu, was lid 
van de ncsv, en kwam in conflict kwam met de theologische 
faculteit omdat hij was voorgegaan in een samenkomst van het 
Leger des Heils. Hij werd voorganger bij de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten en was onder anderen bevriend met 
Johannes de Heer.32 Ik denk ook aan J.H. Bavinck, geroepen 
voor de zending, iemand die aandacht had voor het werk van 
de Geest. Verder is er J.B. Netelenbos, studievriend van Geel-
kerken, in 1920 als predikant door de Gereformeerde Kerken 
afgezet en Geelkerkens medestander Joh.C. Brussaard, die 
zich op het laatste moment conformeerde aan Assen. Tenslotte 
wijs ik op G. Brillenburg Wurth, die ook tot deze beweging 
gerekend kan worden. Zij allen botsten op de grenzen van de 
Gereformeerde Kerken en de gereformeerde theologie. Nader 
onderzoek is hier nodig, maar ik raak er steeds meer van 
overtuigd dat we met het thema van de spiritualiteit te maken 
hebben met de kern van wat men de Beweging der Jongeren is 
gaan noemen. Velen van hen hadden in hun jeugd de invloed 
van de opwekkingsvroomheid ondergaan.33

Het gereformeerde ‘systeem’
Wat we tot nog toe hebben gezien is dat er ook onder de ge-
reformeerde Jongeren een grote behoefte heeft bestaan aan 
geestelijke verdieping. Ze hadden daarvan thuis iets geproefd, 
ze waren door die opwekkingsvroomheid in het eerste decen-
nium van de 20e eeuw aangeraakt. Zij leden onder wat zij 
noemden het formalisme van de Gereformeerde Kerken, onder 
de eenzijdige nadruk op het dogma, op het systeem, op de be-
ginselen. Zij hadden het gevoel dat het geloofsleven daardoor 
werd verstikt. Hoewel sommigen daarmee ook buiten het eigen 
erf wilden kijken, zijn de contacten met pinksterachtige bewe-
gingen beperkt gebleven. Waarom heeft de boodschap van de 
Pinksterkerken in deze jaren onder gereformeerde theologen 
nauwelijks doorgewerkt?34
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We kunnen denken aan de betrekkelijk geringe omvang van 
de Pinksterbeweging tussen 1907 en de Tweede Wereldoorlog. 
We kunnen wijzen op de sociale verschillen tussen gerefor-
meerden en pinkstermensen. Maar ik zou daarnaast ook wil-
len wijzen op iets anders, namelijk het geheel verschillende 
godsbeeld dat gereformeerden en pinkstermensen hadden. Om 
dit te onderbouwen volgt hieronder een korte schets van de 
gereformeerde theologie van die dagen, in het bijzonder waar 
het gaat om het werk van de Heilige Geest en de wijze waarop 
aangekeken werd tegen het spreken in tongen en de dienst 
der genezing.35

Men kan Abraham Kuyper zeker geen gebrek aan aandacht 
voor het werk van de Heilige Geest verwijten. De Geest open-
baart zich in schepping en herschepping beide.36 De gelovige als 
individu komt onder meer in aanraking met de Geest door diens 
‘wederbarende werk’, het werk dat ons tot geloof brengt. Toch 
blijft de afstand tot de pinksterbroeders groot. Voor een direct 
ingrijpen van God in onze werkelijkheid is weinig ruimte. Er 
is wel gezegd dat het moderne wereldbeeld hierbij een belang-
rijke rol heeft gespeeld.37 En hoewel het niet aangaat Kuyper 
zonder meer op een lijn te stellen met de moderne theologen, 
kan toch niet ontkend worden dat God op het eerste gezicht 
op grote afstand is terechtgekomen. Ook bij Kuyper was er 
voor een wonder in de gewone zin van het woord in feite geen 
plaats. Bewust nam hij afstand van het traditionele, negen-
tiende eeuwse supranaturalisme. Het wonder is geen ingrijpen 
van God in ‘den gewonen loop der natuur’.38 Daarom doet dit 
wereldbeeld heel modern aan. Anderzijds is er geen sprake van 
een zelfstandigheid van de natuur ten opzichte van God. God 
is voortdurend als actor in alle dingen aanwezig, maar daarin is 
wel een zekere orde aangebracht. Dat was dan ook het verwijt 
van tijdgenoten als B.D. Eerdmans en C.B. Hylkema: Kuyper en 
de zijnen gebruikten nog wel de oude woorden, maar in feite 
hebben zij de moderne wereldbeschouwing omhelsd. De gelo-
vige en de ongelovige raadplegen 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 zeggen dat bij Kuyper de wereldbe-
schouwing sterk organisch is ingevuld, waardoor er ondanks 
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een zekere verwantschap met de modernen toch ook sprake is 
van fundamentele verschillen. God regeert de wereld door zijn 
voorzienigheid: ‘De almachtige 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.’ Hij is 
hierin voortdurend als de handelende aanwezig. Ook in het 
kwaad dat de mensen treft. De Eerste Wereldoorlog bijvoor-
beeld was een straf op de zonden van een goddeloos Europa, 
zo luidde het refrein van de gereformeerde ‘oorlogspreken’.39 
Ziekte was het gevolg van de zondeval, een oordeel Gods.

Dit alles vinden we terug in de wijze waarop Kuyper over het 
gebed spreekt.40 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 gebeurtenis-
sen 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 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’?41 Naar aanleiding van Zondag 45, 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 geloofsaangrijping 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’.
   Kuyper was ervan 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.42 Met de voltooiing van de canon stierven de wonderen 
langzamerhand uit. Ze waren niet meer nodig. De Schrift ge-
tuigde immers van Christus, en de Geest overtuigde van zonde 
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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 ge-
noeg, genezing van zenuw- en zielsziekten.
   Deze laatste visie is het overheersende gezichtspunt geweest 
onder veel van Kuypers volgelingen. Zijn zoon H.H. Kuyper 
bijvoorbeeld schreef, geheel in deze lijn, in 1898 een aantal ar-
tikelen over de toentertijd bekende gebedsgenezer W. Hazen-
berg.43 De ervaring leert dat de wonderen zijn uitgestorven, en 
wat zich aandient als wonder berust op suggestie of is bedrog. 
Van een onmiddellijk ingrijpen van God is in deze bedeling 
geen sprake. De gelovigen zijn aangewezen op de middelen die 
God de mens geschonken heeft. Wie ziek is, raadplege een arts. 
Geelkerkens jaargenoot F.W. Grosheide, vanaf 1912 hoogleraar 
aan de vu, publiceerde in 1918 een artikel over de glossolalie 
van gelijke strekking.44 Wat men tegenwoordig aan glossolalie 
tegenkomt, zo meende hij, mag niet verward worden met het 
Bijbelse spreken in tongen, want de geschiedenis leert dat de 
wonderen uitstierven toen de canon gereed was. Zijn exegese 
bevestigde deze cirkelredenering.

Als ik nu terugkeer naar mijn vraag: hoe zit dat eigenlijk, 
tussen gereformeerden en pinkstermensen, dan wijs ik op het 
verschil in godsbeeld, mede bepaald door de ontwikkelingen in 
de wetenschap. Met een beroep op calvinistische theologische 
uitgangspunten als raad Gods, voorzienigheid en causa prima 
versus causae secundae en de gereformeerde visie op het kwaad 
in deze wereld, hadden de neocalvinisten een godsbeeld dat 
veel minder ‘dramatisch’ en op een andere manier supranatu-
ralistisch was dan het godsbeeld van de pinksterbroeders en -
zusters. Het bleek, ook voor de meeste jongere gereformeerden, 
niet zo gemakkelijk zich daaraan te onttrekken. Het ‘gerefor-
meerde systeem’ was hun niet alleen een stut, maar zette hen 
ook klem. Het zou pas na de Tweede Wereldoorlog zijn dat het 
gesprek met de pinkstermensen werkelijk op gang kwam.

Noten
 1. Eerder gepubliceerd als ‘Geestelijke bewegingen in het interbellum’, 
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dikatie naar aanleiding van het ‘Getuigenis’ van de Generale Synode der 
Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgesproken in de Schinkelkerk, op 
zondag 3 october 1920 (Amsterdam 1920). Over deze preek en haar 
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Over de Gereformeerde Kerken H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken 
in Nederland I-II (Kampen 1990-1992).

 3. Geelkerken, Machteloosheid en krachtsontplooiing, 14.
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De familie J.C. Aalders-Ingwersen in 1918
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Johannes Christiaan Aalders is bekend geworden als een van de 
medestanders van J.G. Geelkerken. Reeds in 1916 wees hij op 
de schaduwkanten van het gereformeerde leven en riep hij op tot 
bekering. In 1926 ging hij over naar de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (in Hersteld Verband). In dit artikel wordt beschreven 
waarom het wel tot een breuk moest komen tussen Aalders en de 
Gereformeerde Kerken. Vanuit dit biografische perspectief valt ook 
licht op de zogenaamde Beweging der Jongeren.

Afkomst
Johannes Christiaan Aalders werd op 25 september 1881 te 
Amsterdam geboren als zoon van G.J.D. Aalders en M.A.E. 
Davis.1 De familie was aanvankelijk buitenkerkelijk of althans 
niet meelevend, op het anti-kerkelijke af.2 Maar onder invloed 
van de christelijk-gereformeerde predikant A. Brouwer van 
Amsterdam kwam het tot een krachtdadige bekering. De 
oudste zoon van het echtpaar, de latere vu-hoogleraar G.Ch. 
(Gerrit) Aalders, vermeldt ergens dat deze bekering een grote 
ommezwaai in het gezinsleven betekende en diepe indruk op 
hem had gemaakt.3 We mogen aannemen dat ook zijn jongere 
broer Johan hieraan blijvende herinneringen heeft gehad. Se-
dert zijn bekering leefde hun vader met een sterk besef van de 
aanwezigheid Gods. De Heer was een levende realiteit in dit 
gezin. Dat kon echter niet verhinderen dat de onderlinge ver-
houdingen soms moeizaam waren. Ds. G.J.D. Aalders kon niet 
met zijn zoon Johan overweg, en Johan niet met zijn vader.4 
De relatie tot zijn broer Gerrit speelde daarbij waarschijnlijk 
een belangrijke rol: deze was de kroonprins, deze mocht lang 
studeren,5 deze ging altijd trouw in het voetspoor van zijn va-
der. Johan was uit ander hout gesneden. Vurig, hartstochtelijk, 
emotioneel, psychisch niet altijd even stabiel, met een bevin-

ii
J.C. Aalders als representant van de 
Beweging der Jongeren
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delijk-mystieke inslag.6 Hij had, meer dan zijn broer Gerrit, 
karaktertrekken die aan hun vader herinnerden. Om die reden 
botste hij waarschijnlijk vaak met hem. Hij was het troetelkind 
van zijn moeder. Maar evenals zijn vader en zijn broer ging 
hij theologie studeren. Het verhaal gaat dat hij zich aan de vu 
vanwege het daar heersende rationalistische klimaat niet thuis 
heeft gevoeld en heeft overwogen met zijn studie te stoppen. 
Bavinck wist hem te bewegen zijn studie voort te zetten en 
predikant te worden.7

D.Th. Kuiper plaatst de familie Aalders in het niemandsland 
tussen Kampen en Amsterdam.8 Van de verbondenheid met de 
afgescheidenen getuigt de kerkelijke herkomst en het feit dat 
de eerste gemeente van G.J.D. Aalders (Gouda) een A-gemeente 
was. Ook zijn bevindelijke vroomheid verwijst naar deze ach-
tergrond. Maar hij had waardering voor A. Kuyper en zijn 
zonen studeerden aan de vu. Zij werden lid van f.o.r.u.m., op-
gericht in 1894 uit protest tegen het feit dat niet-gereformeerde 
studenten lid konden worden van de twee andere disputen, 
Demosthenes en i.v.m.b.o.9 Dat de gereformeerde elite zich 
bij voorkeur verzamelde in i.v.m.b.o. of Demosthenes en de 
nieuwe gereformeerde intellectuelen in f.o.r.u.m. lijkt iets te 
zijn van later datum. In eerste instantie ging het om verschil-
len in openheid en spiritualiteit. Zo waren relatief veel leden 
van Demosthenes en i.v.m.b.o. lid van de ncsv, anders dan 
de leden van f.o.r.u.m., die zich daarvan merendeels bewust 
afzijdig hielden. Vanuit de dispuutspopulatie rond 1900 val-
len er allerlei lijnen te trekken naar de partijschap rond de 
kwestie Geelkerken. Veel jumbonen behoorden later tot zijn 
geestverwanten, veel forensen tot zijn tegenstanders. Dat zo’n 
indeling niet honderd procent waterdicht is, bewijzen mensen 
als Aalders en zijn dispuutsgenoot J.J. Buskes jr.10 De eigenheid 
van de spelers in dit spel mag niet worden uitgevlakt, en dat 
geldt zeker ook van een tot depressie geneigde man als Aalders. 
De hier genoemde aspecten, de vroomheid van de afgescheide-
nen, de stemmingsstoornissen van Aalders en het krachtenveld 
binnen de zich consoliderende Gereformeerde Kerken zijn van 
belang voor een goed begrip van deze predikant en van wat 
hem bewoog.
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Veruitwendigen onze kerken?
In 1907 werd Aalders predikant te ’s Gravenmoer, in 1909 ver-
trok hij naar Beetgum, in 1916 deed hij het voor het eerst van zich 
spreken. De toespraak die hij op 27 september van dat jaar hield 
voor de Friesche Vereeniging van Predikanten der Gereformeerde 
Kerken in Nederland zou hem een blijvende plaats geven in de 
historiografie van de Gereformeerde Kerken. Kuiper noemt hem 
de eerste die stem gaf aan wat onder de Jongeren leefde.11

Aalders zette zijn betoog in met de stelling dat er, geheel 
conform de Schrift, na de periode van vrijmaking en opbloei 
wel een periode van verflauwing moest volgen. Die tijd was 
nu.12 Hij vond dit terug in een verflauwing van de strijd der 
beginselen, in een daling in de ernst van de levenstoon, in het 
afnemen van het spreken over heilige dingen, en in de moeite 
die het kostte om ambtsdragers te vinden. De oorzaak van dit 
verval zag hij uitdrukkelijk niet in het doleantie-standpunt, 
niet in de belijdenis, niet in de inrichting der kerk, niet in 
het beginsel. Het had te maken met het feit dat de gerefor-
meerden in aanraking waren gekomen met de wereld en met 
de cultuur. Er dreigde het gevaar van een te grote humanis-
tische invloed, die, zo realiseerde hij zich, te maken had met 
het verstaan van de roeping van de kerk in de wereld. Het 
was de schaduwzijde van de leer der gemene gratie.13 Een 
andere oorzaak vond hij in de te grote nadruk op het objec-
tief-verstandelijke. Er was te weinig gezonde bevinding. Het 
evenwicht tussen het verbondsmatige uit- en inwendige was 
zoek, tussen het voorwerpelijke en het onderwerpelijke. Dit 
alles werd nog versterkt door de tijdgeest, die gericht was 
op het Diesseits.14 Kortom: het moderne levensbesef van de 
afwezigheid Gods verspreidde zich ook in de gkn.15 Aalders 
bepleitte een herleving van de calvinistische vroomheid zoals 
hij die in een schets van Doumergue over Calvijn zag gete-
kend. Hij riep op tot bekering, verootmoediging en gebed.16 
Gedurende zijn gehele leven is deze bevindelijk-mystieke 
behoefte aanwezig geweest, het is mijns inziens de kern van 
zijn verlangen geweest.17

Het schijnt dat de brochure betrekkelijk weinig weerklank 
vond. A. Kuyper, die hij een exemplaar had toegezonden, 
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bedankte met een eenregelige briefkaart, Bavinck had in een 
briefje van 5 november 1916 meer woorden nodig:18

Amice, voor de toezending van uw referaat over de vraag: 
veruitwendigen onze kerken, ben ik zeer erkentelijk. Ik las 
ze met groot genoegen en met hartelijke instemming. Vooral 
enkele opmerkingen troffen mij door haar juistheid, o.a. 
over de historische wet, over de overdreven en niet verwe-
zenlijkte verwachting der Doleantie, over den invloed der 
cultuur. Er ware nog veel bij te noemen, bijvoorbeeld: de 
machten rondom ons heen, die het zondebesef ondermij-
nen, de argumenten door de wetenschap tegen de H. Schrift 
en de Belijdenis ingebracht, het verdwijnen of verzwak-
ken der verlossingsbehoefte, door de heerschappij, door 
den menschen over den natuur verkregen enz. Altemaal 
invloeden die vooral op ’t jonge geslacht werken. Maar ik 
ben u zeer dankbaar voor uw referaat, en hoop dat het veel 
goeds zal uitwerken. Geve de Here – wiens Geest tenslotte 
alleen verandering kan brengen – er zijn zegen op. Met 
vriendelijke groet, t.t. H. Bavinck

De kritiek der jongeren
Bavinck reageerde dus wel, maar in de openbaarheid zweeg hij, 
ook toen de spanning begon op te lopen. Algemeen merkbaar 
werd die spanning met het optreden van ds. J.B. Netelenbos.19 
Deze had in 1917 de hervormde predikant J.A. Cramer tijdens 
een kerkdienst vervangen. Niet alleen doorbrak hij daarmee 
het gereformeerde isolement, maar hij verving nota bene een 
ethische predikant. Gezien de traumatische botsing tussen 
Kuyper en de ethischen was dit extra pijnlijk.20 Daarbij komt 
dat de ethischen grote invloed hadden in de ncsv, de studen-
tenvereniging die op veel gereformeerde studenten al jarenlang 
grote aantrekkingskracht had uitgeoefend.21 Er stond dus voor 
de gkn heel veel op het spel: de klassieke rechtvaardiging van 
haar bestaan.

In een referaat voor de jaarvergadering van de confessioneel gere-
formeerde studentenvereniging ssr Leiden ging F.W. Grosheide 
in op de toenemende onvrede.22 Hij meende deze onrust vooral 
onder de jongeren te kunnen lokaliseren en hield een psycholo-
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gisch getint betoog over de specifieke kenmerken van de ado-
lescentie. Hij eindigde met een dringende oproep: ‘Maar vooral, 
gij jongeren, onderzoekt, herziet U zelf! Blijft met de gemeente 
des levenden God alle heil verwachten, ook voor uw bijzondere 
nooden van den Christus, Die heden en gisteren dezelfde is.’23

   Aalders reageerde met een brochure onder de titel De critiek 
der jongeren, door hem getypeerd als een consciëntie-getuigenis.24 
De titel impliceerde kritiek op Grosheide’s analyse. Zijn grote 
bezwaar was dat deze de onrust in de kerken reduceerde tot een 
probleem van opstandige kinderen. Aalders daarentegen wees 
erop dat het ‘klimaat van gedachten’ geheel veranderd was ver-
geleken bij de situatie van vijftig jaar geleden. Ook merkte hij 
op dat de ontevredenheid niet alleen bij de jongeren aanwezig 
was. Er was zijns inziens sprake van een algehele crisis in de 
Gereformeerde Kerken, niet alleen van een crisis rond de jonge-
ren.25 Veel oudere thema’s waren niet meer actueel. En thema’s 
als evangelisatie, letterkunde, seksualiteit, het vraagstuk van 
de vrouw, kortom, de grote cultuurthema’s, leefden ook in de 
Gereformeerde Kerken, en niet alleen bij de jongeren. Bij dit al-
les kwam nog een aantal typisch gereformeerde problemen: de 
behoefte aan een nieuwe Bijbelvertaling, de zaak-Netelenbos, 
de gezangenkwestie, de kerkelijke formulieren, en de belijde-
niskwestie. In het licht van al deze vragen was het van belang 
aan te tonen wat de calvinistische beweging vermocht met 
het oog op de vragen en problemen van deze tijd. Met andere 
woorden: Grosheide zat er met zijn analyse helemaal naast.
   Was de eerste brochure vooral gericht op een terugkeer naar 
de bronnen van de gereformeerde vroomheid, deze was een 
hartstochtelijke oproep een christelijk antwoord te formuleren 
op de antichristelijke cultuur, als het zou kunnen in samen-
werking met andere gelovigen. In het tijdschrift Stemmen des 
Tijds en in de ncsv zag Aalders van deze samenwerking goede 
vruchten. Naar aanleiding hiervan reageerde hij op de waar-
schuwingen uit de kerkbodes tegen het gevaar van vervloei-
ing. Hoewel hij dit gevaar zag, meende hij dat dit de ogen niet 
mocht doen sluiten voor de taak der ‘Weiterbildung’. Hij wilde 
het oude behouden zonder te verstenen; naast vervloeiing 
dreigde verstarring; naast een verkeerde vooruitstrevendheid 
stond zijns inziens een valse behoudzucht. Hij constateerde op 
dit punt een tweedeling, die vooral onderhuids voelbaar was. 
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Daarin bespeurde hij onzuiverheid. ‘Wat er woelt en werkt en 
gist moet in het licht worden gebracht.’26 Daarbij zag hij scherp 
in dat de kerkelijke pers over het algemeen conservatief was, 
en hij riep op tot een eigen periodiek voor de progressieve 
krachten in de Gereformeerde Kerken. Overigens meende hij 
dat beide, vooruitstrevenden en behoudenden, elkaar nodig 
hadden om enerzijds vervloeiing, anderzijds verstening te 
voorkomen. Aalders bedoelde boven de tegenstellingen in de 
Gereformeerde Kerkenuit te stijgen. Het was hem niet te doen 
om olie op het vuur te gooien, maar om het klimaat te zuiveren 
en ‘samen tegen de Filistijnen’ op te trekken.27

Deze brochure heeft volgens Harinck meer aandacht getrokken 
dan de eerste, maar in het algemeen ondervond Aalders weinig 
instemming.28 Later zou hij melden dat deze aandacht voor hem 
soms pijnlijk is geweest. Zo verweet hij zijn collega J.C. de Moor 
dat deze hem had aangetast in ‘positie en karakter’.29 Aalders 
heeft de kerkelijke discussie intensief beleefd. Behalve op de 
regelmatig terugkerende term ‘consciëntie-kreet’ valt daarbij 
ook te wijzen op de door hem herhaaldelijk uitgesproken pijn-
lijke kant van een broedertwist. In een brief aan Grosheide 
schreef hij eens: ‘Mijn aard en aanleg is heelemaal niet die van 
een vechtgeneraal. Ik groei niet in het debat. En het pijnlijkste 
van al valt mij broedertwist.’30

Aalders-Grosheide
De publicatie van deze brochure leidde tot correspondentie 
met Grosheide.31 Helaas is de reactie van Grosheide op de bro-
chure van Aalders niet bewaard gebleven. Uit het antwoord 
van Aalders aan Grosheide valt op te maken dat Grosheide 
zich niet helemaal herkende in sommige kwalificaties van zijn 
rede. Aalders excuseerde zich daarvoor, maar hield vast aan 
zijn visie. Ik vermoed dat het gaat om wat voor Aalders het 
kernpunt was: dit was geen probleem van de jongeren alleen. 
Daarbij wees hij op het verschillende publiek. ‘Het was uw 
plicht als hoogleeraar sprekende tot de studenten vooral nadruk 
te leggen op den eisch: Jongeren, herziet uzelf en bedenkt hoe 
beduidend veel voor rekening van uw leeftijd komt.’ ‘En mijn 
bedoeling was het naast, niet tegenover U, nadruk te leggen op 
den eisch: kerken: herziet u zelf.’ Voor het overige legde hij 
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vooral de nadruk op wat hem met Grosheide verbond, en dat 
niet ten onrechte. Zijn intentie was zeer beslist de verschil-
lende attitudes naar elkaar om te buigen en de beide stromingen 
niet tegen elkaar uit te spelen. Wellicht dat Grosheide tevens 
bezwaar had gemaakt tegen publieke discussie; in ieder geval 
benadrukte Aalders dat door de publieke discussie de toestand 
gezuiverd zou kunnen worden. ‘Het kwaad moet genoemd en 
bestreden.’ Het is de vraag of op dit punt geen sprake is van 
een onjuiste taxatie van Aalders. Elders heb ik betoogd dat het 
voortdurend polemiseren in kerkbodes en brochures de ver-
houdingen onder druk heeft gezet, en dat dit een belangrijke 
factor is geweest in de kwestie-Geelkerken.32 Overigens is de 
toon in deze en de vorige brochures niet opvallend polemise-
rend en zeker niet kwetsend. Maar deze publicatie heeft wel 
een brede polemiek losgemaakt. Deze staat natuurlijk niet los 
van wat anderen schreven en zeiden. Er was sprake van een 
toenemende spanning in de gkn. Daarbij speelden ook voor-
uitstrevende predikanten als J.B. Netelenbos, J.G. Geelkerken, 
Joh.C. Brussaard en B. Wielenga een rol.

Reactie van Bavinck
Bavinck reageerde opnieuw, in een brief van 2 mei 1918:33

Hedenmiddag thuiskomende van de deputatenvergade-
ring vond ik uw brochure. Ik dank u zeer voor de vrien-
delijke toezending, maar veel meer nog voor het schrijven 
en uitgeven ervan. Van het begin tot het einde heb ik ze, 
op enkele kleine uitzonderingen na, met veel genoegen en 
instemming gelezen. Dat is een woord dat wij in deze tijd 
noodig hebben, een moedig, een bezadigd, een ernstig en 
een door en door waar woord. De kerkbodes enz. kennen 
de toestanden niet, die onder de jongeren (en ook veel 
ouderen) voorkomen; ze denken door harde woorden en 
tuchtmaatregelen die toestanden te kunnen genezen, ze 
verergeren ze. Ge zult met uw woord veel tegenstand wak-
ker roepen, maar, als ik me niet vergis, ook veel sympathie 
vinden. Ik wensch u moed en kracht en hoop te zijner tijd 
van mijne sympathie openlijk te doen blijken. Met vrien-
delijke groet, H. Bavinck.
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Blijkbaar speelde Bavinck toen reeds met de gedachte een bro-
chure uit te geven, maar hoewel hij daaraan een eerste hand 
heeft gelegd, is het nooit tot publicatie ervan gekomen. Velen 
hebben dat betreurd.34 Voor Aalders is deze brief ongetwijfeld 
een steun in de rug geweest. In feite stelde Bavinck dat hij zich 
op het goede spoor bevond.

Referaat voor de studenten
De publicatie van zijn brochure leidde er toe dat Aalders in 
september 1918 op het eerste gereformeerde studentencongres 
werd uitgenodigd om als spreker op te treden.35 Dit congres 
beoogde de oprichting van een nieuwe studentenvereniging, 
als gereformeerd alternatief voor de ncsv.36

   Zijn bedoeling was, zo legde hij uit, nader te behandelen wat 
in De critiek der jongeren aangeraakt werd.37 Zijns inziens was er 
zowel sprake van een algehele crisis in de studentenwereld als 
van een speciale crisis onder de gereformeerde studenten. De 
algehele crisis was het gevolg van het feit dat de studentenwereld 
als een afgesloten, door eigen wetten geregeerde wereld, werd 
opengebroken. De geest des tijds, met zijn democratiserende be-
schavingstendenties, had de samenleving dicht bij de student 
gebracht. Deze moest zich een mening vormen, een houding 
gaan aannemen. Verenigingen als ncsv vervulden daarbij een 
belangrijke rol. ‘En wij, Gereformeerden, wij hebben daar tot 
nog toe niet met al tegenover te stellen.’38 Daarom wilde hij van 
al te grote kritiek op de ncsv niet weten. Zij ‘voldoet aan de ei-
schen des tijds en de behoefte van het tegenwoordig studeerende 
geslacht.’39 Vandaar dat hij de hoop uitsprak dat er een nieuwe, 
gereformeerde studentenorganisatie zou worden opgericht. 
Deze zou een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de 
crisis onder de gereformeerde studenten. Want hoewel het niet 
zo erg met de jongeren was als door sommigen werd gesteld, 
gevaar was er wel. In dit kader noemde hij dezelfde thema’s als 
in zijn eerste brochure: het geestelijk elan der vaderen is onder 
de huidige studenten verdwenen. ‘Ik kan U niet zeggen, mijne 
vrienden, hoe diep het mij smart, dit alles te moeten zeggen.’40 
Hij stelde dat de gereformeerden behoefte hadden aan bekering 
door de Heilige Geest. De leer is wel goed, maar de leven moet er 
aan beantwoorden. Op dit punt viel er zijns inziens veel te leren 
van de ethischen. Daarbij had Aalders het niet over het beginsel 

03 Hoofdstuk 2 22-10-2012, 21:2240



j.c. aalders en de beweging der jongeren                                41

van de ethische theologie, maar over hun nadruk op het leven, 
op de geloofspraktijk, op de persoonlijke religieuze ervaring.41

De organisatoren konden tevreden zijn. Het referaat van Aalders 
sloot naadloos aan bij hun wensen: een gereformeerd alternatief 
voor de ncsv.42 En opnieuw, als in zijn eerste brochure, wees hij 
op het persoonlijk geestelijk leven als het hart van de zaak.

De Reformatie
Bovenvermelde oproep om te komen tot een eigen periodiek 
voor de vooruitstrevende gereformeerden werd gehoord.43 
H.W. van der Vaart Smit, die zich herkende in De critiek der 
jongeren, nam het initiatief om tot een dergelijk orgaan te ko-
men.44 Toen het blad uiteindelijk in september 1920 voor het 
eerst verscheen, bleek Aalders niet in de redactie te zitten. Ook 
de namen van medestanders als Brussaard en Geelkerken ont-
braken. De Beweging der Jongeren was op dit punt in het bre-
dere verband der kerken ingekapseld. Conservatieve krachten 
als V. Hepp, De Moor en Grosheide hadden hun werk gedaan. 
Hepp werd de sterke man, bijgestaan door K. Dijk. Voor Aal-
ders, inmiddels predikant te Batavia, was deze samenstelling 
van de redactie een teleurstelling. Ze berustte al te zeer op een 
kerkpolitiek compromis en hij verwachtte er daarom weinig 
goeds van. Het blad zal niet bijdragen om ons uit de kerke-
lijke impasse te helpen, zo meende hij. ‘Het zal of conservatief 
overvleugeld worden, of de conservatieve elementen moeten 
uitscheiden.’45

   Overigens is het van belang de wordingsgeschiedenis van De 
Reformatie niet los te zien van de ontwikkelingen binnen de 
Beweging der Jongeren. Rond een aantal van hen die daartoe 
worden gerekend hadden zich problemen voorgedaan. Ne-
telenbos was vanaf 1917 in een kerkelijke procedure terecht 
gekomen, ds. C. Veltenaar had een zeer kritisch ontvangen bro-
chure over de Bijbelkritiek geschreven, net als Van der Vaart 
Smit, en Geelkerken zou zich met zijn reactie op de synode van 
Leeuwarden (1920) bijna onmogelijk maken. ‘Het had er alle 
schijn van dat de beweging der ‘jongeren’ ten gevolge van de 
ontwikkelingen in de jaren 1918 en 1919 uiteen gevallen was, 
nog voor zij goed en wel vorm had gekregen.’46 Aalders was 
intussen van het Nederlandse toneel verdwenen.
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Indië
Eind 1918 werd Aalders predikant bij de Kwitangkerk te Bata-
via.47 H.C. Rutgers, secretaris van de ncsv, reageerde kritisch. 
Hij vermoedde een welbewust plan achter het vertrek van ds. 
W.G. Harrenstein (predikant te Medan), die positief tegenover 
de ncsv stond, en Aalders. Hij noemde hen de ‘ooilammetjes’ 
die nu de ncsv waren afgenomen.48 Deze suggestie gaat erg 
ver en laat buiten beschouwing dat een keuze voor Indië ook 
uit de betrokkenen zelf was voortgekomen. Aalders had het 
in de gkn steeds benauwder gekregen, en toen H. Colijn zich 
tot hem wendde met het verzoek om predikant te Batavia te 
worden en een gesprek met A.W.F. Idenburg hierover bevre-
digend verliep, gaf hij zich al snel gewonnen.49 De suggestie 
van Rutgers valt in ieder geval niet hard te maken. Opvallend 
is wel dat Aalders en zijn collegae H.A. van Andel, B.J. Esser, 
Harrenstein, J.H. Sillevis Smitt, J.H. Bavinck en J.A.C. Rull-
mann lid waren van de Vereeniging Indische Oud-leden der 
Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.50 Het waren 
bepaald geen conservatieve krachten die naar Indië vertrok-
ken. Wellicht zochten ze, net als Aalders, een ruimer geestelijk 
klimaat.51 Op 22 december 1918 werd Aalders door ds. D. Bak-
ker bevestigd. ’s Avonds deed hij intrede. ‘Bij beide diensten 
was het kerkgebouw overvol en er werd geweldig geofferd.’52 
Vooral in het huis- en ziekenbezoek was Aalders in zijn kracht. 
‘Hij verwierf er zich niet weinig trouwe vrienden door.’ Daar-
naast zette hij zich in voor de verzelfstandiging van het inlandse 
deel van de gemeente.

Blijvende kritiek
Wie verwacht had dat Aalders voortaan zou zwijgen over de 
kerkelijke situatie in Nederland, kwam bedrogen uit. Al spoe-
dig na zijn komst in Indië werd hij hoofdredacteur van het Kerk-
blad voor de Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Oost-Indië.53 
Het blad moest niet alleen, zo meende hij, officiële en officieuze 
mededelingen bevatten, maar ook aandacht hebben voor het 
persoonlijk geestelijk leven, voor kerkelijke vraagstukken en 
voor de problemen van de moderne tijd. Voor hem was dat de 
vervulling van de christelijke persroeping.54 Hij heeft zich vol 
overgave aan deze roeping gewijd.55 Daarbij valt op dat hij veel 
aandacht besteedde aan de kerkelijke situatie in Nederland. 
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Inhoudelijk sloot hij aan bij hetgeen hij in zijn beide brochures 
had gesteld. De toon lijkt hier en daar wat scherper te zijn. Een 
en ander leidde aan het eind van 1919 tot botsingen met Esser en 
Grosheide. De eerste, predikant te Poerbollingo, herkende zich 
niet in de te grote nadruk op het objectief-verstandelijke, die 
zijn opponent in de gereformeerde prediking ontwaarde. Hij 
daagde hem uit zijn beweringen in het GTT te staven met een 
wetenschappelijk artikel.56 Aalders achtte het niet verstandig 
uitvoerig te reageren.57

   Ook Grosheide reageerde in het Kerkblad voor Indië.58 Kern 
van zijn bezwaar was dat hij intellectualisme, formalisme en 
dergelijke anders beoordeelde dan Aalders. In feite herhaalde 
hij wat Esser ook reeds had gesteld, namelijk dat het daarmee 
wel meeviel. Expliciet nam hij het op voor de ‘leiders’ van het 
gereformeerde volk, door Aalders nogal eens openlijk aange-
sproken. Bovendien maakt Grosheide zich zorgen om het feit 
dat het bij de Jongeren al lang niet meer ging om aanvulling 
van de belijdenis, men wilde haar wijzigen op kardinale pun-
ten als het stuk van de kerk en de Schrift. En tenslotte keerde 
Grosheide zich tegen hen die zich ‘in de stroom der kultuur’ 
wierpen. Dat zag hij onder meer bij de ncsv gebeuren.
   Aalders repliceerde in hetzelfde nummer. Opnieuw, als in 
de eerder genoemde correspondentie met Grosheide, was de 
toon verzoenend. De predikant van Batavia wilde wel toegeven 
dat hij misschien een te grote nadruk legde op de ‘objectieve’ 
tendentie in de prediking. Tevens sprak hij duidelijk uit dat 
er in de houding van veel Jongeren iets overdrevens was. Des-
alniettemin was er zijns inziens ‘waarlijk nog wel plaats voor 
een ethisch-mystische inslag naast de heerschende dogmatisch-
intellectualistische richting’. Ook nu weer kwam het tot een 
briefwisseling tussen Grosheide en Aalders.59

   Het lijkt erop dat de inzet van Grosheide effect heeft gesor-
teerd. De jaargang 1920 bevatte namelijk aanvankelijk minder 
kritisch getoonzette artikelen van Aalders. Zelfs werd hier en 
daar nogal positief over de gereformeerde leidslieden gespro-
ken. Zo reageerde hij verheugd op artikelen in De Heraut en 
De Bazuin (febr. 1920) waarin positiever dan voorheen over 
de Jongeren werd gesproken en vergaf hij groothartig de eer-
der op zijn persoon geuite kritiek in deze bladen.60 Ook was 
hij vol waardering over een rectorale oratie van A.G. Honig61 

03 Hoofdstuk 2 22-10-2012, 21:2243



44                                                                                  hoofdstuk ii

en oordeelde hij gunstig over de zeer omstreden synode van 
Leeuwarden (1920): ‘Al onze wenschen zijn ingewilligd.’62 Dat 
sloeg niet alleen op enkele besluiten betreffende de situatie van 
de kerk in Indië. Opvallend is verder dat Geelkerken de kans 
kreeg zijn standpunt in de zaak-Netelenbos uiteen te zetten en 
dat H.H. Kuyper geroemd werd vanwege een artikel over de 
revisie van de belijdenis.63 Verder schreef Aalders series over 
Tolstoi, Helène Schwartz en over christendom en cultuur. Al 
met al: de toon is minder polemisch. Het ligt voor de hand 
hierbij aan de invloed van Grosheide te denken.
   Aan het eind van het jaar 1920 vlamde de polemiek echter 
weer op. Aalders nam in een herdenkingsartikel afstand van de 
‘latere’ Kuyper.64 Hij bespeurde de laatste jaren ‘verdorring van 
zijn geest’, het was de oude Kuyper niet meer. Zijn afgang en 
uitgang was een publiek geheim: ‘Wij zien in dit alles leiding 
Gods.’ Zeker, Kuyper heeft Gods werk gedaan. Maar hij heeft 
er ook zijn eigen werk door heen gevlochten. ‘Dit laatste draagt 
het stempel zijner zondige persoonlijkheid. Dat zal dan ook ver-
gaan en verbroken worden.’ Voorwaar geen kiese en tactische 
wijze om Kuyper te gedenken. Het moment was slecht gekozen, 
het oordeel aangezet met grote woorden. Wel legde hij in twee 
volgende artikelen nog eens uit hoezeer hij zich gebonden wist 
aan de ‘jonge’ Kuyper en wat de kerken van deze Kuyper zouden 
kunnen leren. Maar de grote, veroordelende woorden waren 
gesproken, het kwaad was geschied.65 Het was in deze zelfde 
weken dat hij in afwijzende zin over De Reformatie schreef (zie 
boven). En naar aanleiding van een ingezonden brief ging hij in 
vier lange artikelen in op de kerkelijke situatie.66 De toon was 
kritischer dan voorheen, hier en daar geagiteerd, zijn oordeel 
zwaar: ‘De Here is van onze Kerken geweken. Er hangt een ban 
over ons.’67 Kortom, aan het einde van 1920 profileerde Aalders 
zich op nieuw als een kritische predikant met de trekken van 
een boeteprediker.

Het is vooral zijn Kuyper-herdenking geweest die kwaad bloed 
heeft gezet. Collega Esser schreef een piëteitvolle herdenking 
van Kuyper, ongetwijfeld bedoeld als correctie.68 De reactie 
van Aalders daarop was kleinerend, en Harrenstein, die goed 
met Aalders overweg kon, reageerde kritisch daarop.69 Esser 
deelde mee dat het verschil tussen hem en zijn collega niet 
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lag in de diagnose maar in de therapie, en daarmee raakte hij 
mijns inziens de kern van de zaak.70 De wijze waarop Aalders 
zich uitte, was lang niet altijd tactisch, dat moest wel reactie 
oproepen. A.A.L. Rutgers, directeur van het Rubber Proefsta-
tion te Medan, reageerde eveneens kritisch op de artikelen van 
Aalders, in het bijzonder op de profetische toon die hij daarin 
meende te ontwaren en die hij niet terecht achtte.71

   Ook in Nederland kwamen de reacties op zijn Kuyper-be-
schouwing los, voor Aalders reden zich uit te laten over de 
psychische gesteldheid van de leiders der kerkelijke pers: zij 
duldden geen kritiek.72 In het nummer van 7 april meldde hij 
dat hij zijn redacteurschap wilde neerleggen. Als reden gaf hij 
op zijn drukke ambtswerkzaamheden, maar daar werd blij-
kens reacties weinig geloof aan gehecht.73 Op die suggesties 
ging hij niet in, wel gaf hij een rechtvaardiging van zijn kri-
tische houding onder de titel: ‘Het goed recht onzer critiek’.74 
Hij vroeg zich af of er voor de kritische Jongeren (Brussaard, 
Wielenga, Geelkerken, Aalders) nog plaats was in de gkn. Al 
wie zich verzette tegen de heersende geest in de kerken was bij 
voorbaat verdacht. Hij vroeg een rechtmatige plaats voor een 
kritische houding, voor een ethisch-mystieke accentuering van 
het kerkelijk leven, naast de andere accenten. Waar die ruimte 
niet is, zo profeteerde Aalders, wordt een breuk in de kerken 
voorbereid.

Zoals gezegd wilde Aalders vanwege de negatieve reacties 
op zijn artikelen zijn werk als redacteur neerleggen. Zover is 
het echter niet gekomen. De kerkenraad van Batavia, die veel 
waardering uitsprak voor zijn werk als redacteur, deed aan de 
classis het voorstel tot een betere taakverdeling te komen.75 
Aldus werd door de classis besloten. Aalders zou voortaan 
twee rubrieken voor zijn rekening nemen: de Schriftbeschou-
wing (meditatie) en de rubriek Ons Persoonlijk Geestelijk Leven. 
Daaraan heeft hij zich de volgende jaren gehouden. Gezien het 
karakter van deze rubrieken was de toon van zijn artikelen niet 
langer polemisch maar vooral pastoraal. Daarmee verdween hij 
voor de redactie van bladen als De Heraut en De Bazuin min 
of meer uit het zicht. Niet langer werden zij vanuit het verre 
Indië door een oproerkraaier met kerkbode-artikelen bestookt. 
Aalders was terzijde getreden, en niemand kon in hem meer de 
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woordvoerder van de Jongeren zien. Hij had daarvoor mijns 
inziens ook het formaat niet, hoewel achteraf op zijn analyse van 
de kerkelijke situatie weinig valt af te dingen. Maar de pennen-
strijd in de kerkbode leverde hem te veel spanningen op, en een 
groot tacticus was hij niet. Hij trad terug. Deze houding – het 
terzijde treden – moet hem zelf veel rust hebben gegeven, en 
het bracht hem in ieder geval tot concentratie van zijn krachten 
op het terrein waarvoor hij wellicht de meeste gaven had: het 
pastoraat. Kort na de komst van J.A.C. Rullmann in maart 1924 
als tweede predikant vertrok Aalders voor verlof.

Tijdens zijn verlof in Nederland besloot Aalders niet terug te 
keren naar Indië. Ongetwijfeld speelde daarin mee dat hij ook in 
Indië conflicten met gemeenteleden had (gehad), maar wellicht 
ook de opleiding van zijn kinderen. Een tijd van wachten begon. 
Ondertussen was het klimaat in de Gereformeerde Kerkenveran-
derd. Toen Aalders naar Indië vertrok, leefde bij velen binnen de 
Gereformeerde Kerkende hoop dat er een veranderingsproces op 
gang gebracht zou kunnen worden. Het was echter, aldus zijn 
zoon C. Aalders, ‘een deceptie om weer met Nederland kennis te 
maken.’76 Niet alleen was het veranderingsproces door de synode 
van Leeuwarden (1920) gestuit, de spanning rond Geelkerken 
begon in de loop van 1925 steeds verder toe te nemen. Ook 
Aalders was verdacht, aldus dezelfde zoon, en een beroep viel 
niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Toen hij op een tweetal voor 
Heemstede stond,  aldus zijn andere zoon, dr. W. Aalders, deed 
daar het gerucht de ronde dat Aalders ethisch was. Het beroep 
werd uitgebracht op J. Ubels, die hem overigens korte tijd later 
te Batavia als predikant zou opvolgen. In ieder geval voor het 
besef van de nazaten lag er een duidelijk verband tussen Aal-
ders’ progressieve stellingname en het feit dat er te lang op een 
beroep moest worden gebracht. Dat kwam uiteindelijk wel. Het 
werd Schoonhoven. Daar werd hij op 19 juli 1925 bevestigd. ‘Dat 
beroep was een gebedsverhoring.’77

Aalders en de Beweging der Jongeren
Aalders gaf met zijn brochures en referaten (1916-1918) stem 
aan zijn weerzin tegen de rationalistische trek in de gerefor-
meerde wereld en hij verlangde naar een herleving van de 
bevindelijk-mystieke vroomheid. Vanuit die geloofsbetrok-
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kenheid wilde hij de vragen die de cultuur stelde opnieuw 
onder ogen zien. Of dit in het algemeen het kenmerkende ver-
schil was tussen conservatieven en progressieven binnen de 
gereformeerde wereld rond 1920 zal nader onderzocht moeten 
worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat in de Beweging der 
Jongeren verschillende motieven vallen aan te wijzen. Het 
motief dat bij Aalders centraal staat, is daar één van. Daarbij is 
duidelijk dat hij zich verwant wist met de ethischen. Het was 
geen verwantschap met de ethische theologie, maar met de 
spiritualiteit van veel ethische theologen. Dat geldt ook voor 
enkele anderen. Dit impliceerde kritiek op de hoofdstroming 
binnen de gkn, en hoewel de toon waarop Aalders in deze jaren 
schreef nog veelszins acceptabel was, werd hem deze kritiek 
niet in dank afgenomen. Daarvoor was de spanning in de gkn 
inmiddels te groot geworden. Deze spanning kwam tot uitdruk-
king in de wordingsgeschiedenis van De Reformatie, waar naar 
het oordeel van Aalders conservatieve krachten zich meester 
maakten van dit blad, oorspronkelijk bedoeld als orgaan van 
de Beweging der Jongeren. Hij was hierover zeer teleurgesteld 
en bevroedde dat het met De Reformatie de verkeerde kant op 
zou gaan. Zijn intenties met betrekking tot het geestelijk leven 
komen tot uitdrukking in een passage uit het Handboekje ten 
dienste van de Gereformeerde Kerken van Nederlandsch-Oost-In-
dië van 1923: ‘Het gevaar voor dogmatisme en formalisme is 
hier zoo groot niet, wel voor vervloeiing, geestelijke anarchie 
en ontaarding. Ons is voor alles nodig dat zich huwe aan groote 
intellectueele klaarheid een innige mystieke diepte.’78 Om deze 
kern draaide heel zijn kerkelijk streven: de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland waren hem te koud, te kil, te rationalistisch, 
en hij stond daarin niet alleen.

Noten
 1. Zie M.J. Aalders, ‘Aalders (Ihrhove)’, in: P. van Beek e.a. (red.), De 

dolerenden en hun nageslacht (Kampen 1990) 120-129.
 2. Overigens was de moeder van G.J.D. Aalders een dochter van de 

Waalse predikant J.D. Cocheret de la Morinière. Zie over hem M.J. 
Aalders, ‘De gefrustreerde loopbaan van Jean Daniel Cocheret de la 
Morinière (1794-1860)’, DNK 29 (1996) no 44, 19-40.

 3. G.Ch. Aalders, ‘Ds G.J.D. Aalders’, Jaarboek ten dienste van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, 1927, 353-354, aldaar 353.  

 4. De derde zoon, H.W. Aalders (1885-1945) werd onderwijzer. In tegen-
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stelling tot zijn beide broers heeft J.C. Aalders geen van zijn kinderen 
naar zijn vader vernoemd. Wel vernoemde hij zijn moeder en zijn 
schoonvader Cornelis Ingwersen.

 5. G.Ch. Aalders begon zijn academische studie met de klassieke letteren. 
Na het kandidaatsexamen stapte hij over naar theologie.

 6. Hoewel Aalders het woord mystiek vaak gebruikt, dient dit niet te 
worden verstaan in de klassieke zin. Deze was hem te weinig gebonden 
aan Gods openbaring in Christus.

 7. W. Aalders, Johannes Christiaan Aalders. Dit ‘In memoriam’ werd 
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Familiearchief Aalders, 21, Documentatie. 

 8. Van Beek, De dolerenden van 1886 en hun nageslacht, 69-70.
 9. Zie hierover Kuiper, De voormannen, 460-462, 555-557.
 10. Kuiper, De voormannen, 557.
 11. Kuiper, De voormannen, 256; Harinck, De Reformatie, 27-30.
 12. Aalders beroept zich onder meer op J.C. Sikkel, In heilige roeping. De 

leidingkwestie in de antirevolutionaire partij (Amsterdam 1916). Vgl. 
Kuiper, Tussen observatie en participatie, 101-122 en 347-364.

 13. Veruitwendigen onze kerken?, 18.
 14. Veruitwendigen onze kerken?, 19. Met een beroep op W. Leendertz, 

P.D. Chantepie de la Saussaye, H. Bavinck, J.H. Gunning Wz. en J. 
van Andel.

 15. Vgl. Harinck, De Reformatie, 28-30.
 16. Veruitwendigen onze kerken?, 24-25. Vgl. E. Doumergue, De gerefor-

meerde vroomheid volgens Calvijn (Kampen 1908).
 17. Kuiper, De voormannen, verwijst op blz. 359 naar deze mystieke ader 
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in al zijn publicaties een rol, ook in zijn eerste.

 18. Beide brieven waren ten tijde van het onderzoek in het bezit van dr. 
W. Aalders te Bussum.

 19. C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd. Ds. Jan Bernard Netelenbos 
(1879-1934)’, JGGKN 6 (1992) 83-129.

 20. Zie C. Augustijn, ‘Kuypers rede over ‘De hedendaagsche `Schriftkri-
tiek’ in haar historische context’, in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham 
Kuyper: vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer 
1998) 109-148.
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Christen-Studenten Vereniging 1896-1985 (Den Haag 1991).

 22. F.W. Grosheide, Een andere geest? Rede gehouden op de jaarvergadering 
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 23. Grosheide, Een andere geest?, 22.
 24. De critiek der jongeren. Een woord tot de Gereformeerde Kerken (Baarn 
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geweten beroepen. Hij moest spreken, en dat spreken was vaak kri-
tisch.

 25. Zo eveneens Kuiper, De voormannen, bij wie de aanduiding ‘jongeren’ 
een mentaliteit aanduidt. Zo ook Harinck, De Reformatie, 32-33.

 26. De critiek, 21.
 27. De critiek, 24.
 28. Harinck, De Reformatie, 33-37.
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Nederlandsch Oost-Indië, (Afgekort: Kerkblad voor Indië) 18 september 
1919.
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 33. Ook deze brief was ten tijde van het onderzoek in het bezit van dr. W. 
Aalders te Bussum.
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weer leidde tot een reactie van zijn organist P. Bergmeijer in het Kerk-

03 Hoofdstuk 2 22-10-2012, 21:2251



52                                                                                  hoofdstuk ii

blad voor Indië van 12 mei 1921, ‘Aan den redacteur van het Kerkblad’. 
Pas in het nummer van 23 juni 1921 reageerde Aalders, ‘Antwoord 
aan broeder Bergmeijer’. Het was het laatste polemische artikel in het 
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 75. Kerkblad voor Indië, 28 april 1921, in de rubriek Kerknieuws, onder 
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 76. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, Praktische Theologie 
2 (1975), 293.

 77. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, Praktische Theologie 
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landsch-Oost-Indië 5 (1923) 3-8, aldaar 8.

03 Hoofdstuk 2 22-10-2012, 21:2352



hendrik jansen en het schriftgezag                                         53

Een enkele keer krijgt hij onderdak in een voetnoot, Hendrik Jan-
sen, de gereformeerde predikant van Eindhoven die in 1919 zijn 
ambt neerlegde omdat hij zich niet meer kon vinden in de heersende 
visie op het Schriftgezag.1 Joh. de Haas vermeldt zijn jaartallen 
en loopbaan.2 Maar verder zoekt men tevergeefs naar hem. Jansen 
hoort echter thuis in het rijtje Netelenbos, Veltenaar, Geelkerken, 
gereformeerde predikanten die rond 1920 in problemen kwamen 
met hun kerk vanwege hun visie op de Schrift. Alle vier stelden ze 
vragen bij de eerste hoofdstukken van Genesis, alsof de Schrift-
visie van A. Kuyper dreigde te bezwijken onder de opdringende 
natuurwetenschappen. Harinck wijst daarnaast op de wereldwijde 
crisis der cultuur die de gereformeerde wereld niet voorbijging als 
een oorzaak van de problemen rond de interpretatie van Genesis.3 
Zijn worsteling met het Schriftgezag is typerend voor veel van zijn 
tijdgenoten die tot de Beweging der Jongeren worden gerekend.4

Afkomst en studie
Hendrik Jansen werd op 29 juli 1885 te Kampen geboren als 
zoon van Johannes Jansen en Johanna Hendrica Kroeze. Zijn 
vader was pedel van de School der Kerken, zijn moeder stamde 
uit een bekende Kamper familie. Hendrik bezocht van 1900-
1903 het gereformeerd gymnasium in zijn geboortestad en stu-
deerde aldaar theologie van 1903-1907. Toen hij aankwam was 
M. Noordtzij rector, het aantal aanmeldingen was lager dan het 
ooit geweest was. Het waren dramatische jaren voor Kampen. 
In 1902 had zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland een 
felle strijd afgespeeld, die bekend staat als de opleidingskwes-
tie. Wie predikant in dit kerkverband wilde worden, had twee 
mogelijkheden. Hij kon zijn opleiding volgen aan de School der 
Kerken of hij kon theologie aan de vu studeren. Beide institu-
ten werden door de kerken gefinancierd, hetgeen een zware 
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last betekende voor het gereformeerde volksdeel. Hoewel de 
synode in 1902 zeer beslist had gekozen voor de vu, durfde 
men Kampen uit angst voor een kerkscheuring niet te laten 
vallen. Kampen ‘werd aan de minderheid cadeau gedaan’, zo 
formuleerde de Kamper hoogleraar H. Bavinck het. Hijzelf en 
zijn collega P. Biesterveld aanvaardden een benoeming aan de 
vu en veel studenten volgden hen naar Amsterdam. Jansen was 
een van de zes studenten die zich ondanks dit drama in 1903 
aan de Kamper School lieten inschrijven.5 Hij had als zoon van 
de pedel natuurlijk geen keus.6 Hij werd lid van het studenten-
corps Fides Quaerit Intellectum (fqi) en vervulde er de functie 
van lictor (1903-1904) en ab actis (1906-1907). Tevens was hij 
lid van de redactiecommissie van de almanak (1906-1907).7 Hij 
was een goede student, die vlot studeerde en zijn laatste examen 
cum laude aflegde.8 Anders dan zijn jaargenoten werd hij niet 
direct predikant, maar zette hij zijn studie voort aan de vu, 
waar hij zich voorbereidde op zijn promotie.
   Het is opmerkelijk dat zijn komst naar Amsterdam niet zon-
der problemen verliep. Een der hoogleraren had namelijk ‘van 
betrouwbare zijde’ vernomen dat Jansen afweek ‘van de gere-
formeerde belijdenis’.9 Wellicht was dit kwade gerucht hem uit 
Kampen vooruitgesneld. Of had hij in Amsterdam zijn mond 
voorbij gepraat en was hij door een medestudent verraden? Er 
was in ieder geval reden voor de faculteit hem te vragen naar 
zijn visie op de Schrift en daarmee naar zijn instemming met de 
Drie Formulieren van Enigheid.10 De studie aan de vu is wel vrij, 
zo vermelden de faculteitsnotulen, maar van iemand die een 
doctorsgraad in de theologie wilde behalen, mocht toch instem-
ming met de grondslag van de universiteit worden verwacht. 
Het was een probleem dat de faculteit later nog zou opbreken 
en dat zich in feite tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw 
zou voordoen!11 Een Kamper student, zoon van de pedel nog 
wel, morrelde aan de poorten van het Schriftgezag en Jansen 
moest een verklaring afleggen.12 Merkwaardig is dat deze eis 
gesteld werd op 16 september, dat wil zeggen één dag voordat 
Jansen officieel werd ingeschreven in het album studiosorum.13 
Blijkbaar vertrouwde men erop dat de zaak in orde kwam. Of 
was degene die de inschrijving regelde niet op de hoogte van 
wat zich op het niveau van de faculteit afspeelde? Dat is heel 
goed mogelijk, want de jurist D.P.D. Fabius trad op als rector 
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en verzorgde de inschrijving. Wellicht wist hij nergens van.14 
De faculteitsnotulen van 4 oktober vermelden dat er een brief 
van Jansen was ingekomen waarin deze verklaarde in te stem-
men met de belijdenis der Gereformeerde Kerken in Nederland 
en dat hij waarlijk geloofde aan de Schrift als Woord Gods.15 
De faculteit nam met deze verklaring genoegen en Jansen kon 
zijn studie beginnen. Omdat de vu de Kamper examens niet 
erkende, moest hij eerst het kandidaatsexamen afleggen, wat 
hij op 21 november 1907 cum laude deed.16 Anderhalf jaar later 
werd hij cum laude tot de promotie toegelaten. Zijn voorbe-
reidende studie – het doctoraal examen vormde toen nog één 
geheel met de promotie – was uitstekend geweest. Van deze 
student mocht veel worden verwacht, Jansen kon zijn proef-
schrift gaan voorbereiden.17 Wellicht stond zijn onderwerp 
nog niet helemaal vast, want de faculteitsnotulen maken geen 
melding van een promotor. Later werd H. Bavinck hem als 
promotor toegewezen, maar toen zijn onderzoek verschoof naar 
exegetisch terrein, nam de semiticus C. van Gelderen diens taak 
over. De promotie tot doctor in de godgeleerdheid vond plaats 
op 13 oktober 1911, het proefschrift was opgedragen aan zijn 
ouders.18 Op de foto, die tijdens het promotiediner gemaakt 
werd, ontbreken ze.19

   Als onderwerp van zijn proefschrift had Jansen gekozen Het 
verband van zonde en dood in het Oude Testament.20 Hij betoogde 
dat de dood als straf op de zonde een door en door Bijbelse 
voorstelling was. Hij wees deze gedachte niet alleen aan in de 
canonieke geschriften, maar ook in de latere joodse literatuur. 
In de inleiding gaf hij een verantwoording van zijn keuze voor 
dit onderwerp en voor de afbakening van het onderzoek, in 
de conclusie werden alle gegevens geplaatst in het kader van 
de bijzondere openbaring. Bovendien trachtte Jansen aan te 
tonen dat deze gedachte ook bij andere volkeren voorkomt en 
dat deze voorstelling geenszins in strijd was met de moderne 
natuurfilosofie.
   Zowel van moderne als van gereformeerde zijde werd Jansens 
boek kritisch besproken. De vrijzinnige Leidse hoogleraar B.D. 
Eerdmans vond dat Jansen de zin van een tekst vaak met geweld 
in overeenstemming trachtte te brengen met het gereformeerde 
gedachtegoed.21 Als voorbeeld noemde hij Jansens exegese van 
Genesis 2:17. Jansen erkende enerzijds dat men op grond van 
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Promotiediner van H. Jansen. Van links naar rechts: 
S.M. Jansen-de Bruin, H. Jansen, H. de Bruin, onbekend, 

Th. de Bruin, onbekend, Joh.C. Brussaard, onbekend, onbekend. 
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die tekst na de zonde direct de dood zou mogen verwachten, 
maar het is ‘slechts schijnbaar dat Gods woord onvervuld’ blijft. 
Het vonnis in Genesis 3, ‘gij zult slaaf van de aarde zijn’, was 
in diepere zin de vervulling van Gods bedreiging ‘gij zult ze-
ker sterven’. Dit is, aldus Eerdmans, ‘het dogmatisch wringen 
van een gebondene’. De hoofdstelling van het proefschrift liet 
zich volgens Eerdmans niet staande houden, en daarmee was 
dit proefschrift op een vernietigende wijze veroordeeld. ‘Een 
studie als deze spreekt tegen de gebonden wetenschap die haar 
voortbracht.’ Deze kritiek viel te verwachten.22 Kritisch was 
ook de reactie van G.Ch. Aalders in het GTT. De leden van de 
vereniging voor hoger onderwijs (de vereniging waarvan de vu 
uitging) hadden een proefschrift mogen verwachten dat rustte 
op de gereformeerde beginselen. Maar daar schortte het aan 
volgens de latere hoogleraar. Het was hem namelijk opgevallen 
dat Jansen de gegevens over het bewuste vraagstuk ‘uitslui-
tend als de uitdrukking van het gevoelen der onderscheidene 
schrijvers’ zag. Bovendien vermeed Jansen ‘in zijne geheele 
argumentatie angstvallig ieder woord dat zou kunnen vermoe-
den dat hij met iets anders wil rekening houden dan met de 
bedoeling …. van de auteur’. Aalders achtte dit ‘profane her-
meneutiek’, die niet rekende met het feit dat het in die teksten 
gaat om de openbaring Gods. Van een bijdrage tot de kennis 
van de openbaring was geen sprake, het was een bijdrage aan 
de kennis van zekere denkbeelden over het verband tussen 
zonde en dood in Israël. Kortom, de studie was vanuit gods-
diensthistorisch perspectief geschreven. Slechts in de conclusie 
kwam naar voren dat de auteurs niet meer waren geweest dan 
auctores secundarii, instrumenten van de Heilige Geest. In de 
bespreking der details werd de goddelijke factor zorgvuldig 
buiten beschouwing gelaten, in de samenvattende conclusies, 
waar het gaat om een ‘Gesamtbild’, dook die goddelijke factor 
plotseling op. Deze dissertatie was daarom ‘methodisch fout’, 
zo meende Aalders.23

   Daar mocht Jansen het mee doen. Van moderne zijde beschul-
digd zich te veel gebonden te hebben aan zijn dogmatisch uit-
gangspunt, van gereformeerde zijde beschuldigd een profane 
hermeneutiek te hebben gehanteerd.24
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Predikant
Nadat hij op 26 oktober 1911 te Baarn in het huwelijk was ge-
treden met Suzanna Maria de Bruin, werd hij op 12 november 
1911 bevestigd als predikant van de kerk van Witmarsum, 
die samenwerkte met de kerk van Pingjum en Zurich.25 Het 
echtpaar kreeg drie kinderen.26 De archieven van deze kerken 
noch het gedenkboekje van de kerk van Witmarsum brengen 
ons nader tot hem.27

   In 1917 vertrok Jansen naar Eindhoven, een kleine jonge 
kerk, in 1908 geïnstitueerd, die met moeite het hoofd boven 
water kon houden en daarom gesteund werd door de deputaten 
voor evangelisatie.28 In 1910 kwam de eerste predikant, ds. 
H.L. Both en het zaaltje dat aanvankelijk dienst had gedaan 
als kerkzaal werd te klein.29 Met hulp van deputaten werd een 
kerk gebouwd, die op tweede kerstdag 1911 in gebruik werd 
genomen. Er werd op groei gerekend: de kerkzaal telde 300 
zitplaatsen, de gemeente telde ‘misschien 130 zielen’. De afhan-
kelijkheid van deputaten bleef tot 1920 bestaan en betekende 
concreet dat deze invloed hadden op het beroepingswerk en 
dat de predikant van Eindhoven ook twee dagen per week 
beschikbaar moest zijn voor evangelisatiewerk.30

   De eerste keer dat Jansens naam voorkomt, is in de notulen 
van de kerkenraadsvergadering van 19 maart 1917.31 Een paar 
predikanten hadden laten weten dat ze voor een (eventueel) 
beroep zouden bedanken, nu kwam het voorstel ter sprake 
Jansen te beroepen. Ruim een jaar tevoren was hij in Eindho-
ven geweest en hadden ze hem leren kennen. Of hij er toen 
een preekbeurt heeft vervuld, heb ik niet kunnen achterhalen, 
maar de kennismaking was blijkbaar van dien aard geweest, dat 
men hem nu wilde beroepen. Een tweetal, meestal gebruikelijk, 
werd niet samengesteld. Twee weken later vond de vereiste 
vergadering met de gemeente plaats en men besloot unaniem 
het beroep op Jansen uit te brengen. Om de kans van slagen te 
vergroten, werd tevens besloten het traktement te verhogen.32 
Nadat per brief nog enkele zaken waren afgehandeld, berichtte 
Jansen de kerkenraad dat hij het beroep aannam.33 Op zondag 
24 juni 1917 deed Jansen intrede te Eindhoven.34

   Uit het bevolkingsregister blijkt dat Henriëtte de Bruin, de 
jongere zuster van Jansens echtgenote, gedurende deze Eind-
hovense jaren bij hen inwoonde.35 Zij huwde in 1921 ds. W.M. 
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le Cointre, een van de progressievere predikanten in de Gere-
formeerde Kerken in Nederland.36 Blijkbaar voelde Jansen zich 
in dit klimaat op zijn gemak, want zijn bevestiging vond plaats 
door C. Vermaat van Makkum, evenmin als Le Cointre een pre-
dikant die tot de behoudende vleugel gerekend moet worden.37 
De aanwezigheid bij de intrede van zowel de als vrijzinnig 
bekend staande D. van Peursem, predikant van de Hervormde 
Gemeente, als de orthodoxe evangelist T. Onstenk bevestigt 
het beeld van een zekere vooruitstrevendheid.38 Visser schrijft 
in zijn Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Eindhoven 
dat Jansen een oecumenisch ingesteld predikant was, en Raap 
wijst in zijn inleiding op de inventaris van het archief op het 
toenemend contact met de Hervormde Gemeente.39 Nergens 
blijkt echter dat het initiatief daartoe van Jansen uitging. Het 
was bijvoorbeeld op voorstel van de hervormde predikant Van 
Peursem dat in 1919 de hervormingsdag gezamenlijk werd her-
dacht.40 Hebben Raap en Visser zich niet teveel laten leiden door 
de beschrijving van ouderling P. Dekker, die wilde aantonen 
dat het conflict zich al vroeg aankondigde?41

   Verschil van mening ontstond in ieder geval wel over het 
verzoek van twee broeders om te komen tot de oprichting 
van een mannenvereniging die als doel had om samen met de 
hervormden evangelisatielectuur te verspreiden.42 Dat ging de 
kerkenraad te ver, er leefden fundamentele bezwaren tegen 
deze samenwerking. Jansen suggereerde als grondslag voor 
deze vereniging de Drie Formulieren van Enigheid te nemen. 
Blijkbaar had het initiatief zijn sympathie en poogde hij het 
hiermee te redden. Dit mocht niet baten. Wel sprak de kerken-
raad uit dat er geen bezwaar was dit initiatief persoonlijk te 
ondersteunen, maar de kerk als zodanig hield gepaste afstand. 
Men nam zich voor hier later nog eens op terug te komen. Het 
is er waarschijnlijk niet meer van gekomen, want de notulen 
zwijgen verder over deze kwestie.
   Het evangelisatiewerk had ondanks bovenstaande afwijzen-
de reactie de aandacht van de kerkenraad. Toen daarover op 
13 januari 1919 werd gesproken, leidde dat tot een intensieve 
discussie.43 Jansen meende namelijk dat het in eerste instantie 
niet van belang was tot welke kerk men behoorde, maar dat 
men tot Christus was gebracht. De kerkenraad echter meende 
dat toch ook als eis van Christus gold dat men lid werd van 
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de ware kerk. Dat betekende dat de bekeerlingen lid van de 
Gereformeerde Kerk te Eindhoven dienden te worden.

Problemen
Tijdens dit gesprek over het evangelisatiewerk bleek dat er 
inzake enkele gedeelten van de Bijbel verschil van inzicht be-
stond tussen de kerkenraad en zijn predikant. ‘Inzonderheid 
kwam ter sprake de historische waarde van het scheppingsver-
haal.’44 Jansen stelde dat als men Genesis 1 en 2 voor historisch 
hield, men in strijd kwam met de wetenschap.45 Deze leert dat 
de aarde niet eerder geschapen is dan de zon, waardoor het 
scheppingsverhaal niet letterlijk genomen kan worden.46 De 
kerkenraad echter meende dat dit standpunt het standpunt 
der Schriftkritiek was en verzocht Jansen deze ideeën niet in 
de gemeente uit te dragen.
   Een en ander was aanleiding om ook over het ‘slechte kerk-
bezoek’ te spreken. Blijkens de notulen besefte Jansen dat er 
sprake was van een belangrijk verschil in geesteshouding tus-
sen hem en de gemeente. Eigenlijk zag hij maar één oplossing, 
namelijk dat hij zich zou terugtrekken en tot een andere ‘staat 
des levens’ zou overgaan. Hij overwoog dus zijn taak als predi-
kant neer te leggen. Ging hij er gezien de gekozen terminologie 
vanuit dat de kerk daaraan haar goedkeuring zou hechten?47 
Maar, blijkbaar ter verdediging of rechtvaardiging, hij stelde 
ook dat er aan de universiteit over deze dingen werd gesproken 
op een wijze die aan de gemeente niet werd meegedeeld ‘zodat 
er reeds 25 jaar verstoppertje’ werd gespeeld.
   Tot conclusies kwam het die avond niet, er lag slechts het 
verzoek aan Jansen om zijn ideeën niet naar buiten te brengen. 
Ouderling Dekker, die daarbij aanwezig was, schreef in zijn te-
rugblik dat een en ander zeer onverwacht kwam, er was sprake 
van grote verslagenheid bij de kerkenraad en van een ernstig 
conflict. Er werd geworsteld, ‘zonder scherpte voortkomende 
uit den ouden zondigen mensch’. Hier stond voor zijn besef een 
kerkenraad die vast wilde houden aan de Bijbel als het onfeil-
bare Woord Gods tegenover een predikant die trachtte vast te 
houden ‘aan het Woord Gods in dien bijbel.’ Het was een lange 
vergadering geweest, die tot diep in de nacht had geduurd.48

Nog geen week later bleek dat Jansen aan het verzoek van zijn 
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kerkenraad geen gehoor had gegeven. Er lag namelijk een brief 
op tafel van catechisant J. van Mazijk, waarin deze meldde dat 
Jansen op 14 januari j.l. bij de behandeling van het eerste ar-
tikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God 
de Vader, Schepper des hemels en der aarde – de verschillende 
beschouwingen over het scheppingsverhaal had behandeld en 
daarbij had opgemerkt dat het scheppingsverhaal ‘verheven 
poëzie’ was.49 De bewering dat de zes dagen tijdperken geweest 
zouden zijn, was volgens Jansen niet afdoende om het grote 
verschil tussen het scheppingsverhaal en de inzichten van de 
wetenschap op te heffen. De aarde was niet het middelpunt van 
het heelal en was zeker later tot stand gekomen dan de zon. Maar 
als dit zo is, zo stelde de jongeling, hoe zit het dan met de rest van 
de boeken van Mozes en met de rest van de Schrift? Hij vroeg 
zich af of deze visie niet zeer schadelijk was, juist voor jongelui 
die in jaren van heftige strijd verkeerden. En: ‘Waar blijft ons 
geloof in de goddelijke inspiratie der Schrift en waar is het eind 
als we wetenschap en Schrift per se in overeenstemming willen 
zien alsof de eerste onfeilbaar was?’ Dit hoorde bovendien niet 
thuis op de catechisatie. Voor de meesten is het onverteerbaar, 
voor velen vergif, een enkele spuugt het uit. Als dit is wat de 
catechisanten leren, wat komt er dan van de kerk terecht? Hij 
eindigde met een verwijzing naar de onlangs verschenen en 
zeer omstreden brochure van Veltenaar, Bijbelcritiek en sprak 
de vrees uit dat deze medestrijders had die een verkeerde geest 
in de Gereformeerde Kerken in Nederland verspreidden. Tot 
slot verklaarde hij dat een en ander naar waarheid door hem 
was weergegeven en verklaarde zich bereid zich op de kerken-
raadsvergadering te komen verantwoorden voor zijn brief.50

De brief van Van Mazijk was gedateerd zaterdag 18 januari 
1919. Reeds de volgende avond, na afloop van de kerkdienst, 
kwam de kerkenraad samen.51 Het was voor Jansen een kwestie 
van intellectuele eerlijkheid geweest, zo verdedigde hij zich, 
deze zaken te behandelen. Voor de kerkenraad lag hier een 
grens, het ging om het gezag van de Schrift. Besloten werd, 
conform de kerkorde, de naburige kerk van Den Bosch te raad-
plegen.52 Jansen besefte dat de kwestie reden zou kunnen zijn 
om hem te schorsen. Ging hij in beroep, dan zou het nog heel 
lang kunnen duren voordat de zaak was afgehandeld. Maar 

04 Hoofdstuk 3 22-10-2012, 21:2361



62                                                                                 hoofdstuk iii

werd hij hervormd, dan zou hij opnieuw examen moeten doen, 
waarmee zijns inziens zo’n twee jaar zou zijn gemoeid. Zijn exa-
mens aan de School te Kampen en aan de vu werden immers niet 
door de Nederlandse Hervormde Kerk erkend. De kerkenraad 
wilde voor deze bezwaren niet wijken.

Kort na deze vergadering schreef Jansen een brief aan C. van 
Gelderen, zijn promotor. Hij was zich, zo schreef hij, ervan 
bewust dat zijn mening afweek van de gebruikelijke gerefor-
meerde opvatting.53 Hij geloofde van harte dat in de Bijbel de 
blijde boodschap tot ons komt, maar willen wij die goddelijke 
inhoud nauwkeurig leren kennen, dan was het nodig ‘de Bijbel 
te onderzoeken naar de gewone litt.-hist. dus critische methode, 
die wij bij andere boeken toepassen’. Waar de Bijbelschrijvers 
uitgaan van voorstellingen die wij als onjuist hebben leren ken-
nen, meende hij die voorstellingen niet te kunnen aanvaarden. 
Daarom geloofde hij bijvoorbeeld niet dat Eva uit de rib van 
Adam was geschapen en dat de ezel van Bileam had gesproken. 
Dit alles, zo besefte hij, kwam neer op aanvaarding van de 
Bijbelkritiek. Reeds lang had hij het noodzakelijk geacht dat 
deze punten in de Gereformeerde Kerken werden besproken, 
maar als ‘jongere’ had hij niet de verantwoordelijkheid op zich 
durven te nemen de bespreking daarvan uit te lokken. Hij vroeg 
Van Gelderen naar zijn mening over deze dingen.

De kerkenraad had contact gezocht met kerk van Den Bosch. 
Toen bleek dat deze voorstelde om ook de kerk van Tilburg 
erbij te betrekken, poogde Jansen nogmaals onder de kwestie 
uit te komen.54 Hij wilde uitstel van behandeling, mede omdat 
een van de ouderlingen afwezig was. Zou er toch niet kunnen 
worden samengewerkt? Hij kwam terug op zijn eerder uitge-
sproken bereidheid zich eventueel vrijwillig terug te trekken 
en sprak uit dat hij zich op de vergadering van 13 januari te kras 
had uitgedrukt over de hoogleraren van de vu. De kerkenraad 
was niet uit op een conflict, want hij stelde hem nogmaals de 
vraag of hij bereid was op de catechisaties en in de prediking 
over de aangelegen punten te zwijgen. Maar Jansen antwoord-
de dat hij geen verstoppertje wilde blijven spelen en als eerlijk 
man tegenover de meer ontwikkelden niet mocht verzwijgen 
wat zijn denkbeelden waren. Hij benadrukte dat dit een punt 
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van ondergeschikt belang was omdat ons geloof niet gegrond 
is op een boek of een dode letter, maar op het levende Woord 
Gods. Maar het mocht niet baten. Den Bosch, en, op verzoek 
van deze kerk ook Tilburg, werden uitgenodigd om de zaak te 
komen bespreken.55 De teerling was geworpen.

Broederlijke hulp
De buitengewone vergadering van de kerkenraad van de Ge-
reformeerde Kerk te Eindhoven met die van ’s-Hertogenbosch 
en Tilburg vond plaats op vrijdag 31 januari 1919. Namens de 
beide kerken waren aanwezig ds. S. Doornbos (Den Bosch) en 
ds. J. de Vries (Tilburg), beiden vergezeld van een ouderling. 
Merkwaardigerwijze zat Jansen zelf deze vergadering voor. 
Opvallend is verder dat Jansen in eerste instantie van mening 
was dat zijn visie niet in strijd was met de belijdenis. Ook las hij 
een passage voor uit Bavincks Gereformeerde dogmatiek waaruit 
zou moeten blijken dat ook deze geen goede oplossing had voor 
de problemen rond de interpretatie van Genesis 1 en 2.56 Maar 
daarmee kwam hij niet weg. Onverkort werd vastgehouden 
aan de Bijbel als het geopenbaarde Woord Gods en dat bete-
kende dat men de Bijbel letterlijk moest nemen en niet moest 
aanpassen aan de stand van zaken in de natuurwetenschappen 
of moest twijfelen aan de historiciteit van hetgeen in Genesis 
1 en 2 vermeld staat. Toen Jansen in de loop van het gesprek 
opmerkte niet te kunnen geloven dat de ezelin van Bileam had 
gesproken, was de zaak beslist. Nadat nog wat heen en weer 
was gepraat, sprak Jansen uit deze avond tot ‘het uitspreken 
van consequenties’ te zijn gekomen waarvoor hij eerder niet 
rijp was. Met andere woorden: het gesprek over dit alles had 
Jansen doen inzien dat hij afweek van de belijdenis. Hierna 
verliet Jansen op verzoek van ds. Doornbos enige ogenblikken 
de vergadering en sprak de kerkenraad over wat hem te doen 
stond. Doornbos gaf de vergadering in overweging Jansen een 
maand met verlof te sturen teneinde hem in de gelegenheid te 
stellen ‘zich kalm te bedenken’ en ‘onder biddend opzien tot 
God’ te trachten tot een oplossing te komen. Dit voorstel werd 
met algemene stemmen aangenomen en aan Jansen meegedeeld. 
Deze nam hiermee genoegen.57

Van die tijd maakte Jansen gebruik om advies te vragen aan H.H 
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H. Jansen op latere leeftijd.
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Kuyper en H. Bavinck. Ook schreef hij opnieuw een brief aan 
Van Gelderen, naar aanleiding van diens antwoord op zijn eerste 
brief.58 Het was op advies van Van Gelderen geweest dat hij de 
kwestie in eerste instantie beperkt had tot Genesis 1 en 2. ‘Op dat 
punt kon ik ook wel aantoonen, dat mijn mening niet viel buiten 
de grenzen van de Belijdenis.’59 Blijkens het kerkenraadsverslag 
had die kwestie inderdaad niet de doorslag gegeven. Maar, zoals 
hij ook Van Gelderen meldde, men had wel begrepen dat de zaak 
niet op zichzelf stond en was er nader op ingegaan. Zo was ook 
Genesis 3 ter sprake gekomen, en, blijkens de notulen, de ezelin 
van Bileam. ‘De eerste stap op de weg van de Bijbelcritiek be-
slist!‘, zo wist hij. ‘Maar kunnen wij nalaten die eerste stap te doen?’ 
In zichzelf voelde hij niets dat hem dat verbood. Hij hield Van 
Gelderen voor dat niet alleen hij, maar duizenden met hem een 
antwoord van gereformeerde zijde verwachten op alle vragen die 
hier liggen en drong erop aan, ‘namens vele andere jongeren’, 
dat Van Gelderen zich zou uitspreken. Hij achtte het niet ver-
antwoord vrijwillig de Gereformeerde Kerken te verlaten, tenzij 
deze zouden verklaren dat ze de Bijbelkritiek niet aanvaarden. 
Dan was er, zo besefte Jansen, voor hem geen plaats meer en zou 
hij trachten zijn roeping om het evangelie te verkondigen elders 
uit te oefenen. Aan het slot van zijn brief meldde hij dat hij een 
onderhoud had aangevraagd met Bavinck en vroeg hij belet bij 
Van Gelderen.60

   In de weken daarna groeide aan beide zijden de overtuiging 
dat er geen andere oplossing was dan dat Jansen van zijn taak als 
predikant zou worden ontheven. Typerend voor de atmosfeer 
is dat het beide partijen verdriet deed. Een plan van Jansen om 
de zaak in de publiciteit te brengen om te horen hoe de gere-
formeerde wereld er tegenover stond, werd hem afgeraden.61

   In de derde en laatste brief die in het archief van Van Gelde-
ren bewaard is gebleven, bedankte Jansen zijn promotor voor 
de vriendelijke ontvangst en deelde hij hem mee dat hem niets 
anders overbleef om zijn ambt in de Gereformeerde Kerken neer 
te leggen.62

Besluitvorming
De beslissende vergadering vond plaats op 28 februari 1919.63 
Behalve de kerkenraad van Eindhoven was ook de kerkenraad 
van ’s-Hertogenbosch aanwezig, de kerkenraad van Tilburg 
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had een commissie afgevaardigd. Jansen verklaarde zich nog-
maals ernstig op zijn standpunt te hebben bezonnen, maar hij 
kon noch op zijn visie op Genesis 1 en 2 noch op zijn ‘algemeen 
kritisch standpunt’ ten opzichte van de Schrift terugkomen. 
Het bleek dat hij de zaak had besproken met de hoogleraren 
H.H. Kuyper, Van Gelderen en Bavinck en met enige kennissen. 
Dit had hem gesterkt in de overtuiging dat hij zich niet meer 
binnen de grenzen van de belijdenis bevond. Het was voor 
hem nu een zaak van eerlijkheid om met de Gereformeerde 
Kerken te breken. Wel verwachtte hij dat deze hem in de toe-
komst zouden volgen. Maar thans bestond er een conflict. Hij 
moest wijken voor een overmacht en hoeveel leed het hem ook 
deed, hij moest zijn ambt neerleggen. Het was een breuk met 
zijn verleden, hij stamde uit de Afscheiding en had veel goeds 
in de Gereformeerde Kerken ontvangen. Doornbos, dankbaar 
voor deze woorden, sprak de hoop uit dat deze liefde voor de 
kerken hem eenmaal zou doen terugkeren van het verkeerde 
pad. Minder blij was hij met de gedachte van Jansen dat de 
gkn hem eenmaal zouden volgen. Ook de kerkenraad sprak 
zijn verdriet over de gang van zaken uit. Vervolgens vroeg 
de voorzitter of Jansen zijn besluit in kalme gemoedsstem-
ming had genomen en of hij alle consequenties onder ogen 
had gezien. Zou hij nog enige bedenktijd willen? Jansen vond 
het verleidelijk om deze moeilijke beslissing te kunnen uitstel-
len, maar hij was niet overspannen en zou na een bedenktijd 
tot dezelfde conclusie komen. Waarderend sprak hij over de 
kerkenraad. Het ging niet om de persoon, maar om de zaak, 
hij had gevoeld hoe de hele kwestie de broeders verdriet had 
gedaan. Maar per 1 maart was H. Jansen geen predikant meer 
in de Gereformeerde Kerken.
   Nog enkele zaken werden er geregeld, waarbij Jansen even de 
vergadering verliet. Men bepaalde onder meer dat Jansen een 
wachtgeld zou krijgen en nog een maand in de pastorie mocht 
blijven wonen.64 Hij moest wel toezeggen dat hij geen aanstoot 
zou geven en bijvoorbeeld niet in de Hervormde Gemeente van 
Eindhoven zou voorgaan. Verder werd hem en zijn vrouw de 
toegang tot het avondmaal ontzegd en moest hij de mededeling 
dat hij zijn ambt neerlegde schriftelijk bevestigen.
   Toen dit was afgehandeld, kwam Jansen weer binnen en 
legde de volgende verklaring af:
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Ondergetekende verklaart, dat hij zich op grond van zijn 
algemeen critisch standpunt ten opzichte van de H. Schrift 
eerlijkheidshalve verplicht ziet, zijn ambt als predikant in 
de Gereformeerde Kerken neer te leggen, overtuigd dat 
deze zijne opvatting hem plaatst buiten de grenzen van de 
Gereformeerde Belijdenis.

Enkele dagen later meldde Jansen dat hij en zijn vrouw zich 
wensten te onttrekken aan het toezicht van de kerkenraad van 
de Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ze zegden dus hun lid-
maatschap op.65 ‘Wij blijven dankbaar voor de in de gemeente 
ondervonden blijken van gemeenschap’, zo besloot hij zijn 
brief. Van verbittering was geen sprake, maar omdat hij en 
zijn vrouw onder de tucht werden geplaatst, hadden ze geen 
andere keus. Hij vroeg en verkreeg een bewijs van goed zede-
lijk gedrag en mocht uiteindelijk tot en met de maand april in 
de pastorie blijven wonen.66 Dat had nog wel wat voeten in de 
aarde, mede omdat Jansen tegen de afspraak in wel een keer in 
de Hervormde Kerk preekte toen daar plotseling geen predikant 
bleek te zijn om de dienst te doen.67 Maar al met al heeft deze 
scheiding zich op relatief vriendelijke wijze voltrokken. Eind 
april verliet Jansen Eindhoven, om zich na een kort verblijf te 
Bergeyk te vestigen in Hekelingen, waar hij door de Hervormde 
Gemeente beroepen was.68 Het gezin, dat in de achterliggende 
maanden verspreid was geraakt, werd daar weer herenigd.69

   De classis werd op een buitengewone vergadering over de 
gang van zaken geïnformeerd. Deze bracht op haar beurt de zus-
terkerken op de hoogte en meldde haar dat gezien het ‘algemeen 
critisch standpunt’ van Jansen ten opzichte van de Schrift het 
‘onmogelijk zou wezen hem als predikant in de Gereformeerde 
Kerken toe te laten, weshalve de classis hem ontslaat uit het 
ambt van predikant bij de Gereformeerde Kerken…’. Hetgeen 
onjuist moet worden geacht, want Jansen had zelf zijn ambt 
neergelegd.70

   De gemeente werd twee dagen later op de hoogte gebracht.71

Commentaar
Ik wijs op een paar zaken die opvallen, mede in het licht van 
de kwesties Netelenbos en Geelkerken.
   In de eerste plaats blijkt, dat de hier beschreven botsing tussen 
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Jansen en zijn kerkenraad geen lange voorgeschiedenis heeft. 
De notulen tonen nergens sporen van verregaande verschillen 
van inzicht, en waar er sprake is van een meningsverschil – sa-
menwerking met hervormden in het evangelisatiewerk – heeft 
Jansen de rol van bemiddelaar, niet van iemand die verschil-
len van inzicht tot een conflict opblaast. Waar door Visser in 
zijn Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Eindhoven 
gesproken wordt over heersende verschillen, moet dat gezien 
worden als projectie. Er werd wel eens wat gefluisterd over 
een ‘andere prediking als gewoon’. Enkele kerkenraadsleden 
spraken over ‘niet belijnde uitdrukkingen’ in de prediking, 
aldus ouderling Dekker. Maar als er al eens wat werd gepraat 
over de prediking – op zich een tamelijk normaal verschijn-
sel onder gereformeerden – dan was dat nooit reden tot grote 
verontrusting of een nader gesprek. Ook niet voor ooggetuige 
Dekker, want ook hij was geschokt over hetgeen zich op 13 
januari 1919 had afgespeeld. ‘Uit persoonlijke ervaringen en 
mededeelingen uit de notulen blijkt dat er geen conflict tus-
schen Predikant en Kerkenraad is geweest vóór Januari 1919.’72 
Ds. de Vries bleek hierover op de buitengewone kerkenraad-
vergadering van 31 januari 1919 verwonderd, en dat Dekker 
toen alsnog probeerde met bezwaren tegen de prediking van 
Jansen te komen is niet echt geloofwaardig.73 De uitbarsting van 
het conflict kwam voor iedereen onverwacht. Zelf zegt Jansen 
hierover dat het de uitkomst van een lang bezinningsproces is 
geweest. Hoe lang speelde dit al? We weten het niet, maar reeds 
uit zijn dissertatie bleek een enigszins afwijkende benadering, 
zo had Aalders in zijn recensie geconstateerd. Waarom de zaak 
nu naar buiten kwam, is ook niet duidelijk. Ongetwijfeld heeft 
de kwestie-Netelenbos (deze speelde van 1917-1920) Jansen aan 
het denken gezet over zijn eigen positie. Ook moeten we den-
ken aan de brochure van Veltenaar over Bijbelcritiek, waarin 
deze enerzijds afstand nam van de ‘hogere’ Bijbelkritiek, maar 
ook onomwonden stelde dat Genesis 1 een verheven gedicht 
was. Het gesprek hierover op de kerkenraad luidde het einde 
in van Jansens predikantschap in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland.74

   Het tweede dat opvalt is Jansen aanvankelijk meende dat 
zijn visie op Genesis 1 zich liet verenigen met artikel 5 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin belijdt de kerk ‘zonder 
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te twijfelen’ alles te geloven wat de Bijbelboeken bevatten. Dat 
betekende voor velen dat Genesis 1-3 letterlijk genomen moest 
worden. Blijkbaar meende Jansen dat zijn visie daarmee niet 
in strijd was. Hij kwam daarop pas terug na het overleg met 
de kerken van Den Bosch en Tilburg, en, in tweede instantie 
nogmaals, nadat hij zich door vroegere leermeesters had laten 
overtuigen dat hij zich daarmee buiten de grenzen van het 
belijdenis bevond.
   Jansen verwees voor de legitimiteit van zijn visie naar de 
hoogleraren van de vu, die naar zijn mening al 25 jaar verstop-
pertje speelden door de gemeente niet de waarheid over Genesis 
1 te vertellen. Dat hij dit later heeft teruggenomen, doet niet 
veel ter zake. Het was zijn beeld van de verhoudingen tussen 
wetenschap en geloof, tussen academie en kerk, tussen kathe-
der en kansel. Het was zijn eigen positie, gerechtvaardigd met 
een beroep op zijn leermeesters, en dat was niet helemaal ten 
onrechte. Want wie een beetje thuis was in de werken van Kuy-
per moet geweten hebben dat Kuyper Genesis 1 niet overal als 
een letterlijke beschrijving heeft gelezen. In zijn befaamde rede 
uit 1899, Evolutie, keerde hij zich tegen de levensbeschouwing 
die zich baseert op de evolutieleer, maar wees hij de evolutieleer 
op zich niet principieel af. ‘Had het (…) God beliefd niet zelf de 
soorten te scheppen, maar soort uit soort te doen opkomen, door 
dat Hij de voorafgaande soort op de productie van het hooger 
volgende had aangelegd, de Schepping zou er even wonderbaar 
om zijn.’75 Zeer duidelijk was Bavinck, toen hij in 1917 voor een 
kring van hoogleraren de volgende stelling had geformuleerd: 
‘Wijl de betrouwbare resultaten van de nieuwere natuur- en 
geschiedwetenschap onvereenigbaar zijn met de gewone exe-
gese van het bijbelsch scheppingsverhaal, is het noodig deze 
exegese inzonderheid ten opzichte van den tijd, den duur en de 
orde van het scheppingswerk te herzien.’76 De fysioloog F.J.J. 
Buytendijk was rond 1920 de meest uitgesproken aanhanger 
van de evolutieleer binnen de kring der vu-hoogleraren en 
bepleitte in verband daarmee een andere lezing van Genesis 
1.77 De gereformeerde hoogleraar Oude Testament te Utrecht A. 
Noordtzij verdedigde al jarenlang een visie op Genesis 1, waar-
bij de dagen der week het kader vormen waarbinnen de schrij-
ver van Genesis het geheim van de Schepping verwoordt.78 Er 
was op dit gebied in deze jaren van alles in beweging. Daarin 
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had Jansen gelijk, en ook daarin dat niet iedereen alles zei wat 
hij dacht. Of dat al zolang aan de gang was als Jansen meende, 
valt niet goed hard te maken. In ieder geval riep de beweging 
op dit front ook reactie op. De theologische faculteit van de vu 
stond onder grote druk van het conservatieve deel der gerefor-
meerden79, Kuypers visie op de Schrift leek het te gaan winnen 
van die van Bavinck, de mechanische visie op de inspiratie van 
de organische visie.80 De spanningen concentreerden zich rond 
de eerste hoofdstukken van Genesis. In 1926 kwam het tot een 
scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Harinck 
spreekt in dit verband over de ‘crisis der cultuur’ die zich in 
de gereformeerde wereld deed gevoelen.81

Als laatste: Jansen was een voorbeeld. Althans, dat vond H.H. 
Kuyper, die daarbij ongetwijfeld met een schuin oog naar Ne-
telenbos keek en wellicht ook naar Veltenaar. Hij was al in een 
vroeg stadium op de hoogte van wat zich in Eindhoven afspeelde 
en toen de classis ’s-Hertogenbosch wereldkundig maakte dat 
Jansen geen predikant meer was, reageerde hij direct.82 Hij prees 
Jansen dat deze zelf de beslissing had genomen om ontslag aan te 
vragen en het niet had laten aankomen op een kerkelijke proce-
dure.83 Wie de Schrift niet meer als Woord Gods erkent, kan geen 
predikant in de Gereformeerde Kerken blijven. Het zou een on-
zedelijke daad zijn om lid te blijven van een kerk wier belijdenis 
men niet deelt. Overigens had de stap van Jansen hem niet ver-
baasd. Reeds in zijn proefschrift waren sporen van de moderne 
Bijbelbeschouwing te vinden. Deze ‘kleine scheur’ had langzaam 
doorgewerkt. Verder stelde Kuyper dat wie eerlijkheidshalve 
zijn ambt neerlegde erop kon rekenen dat hij niet ‘naakt aan de 
dijk’ zou komen te staan. Hij prees de kerk van Eindhoven die 
in dit opzicht reeds enkele maatregelen had genomen. Ook in De 
Bazuin werd Jansens eerlijkheid geprezen.84

   Mede naar aanleiding hiervan ontwikkelde zich een pole-
miek waarin door sommigen afstand werd genomen van deze 
lofzang. De Wachter nam kritische commentaren op uit enkele 
kerkbodes, waarin onder meer gesteld werd dat Jansen zijn 
ambt ‘vrijwillig’ op had gegeven toen een proces tegen hem 
onvermijdelijk was geworden. De lof kwam dus niet hem 
toe, maar de kerk van Eindhoven. Ook werd gewezen op zijn 
proefschrift, waaruit bleek dat Jansen al heel lang oneerlijk was 
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geweest.85 Een en ander was voor Kuyper aanleiding hierop te-
rug te komen.86 Hij beklemtoonde dat Jansen zelf tot het inzicht 
was gekomen dat het zo niet langer kon en zijn ambt neerlegde, 
hij was nog niet onder censuur geplaatst. Pas daarna had de 
classis van haar kant maatregelen genomen. De classis deed 
dit om te voorkomen dat hij op zijn besluit zou terugkomen 
en zich weer beroepbaar zou stellen. ‘Zo’n scheiding kon niet 
eenzijdig voltrokken worden.’ Van schorsing of afzetting was 
echter geen sprake. Er viel niemand af te zetten, want Jansen 
had zijn ambt al neergelegd. Aldus Kuyper. Maar zijn visie kon 
De Wachter niet tot zwijgen brengen en redacteur Doekes kwam 
met allerlei bijzonderheden en concludeerde dat het geenszins 
nobel zelfinzicht van Jansen was geweest dat hem tot zijn stap 
had gebracht, maar de standvastigheid van de kerkenraad.87 
Dat was ook de mening van de kerkenraad zelf.88 Kuyper hield 
echter vol.89 Ik neig er toe om zijn lofprijzing aan het adres van 
Jansen in verband te brengen met de kwestie-Netelenbos. Die 
speelde nog steeds, en het zou uitlopen op een synodale kwes-
tie. Waarom gaf Netelenbos niet gewoon toe dat hij zich buiten 
de grenzen van de belijdenis bevond? Dat was mijns inziens 
de verborgen vraag van Kuyper. Mogelijk vreesde hij ook een 
kwestie-Veltenaar. Dat is de zin van deze polemiek geweest, 
althans wat betreft Kuyper: het was een verkapte oproep aan 
het adres van Netelenbos of Veltenaar.

Levensloop en levenseinde
Anders dan bij Netelenbos en vooral bij Geelkerken liep de 
kwestie voor Eindhoven met een sisser af. Geen van zijn ge-
meenteleden volgde Jansen naar de Hervormde Kerk. Aan twee 
zaken moet worden gedacht. In de eerste plaats had het conflict 
geen voorgeschiedenis, er was eenvoudigweg geen tijd geweest 
waarin het tot partijvorming had kunnen komen. Voordat ie-
mand zich goed en wel realiseerde wat er aan de hand was, was 
Jansen vertrokken. Maar ook de persoonlijkheid van Jansen 
zal een rol hebben gespeeld. Hij komt naar voren als een be-
scheiden man, geen drijver, geen leidersfiguur, niet iemand die 
per se ‘zijn recht’ moest halen. Hij lijkt iemand te zijn geweest 
die eerder het conflict meed dan dat hij het opzocht. Dat kan 
ook gezegd worden van zijn kerkenraad. Uit de notulen blijkt 
meer dan eens dat deze werkelijk hoopte dat Jansen van zijn 
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dwaalwegen zou terugkeren. Men heeft hem alle ruimte gebo-
den zonder de eigen grenzen op te rekken. Hij maakte van die 
ruimte geen gebruik, maar werd hervormd.
   Na een kort verblijf als predikant te Hekelingen vertrok Jan-
sen naar Indië als predikant van de Protestantse Kerk aldaar. In 
De Bazuin wees H. Bouwman erop dat Jansen zeer waarschijn-
lijk de eerste gereformeerde is geweest die met een opleiding te 
Kampen en aan de vu rechtstreeks predikant in de Nederlandse 
Hervormde Kerk heeft kunnen worden en niet de omweg via 
het buitenland diende te maken.90 Hij behoefde alleen het zoge-
naamde colloquium doctum te doen, een toelatingsexamen dat 
werd afgenomen door het provinciaal kerkbestuur van Zuid-
Holland. Hij stelde zich beroepbaar voor vrijzinnige gemeen-
ten, zo meldde de pers.91 Daarna werd hij op 16 november 1919 
bevestigd als predikant van Hekelingen. Waarschijnlijk was hij 
toen al van plan predikant in Indië te worden.92 Zijn benoeming 
tot predikant in Indië vond plaats op 20 oktober 1920, hij stond 
achtereenvolgens te Pontianak (1921), Pati (1922) en Soerabaja 
(1925). In 1927 ging hij met verlof en werd daarna predikant in 
Batavia (1928). In 1936 ging hij weer met verlof, in 1937 keerde 
hij terug als predikant van Batavia. Daarna werd hij secretaris 
van het kerkbestuur.93 Uit bewaard gebleven familiecorrespon-
dentie en uit verspreide persberichten kan worden opgemaakt 
dat Jansen tot de vrijzinnige richting behoorde. Tijdens zijn 
eerste jaren te Batavia schijnt hij zelfs enige tijd aangestuurd te 
hebben op een afscheiding van de vrijzinnigen in Indië.94 Zover 
is het niet gekomen. Hijzelf overleefde de oorlog, zijn vrouw 
overleed in een concentratiekamp. In 1945 werd hij predikant 
te Bandoeng, waar hij in 1947 eervol ontslag kreeg.95 Ging hij 
niet met emeritaat? Hij keerde terug naar Nederland, waar hij 
van 1947-1951 voorganger was bij de Nederlandse Protestanten 
Bond, afdeling Heemstede.96 Daar, in Heemstede, woonden zijn 
schoonmoeder en zijn schoonzuster. Jansen woonde in Haar-
lem. Het zal de keuze voor Heemstede hebben vergemakkelijkt. 
In 1951 nam hij afscheid.97

   In Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek van 1948 zoeken 
we hem tevergeefs, wellicht omdat de npb geen kerkgenoot-
schap was.98 Maar er was ook nog iets anders aan de hand. 
Toen hem in 1956 gevraagd werd om enige gegevens over zijn 
loopbaan in verband met samenstelling van een persbericht, 
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antwoordde hij dat hij daaraan niet wilde meewerken. Hij was 
geen lid meer van de kerk en vond het weinig belangrijk dat 
van een jubileum melding werd gemaakt. Hij was trouwens 
geen emeritus, maar gewezen predikant, zo stelde hij.99 Op het 
laatst van zijn leven woonde hij te Bilthoven, de woonplaats 
van zijn zoon Marcel, in het rusthuis ‘Het Oosten’, waar hij als 
vrijmetselaar onderdak had gevonden.100 Daar overleed hij, 86 
jaar oud, na een langdurige ziekte. Het was zijn wens dat zijn 
lichaam ter beschikking van de wetenschap werd gesteld.

Noten
 1. Eerder verschenen in Historich Tijdchrift GKN, no 20, december 2010, 

3-22 als ‘Hendrik Jansen (1885-1972) en zijn botsing met de kerkenraad 
van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven’.

 2. Kuiper, ‘Gefnuikte vernieuwing’, in: Kuiper, Tussen observatie en par-
ticipatie, 123-152, aldaar 150, noot 28. Van Keulen, Bijbel en dogmatiek, 
226 (noot 2); Joh. de Haas, Voorgangers, iv, 288. Zie ook Kerknieuws. 
Weekblad voor objectieve berichtgeving van alle protestantse kerkforma-
ties in Nederland, 14 april 1972, met een kort in memoriam.

 3. Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur’, in: Harinck 
(red.), De kwestie-Geelkerken, 69-87.

 4. Voor zijn Eindhovense jaren (1917-1919) zie men Gedenkboekje van de 
Gereformeerde Kerk te Eindhoven 1908-1933 (Eindhoven z.j.= 1933). In 
het bijzonder de bladzijden 34-36, een bijdrage van P. Dekker, ‘Een 
jonge gemeente in de branding’, die als ouderling de kwestie-Jansen 
heeft meegemaakt; J. Visser, De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk 
van Eindhoven (1908-1960) (Eindhoven 1981 = scriptie?); H. Raap, 
Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven, 
1908-1970, bladzijde 1-8 (= Inleiding); Miel Nieuwenhuizen, Niet 
weggooien…. Kleine kroniek van protestants Eindhoven (Eindhoven z.j.) 
41-45.

 5. Ingeschreven 17 sept. 1903; propedeutisch examen 27 juni 1904; 
semikandidaatsexamen 27 juni 1906; kandidaatsexamen 5 juli 1907 
(cum laude). Bron: Naamlijst der studenten van de Theologische School 
der Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland sinds September 
1884. Zie ook: Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 
1854-1994 (Kampen 1994). Met dank aan J. van Gelderen, voormalig 
archivaris van de Theologische Universiteit Kampen.

 6. Uit het archief van curatoren bleek dat zijn vader gedurende zijn 
studententijd tweemaal werd geschorst wegens drankmisbruik. Hij is 
daarvoor uiteindelijk ook ontslagen. (Mededeling J. van Gelderen).

 7. Zie Archief fqi, inventarisnummer 187, Album corporis. Dit archief 
maakt deel uit van de archieven van de Theologische Hogeschool en 
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berust in het Gemeentearchief van Kampen. De lictor was de loopjon-
gen van de senaat.

 8. Ik raadpleegde het archief van curatoren en het archief van het college 
van hoogleraren Deze archieven maken deel uit van de archieven van 
de Theologische Hogeschool en berusten in het Gemeentearchief van 
Kampen. Daarnaast raadpleegde ik het archief van de Gereformeerde 
Kerk te Kampen, eveneens in het Gemeentearchief van Kampen.

 9. vu Amsterdam, Archief Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit, 
dossiernr. 114, Notulen FdG, 16 september 1907 (Archief FdG).

 10. Zie hierover J. Vree, ‘De drie formulieren van enigheid: een vondst van 
Abraham Kuyper’, Historisch Tijdschrift GKN, (2007) no 13, 3-17.

 11. Zie Aalders, 125 jaar FdG, 116-117.
 12. Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen FdG, 16 december 1907.
 13. Archief vu, Album discipulorum, 17 september 1907. Hij werd de laatste 

keer gerecenseerd in december 1910.
 14. Archief vu, Album discipulorum. Formeel gesproken was F.L. Rutgers 

tot aan de overdracht van het rectoraat nog rector.
 15. Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen FdG, 4 oktober 1907. De brief 

wordt genoemd in de notulen, maar bevindt zich niet onder de inge-
komen stukken van de faculteit. Opmerkelijk is dat volgens de notulen 
de brief gedateerd was 14 september 1907. In dat geval zou de brief 
geschreven zijn voordat de faculteit om een verklaring had gevraagd. 
Dat is onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat de kwestie eerder 
speelde en in de wandelgangen was afgewikkeld, om pas genotuleerd 
te worden in het verslag van de vergadering van 16 september 1907.

 16. Het propedeutisch examen werd hem geschonken. Zie Archief vu, 
Notulen senaat, 20 september 1907, waarin melding gemaakt wordt 
van het verzoek van Jansen om vrijgesteld te worden zowel van het 
propedeutisch examen als van het eerste deel van het kandidaatsexa-
men. Voor het examen zie Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen FdG, 
21 november 1907.

 17. Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen FdG, 23 en 24 juni 1909. Hij had 
een scriptie geschreven over het begrip rechtvaardiging in Romeinen 
3:21-26.

 18. De notulen van de senaat vermelden geen bijzonderheden. Archief vu, 
Notulen senaat, 13 oktober 1911.

 19. De foto werd mij ter beschikking gesteld door mevrouw Th. Valk-le 
Cointre te Rotterdam. Ze herkende Jansen (bijgenaamd Impie), zijn 
vrouw, zijn schoonzuster Henriëtte en zijn schoonvader Th. de Bruin. 
P. Dillingh (Dordrecht) herkende Joh.C. Brussaard.

 20. (Kampen-Gouda 1911).
 21. B.D. Eerdmans, ‘Oude Testament en aanverwante vakken’, Theologisch 

Tijdschrift 46 (1912) 360-361.
 22. Zie hierover Van Driel, Dienaar van twee heren, 330-335.
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 23. G.Ch. Aalders, Het verband van zonde en dood in het Oude Testament 
(Kampen/Gouda 1911), GTT 12 (1911) 315-317.

 24. Meer recensies dan de genoemde heb ik niet gevonden.
 25. Suzanna Maria de Bruin, geboren 9 juli 1889 te Amsterdam, overleden 

20 december 1944, Tjidengkamp bij Batavia. Een overlijdensadverten-
tie verscheen in het dagblad Trouw, 17 oktober 1945. De sterfdatum 
wordt genoemd in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstich-
ting (zie www.ogs.nl, geraadpleegd 20 augustus 2010).

 26. Johannes Hendrik, geboren Witmarsum 3 december 1912, Suzanne 
Maria, geboren Witmarsum 12 november 1915, en Marcel Tijs, geboren 
Witmarsum 9 oktober 1916. Zie Bevolkingsregister Gemeentearchief 
Wonseradeel.

 27. F. Steiginga, 100 jaar Gereformeerde Kerk Witmarsum 25 januari 1888- 
25 januari 1988 (z.p.z.j.). Het archief over deze jaren berust bij de kerk 
van Witmarsum.

 28. Het archief van de kerk Gereformeerde Kerk te Eindhoven (Archief 
gke) berust in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (rhce). 
Het archief van de classis ’s-Hertogenbosch berust in het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (bhic) te ‘s-Hertogenbosch.

 29. H.L. Both (1884-1962) was predikant te Andel, Eindhoven, Spijk 
(Gr.) en Arnhem. Na zijn emeritaat verrichtte hij nog hulpdiensten te 
Mildan.

 30. Zie de literatuuropgave in noot 4.
 31. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 19 maart 1917.
 32. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, Verslag gemeentever-

gadering (zondag) 1 april 1917. Behalve de kerkenraadsleden waren er 
21 leden aanwezig. De verhoging hing af van het aantal toezeggingen 
omtrent de vrijwillige bijdrage.

 33. Het telegram waarin hij zijn komst meldde in Archief gke, inventarisnr. 
168, Stukken betreffende het ontslag van dr H. Jansen, 13 april 1917, 
van dr. H. Jansen aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te 
Eindhoven. De brief waarin hij een en ander bevestigde in Archief gke, 
inventarisnummer 154, Stukken betreffende het beroep van dr H. Jansen, 
16 april 1919, van H. Jansen aan de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk te Eindhoven. Het staat vermeld in Archief gke, inventarisnr. 2, 
Notulen kerkenraad, 17 april 1917.

 34. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 18 juni 1917. Hier 
wordt melding gemaakt van de aanstaande intrede. Een en ander was 
besproken toen Jansen 30 april 1919 samen met zijn vrouw in Eind-
hoven was geweest. De kerkenraad wenste een zo spoedig mogelijke 
intrede en vond de door Jansen genoemde datum wat laat.

 35. Bron: Bevolkingsregister Stratum, bij Eindhoven. Met dank aan H. 
Snijder, archivaris rhce. Kerkelijk behoorde Stratum al tot de Gere-
formeerde Kerk te Eindhoven c.a, maar het werd in 1921 met andere 
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dorpen toegevoegd aan de burgerlijke gemeente Eindhoven.
 36. Zie over hem George Harinck en Thea Valk-le Cointre, Jeugdbrieven 

van H.J. Pos (1917-1927) (Baarn 2000).
 37. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 16 mei 1919. De ker-

kenraad had aanvankelijk ds. H. Hoekstra op het oog. Omdat er in die 
tijd geen predikant met die naam was, moet wellicht gedacht worden 
aan dr. T. Hoekstra, van 1906-1908 predikant te ’s-Hertogenbosch, 
vanaf 1913 hoogleraar te Kampen. Vermaat zou in 1926 met Geelkerken 
meegaan.

 38. Raap, Inventaris Eindhoven, 4. Van Alphen, 1919, vermeldt van D. 
van Peursem als geboortejaar 1878. Zie M.L.W. van Alphen, Nieuw 
kerkelijk handboek. Tevens compleet predikantenboek omvattende alle 
protestantse kerken en gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de 
Nederlandse gemeenten in het buitenland / met bijlagen betreffende emeriti 
predikanten, candidaten t.d.h.d., pensioenen, onderwijs, bijbel en zending, 
verenigingen, stichtingen enz (’s-Gravenhage). T. Onstenk werkte van 
1909-1924 voor de hervormde evangelisatie. Zie Nieuwenhuizen, Niet 
weggooien, 33-36.

 39. Visser, Geschiedenis, 10; Raap, Inventaris Eindhoven, 4.
 40. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 3 oktober 1917. De 

verwijzing naar een gezamenlijk getuigenis tegen de oorlog op 7 ok-
tober 1917 als bewijs voor Jansens oecumenische houding (zo Visser, 
Geschiedenis, 10-11) is onjuist. Dit getuigenis werd op verzoek van 
de synode voorgelezen. Zie Acta GS, 1917, Artikel 46 en Bijlage lxxv 
(bijlage C). Zie ook A.C. Grandia en H. van der Laan, De gereformeer-
den en het oorlogsvraagstuk. Alle synode-uitspraken over oorlog en vrede. 
Meningsvorming vroeger en nu. Feiten en commentaar (Zoetermeer 1983) 
61. Jansen deed niet meer dan bepleiten dat aan het verzoek van de 
synode gehoor zou worden gegeven. Dit althans naar het getuigenis 
van Dekker, ‘Een jonge gemeente in de branding’, in: Gedenkboekje, 
34. Deze inbreng staat niet vermeld in de notulen.

 41. Dekker, ‘Een jonge gemeente in de branding’, in: Gedenkboekje, 34.
 42. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 14 november 1917. 

Het betrof J. van der Peut en J.F.C. Grundeler. Raap, Inventaris Eind-
hoven, 4, suggereert dat Jansen hierachter zat. Visser, Geschiedenis, 11, 
spreekt over hervormden die kerkten in het ‘evangelisatiegebouw’. Dit 
lijkt terecht, daar ook de evangelist T. Onstenk erbij was betrokken.

 43. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 13 januari 1919.
 44.  Aanleiding was de omstreden brochure van C. Veltenaar, Bijbelcritiek 

(Zutphen 1918 = Ons Arsenaal, 2 serie, no 1 en 2). Dit staat niet in de 
notulen, maar is ontleend aan hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, 
Correspondentie, 23 januari 1919, van H. Jansen aan C. van Gelderen.

 45. In genoemde brief aan Van Gelderen komt Jansen met een iets uit-
gebreidere versie van wat hij gezegd had dan in de notulen van de 
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kerkenraad is terug te vinden. Zo had hij onder meer ook gezegd dat 
de Bijbel geen natuurkunde doceerde. Ook merkte hij in de loop van 
het gesprek op dat ‘al was niet iedere historische bijzonderheid in de 
Bijbel juist, dat aan de waarheid van ‘t Evangelie niets zou afdoen’. Zie 
hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 23 januari 1919, 
van H. Jansen aan C. van Gelderen. 

 46. Zie hierover A.C. Flipse en G. Harinck (red.), Waar komen we vandaan? 
Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland (Am-
sterdam 2011); A.C. Flipse, ‘‘De schepping zou er even wonderbaar om 
zijn.’ Geschiedenis van het evolutiedebat in gereformeerde en rooms-
katholieke kring’, in: K. van Bekkum en G. Harinck (red.), Botsen over 
het begin. Bavinck-lezingen 2009 (Barneveld 2009; A.C. Flipse, ‘The ori-
gins of creationism in the Netherlands: The evolution debate among 
twentieth-century Dutch Neo-calvinists’, Church History. Studies in 
Christianity and Culture 81:1 (March 2012) 104-147.

 47. Zie artikel 12 van de kerkorde. Hiertoe was goedkeuring van de classis 
vereist. Zie J.C. de Moor en Joh. Jansen, Kerkenordening van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland (Wagingen 1925 = 4e druk).

 48. Dekker, ‘Een jonge gemeente in de branding’, in: Gedenkboekje, 34-
35.

 49. Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van dr 
H. Jansen, 18 januari 1919, van J. van Mazijk aan de kerkenraad van 
de Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Van Mazijk was geboren op 7 
november 1896 in Schoonhoven, hij deed op 9 mei 1920 belijdenis. Zie 
Archief gke, inventarisnr. 206, Doop en lidmatenregister. In zijn brief 
aan Van Gelderen merkte Jansen op dat hij de verschillende standpun-
ten had weergegeven, ‘zonder partij te kiezen, maar blijkbaar echter 
toch zoo, dat ‘t zeer duidelijk werd, dat de laatste opvatting [poëzie] 
mij de juiste scheen’. hdc, Archief Van Gelderen, 23 januari 1919, van 
H. Jansen aan C. van Gelderen.

 50. Van Mazijk lijkt een zeer behoorlijke kennis van theologische kwesties 
te hebben. Of hij spreekbuis was van anderen, of dat een ouder iemand 
hem had geholpen de brief samen te stellen, heb ik niet kunnen ach-
terhalen.

 51. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 19 januari 1919.
 52. Het ging om artikel 79 van de kerkorde. Zie De Moor en Jansen, Ker-

kenordening. De bevoegdheid beperkte zich tot schorsing. Ging het 
om afzetting, dan moest blijkens datzelfde artikel de classis worden 
ingeschakeld. Artikel 79 van de kerkorde spreekt in geval van een 
‘openbare grove zonde’ van de voorganger over een genabuurde kerk 
die te hulp moet worden geroepen. Dat was Helmond. Maar daar deze 
kerk vacant was, koos de kerkenraad voor Den Bosch, tegen de zin 
van Jansen.

 53. hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 23 januari 1919, 
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van H. Jansen aan C. van Gelderen.
 54. Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van dr H. 

Jansen, 22 januari 1919, van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
te ’s-Hertogenbosch aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te 
Eindhoven. Zie ook Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 
24 januari 1919.

 55. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van 
dr H. Jansen, 24 januari 1919, van de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk te Eindhoven aan de kerkenraad Gereformeerde Kerk te Tilburg 
(afschrift).

 56. D. van Keulen wees me desgevraagd op H. Bavinck, Gereformeerde 
Dogmatiek (4e druk), ii, § 35. Daar gaat het expliciet over Genesis 1-2 en 
wringt Bavinck zich in de nodige bochten in een poging de verhouding 
tussen Bijbel en natuurwetenschap te bepalen.

 57. In margine staat vermeld: ‘Voor nadere toelichting zie rapport in het 
archief.’ Dit rapport is niet aanwezig.

 58. hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 12 februari 1919, 
van H. Jansen aan C. van Gelderen.

 59. hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 12 februari 1919, 
van H. Jansen aan C. van Gelderen.

 60. Correspondentie met Bavinck heb ik niet aangetroffen, zie hdc, Archief 
Bavinck.

 61. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 7 en 11 februari 1919. 
Beide vergaderingen werden voorgezeten door Jansen, ondanks het 
hem toegekende verlof.

 62. hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 26 februari 1929, 
van H. Jansen aan C. van Gelderen.

 63. Archief gke, inventarisnr. 2, Notulen kerkenraad, 28 februari 1919.
 64. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van 

dr H. Jansen, 10 maart 1919, van L.G. Goris (namens het deputaatschap 
voor evangelisatie) aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te 
Eindhoven over de voorlopige toezegging van een maand traktement 
voor Jansen. Het mocht geen wachtgeld heten en deputaten moesten 
nog akkoord gaan. Een definitieve toestemming kwam enkele dagen 
later. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag 
van dr H. Jansen, 13 maart 1919, van L.G. Goris aan de kerkenraad 
van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Over de pastorie werd niet 
gesproken.

 65. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van 
dr H. Jansen, 8 maart 1919, van H. Jansen en S.M. Jansen-de Bruin aan 
de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven.

 66. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van 
dr H. Jansen, 8 maart 1919, van H. Jansen aan de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk te Eindhoven.
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 67. Alle correspondentie hierover in Archief gke, inventarisnr. 168, Stuk-
ken betreffende het ontslag van dr H. Jansen.

 68. Zie hierover Handelingen der gewone Algemeene Synode der Nederland-
sche Hervormde Kerk ten jare van 1919 (’s-Gravenhage 1919), Bijlage 
B, no 38, Verzoek van H. Jansen te Eindhoven, d.d. 17 maart 1919, en 
het antwoord daarop van de Algemeene Synodale Commissie van de 
nhk. Het besluit hieromtrent leidde tot discussie op de synode over 
de erkenning van de vu en van Kampen.

 69. Zie het bevolkingsregister van Hekelingen (Streekarchief Voorne-
Putten). Het archief van de Hervormde Gemeente van Hekelingen 
(Streekarchief Voorne-Putten) bevat geen gegevens over ds. Jansen. 
Met dank aan B. Benschop, archiefmedewerker.

 70.  Zie bhic, Archief van de classis ’s-Hertogenbosch van de gkn, inven-
tarisnummer 113, Notulen classis, 5 maart 1919. Met de verklaring die 
aan de zusterkerken werd rondgestuurd.

 71. Van de gemeentevergadering zijn geen notulen bewaard gebleven.
 72. Dekker, ‘Een jonge gemeente in de branding’, in: Gedenkboekje, 34.
 73. Jansen zou de zondag tevoren betoogd hebben dat niet de hele Bijbel 

Gods woord was, maar dat Gods Woord zich in de Bijbel bevond. Dat 
zou dan voor het eerst zijn dat iets van Jansens afwijkende Schriftvisie 
in zijn prediking naar voren kwam. Jansen zelf herkende zich niet in 
deze beschuldiging. In een brief van de kerkenraad aan H.H. Kuyper 
uit juni 1919 wordt melding gemaakt van een verschil in visie tussen 
Jansen en een ouderling, die hem daarover meer dan eens had gespro-
ken. Met andere woorden: het gesprek op de kerkenraadsvergadering 
had een voorgeschiedenis. Ik heb hiervan niets kunnen vinden. Zie 
Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van dr 
H. Jansen, juni 1919, van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
te Eindhoven aan H.H. Kuyper (afschrift).

 74. Veltenaar, Bijbelcritiek, 22-23.
 75. A. Kuyper, Evolutie. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije 

Universiteit op 20 october 1899 (Amsterdam-Pretoria 1899) 47.
 76. Harinck e.a.(red.), ‘Als Bavinck nu maar eens kleur bekende’, 77.
 77. Over Buytendijk zie men W.J.M. Dekkers, Het bezielde lichaam. Het 

ontwerp van een anthropologische fysiologie volgens F.J.J. Buytendijk 
(Zeist 1985).

 78. Zie C.M. van Driel, Gewantrouwd gereformeerd. Het omstreden leider-
schap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944) (Barneveld 2010). 
A.C. Flipse, die werkt aan een studie over de manier waarop gerefor-
meerde natuurwetenschappers in deze periode geloof en wetenschap 
probeerden te combineren, meldde me dat voor hen de ouderdom van 
de aarde al geen discussiepunt meer was. Overigens was C. van Gelde-
ren door kerkelijke deputaten ernstig onderhouden over zijn kritische 
houding tegenover de genealogische en etymologische mededelingen 
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in Genesis 5 en 11 (1917-1918). Zie Aalders, 125 jaar FdG, 132-138 en 
de daar genoemde literatuur.

 79. Zie hierover Aalders, 125 jaar FdG, 132-160.
 80. Zie Van Keulen, Bijbel en dogmatiek, 283. In de organische visie op 

het Schriftgezag wordt meer dan in de mechanische visie rekening 
gehouden met de menselijke bemiddeling bij het tot stand komen van 
de Schrift.

 81. Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur’, in: Harinck 
(red.), De kwestie-Geelkerken, 69-87

 82. H.H. Kuyper, ‘Eerlijk’, De Heraut, 9 maart 1919.
 83. Het gebruik van deze term door Kuyper valt op, daar hij in de kerk-

orde niet voorkomt. Een predikant vraagt ontheffing of legt naar eigen 
goeddunken, zonder overleg met kerkenraad en classis, zijn ambt neer. 
In het tweede geval is er sprake van ‘trouweloze verlating’. Zie artikel 
80 van de kerkorde.

 84. H. Bouwman, ‘Dr H. Jansen’, De Bazuin, 7 maart 1919. In het nummer 
van 14 maart 1919 nam De Bazuin een verslag op van de buitengewone 
vergadering van de classis ’s-Hertogenbosch, 5 maart 1919, waarin 
Jansen van het ambt ontheven werd verklaard.

 85. G. Doekes, ‘Treurig verschijnsel’, De Wachter, 14 maart 1919, met 
verwijzing naar een artikel van A. Kuyper jr. in De Rotterdamsche 
Kerkbode; G. Doekes, ‘Nog eens Eindhoven’, De Wachter, 11 april 
1919, met verwijzingen naar het Gereformeerd Kerkblad voor Bunscho-
ten en Spakenburg en naar het Friesch Kerkblad; G. Doekes, ‘Onrust 
en wantrouwen’, De Wachter, 28 maart 1919, met verwijzing naar de 
Groninger Kerkbode; G. Doekes, ‘Eindhoven’, De Wachter, 4 april 1919, 
met verwijzing naar de Amsterdamsche Kerkbode.

 86. H.H. Kuyper, ‘Vrijwillig of gedwongen’, De Heraut, 4 mei 1919.
 87. G. Doekes, ‘Niet eerlijkheidshalve’, De Wachter, 16 mei 1919, overge-

nomen in De Bazuin, 23 mei 1919.
 88. Zie Archief gke, inventarisnr. 168, Stukken betreffende het ontslag van 

dr H. Jansen, juni 1919, van de kerkenraad Gereformeerde Kerk te 
Eindhoven aan H.H. Kuyper (afschrift).

 89. H.H. Kuyper, ‘Niet kiesch’, De Heraut, 25 mei 1919.
 90. H. Bouwman, ‘Dr H. Jansen’, De Bazuin, 6 juni 1919. Hij betreurt 

dat. Ook H.H. Kuyper wees daarop, ‘De deur open’, De Heraut, 8 juni 
1919.

 91. Zie Weekblad voor vrijzinnig hervormden, 9 augustus 1919.
 92. hdc, Archief Van Gelderen, doos 14, Correspondentie, 26 februari 1919, 

van H. Jansen aan C. van Gelderen. Zo ook H. Bouwman, ‘Dr H. Jansen’, 
De Bazuin, 6 juni 1919. Kennelijk was dit toen al bekend.

 93. Zie C.W.Th. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, De Protes-
tantsche Kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939 
(’s-Gravenhage 1947). In het register komt Jansens naam niet voor.
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 94. Zie Nieuwe Leidsche Courant, 14 augustus 1933.
 95. Deze woorden worden gebruikt in een stuk van P.U. Huistra Jzn te 

’s-Gravenhage, die in 1956 en in 1960 een poging heeft gedaan om 
nadere gegevens van Jansen te verkrijgen over diens loopbaan. Het 
betreffende stuk werd geschreven naar aanleiding van Jansens 75e 
verjaardag. Of het ooit gepubliceerd is heb ik niet kunnen achterhalen. 
Ontleend aan hua, PKN, Verzameling Predikantendocumentatie, s.v. H. 
Jansen.

 96. Tijdens zijn verlof in Nederland, zo vermeldt het Leidsch Dagblad, 17 
februari 1947.

 97. Zie Leidsch Dagblad, 17 februari 1947, en Leidsch Dagblad, 27 april 
1951, dat spreekt over een afscheid per 1 september 1951.

 98. Pas vanaf 1960 wordt hij weer genoemd, en wel in de rubriek Emeriti  
van de Protestantse Kerk in Indië. In de jaargang 1974 staat zijn naam 
genoemd in de necrologie van predikanten die in 1972 zijn overle-
den.

 99. hua, PKN Verzameling Predikantendocumentatie, s.v. Jansen, 25 okto-
ber 1956, van H. Jansen aan P.U. Huistra.

 100 Blijkens de gegevens van het Cultureel Maconniek Centrum ‘Prins 
Frederik’ te Den Haag, mij ter hand gesteld door Jansens kleindochter 
Marjolein Pieterson te Boxtel, was Jansen op 14 januari 1921 ‘voorge-
steld’ in de Loge L’Aurore te Den Briel, en op 7 mei 1921 aangenomen. 
Ook in Nederlandsch-Indië was hij lid van de loge. In de jaren 1955-
1957 was hij ‘redenaar in het bestuur’. Hij leverde bouwstukken over 
De zinneloosheid van het bestaan; Is een optmistische levenshouding 
in deze tijd gemotiveerd?; Hoe staat de mens tegenover zijn lot?; 
Zedelijke normen; Personalisme en Vrijmetselarij; De levensreis van 
het mensdom. Geen van deze bouwstukken is bewaard gebleven. In 
Bandoeng leverde hij op 9 april 1939 een ‘bouwstuk’ onder de titel 
De Vrijmetselaar en de jongere generatie. Dit werd uitgegeven in druk. 
Stukken over hem zijn verzameld in het Archief dr. H. Jansen, hdc.
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iv
De start van Woord en Geest. 
Gereformeerd Weekblad

Op 1 oktober 1925 verscheen een proefnummer van het weekblad 
Woord en Geest, dat onder redactie stond van H.C. van den Brink, 
Joh.C. Brussaard, F.J.J. Buytendijk en J.G. Geelkerken. Dit moest 
het blad van de Jongeren worden, in plaats van De Reformatie, 
dat niet aan de verwachtingen had voldaan. De geschiedenis 
van Woord en Geest was de eerste jaren nauw verweven met 
de kwestie-Geelkerken en de besluiten van de synode van Assen. 
Assen zette de zaak op scherp, vooruitstrevende en behoudende 
krachten kwamen met elkaar in botsing. Direct na de synode van 
Assen trok een aantal medewerkers van Woord en Geest zich 
terug, en na een botsing tussen Geelkerken en Brussaard gebeurde 
dat opnieuw. Geelkerken kon toen triomfantelijk vermelden dat de 
schade beperkt bleef, maar de felle toon en onverzoenlijke houding 
hebben het blad noch zijn zaak goed gedaan.

Een alternatief voor De Reformatie?
Al jaren werd er gedacht over een eigen weekblad voor de 
Jongeren in de Gereformeerde Kerken. Met de komst van De 
Reformatie in 1920 was er even de hoop dat dit plan gerealiseerd 
zou worden, maar de meer conservatieve krachten hadden alles 
wat zweemde naar verandering ingekapseld en, indien zij dat 
nodig achtten, onschadelijk gemaakt.1 Ook Geelkerken, die zich 
intensief met de oprichting van De Reformatie had bemoeid, 
verdween van het toneel. Maar daarmee was de wens van een 
eigen weekblad niet verdwenen. Het is met name H.W. van der 
Vaart Smit geweest die het verlangen daarnaar wakker hield. 
In de correspondentie tussen Geelkerken en Smit speelde het 
thema reeds in 1921 een rol, en eind 1922 doken geruchten 
op over een nieuw te verschijnen weekblad.2 Enkele maanden 
later werd door Geelkerken te Utrecht een vergadering belegd 
om hierover van gedachten te wisselen.3 Ook Smit was hierbij 
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betrokken. Dat was een probleem, in ieder geval voor A.G. 
Wolf, predikant in Loenen en Vreeland. Deze weigerde zeer 
beslist mee te werken aan een actie waaraan Smit meedeed, zo 
schreef hij Geelkerken. Hij had geen gunstige indruk van hem, 
zo verklaarde hij zich in een volgende brief  nader.4 Hij twijfelde 
aan Smits eerlijkheid en noemde hem listig en sluw. Hij wilde 
het vertrouwen van het gereformeerde volk niet verliezen en 
graag Vreeland nog eens verlaten.5 In dat geval werd het door 
hem niet verstandig geacht al te direct met Smit in verband 
te worden gebracht. Enkele anderen achtten de tijd niet rijp.6 
Ook Brussaard voelde aarzeling.7 Mijn indruk is dat de verga-
dering niet is doorgegaan. In het archief van Geelkerken is er 
niets van bewaard gebleven en eind april blijkt dat de zaak 
min of meer vastzat. Geelkerken wilde stoppen, terwijl Smit 
het nieuwe weekblad wilde doorzetten.8 Er gebeurde echter 
niets, wellicht met als een van de belangrijke redenen dat Smit 
erbij was betrokken.

Eind 1924 namen P. Keuning en E.M. Bosch van de Baarnse 
uitgeverij Bosch en Keuning het initiatief om tot een nieuw 
weekblad te komen en zij zochten daartoe contact met de 
Amsterdamse predikant B. Wielenga. De situatie was dan ook 
drastisch gewijzigd sinds het mislukken van de vorige poging. 
De Reformatie had niet alleen veel van zijn oorspronkelijke elan 
verloren, maar ook veel van zijn 7.500 abonnees. Daarbij kwam 
een conflict in de boezem van de redactie naar aanleiding van 
een polemiek over het toneel.9 Buytendijk had zijn taak als 
redacteur neergelegd, daarin gevolgd door B. Wielenga en K. 
Dijk. J.C. de Moor, T. Hoekstra en F.W. Grosheide legden hun 
taak in het consortium (bestuur) neer.10 De Reformatie had zijn 
laatste aantrekkelijkheid als blad voor de Jongeren verloren en 
was definitief het blad van Hepp geworden. Bosch en Keuning 
zagen er brood in.
   Na het eerste contact met Wielenga zocht Keuning contact 
met Geelkerken. Vervolgens benaderde hij Wielenga opnieuw 
en berichtte hem dat Geelkerken in beginsel veel voor het plan 
voelde en nader contact met hem zou opnemen.11 Als gevolg van 
het overlijden van zijn broer was het daarvan nog niet geko-
men, maar Wielenga beloofde Geelkerken binnenkort bij hem 
langs te komen.12 Voor het tot de gewenste ontmoeting kwam, 
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ontving Geelkerken een brief van Brussaard, die zich onder 
verwijzing naar de wordingsgeschiedenis van De Reformatie 
kritisch over Wielenga uitliet.13 Ook Keuning had enige aarze-
lingen bij de houding van Wielenga en was blij dat Geelkerken 
haast maakte. Mocht Wielenga nu nog weer uitstel willen, ‘dan 
hopen wij, dat U hem tot meerdere spoed wilt aanmanen’.14 Nog 
voor het eind van het jaar kon Keuning Geelkerken schrijven 
dat Wielenga van verdere medewerking afzag, ‘door allerlei 
motieven, meest van persoonlijken aard’.15 Daarom wilde hij 
graag van Geelkerken weten hoe deze erover dacht. Bosch en 
Keuning zelf waren niet van plan het hierbij te laten en wilden 
ook zonder Wielenga doorgaan. Diens plaats werd ingenomen 
door Buytendijk, die tot voor kort verbonden was geweest aan 
de vu, maar vanaf begin 1925 hoogleraar te Groningen was.
   Geelkerken, Brussaard en Buytendijk togen met gezwinde 
spoed aan het werk en eind februari verscheen een circulaire, 
die verspreid werd onder veronderstelde geestverwanten en 
potentiële medewerkers.16 We herkennen de hand van Geel-
kerken.17 De redacteuren zochten een kring medewerkers die 
voldoende congeniaal met hen zou zijn om de ‘vastheid te waar-
borgen der richting’ waarin het nieuwe blad zich zou bewegen. 
Een fiasco als dat van De Reformatie, waarin de visies te ver 
uiteenliepen, wilden de redacteuren voorkomen, dat is duide-
lijk. Maar ook werd hiermee uitgesproken en geaccepteerd als 
een onontkoombaar gegeven dat er binnen het verband van 
Gereformeerde Kerken nuances voorkwamen die zich niet zo 
gemakkelijk in één kader lieten persen. Het verschil met de 
bestaande bladen, zo vervolgden ze, zou moeten blijken in de 
‘geheel andere waardeering’ die allerlei verschijnselen binnen 
en buiten eigen kring kregen in bladen als De Reformatie, De 
Heraut en De Bazuin. ‘Wat generzijds wordt bezongen als tee-
ken van bloei, kunnen wij onzerzijds menigwerf nog slechts 
zien als symptoom van veruitwendiging.’ En, omgekeerd, in 
heel veel wat daar gezien wordt als decadentie ‘meenen wij 
juist te mogen waarnemen de ritseling van nieuw leven onder 
de stuwkracht van den Heiligen Geest’. Verder misten de redac-
teuren bij de leidende organen de erkenning van het feit dat er 
allerlei nieuwe problemen opdoken. Ze wilden een accentver-
schuiving, van de Schrift naar de nadruk op het levend Woord 
als ‘Geestesgetuigenis Gods’; van de kerk als doel in zichzelf 
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naar het koninkrijk Gods, met de kerk als middel. Tegenover 
het objectivisme, dat meestal ontaardde in een willekeurig ab-
soluut maken van de eigen opinie en dus in een krasse vorm 
van subjectivisme, moest recht worden gedaan aan God als 
object gebonden subjectiviteit. Tegen intellectualisme en rati-
onalisme diende men op te komen door de rechtmatige eis van 
hart en geweten, wil en gevoel. Tegenover de veld winnende 
mechanisering pleitten ze voor het recht der persoonlijkheid. 
Waar dit laatste enigszins deed denken aan de ethische theolo-
gie, werd daarvan expliciet afstand genomen, evenals van het 
modernisme en het ‘orthodoxisme’. Ze beseften dat dit alles 
tegenstand zou oproepen. Maar er moest wat gebeuren, langer 
stilzitten zou ontrouw zijn en plichtsverzaking.18

   De potentiële medewerkers werd gevraagd snel te reage-
ren. Velen deden dat. Smit meldde zich aan,19 Wolf wilde wel 
meewerken, maar anoniem of onder pseudoniem gezien het 
feit dat hij nog wel een keer een beroep wilde krijgen om uit 
Antwerpen, waar hij inmiddels predikant was, weg te kunnen 
komen.20 J.C. Aalders vroeg zich af of hij voldoende eensgeestes 
met Geelkerken was.21 Diezelfde vraag stelde ook C. Vermaat 
zich,22 terwijl L. van der Horst, verbonden aan de vu, nog niet 
zo lang geleden in het consortium van De Reformatie was be-
noemd en die taak niet zonder meer wilde neerleggen.23 C. van 
Gelderen, hoogleraar aan de vu, antwoordde dat hij een jaar 
lang een abonnement op het blad zou nemen en daarna zou 
beslissen of hij erin zou schrijven.24 H.C. Rutgers, klasgenoot 
en studievriend van Geelkerken, verheugde zich op de komst 
van een nieuw blad, maar achtte zichzelf niet geschikt voor de 
persarbeid.25 Ook hield hij zijn hart vast en was hij hij bang voor 
een periodiek met een polemische toon als ‘zekere kerkbode’ (de 
Overtoomsche Kerkbode, waarvan Geelkerken de eindredacteur 
was). Hij wees op het temperament van de eindredacteur en 
vreesde dat dit Geelkerken parten zou gaan spelen. Zo waren 
er meer die meldden niet mee te willen doen. Maar uiteindelijk 
vond Geelkerken zo’n twintig mensen bereid mee te werken. 
Op de kennismakingsvergadering (6 juli 1925) waren behalve 
Geelkerken en Brussaard onder anderen aanwezig J.J. Buskes 
jr., L. van der Horst, H.W. van der Vaart Smit, W.M. le Coin-
tre, W.E. Engelkes, G. Brillenburg Wurth, P.L. Gerritse en 
F.J.D. Theyse. Afzeggingen waren binnengekomen van onder 
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anderen H.C. van den Brink, C. Vermaat, H.J. Pos, F.J.J. Buy-
tendijk en J.C. van der Does. Het aantal medewerkers zou nog 
groeien, maar makkelijk was dat niet. Zo schreef Keuning, die 
persoonlijk op pad was gegaan om medewerkers te werven, dat 
hij daarmee stopte. ‘De meeste menschen zijn erg bang om zich 
te branden. Ze laten u liever alleen staan.’26

Het vertrek van H.W. van der Vaart Smit
Opmerkelijk onder de reacties op de uitnodiging tot mede-
werking was die van W.M. le Cointre, predikant te Bergen op 
Zoom.27 Hij wilde wel meewerken, maar hij had grote bezwaren 
tegen ‘een streber’ als Smit. Indien die medewerker zou wor-
den, zou hij retireren. Dit was de inleiding tot de definitieve 
breuk tussen Geelkerken en Smit. Want het bleek dat Le Cointre 
niet alleen stond, maar onder anderen G. Wurth en J.J. Buskes 
jr. aan zijn zij vond. Na afloop van de vergadering van alle 
medewerkers op 6 juli 1925 werd Smit door hen voor overleg 
terzijde genomen.28 Daarbij waren ook de juristen F.J.D. Theyse 
en F. Heemskerk uit Bloemendaal aanwezig.29 Zij adviseerden 
Smit zich terug te trekken als medewerker in verband met ge-
ruchten over zijn levenswijze, die zij niet geheel zonder grond 
achtten. Bron hiervan, zo meldde Smit de uitgevers, moet wel 
Wurth zijn, die ook het woord had gevoerd. Deze was name-
lijk getrouwd met de zuster van Smits vroegere verloofde. Die 
verloving was niet verbroken vanwege zijn levenswijze, aldus 
Smit, maar had hij zelf verbroken. Verder wees hij erop dat hij 
al zeven à acht jaar ijverde voor een blad als Woord en Geest en 
dat het daarom door velen verwacht werd dat hij zou meedoen 
aan dit blad. Van een vrijwillig terugtrekken kon geen sprake 
zijn, dat kon alleen maar via een publieke breuk, zo stelde hij, 
daarmee ongetwijfeld inspelend op de zorg van de uitgevers om 
niet bij voorbaat in een rellerige sfeer terecht te komen. Enkele 
dagen later informeerde hij ook Geelkerken over het voorval, 
waarbij hij meldde dat Wurth en de zijnen het deden voorko-
men alsof ook Brussaard en Geelkerken die bezwaren deelden 
en hem niet vertrouwden. Hij wees erop dat ze toch jaren goed 
hadden samengewerkt en dat hij van zijn kant nooit gehoor 
had gegeven aan de stemmen die hem influisterden afstand van 
Geelkerken te nemen. Hij rekende daarom nu op de trouw van 
Geelkerken. Als het echter tot een breuk zou komen, zou hij 
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zich genoodzaakt zien zijn vrienden te informeren en zouden 
daaruit ‘tal van consequenties voortvloeien’.30

   Geelkerken was intussen ook door Le Cointre op de hoogte 
gebracht. Deze sprak over een strop die de uitnodiging aan 
Smit was geworden.31 Zelf wilde Smit niet vertrekken, aldus 
Le Cointre. Natuurlijk ontkende Smit dat een gereformeerd 
mens bezwaren tegen hem zou moeten hebben. Hij had hem 
daarbij gewezen op de uitkomst van een classicale procedure, 
waarbij allerlei kwaadsprekerij over hem als het ware de kop 
was ingedrukt, op zijn medewerking aan De Standaard en op 
zijn vriendschap met Colijn.32 Ook Wurth reageerde. Hij deelde 
Geelkerken mee dat ‘ons besluit’ vast stond. Van samenwerking 
met Smit kon geen sprake zijn.33 Eind juli reageerden ook de 
beide juristen die bij het gesprek met Smit aanwezig waren ge-
weest in die zin.34 Op grond van de houding die Smit tijdens dat 
gesprek had ingenomen, hadden ook zij besloten hun medewer-
king stop te zetten indien hij als medewerker zou aanblijven. 
Buskes reageerde pas na de zomer. Hij ging niet zo ver als de 
anderen, maar drong er wel op aan dat Smit zou vertrekken.35

   Geelkerken kon niet anders dan contact zoeken met Smit. 
Eind augustus schreef hij hem over de gerezen moeilijkheden, 
die hij betreurde. Hij nodigde Smit uit voor nader overleg, 
samen met de bezwaarden.36 Smit wenste een spoedige beslis-
sing.37 Hij protesteerde tegen de grievende wijze waarop dit 
vijftal, ‘nog zoo onbekend’, de ethische maatstaf over hem 
aanlegde. Geelkerken antwoordde hem naar aanleiding van 
een vergadering van 20 september, waarbij Smit helaas niet 
aanwezig had kunnen zijn.38 De conclusie toen was geweest dat 
er twijfel bestond aan de congenialiteit met Smit; dat het op-
nemen van Smit als medewerker achterwege diende te blijven 
totdat die meer dan voldoende vaststond, en dat dit zou kunnen 
blijken uit de artikelen die Smit bij de redactie zou insturen. 
Smit was woedend en verbrak alle contact met Geelkerken.39

De synode van Assen
Op 1 oktober verscheen het eerste nummer van Woord en Geest. 
Gereformeerd Weekblad.40 Een week later waren er meer dan 
10.000 proefnummers verzonden en hadden zich al 300 mensen 
geabonneerd.41 Een en ander vond plaats toen de spanning rond 
Geelkerken begon op te lopen. Het wachten was op een generale 
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synode. Dat alles heeft de eerste jaargang van Woord en Geest in 
sterke mate gekleurd. Het was in feite het blad van Geelkerken 
geworden. Of beter nog, het blad van de kwestie-Geelkerken.
   Direct na de synode van Assen (1926) lieten de uitgevers 
Bosch en Keuning weten dat de kerkelijke breuk geenszins een 
einde betekende van Woord en Geest. Meer dan ooit was dit 
blad nodig. Het ging niet om de kwestie-Geelkerken, maar om 
de grote thema’s die daarmee samenhingen.42 Dankbaar wezen 
zij op het feit dat zich nieuwe abonnees hadden aangemeld. 
De houding van de Asser synode heeft blijkbaar veler ogen 
geopend, zo stelden zij.
   Bosch en Keuning lieten Geelkerken dus niet vallen. Maar 
anderen anders. Want Wurth meldde de uitgever bijna per 
omgaande dat hij een vergadering van alle medewerkers wenste 
om te spreken over het vervolg. Aanleiding was het artikel van 
Geelkerken, ‘Wat nu?’43 Toen Wurth op de voorgestelde dag 
niet bleek te kunnen komen, meldde hij dat voortzetting van 
Woord en Geest zijns inziens niet gewenst was. Hij had de komst 
van het blad van harte toegejuicht, maar ‘de omstandigheden 
zijn ons te machtig geworden’. Hij wees op het antithetische 
karakter van het blad en op de polemische richting die het was 
ingeslagen. Daarom was het goed de uitgave te staken.44 Le 
Cointre zag nog wel heil in de voortzetting van Woord en Geest. 
Juist nu de reactie hoogtij vierde, was het ‘onze tijd’.45 ‘Mits 
we ons weten te matigen en bedenken dat er tenslotte nog iets 
meer bestaat dan de zaak Geelkerken.’ Dat laatste was nu juist 
het probleem.
   Er kwam dus een vergadering van alle medewerkers, al dan 
niet op verzoek van Wurth.46 Wat er precies besproken is en 
hoe de discussie is verlopen, weten we niet. Maar per brief werd 
de medewerkers meegedeeld dat redactie en uitgevers besloten 
hadden aan het Centraal Comité voor Advies en Leiding ruimte 
te bieden in Woord en Geest.47 Dat Comité bedoelde allen bij te 
staan die vanwege de besluiten van de synode van Assen (1926) 
in gewetensnood kwamen. Die samenwerking viel echter niet 
bij iedereen in goede aarde. Voor Le Cointre, die zich al lang 
had geërgerd aan de bijdragen van Van den Brink aan Woord 
en Geest, deed de geboden gastvrijheid aan het Comité de deur 
dicht.48 Daarmee werd Woord en Geest nog meer dan het al was 
het blad van Geelkerken. Het was, zo schreef hij in De Heraut, 
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nu een oppositieorgaan geworden, het blad was ‘gedenatu-
reerd’, het voldeed niet meer aan zijn oorspronkelijk bedoe-
ling. Er was sprake van een principieel verschil van mening 
over de wijze waarop het blad geredigeerd moest worden.49 
Met Le Cointre distantieerden ook Wurth en W.A. Wiersinga 
zich van de redactie, later gevolgd door zijn broer H.A. Wier-
singa.50 Th. Kuiper uit Beilen liet eveneens weten geen heil te 
zien te zien in de gekozen koers. Hij vreesde dat de scherpe actie 
van Geelkerken een even scherpe reactie zou oproepen en alle 
‘zuivere reformatie’ voor jaren onmogelijk zou maken.51 Zelfs 
mensen als J.C. Aalders en N.D. van Leeuwen, die zich later 
bij de nieuw te vormen kerkengroep rond Geelkerken zouden 
aansluiten, hielden voorlopig enig afstand. Ook de medicus L. 
Bouman maakte bezwaar tegen de ingeslagen koers en sprak 
bovendien de wens uit dat de blik van Woord en Geest zich niet 
langer zou richten op de persoon van Geelkerken, maar op het 
algemene doel van Woord en Geest.52 Magda Stomps echter, de 
eerste vrouwelijke student aan de theologische faculteit van de 
vu, schreef Geelkerken dat ze graag aan het blad verbonden 
wilde blijven.53 Geelkerken kon bij de tweede jaargang met 
tevredenheid melden dat slechts vijf medewerkers zich hadden 
teruggetrokken, maar dat er dertien waren bijgekomen.54

   Op 16 april viel in een redactioneel commentaar een verant-
woording van een en ander te lezen. Daarin stelde Geelkerken 
dat het doel van Woord en Geest niet veranderd was, dat het blad 
geen officieel orgaan was of wilde zijn van enige beweging in 
de Gereformeerde Kerken, maar dat het wel ruimte wilde bieden 
aan het Centraal Comité.55 Le Cointre, Wurth en Wiersinga, zo 
meldde Geelkerken, hadden naar aanleiding van deze ontwikke-
lingen hun medewerking opgezegd. Een paar weken later kwam 
hij hierop terug.56 Opnieuw werd gestipuleerd dat de koers van 
Woord en Geest ongewijzigd bleef, dat het geen blad van de eind-
redacteur was en dat de publicaties van het Centraal Comité het 
karakter van het blad niet hadden veranderd. Hij ontkende dat 
er sprake was van een principieel verschil tussen mensen als Le 
Cointre en hemzelf, het ging om een praktisch verschil. Dat lijkt 
niet juist. Geelkerken en Van den Brink waren in de achterlig-
gend maanden de gevangene geworden van hun fixatie op de 
kwestie-Geelkerken, Woord en Geest werd voor een belangrijk 
deel gevuld met artikelen daarover. Deze waren antithetisch en 
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polemisch. Er waren ook andere artikelen. Buskes schreef over 
de sociale verhoudingen, ir. H.G. van Beusekom over het ont-
wakende oosten, Brussaard over de moderne cultuur. Maar de 
meeste aandacht ging uit naar de synode van Assen (1926) en 
wat daarmee samenhing. Voorlopig werd dat er niet beter op. 
Het is terecht om hier te spreken van een principieel verschil in 
benadering. Le Cointre had het goed gezien. Dit blad leidde tot 
verdergaande vervreemding en tot scheuring. Dat zei hij niet met 
zoveel woorden, maar daar kwam zijn visie op neer. Geelkerken 
had moeten schikken, zo vond hij ten diepste.57

De breuk met Brussaard
Met het heengaan van Le Cointre en anderen was de eerste 
breuk in Woord en Geest een feit. Daarbij zou het niet blijven. 
Een groot probleem ontstond toen Brussaard zich eind 1926 aan 
de besluiten van Assen conformeerde. Voor redactie en uitge-
vers van Woord en Geest was zijn verklaring ten overstaan van 
de classis Haarlem aanleiding om een vergadering te beleggen. 
Op verzoek van Brussaard was ook Buskes daarbij aanwezig.58 
Zijn collega-redactieleden meenden dat de verklaring in strijd 
was met de bedoeling van Woord en Geest, Brussaard kreeg tot 
25 december de tijd om hen van hun ongelijk te overtuigen. 
Toen er op die dag niets binnen was gekomen, gaf de redactie 
in het eerstvolgende nummer van Woord en Geest opening van 
zaken.59 In datzelfde nummer gaf Van den Brink uiting aan 
zijn gevoelens.60 Het was bedroevend, Brussaard bleef hem 
‘een groot misverstand, een groot vraagteken’. Ook Aalders 
reageerde kritisch.61 Ds. Hasper drong er bij Geelkerken op aan 
van Brussaard geen martelaar te maken. Dat zou koren op de 
molen van de Gereformeerde Kerken zijn.62

   Brussaards nadere uitleg kwam op 4 januari 1927 bij Geelker-
ken binnen.63 ‘Een zeer slap betoog’, meende Van den Brink.64 
‘Onzuiver gepraat’, aldus Buytendijk.65 Volgens de redactie 
had Brussaard toegezegd te verklaren dat hij van oordeel was 
geweest dat Geelkerken indertijd de synodale verklaring niet 
had mogen tekenen en dat hij nog steeds op dit standpunt 
stond. Verder zou hij uitspreken dat de misverstanden waarvan 
in zijn classicale verklaring sprake was, uitsluitend bestonden 
aan de zijde van de synode en dat hij zich slechts in ambtelijke 
zin voegde naar de beslissingen van Assen. Afgesproken was 
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ten slotte dat indien de redactie zich in die verklaring niet kon 
vinden, hij geacht zou worden niet langer deel uit te maken 
van de redactie. Zo althans werd de bewuste vergadering van 
20 december 1926 door Geelkerken samengevat in een brief 
aan Brussaard. In diezelfde brief legde de redactie hem een 
verklaring voor, waarmee hij diende in te stemmen.66 Brussaard 
kreeg 14 dagen de tijd om te reageren. Als hij zich akkoord ver-
klaarde, was er alle ruimte om het eigen artikel te publiceren. 
Mocht hij niet akkoord gaan, dan zou zijn stuk als ingezonden 
stuk worden geplaatst en zou de redactie daarop commentaar 
leveren. De lezers van Woord en Geest werden van de ontwik-
kelingen op de hoogte gebracht.67

   In zijn antwoord stelde Brussaard dat er geen concrete af-
spraken waren gemaakt, hij had alleen toegezegd zich nader 
te beraden op een eventuele uiteenzetting van de door hem 
gevolgde gedragslijn.68 Zijn bereidheid daartoe had hij de vol-
gende morgen telefonisch aan Geelkerken gemeld. In vragende 
vorm waren er door de overige redactieleden enkele punten ter 
sprake gebracht. Maar hij had die vragen niet geschikt geacht 
om zijn gedrag in het goede licht te plaatsen. Vandaar de keuze 
voor een bredere beschouwing die het gerezen misverstand uit 
de weg zou ruimen. Kon de redactie zich hierin niet vinden, dan 
stelde hij voor een vergadering bijeen te roepen van redacteu-
ren, medewerkers en uitgevers om over het gerezen conflict te 
spreken.
   Een paar dagen na ontvangst van de brief van Brussaard licht-
te de redactie de lezers van Woord en Geest in én plaatste zij de 
uiteenzetting van Brussaard als ingezonden stuk.69 Gerefereerd 
werd onder meer aan de afspraken die op 20 december gemaakt 
zouden zijn, maar de kern van het redactionele commentaar 
was de moeite die de redactie had met de classicale verklaring. 
Natuurlijk was er in de redactie van Woord en Geest ruimte voor 
hen die Genesis 2 en 3 letterlijk opvatten. Zo was er ook ruimte 
voor hen die zich aan de gkn meenden te moeten onttrekken 
én voor hen die lid bleven van een van de kerken binnen dat 
kerkverband. Beslist onverenigbaar met de geest van het blad 
echter achtte men dat iemand die geroepen was redactioneel 
leiding te geven zich zonder voorbehoud zou voegen naar 
de kerkrechtelijke en dogmatisch-exegetische besluiten van 
de Asser synode. Overigens lieten niet alle uitspraken in het 
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stuk van Brussaard zich daarmee rijmen en de redactie conclu-
deerde dat Brussaard, ‘trots zijn betreurenswaardige houding 
en verklaring op de December-vergadering der Classis Haarlem’ 
principieel nog stond op het standpunt van Woord en Geest.
   De nadere uitleg van Brussaard kwam als gevolg van dit com-
mentaar in een vreemd daglicht te staan en Brussaard kon niet 
anders dan daartegen protesteren.70 De redactie had, zo stelde 
hij onder meer, zaken uit een besloten vergadering naar buiten 
gebracht en dat op een ‘zeer eenzijdige, tendentieuze wijze’. 
Niet hij, maar zij waren afgeweken van de oorspronkelijke 
bedoeling van het blad. Ook wees hij erop dat bijdragen in 
Woord en Geest waarin de auteur zich tegen hem keerde zonder 
commentaar werden opgenomen, terwijl Brussaard van niets 
wist. Bijdragen waarin de auteur het voor hem opnam, werden 
becommentarieerd. Hij vroeg opnieuw om een vergadering van 
redactie, uitgevers en medewerkers. Daarbij maakte hij melding 
van het feit dat er binnenkort meer van dat soort verzoeken te 
verwachten vielen.71

Brussaard werd uitgenodigd voor een redactievergadering, 
maar was verhinderd.72 De redactie meldde hem daarop per 
brief dat de weergave van het gesprek op 20 december zoals 
gepubliceerd was in Woord en Geest van 28 januari volgens 
alle betrokkenen conform de waarheid was.73 Mocht Brussaard 
dat blijven bestrijden, dan maakte hij daarmee impliciet zijn 
mederedacteuren uit voor leugenaar. Hij kon niet vergen dat 
de redactie over 20 december iets anders zou verklaren dan zij 
zich herinnerde. Een en ander riep wel de vraag op of hij nog lid 
van de redactie was. Daarover moest volkomen helderheid ko-
men. Om dat te bereiken eiste de redactie dat Brussaard alsnog 
het door hem gezegde op 20 december voor zijn rekening zou 
nemen. Wilde Brussaard om tactische redenen geen openhar-
tigheid over zijn standpunt, dan zou de redactie dat betreuren 
maar wel kunnen billijken. Kon hij de redactionele visie op de 
gang van zaken tijdens de vergadering van 20 december niet 
voor zijn rekening nemen, dan wilde men hierover en over 
enkele andere door hem aan de orde gestelde punten overleg-
gen. Daarbij zou ook de vraag aan de orde komen of hij lid kon 
blijven van de redactie.74
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Muitende medewerkers
Zoals gezegd had Brussaard de redactie gemeld dat ze nog meer 
verzoeken om een vergadering zou ontvangen. Geen wonder 
dat hij ervan wist, hij had de zaak zelf opgezet. Inderdaad ont-
ving de redactie kort daarop een aantal brieven waarin melding 
werd gemaakt van de moeite die men had met de richting waarin 
Woord en Geest zich de laatste tijd ontwikkelde, in het bijzon-
der met het redactionele beleid ten opzichte van Brussaard. 
Gevraagd werd om een vergadering van redacteuren, mede-
werkers en uitgevers. Geelkerken ontving zeven brieven, met 
in totaal 19 handtekeningen.75 Geelkerkens vriend H.F. Punt uit 
Rotterdam sprak van een aanval op de redactie.76 Die typering 
geeft aan hoeveel pijn deze scheiding der geesten deed.
   Geelkerken kon niet anders dan een vergadering uitschrij-
ven. De redactie, hoewel daartoe niet verplicht omdat zij niet 
werkte in opdracht van de medewerkers, verklaarde zich 
bereid inlichtingen te verstrekken over haar werkwijze. Com-
mentaar daarop was welkom.77 Maar zij was pijnlijk getroffen 
door het afkeurend oordeel over het gevoerde beleid. Niemand 
had hierover inlichtingen gevraagd, het oordeel was niet on-
derbouwd. Om te voorkomen dat de discussie zou verworden 
tot een onvruchtbare gedachtewisseling, verzocht de redactie 
de briefschrijvers om hun bezwaren onder woorden te brengen 
en haar die schriftelijk te doen toekomen. Van haar kant was 
de redactie bereid om inlichtingen te verschaffen over zaken 
die tot nog toe niet waren gepubliceerd. Een buitengewoon 
suggestieve opmerking, die nooit werd hard gemaakt.
   Voordat de confrontatie met de muitende medewerkers plaats 
zou vinden, deed de redactie nog één poging om met Brussaard 
alleen in gesprek te komen, maar deze weigerde.78 Hij stelde dat 
de kwestie ten diepste liep over het redactioneel commentaar 
van 28 januari 1927 en bleef van mening dat daarin sprake was 
van een tendentieuze weergave van het gesprek op 20 december 
1926. Hij voelde in deze visie gesteund door Buskes, die even-
eens op die vergadering aanwezig was geweest. Omdat men 
blijkbaar zich dezelfde vergadering zo verschillend herinnerde, 
wenste hij geen ander overleg dan het door hem gevraagde 
overleg tussen medewerkers en redactie. Zijn aanblijven als 
redacteur maakte hij afhankelijk van het doorgaan van deze 
vergadering.79
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Het lukte de reactie dus niet om Brussaard van zijn medestan-
ders onder de medewerkers te isoleren. Alles kwam aan op 
het gesprek met hen. Viel er wat van te verwachten? De uit-
nodiging was formalistisch, hooghartig en zuur. Ook al moet 
dat wellicht verklaard worden uit het feit dat de redactie wist 
dat deze actie van Brussaard uitging, het betekende ook dat 
zij niet besefte wat er op het spel stond. Had Geelkerken niet 
gelezen hoe Buskes hem waarschuwde voor de ingeslagen weg? 
Begreep hij niet dat als lezers vroegen om de rubriek Ingezonden 
stukken te stoppen, er echt wat aan de hand was?80 Besefte hij 
niet hoeveel weerstand de stukjes van Van den Brink bij velen 
opriepen? Zag hij niet dat Woord en Geest inderdaad, met de 
woorden van Buskes, een ‘agressief-polemische richting’ in-
sloeg?81 Zo niet, dan moest het hem nu wel gaan dagen. Want 
het waren deze zaken, meer dan de kwestie-Brussaard, die de 
medewerkers vooral naar voren brachten. L. van der Horst en 
zijn vrouw hadden zich al teruggetrokken, bij sommige ande-
ren was de grens bijna bereikt.82 Het was de toon waaraan men 
zich ergerde, het waren de stukjes van Van den Brink die door 
bijna alle brievenschrijvers werden genoemd, het blad was een 
partijblad geworden, voortdurend in verweer tegen de synode 
van Assen (1926). Daar had men genoeg van. Opvallend is dat 
men op de handelwijze van Brussaard niet zo veel commentaar 
had, maar wel op de wijze waarop de reactie met hem was om-
gegaan. Geen wonder, Brussaard had de briefschrijvers niet 
voor niets opgeroepen om een vergadering te eisen. Hij wist 
wie hij daarvoor uitnodigde.
   Het moet Geelkerken duidelijk zijn geworden dat de toe-
komst van Woord en Geest op het spel stond. Hij moest een 
offer brengen, want als er niets gebeurde zou het blad een 
gevoelig aantal medewerkers verliezen. De vergadering vond 
plaats op 14 maart 1927.83 In de brief die de medewerkers naar 
aanleiding van die vergadering werd toegezonden, sprak de 
redactie uit dat Woord en Geest geenszins een kerkelijk par-
tijorgaan mocht worden en ten volle ruimte moest bieden aan 
auteurs van gereformeerde confessie, ook als zij geen lid van het 
hv waren.84 Verder wilde de redactie de opname van artikelen 
en ingezonden stukken die rechtstreeks op Assen sloegen tot 
het uiterste beperken en waren er plannen om de rubrieken 
Kerkelijk leven en Kerknieuws te reorganiseren. Een motie van 
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Buskes om in klein comité de zaken uit te praten, waarbij beide 
partijen iemand mochten meenemen, had het in eerste instantie 
niet gehaald. Maar omdat Brussaard voet bij stuk hield, moest 
de redactie ook op dit punt toegeven.85 Blijkbaar durfde zij 
het niet aan om achter dit hoofdstuk zonder meer een punt te 
zetten. Maar het was niet gemakkelijk gegaan, en uit een brief 
van Brussaard krijg ik bepaald de indruk dat de vergadering 
met de medewerkers enigszins stroef was verlopen. Maar de 
muitende medewerkers konden niet anders dan tevreden zijn 
met de ontwikkelingen. Hun boodschap was overgekomen. Er 
moest gepraat worden.

Met enige moeite lukte het om een vergaderdatum te vinden. 
Overeengekomen werd dat Brussaard zich op 2 mei zou laten 
bijstaan door Buskes en Theyse, de redactie door Z.W. Sneller 
en E.L. Smelik.86 Nadat men met elkaar had gesproken, kwam 
een conceptverklaring in de loop van die maand gereed.87 
Daarin sprak de redactie uit dat zij het betreurde in haar artikel 
van 28 januari mondelinge uitlatingen betrokken te hebben van 
Brussaard, die naar diens oordeel niet juist waren weergegeven. 
In de tweede plaats verklaarde de redactie dat zij het met het 
standpunt van Brussaard niet eens was, maar het desondanks 
op prijs zou stellen hem als lid van de redactie te behouden. Hij 
stemde immers ten volle in met de grondgedachten van Woord 
en Geest, dat een algemeen gereformeerd weekblad was en niet 
alleen een blad voor leden van het hv.
   Brussaard kon met dit concept wel leven, hoewel hij enkele 
kleine wijzigingen op prijs zou stellen; Geelkerken had er pro-
blemen mee.88 Hij vond daarin de overige redactieleden aan 
zijn zijde en ontwierp een nieuwe verklaring.89 Daarin sprak 
de redactie uit het te betreuren dat de mondelinge uitlatingen 
van Brussaard in hun commentaar van 28 januari waren betrok-
ken. Wel hield de reactie vol dat dit zo nauwkeurig mogelijk 
was geschied. Ook in deze verklaring werd uitgesproken dat 
Woord en Geest geen blad van een kerkelijke groepering was, 
maar een gereformeerd weekblad wilde zijn dat leiding gaf aan 
een bepaalde stroming in het gereformeerde leven. Maar – en 
dat was het punt – die stroming kenmerkte zich onder meer 
hierdoor dat zij zich niet kon verenigen met de uitspraken en 
beslissingen van de Asser synode en de opvattingen die daar-
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aan ten grondslag lagen, wilde bestrijden. Kortom, waar men 
in eerste instantie aan de medewerkers had toegezegd dat de 
redactie een minder polemische koers voorstond, werd dat 
hiermee weer teruggenomen.
   Brussaard reageerde in een brief aan de vier getuigen, dat het 
hem als gevolg van de houding van de redactie onmogelijk was 
om als redacteur aan te blijven en verzocht hun dit aan de re-
dactie te willen meedelen.90 Deze bracht de andere medewerkers 
van de gebeurtenissen op de hoogte.91 Woord en Geest van 29 
juli 1927 vermeldde: ‘Ds. Joh.C. Brussaard is afgetreden als lid 
van de redactie en verzocht zijn naam uit de kop van dit blad 
te verwijderen.’ Enkele weken later volgde een uitvoerige ver-
antwoording.92 Daarmee had de redactie toch haar zin gekregen. 
Brussaard maakte geen deel meer uit van de redactie van Woord 
en Geest. Van de medewerkers zegden L. van der Horst en zijn 
vrouw reeds aan het begin van de kwestie-Brussaard hun me-
dewerking op, in de loop der maanden trok J.Th.R Schreuder 
zich terug, nu, aan het eind van het proces, deed ook L. Bouman 
dat.93 Ook wat betreft het andere punt, de agressieve, polemi-
sche koers, veranderde er wel iets, maar niet veel. Het nummer 
van 10 december 1926 was bijna geheel aan Assen gewijd, op de 
meditatie en het feuilleton na. In het nummer van 30 september 
1927 – het laatste van de tweede jaargang – waren drie van de 
zeven pagina’s aan Assen en wat daarmee samenhing gewijd. 
Het is een verandering, maar vrij van Assen was het blad nog 
niet. Geelkerken en Van den Brink konden Assen nog niet mis-
sen. Maar had Woord en Geest toekomst als de stofwolken van 
de kwestie-Geelkerken waren neergedaald?

Noten
 1. Zie hierover Harinck, De Reformatie, 38-111.
 2. Zie bijvoorbeeld ag, 40, Brieven en stukken 1920-1925, 12 juli 1921, 

van H.W. van der Vaart Smit aan Geelkerken. Voor de geruchten J.C. 
de Moor, ‘Stroomingen in de Gereformeerde Kerken’, De Heraut, 12 
november 1922, naar aanleiding van een stuk in het Handelsblad van 
1 november 1922, waarin sprake was van een nieuw blad voor de 
Jongeren. De Moor reageerde sarcastisch en verdacht Smit ervan de 
auteur te zijn. Zie ook ag, 73, Ordner zonder aanduiding, alfabetisch ca 
1921-1925, 25 december 1922, van Uitgeversmaatschappij Holland aan 
J.G. Geelkerken, die wel belangstelling had om uitgever van dat blad 
te worden.
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 3. Uit de respons kan worden opgemaakt dat het ging om 23 maart 
1923.

 4. ag, 73, Ordner zonder aanduiding, alfabetisch ca 1921-1925, 19 maart, 
25 april en 6 juni 1923, van A.G. Wolf aan J.G. Geelkerken. Alle stuk-
ken betreffende deze zaak zijn opgeborgen onder de letter O (Eigen 
Orgaan).

 5. Hij ontkende dat zijn houding werd ingegeven door de geruchten die 
de ronde deden over het ‘vroegere leven’ van Smit. Deze geruchten 
betroffen een verbroken verloving. In 1924 vond er een classikaal 
onderzoek naar Van der Vaart Smit plaats, zie saa, aca, 12 en 13, 
Notulen classis, 12 maart 1924 (benoeming commissie van onderzoek), 
11 juni 1924 (verslag).

 6. ag, 73, Ordner zonder aanduiding, alfabetisch ca 1921-1924, 20 maart 
1923, van E.D. Kraan aan J.G. Geelkerken; 19 maart 1923, van J.W. 
Siertsema aan J.G. Geelkerken.

 7. ag, 73, Ordner zonder aanduiding, alfabetisch ca 1921-1925, 19 maart 
en 28 april 1923, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.

 8. ag, 40, Brieven en stukken 1920-1925, 11 april 1923, van H.W. van 
der Vaart Smit aan J.G. Geelkerken; ag, 73, Ordner zonder aanduiding, 
alfabetisch ca 1921-1925, 21 april en 11 mei 1923, van H.W. van der 
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.

 9. Zie hierover Tj. Ebbens, ‘Beroering door de opvoering. Studentento-
neel aan de Vrije Universiteit 1920-1926’, DNK 26 (2003) no 58, 23-
42.

 10. Zie Harinck, De Reformatie, 105-111.
 11. ag, 66, Stukken betreffende Saul en David etc, (2), 2 december 1924, van 

P. Keuning aan J.G. Geelkerken.
 12. ag, 37, Aantekeningen catechese en correspondentie, 1920-1924, 8 decem-

ber 1924, van B. Wielenga aan J.G. Geelkerken.
 13. ag, 37, Aantekeningen catechese en correspondentie, 1920-1924, 13 de-

cember 1924, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
 14. ag, 37, Aantekeningen catechese en correspondentie, 1920-1924, 15 de-

cember 1924, van P. Keuning aan J.G. Geelkerken.
 15. ag, 37, Aantekeningen catechese en correspondentie, 1920-1924, 27 de-

cember 1924, van P. Keuning aan J.G. Geelkerken.
 16. ag, 66, Stukken betreffende Saul en David etc (2), bevat correspondentie 

met Brussaard en Buytendijk over het concept van Geelkerken. Van 
den Brink is kennelijk iets later aan de redactie toegevoegd.

 17. ag, 61, ‘Archief’ 1925 Woord en Geest, mei 1925, van Joh.C. Brussaard, 
F.J.J. Buytendijk en J.G. Geelkerken aan belangstellenden. Gezien de 
reacties was het stuk al eerder verzonden. Harinck, ‘Crisis der cul-
tuur’, in: Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken, 18, ziet de invloed van 
Buytendijk. Hij verwijst naar diens afscheidsartikel in De Reformatie, 
25 april 1925.
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 18. Het is op het eerste gezicht niet duidelijk in welke zin er sprake zou zijn 
van ‘ontrouw’. Vermoedelijk ontrouw aan wat men zag als roeping.

 19. ag, 85, Correspondentie, 1924-1927, 23 februari 1925, van H.W. van 
der Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.

 20. ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 4 maart 1925, van A.G. Wolf aan 
J.G. Geelkerken.

 21. ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 27 februari en 7 maart 1925, van 
J.C. Aalders aan J.G. Geelkerken.

 22. ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 24 februari 1925, van C. Vermaat 
aan J.G. Geelkerken.

 23. ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 5 maart 1925, van L. van der Horst 
aan J.G. Geelkerken.

 24. ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 4 maart 1925, van C. van Gelderen 
aan J.G. Geelkerken.

 25. ag, 61, ‘Archief’ 1925 Woord en Geest, 2 april 1925, van H.C. Rutgers 
aan J.G. Geelkerken.

 26. ag, 61, ‘Archief’ 1925 Woord en Geest, 10 september 1925, van P. Keu-
ning aan J.G. Geelkerken.

 27. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 2 maart 1925, van W.M. le Cointre 
aan J.G. Geelkerken.

 28. Voor de uitnodiging aan potentiële medewerkers zie ag, 66, Stukken 
betreffende Saul en David, d.d. 17 juni 1925.

 29. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 11 juli 1925, van H.W. van der 
Vaart Smit aan E.M. Bosch en P. Keuning (afschrift).

 30. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 15 juli 1925, van H.W. van der 
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.

 31. ag, 94, Correspondentie1918-1950, 8 juli 1925, van W.M. le Cointre aan 
J.G. Geelkerken.

 32. Zie Herman Langeveld, Dit leven van krachtig handelen I, reg. i.v.
 33. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 10 juli 1925, van G. Wurth aan J.G. 

Geelkerken.
 34. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 31 juli 1925, van F.J.D. Theyse aan 

J.G. Geelkerken, mede namens F. Heemskerk.
 35. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 16 september 1925, van J.J. Buskes 

jr. aan J.G. Geelkerken.
 36. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 28 augustus 1925, van J.G. Geel-

kerken aan H.W. van der Vaart Smit (afschrift).
 37. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 22 september 1925, van H.W. van 

der Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.
 38. ag, 85, Correspondentie 1924-1927, 28 september 1925, van J.G. Geel-

kerken aan H.W. van der Vaart Smit (afschrift). Zie ook ag, 61, ‘Archief’ 
1925 Woord en Geest, 16 september 1925 van mevrouw Smit aan J.G. 
Geelkerken (telegram), die meldde dat Smit niet aanwezig kon zijn 
wegens verblijf in het buitenland.

05 Hoofdstuk 4 22-10-2012, 21:2499



100                                                                               hoofdstuk iv

 39. ag, 12, Brieven 1929, 30 september 1925, H.W. van der Vaart Smit aan 
J.G. Geelkerken.

 40. Op 1 oktober 1925 werd het contract tussen de vier redacteuren 
Geelkerken, Van den Brink, Brussaard, Buytendijk enerzijds en de 
uitgevers anderzijds getekend. Daarin was onder meer opgenomen dat 
Woord en Geest eigendom was van de uitgevers, dat de richting van 
het blad was vastgelegd in het rondzendschrijven van februari 1925 
en dat de uitgever toezicht hield op de ontwikkeling van het blad. Zie 
ag, 37, Pak met stukken, 1 oktober 1925, contract (getekend).

 41. ag, 46, Archief, vooral W & G, 9 oktober 1925, van P. Keuning aan 
J.G. Geelkerken.

 42. ‘Mededeeling’, Woord en Geest, 19 maart 1926. Dat was ook wat Geel-
kerken zelf trachtte duidelijk te maken in zijn artikel ‘Wat nu?’ dat 
verscheen in hetzelfde nummer van 19 maart 1926. Woord en Geest 
was niet opgericht ter wille van een kerkelijke procedure, zo stelde hij. 
Maar hij was niet bij machte om in het vervolg te laten zien dat het in 
Woord en Geest werkelijk om iets anders ging.

 43. J.G. Geelkerken, ‘Wat nu?’, Woord en Geest, 20 maart 1926. Zie verder 
ag, 54, Brieven 1925-1926, 20 maart 1926, van G. Wurth aan E.M. Bosch 
en P. Keuning.

 44. ag, 54, Brieven 1925-1926, 25 maart 1926, van G. Wurth aan J.G. 
Geelkerken, met bijlage, bedoeld om in Woord en Geest op te nemen. 
Geelkerken heeft dat niet gedaan, zoals hij ook geen verklaring van Le 
Cointre heeft opgenomen. Van Wurth ging het gerucht dat hij de gkn 
zou verlaten. Aan Geelkerken meldde hij dat daarvan niets waar was 
en dat hij dit gerucht had gecorrigeerd. Zie ag 41, Brieven 1926, van 
G. Wurth aan J.G. Geelkerken. Zie verder NRC, 19 maart 1926 (avond-
blad, a) en 22 maart 1926 (avondblad, d), G. Wurth, ‘Ingezonden’. In 
het genoemde nummer van 19 maart 1926 (avondblad, a) werd gesteld 
dat verwacht werd dat zo’n 30.000 à 50.000 mensen de gkn zouden 
verlaten.

 45. ag, 54, Brieven 1925-1926, 22 (26?) maart 1926, van W.M. le Cointre 
aan E.M. Bosch en P. Keuning.

 46. Plaats van samenkomst was het American Hotel in Amsterdam, de 
datum was 29 maart 1926.

 47. ag, 54, Brieven 1925-1926, van de redactie van Woord en Geest aan de 
medewerkers.

 48. ag, 54, Brieven 1925-1926, 1926, 6, 12 en 21 april 1926, van W.M. le 
Cointre aan redactie en uitgevers Woord en Geest. Over de bijdragen 
van Van den Brink als struikelblok ‘voor velen’ zie men ag, 54, Brieven 
1925-1926, 22 maart 1926, van W.M. le Cointre aan E.M. Bosch en P. 
Keuning.

 49. H.H. Kuyper, ‘Principieel verschil’, De Heraut, 2 mei 1926, met een 
stuk van Le Cointre dat was overgenomen uit het Bergen op Zoomsche 
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Kerkblad. Eerder berichtte De Heraut hierover op 25 april 1926. De 
afstand tussen het blad en de kwestie-Geelkerken was reeds in het 
eerste nummer van Woord en Geest beklemtoond.

 50. ag, 54, Brieven 1925-1926, 13 april 1926, van G. Wurth aan J.G. Geel-
kerken; ag, 61, ‘Archief’ 1925 Woord en Geest, 6 april 1926, W.A. Wier-
singa aan J.G. Geelkerken. Voor zijn oudere broer H.A. Wiersinga, zie 
ag, 26, Brieven 1925-1926, 13 augustus 1926, van H.A. Wiersinga aan 
J.G. Geelkerken.

 51. ag, 54, Brieven 1925-1926, 15 april 1926, van Th. Kuiper aan E.M. 
Bosch en P. Keuning. Eerder had hij Geelkerken in een bemoedigende 
brief gesteund waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat hij toen 
nog achter hem stond. Zie ag, 26, Brieven, 1925-1926, 12 maart 1926, 
van Th. Kuiper aan J.G. Geelkerken.

 52. ag, 26, Brieven, 1925-1926, 2 mei 1926, van L. Bouman aan J.G. Geel-
kerken.

 53. ag, 54, Brieven 1925-1926, 19 april 1926, van M.A.H. Stomps aan J.G. 
Geelkerken. Zie over haar M.J. Aalders, ‘Magda Stomps (1899-1979). 
Het leven van de eerste theologisch studente aan de vu’, DNK 34 (2011), 
no 75, 14-36.

 54. Woord en Geest, 1 oktober 1926, ‘Redactioneel’.
 55. ‘Mededeeling van de redactie’, Woord en Geest, 16 april 1926. Deels be-

trof dit de brief die per 1 april aan alle medewerkers was gezonden.
 56. Woord en Geest, 7 mei 1926, ‘Van de redactie’.
 57. Op 19 en 22 maart 1926 hadden in Utrecht samenkomsten plaatsgevon-

den van veronderstelde geestverwanten van Geelkerken. Le Cointre 
was daar aanwezig geweest en had die mening daar geventileerd. Zie 
ag, 70, Notulen van het Centraal Comité voor Advies en Leiding. In een 
ander verband kom ik hier op terug.

 58. De redactie bestond uit Geelkerken, Van den Brink, Buytendijk en 
Brussaard, maar in deze weken waren ook de uitgevers bij het redac-
tionele overleg betrokken. Voortaan noem ik hen niet meer apart. Alle 
correspondentie namens de redactie werd in deze weken afgehandeld 
door Geelkerken. Zie verder ag, 12, Kwestie-Brussaard, 17 december 
1926, van de redactie Woord en Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift), 
met een uitnodiging voor een overleg met de redactie. Over de aan-
wezigheid van Buskes zie HDC, Archief Buskes, inventarisnumer 120, 
Correspondentie met Joh.C. Brussaard, 18 december 1925, van Joh.C. 
Brussaard aan J.J. Buskes jr. Buytendijk was afwezig. Over Buytendijk 
zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 10 januari 1927, van F.J.J. Buytendijk 
aan J.G. Geelkerken.

 59. Woord en Geest, 31 december 1926, ‘Mededeeling van de redactie’. Zie 
ook de korte opmerking in Woord en Geest van 24 december 1926 (Be-
richt van de redactie), waarin deze mededeling werd aangekondigd.

 60. H.C. van den Brink, ‘Bedroevend’, ‘Geen midden-standpunt’, ‘Ds. 
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Brussaard’, ‘Desespereert niet’, Woord en Geest, 31 december 1926, in 
de rubriek Kerkelijk leven.

 61. J.C. Aalders, ‘Zonder voorbehoud zich voegen’, en: ‘Dan zou-wan-
neer’, Woord en Geest, 31 december 1926.

 62. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 28 december 1926, van H. Hasper aan J.G. 
Geelkerken. Een negatieve reactie op de mededeling van de redactie 
kwam van J.Th.R. Schreuder uit Amsterdam. Zie ag, 12, Kwestie-Brus-
saard, 3 januari 1927, van J.Th.R. Schreuder aan de redactie Woord 
en Geest. Mocht de redactie haar mening handhaven, dan zou hij zich 
als medewerker terugtrekken. Zie ook ag, 36, ‘Brieven enz.’ ca. 1926-
1929, 15 maart 1927, van J.Th.R. Schreuder aan de redactie Woord en 
Geest, waarin hij dat verzoek herhaalde. Vanaf 18 maart 1927 kwam 
zijn naam niet meer voor in de kop van Woord en Geest. Zie ook ag, 12, 
Kwestie-Brussaard, 14 april 1927, van J.Th.R. Schreuder aan de redactie 
van Woord en Geest, met een ingezonden stuk (dat niet geplaatst werd), 
waarin hij zijn redenen uiteenzette om zijn naam niet meer vermeld te 
willen zien staan. Zie verder 19 april 1927, van de redactie van Woord 
en Geest aan J.Th.R. Schreuder (afschrift), met een reactie op diens 
besluit.

 63. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 31 december 1926, van J. Tanis aan J.G. 
Geelkerken, namens Joh.C. Brussaard. De tekst was klaar maar wachtte 
nog op de laatste correcties.

 64. ag, 53, Losse stukken, 5 januari 1927, van H.C. van den Brink aan J.G. 
Geelkerken. Blijkbaar had Van den Brink een afschrift van Brussaard 
ontvangen.

 65. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 10 januari 1927, van F.J.J. Buytendijk aan 
J.G. Geelkerken, waarin hij meldde dat hij het stuk niet had ontvangen, 
gevolgd door een ongedateerde kaart met zijn oordeel over het stuk 
van Brussaard.

 66. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 10 januari 1927, van redactie Woord en 
Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift). Van P. Keuning (10 januari 1927), 
H.C. van den Brink (7 januari 1927) en F.J.J. Buytendijk (10 januari 
1927) was een instemmende reactie op de toegezonden conceptbrief 
gekomen.

 67. ‘Mededeeling van de redactie’, Woord en Geest, 21 januari 1927. Zie ook 
ag, 12, Kwestie-Brussaard, 19 januari 1927, van H.C. van den Brink 
aan J.G. Geelkerken, waarin hij enig commentaar gaf op de concept-
mededeling die Geelkerken had rondgestuurd. Toen publicatie van de 
toelichtende uiteenzetting uitbleef, werd de redactie vanuit Amsterdam 
dringend geadviseerd dat alsnog te doen in verband met onvrede te 
Bloemendaal, zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, van W. Sleumer en W.D. 
van der Heyde aan J.G. Geelkerken, 17 januari 1927 (telegram).

 68. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 25 januari 1927, van Joh.C. Brussaard aan 
de redactie Woord en Geest.

05 Hoofdstuk 4 22-10-2012, 21:24102



de start van woord en geest                                                   103

 69. Woord en Geest, 28 januari 1927, ‘Mededeeling van de redactie’. Zie 
ook ag, 12, Kwestie-Brussaard, 27 januari 1927, van F.J.J. Buytendijk 
aan J.G. Geelkerken met de mededeling: ‘Vereenig mij met publicatie’ 
(telegram). Van Van den Brink kreeg Geelkerken een afwijzende reac-
tie. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 26 januari 1927 (poststempel), van H.C. 
van den Brink aan J.G. Geelkerken. Punt van verschil was dat Van 
den Brink in Woord en Geest wilde uitspreken – conform de afspraak 
op 20 december 1926 – dat Brussaard geen lid meer van de redactie 
was. Hij noemde Brussaard ‘een slim, sluw man, die ons op sleeptouw 
neemt’. Hij vond hiervoor bij Geelkerken vooralsnog geen gehoor. Zie 
ook Joh.C. Brussaard, ‘Iets over mijn verklaring en voorstel’, Woord 
en Geest, 28 januari 1927.

 70. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 7 februari 1927, van Joh.C. Brussaard aan 
de redactie Woord en Geest.

 71. Van dat laatste maakte ook Buskes melding in een persoonlijk briefje 
aan Geelkerken, waarin hij uitdrukking gaf aan zijn moeite met de gang 
van zaken, ag, 12, Kwestie-Brussaard, 8 februari 1927, van J.J. Buskes 
jr. aan J.G. Geelkerken. Ook maakte hij enkele kritische opmerkingen 
over de kerkbeschouwing van Van den Brink. Het geheel ging zijns 
inziens steeds meer lijken op een herhaling van 1886. ‘In die richting 
ga ik niet mee.’ In ag, 36, ‘Brieven enz.’ ca. 1926-1929, 18 december 
1926, van J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken, uitte hij kritiek op de 
toon van veel stukken in Woord en Geest.

 72. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 17 februari 1927, van Joh.C. Brussaard aan 
J.G. Geelkerken.

 73. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 24 februari 1927, van de redactie Woord en 
Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift).

 74. Blijkbaar had hij weer een conceptbrief rondgezonden, want er was 
commentaar van Buytendijk en van Van den Brink. Zie ag, 12, Kwestie-
Brussaard, 23 februari 1927, van H.C. van den Brink aan J.G. Geelker-
ken; 24 februari 1927, van F.J.J. Buytendijk aan J.G. Geelkerken. In 
het ag bevinden zich twee versies van de brief aan Brussaard. Ik heb 
de meest uitgebreide versie hierboven weergegeven, omdat daarin de 
opmerkingen van zowel van Van den Brink als van Buytendijk zijn 
verwerkt. Zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 23 februari 1927, van H.C. 
van den Brink aan J.G. Geelkerken, en 24 februari 1927, van F.J.J. 
Buytendijk aan J.G. Geelkerken.

 75. Het betrof steeds een doorslag van dezelfde brief. Zie ag, 12, Kwes-
tie-Brussaard, februari 1927, van ? aan de redactie Woord en Geest. 
De brieven waren ondertekend door W.D. van der Velden, H.G. van 
Beusekom, L. van Andel, L. Bouman, J. Wirtz Czn, J.P. de Gaay Fort-
man, C.A. de Pater, F.J.D. Theyse, J.Th. R. Schreuder, J.J. Buskes, 
Magda Stomps, W. Sleumer, H.J. Pos, C.J. van der Horst-Oosterhuis, 
A. de Froe, W.D. van der Heyde, J.C. van Amstel-van Löben Sels. Eén 
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handtekening is onleesbaar. Dat Buskes had getekend, nam Geelkerken 
hem zeer kwalijk. Het was volgens hem slecht voor de samenwerking, 
ook in de gemeente. Zie Archief Buskes, 136, Correspondentie met Geel-
kerken, 12 februari 1927, van J.G. Geelkerken aan J.J. Buskes jr.

 76. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 12 februari 1927, van H.F. Punt aan J.G. 
Geelkerken. Punt had via Van den Brink van de actie vernomen.

 77. ag 12, Kwestie-Brussaard, 24 februari 1927, van de redactie Woord en 
Geest aan de medewerkers (afschrift).

 78. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 24 februari 1927, van de redactie Woord en 
Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift).

 79. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 8 maart 1927, van Joh.C. Brussaard aan de 
redactie Woord en Geest.

 80. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 1 februari 1927, van D. 
Klein aan de redactie Woord en Geest.

 81. ag, 36, ‘Brieven enz.’ ca. 1926-1929, ? januari 1927, van W. Schuurman 
(namens de bezwaarden te Andijk) aan de redactie Woord en Geest.

 82. Over Van der Horst en zijn vrouw zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 27 
februari 1927, van L. van der Horst en J.C. van der Horst-Oosterhuis 
aan de redactie van Woord en Geest. Reacties kwamen van J.C.H. de 
Pater, J.C. van Amstel-van Löben Sels; Magda Stomps; J.P. de Gaay 
Fortman, L. van Andel, W.D. van der Heyde, L. Bouman, J.J. Buskes 
en enkele anderen, van wie ik de handtekening niet kon ontcijferen.

 83. Een verslag is niet bewaard gebleven.
 84. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 4 april 1927, van de redactie Woord en Geest 

aan de medewerkers (afschrift). Blijkens een kladje in het handschrift 
van Geelkerken was er op 30 maart 1927 door de redactie over de 
resultaten van de vergadering van 14 maart vergaderd.

 85. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 21 maart 1927, van de redactie van Woord en 
Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift); 29 maart 1927, van Joh.C. Brus-
saard aan redactie Woord en Geest; 31 maart 1927, van redactie Woord 
en Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift); 4 april 1927, van redactie 
Woord en Geest aan de medewerkers (afschrift).

 86. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 9 april 1927, van Joh.C. Brussaard aan de 
redactie Woord en Geest; 11 april 1927, van H.C. van den Brink aan 
J.G. Geelkerken; 14 april 1927, van de redactie Woord en Geest aan 
Joh.C. Brussaard (afschrift); 25 april 1927, van Joh.C. Brussaard aan 
de redactie Woord en Geest; 28 april 1927, van de redactie Woord en 
Geest aan Joh.C. Brussaard (afschrift).

 87. ag, 12, Kwestie-Brussaard, Concept, ondertekend door Sneller, Smelik, 
Buskes en Theyse. Het is niet gedateerd, maar in deze vorm door Theyse 
op 13 juni 1927 aan iedereen toegestuurd. Zie ag 12, Kwestie-Brussaard, 
13 juni 1927, van F.J.D. Theyse aan redactie van Woord en Geest.

 88. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 23 mei 1927, van Z.W. Sneller aan J.G. Geel-
kerken; 4 juni 1927, van J.G. Geelkerken aan Z.W. Sneller (afschrift); 
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18 juni 1927, van Z.W. Sneller aan J.G. Geelkerken. Zie ook ag, 12, 
Kwestie-Brussaard, 4 juli 1927, van Joh.C. Brussaard aan J.J. Buskes 
jr. e.a. (afschrift).

 89. Blijkens de instemmende reactie van Buytendijk was Geelkerken de 
ontwerper ervan. Zie ag 12, Kwestie-Brussaard, 8 juli 1927, van F.J.J. 
Buytendijk aan J.G. Geelkerken. Een en ander werd aan de vier me-
dewerkers gemeld, zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 13 juli 1927, van 
de redactie Woord en Geest aan Sneller, Buskes, Smelik en Theyse 
(afschrift).

 90. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 13 juli 1927, van Joh.C. Brussaard aan J.J. 
Buskes jr. e.a. (afschrift), als bijlage van een brief van F.J.D. Theyse 
aan de redactie van Woord en Geest van 15 juli 1927.

 91. ag, 12, Kwestie-Brussaard, 23 juli 1927, van de redactie Woord en Geest 
aan alle medewerkers (afschrift).

 92. Woord en Geest, 12 augustus 1927, ‘Mededeeling’.
 93. ag, 36, ‘Brieven enz.’ ca. 1926-1929, 31 juli 1927, van L. Bouman aan 

de redactie van Woord en Geest.
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Na zijn breuk met Geelkerken trok Joh.C. Brussaard vaak op 
met de fam. Ridderbos. Van links naar rechts, achterste rij: 
onbekend, J. Ridderbos, C. Veenhof, N.H. Ridderbos, Joh.C. 

Brussaard.

05 Hoofdstuk 4 22-10-2012, 21:24106



woord en geest in later jaren                                                 107

De synode van Assen had binnen en buiten de kerken voor heel wat 
rumoer gezorgd, ook onder de medewerkers van Woord en Geest. 
Een paar van hen trokken zich eigener beweging terug, Brussaard 
werd door Van den Brink, Buytendijk en Geelkerken het redacteur-
schap onmogelijk gemaakt.1 Een zelfde proces van schifting voltrok 
zich in de kring van de Bond der Bezwaarden, in 1926 door onder 
anderen Geelkerken en Van den Brink opgericht om verschillende 
bezwaarden bij elkaar te brengen: mensen die de kerkelijke band 
wilden verbreken, en mensen die dat (nog) niet wilden doen. Maar 
voor die laatste groep was steeds minder plaats, zodat al spoedig de 
mensen die (nog) niet met de Gereformeerde Kerken wilden breken 
het veld moesten ruimen. In de zomer van 1927 waren de verhou-
dingen uitgekristalliseerd. Het Hersteld Verband richtte zich nog 
eenmaal tot de synode van de Gereformeerde Kerken. Dat gebeurde 
in de vorm van een getuigenis, maar was in feite een woord ten 
afscheid.2 Het was de welbewuste strategie van Geelkerken en Van 
den Brink om de zaken op scherp te zetten, ook als dat een breuk 
met geestverwanten betekende. Die waren er wel, maar ze gingen 
niet allemaal met hen mee. Mede als gevolg van de gekozen strategie 
kreeg het HV steeds meer iets van een mislukt project. In de NRC 
viel in het voorjaar van 1926 te lezen dat naar schatting zo’n 30 
á 50.000 mensen de Gereformeerde Kerken zouden verlaten en met 
Geelkerken zouden meegaan.3 Dat was een faliekante misrekening. 
Uiteindelijk verenigden zich slechts 5 á 7000 leden (doop- én belij-
dende leden samen) in het nieuwe kerkverband. Hoe zat dat met 
Woord en Geest? Net als het Hersteld Verband leidde Woord en 
Geest jarenlang een kwijnend bestaan. 

Met dat Brussaard door Geelkerken en Van den Brink op vak-
kundige wijze uit de redactie was verwijderd zonder dat dit had 
geleid tot een nieuwe opstand onder de medewerkers, waren de 

v
Woord en Geest in later jaren 
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problemen niet opgelost. Na een paar maanden trokken Smelik 
en Buskes aan de bel.4 Hun kritiek betrof onder meer het ontbre-
ken van een vaste lijn in de hoofdartikelen. Sommige thema’s 
kwamen meer dan eens aan de orde, andere, actuele thema’s 
in het geheel niet. Een tweede punt was dat artikelenreeksen 
soms werden onderbroken, meestal ten gunste van de rubriek 
Ingekomen. Deze stond niet altijd op het gewenste peil. Ook de 
kwaliteit van de boekbespreking achtten ze zeer onvoldoende. 
Er was, ondanks herhaaldelijke mondelinge en schriftelijke 
aanmerkingen, geen verbetering gekomen, zo concludeerden 
ze. Dat moest veranderen, anders zagen ze zich genoodzaakt de 
vraag onder ogen te zien of ze nog langer mee wilden werken 
aan Woord en Geest. 
   Eind februari 1928 beklaagde Van den Brink zich bij Geel-
kerken over het feit dat de uitgevers controle over de inhoud 
van zijn bijdragen hadden uitgeoefend.5 De wijze waarop dit 
was gebeurd – er was kennelijk niet met hem overlegd – achtte 
hij ontoelaatbaar. Bovendien hadden ze met Geelkerken onder 
één hoedje gespeeld. Een antwoord van Geelkerken is niet be-
waard gebleven, maar hier openbaart zich iets van de spagaat 
waarin Geelkerken zich moet hebben bevonden. Hij was zeer 
op Van den Brink gesteld, hij had hem hoog en hij kon hem 
niet missen bij het organiseren van het Hersteld Verband. Hun 
verhouding had in de verte iets van de verhouding tussen A. 
Kuyper en F.L. Rutgers. De laatste gaf kerkrechtelijk vorm aan 
de dromen van de eerste. Zo was het min of meer ook met de 
taakverdeling tussen Geelkerken en Van den Brink. Maar een 
jongere garde onder de hv-ers had moeite met toon en inhoud 
van veel bijdragen van Van den Brink. Geelkerken moest er 
iets mee. Was deze controle van de uitgevers een eerste poging 
om iets meer vat op de artikelen van Van den Brink te krijgen? 
Die wens zou uiteindelijk leiden tot het vertrek van Van den 
Brink uit de redactie. Als enige van de redactie plaatste hij zijn 
stukken zonder dat Geelkerken ze had ingezien. Toen men hem 
naar aanleiding van enig commentaar daarop enkele jaren later 
heel voorzichtig attent maakte en hem voorstelde om voortaan 
zijn stukken ook via Geelkerken naar de drukker te zenden, 
was hij diep beledigd en stapte uit de redactie.6 
   Maar zover was het in 1928 nog niet en de kritiek van Sme-
lik en anderen was luid en duidelijk. Die betrof niet alleen de 
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bijdragen van Van den Brink. Vandaar dat Geelkerken nog op 
een andere manier een poging deed om de kritiek onschadelijk 
te maken. In het voorjaar van 1928 werd Smelik uitgenodigd 
om tot de redactie toe te treden, ongetwijfeld bedoeld als een 
poging hem tegemoet te komen. Deze voelde zich vereerd, 
maar kon de uitnodiging niet zonder meer aannemen.7 Woord 
en Geest voldeed namelijk niet aan zijn verwachtingen. Op-
nieuw kwam hij met zijn kritiek. Het was zijns inziens in de 
eerste plaats nodig ‘van Assen af te komen’. Dat betekende 
concreet alle stukken over Assen weren en daarmee de rubriek 
Ingekomen ‘castigeeren’. Ook had hij kritiek op de toon van de 
polemiek. De kerkbodelectuur en de reactie op anderen (de ru-
briek Kerkelijk leven) leek hem weinig geschikt om het kerkelijk 
leven op hoger plan te brengen. Daarnaast kwam hij met zijn 
al eerder geuite wens om een vaste lijn, actuele thema’s, meer 
ruimte voor de leestafel en meer contact tussen medewerkers 
en redactie. Er vond een bespreking plaats en blijkbaar is die 
bevredigend verlopen, want Smelik trad toe tot de redactie. 
De leestafel werd aanzienlijk uitgebreid en er ging een brief 
uit naar alle medewerkers waarin gesproken werd over een 
vergadering om met elkaar te overleggen. Ook nu weer, net 
als een jaar tevoren, werden de medewerkers uitgenodigd om 
vooraf schriftelijk hun ideeën en bezwaren in te dienen.8 
    Van de reacties noem ik die van Theyse, die ervoor pleitte 
om niet alleen theologen in de redactie op te nemen. Bovendien 
wilde hij ook mensen van andere kerkelijke herkomst dan het 
hv in de redactie benoemd zien. Alleen dan zou het blad kun-
nen worden wat het bedoelde te zijn. Geen orgaan van een 
kerkelijke maar van een geestesrichting.9 Buskes herhaalde 
in zijn reactie wat Smelik eerder had opgemerkt en stelde dat 
Woord en Geest boven Assen moest uitkomen en de kwestie ‘zo 
radicaal mogelijk’ moest laten rusten. Ook moest de vraag aan 
de orde komen hoe Woord en Geest een niet-kerkelijk blad zou 
kunnen blijven. Het was hem al te zeer een blad van het hv 
geworden. Verder pleitte hij opnieuw voor een jaarplan.10

   De vergadering vond waarschijnlijk plaats in de loop van no-
vember 1928, maar ik heb er geen sporen van kunnen vinden.11 
Opvallend is wel dat vanaf 30 november van dat jaar Buskes 
een deel van de rubriek Kerkelijk leven verzorgde. Het andere 
deel bleef bij Van den Brink. Het verschil met de bijdragen 
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van Van den Brink is groot. Bij Van den Brink ging het over 
ds. J.L. Jaspers, in moeilijkheden vanwege Assen, het ging 
over onbetamelijke polemiek, Schriftaanranding, verslapt ver-
band, kerkelijke kleinzieligheid et cetera. Buskes schreef over 
de nieuwe Bijbelvertaling, over de ncsv, over Stanley Jones, 
en, zeer veel, over de oecumenische beweging. 
 
De Stichting Woord en Geest
Ondanks alle goede bedoelingen van uitgever, redactie en me-
dewerkers lukte het niet om Woord en Geest lonend te maken. 
Over de eerste jaren beschikken we niet over exacte cijfers, 
maar in de zomer van 1931 telde het blad zo’n 1300 abonnees, 
dat was ongeveer net zoveel als De Heraut.12 Waarschijnlijk 
waren het er vóór die tijd meer. Maar toen de strijd geluwd was, 
het hv zijn hoogtepunt had bereikt en de economische crisis 
zich deed voelen, was er in feite geen toekomst meer voor Woord 
en Geest. Dat was voor Bosch en Keuning reden om de redactie 
mee te delen op deze voet niet verder te willen gaan.13 

In een gesprek met Bosch en Keuning, dat nogal rumoerig 
schijnt te zijn verlopen, bracht Geelkerken naar voren dat de 
uitgevers niet alleen mensen gepolst hadden over de uitgave van 
een nieuw blad, speciaal gericht op de oecumenische beweging, 
maar ook melding hadden gemaakt van de minder goede gang 
van zaken bij Woord en Geest. Geelkerken verdacht de uitgevers 
er dus van dat ze ten koste van Woord en Geest een ander blad 
zouden willen beginnen. Dat laatste werd niet ontkend, maar 
Bosch en Keuning hadden niemand over het financieel tekort 
van Woord en Geest verteld. Een tekort dat ze overigens zelf 
hadden gedragen.14 Maar dat ging niet langer. Een ander mis-
verstand rees toen de redactie zich deskundig wilde laten voor-
lichten en had verzocht of H.J. Bekkering en H.H. Baggelaar de 
zaak eens mochten onderzoeken. Omdat Bekkering accountant 
was, hadden Bosch en Keuning dit verstaan als een vraag om 
een accountantsonderzoek. Dat was een regelrechte motie van 
wantrouwen, zo meenden zij.15 Even nog was overwogen Woord 
en Geest, Het Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken zooals die 
samenleven in Hersteld Verband en de Overtoomsche Kerkbode te 
combineren, maar daarin zagen de uitgevers in tweede instantie 
geen heil. De kosten zouden hoger zijn dan van Woord en Geest 
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alleen, de advertentieopbrengst zou niet hoger uitvallen, het 
aantal abonnees zou niet stijgen en bovendien achtten zij het 
niet waarschijnlijk dat de kerk van Amsterdam-Zuid zou willen 
meewerken. Geelkerken en de zijnen riepen daarop een stichting 
in het leven – Stichting Onze Pers, al spoedig omgedoopt tot 
Stichting Woord en Geest – om een soortgelijk blad als Woord 
en Geest uit te geven.16 Die stichting kocht uiteindelijk voor 
fl. 1.500,- de rechten op het weekblad van die naam en zette 
het blad voort.17 Een stichtingskapitaal van fl. 2.300,- werd 
bij elkaar gebracht; uit het stichtingsbestuur, de zogenaamde 
bestuursraad,18 werd een dagelijks bestuur benoemd;19 er werd 
een contract gesloten met de redactie20, en er werd een uitgever 
gezocht en gevonden.21 Mr. dr. A. van Deth werd redactiese-
cretaris. De medewerkers ontvingen een rondzendbrief om hen 
te informeren over wat er gaande was en hen te vragen of ze 
onder de nieuwe situatie ook hun medewerking wilden blijven 
verlenen. Niemand weigerde.22 
   Het blad kende met ingang van de 8e jaargang (1932-1933) 
veertig medewerkers. Dat waren er negen meer dan met ingang 
van de 3e jaargang (1927/1928). Ik telde achttien nieuwe namen, 
negen medewerkers hadden zich dus in die jaren teruggetrok-
ken. Onder hen Buytendijk, een van de oprichters, A. de Froe, 
uitgever P. Keuning, N.D. van Leeuwen, inmiddels hervormd 
predikant, en de Zuid-Afrikaan H.G. Stoker. Of dat veel was, 
valt alleen te zeggen als er vergelijkingsmateriaal zou zijn, maar 
dat is er niet. Wel is bekend dat Buytendijk zich niet meer geheel 
in gereformeerde kring thuis voelde, dat Keuning als uitgever 
ruzie met Geelkerken had gehad, dat De Froe langzamerhand 
van het christelijk geloof vervreemd raakte en dat Stoker het 
niet met de koers van het blad eens was. Men moest op hereni-
ging aansturen, vond hij.23 
   Een van de opvallende punten is dat de stichting zich zeer 
heeft ingespannen het blad aan de man te brengen. Er werden 
wekelijks honderd nummers door een twaalftal propagandisten 
gratis verspreid, aangestuurd door J.E.H. van der Bom, lid van 
de kerk van Amsterdam-Zuid.24 Maar ook dat mocht niet baten. 
Er was sprake van een gestage teruggang. In feite is de oplage 
gedurende de jaren dertig meer dan gehalveerd: van 1300 in 
1931 tot 660 in 1939.25 Overigens kende niet alleen Woord en 
Geest een halvering van de oplage, dat gold ook voor De Heraut. 
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Beide bladen hadden ongeveer een zelfde aantal abonnees. Met 
dit verschil dat de achterban van Kuyper buitenproportioneel 
omvangrijker was dan de achterban van Geelkerken. Zo slecht 
deed Woord en Geest het dus niet, relatief bezien. Alleen De 
Reformatie kende in deze jaren groei.26

   
Stichtingspenningmeester C.C.P. Ingwersen was in 1935 zeer 
somber gestemd over de toekomst van Woord en Geest. Het 
aantal abonnees liep gestaag terug.27 Op dezelfde vergadering 
constateerde Geelkerken dat er geen barthiaans blad bestond 
en dat de redactie graag een meer barthiaanse kleur wilde voor 
Woord en Geest, ‘zonder nu bepaald een Bartiaansch blad te 
zijn’. Daarmee zou men ook meer hervormde lezers aantrekken, 
zal de verwachting zijn geweest. Kennelijk had het dagelijks 
bestuur hiertegen geen bezwaar, want de redactie werd uit-
gebreid met K.H. Miskotte, D. Tromp, en J.A. van Nie, allen 
hervormd predikant, allen geporteerd van de barthiaanse 
theologie.28 Onder de medewerkers vinden we in deze jaren 
de hervormde predikanten J.R. Wolfensberger, H.C. Touw, 
R.B. Evenhuis en F.H. Landsman. Even zag het er naar uit dat 
de stichting daarmee het hoofd kon bieden aan de structurele 
problemen, maar na een lichte stijging van het aantal abonnees 
liep dat aantal vanaf oktober 1936 toch weer gestaag terug. 
   Een ander opvallend punt is de koerswijziging die plaats-
vond. Gedurende de eerste jaren, toen Geelkerken eindredac-
teur was en daarmee feitelijk alleenheerser, was er geen sprake 
van een eenduidig beleid. Als men maar tegen Assen was, was 
het goed. Maar het betekende wel dat alles in Woord en Geest 
gezegd kon worden. Er waren overtuigde aanhangers van het 
nationaalsocialisme en het fascisme, er waren ook overtuigde 
tegenstanders. Er waren aanhangers van de Oxford Groep, maar 
er was ook kritiek op deze vroomheidsbeweging. Er waren 
geharnaste pacifisten onder de medewerkers, er waren er die 
een leger noodzakelijk achtten. Er waren er die stemden op de 
Christelijk-Democratische Unie, er waren er die kozen voor de 
Anti-Revolutionaire Partij. Voor een zo’n overtuigd en prin-
cipieel man als Geelkerken is dit een opvallende zaak. Besefte 
hij dat hij geen keus had? Was hij bang alleen te komen staan? 
Realiseerde hij zich dat de markt te beperkt was om al te gepro-
fileerd naar buiten te komen? Hoe dan ook, het is in ieder geval 
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opmerkelijk. Woord en Geest had maar één verbindend thema: 
men moest tegen Assen zijn. Na 1935 lijkt dat te veranderen. 
Tijdens de redactievergaderingen althans werd herhaaldelijk 
de wens uitgesproken naar meer leiding en op sommige punten 
kwam die er ook.29 Maar ook dat kon het tij niet keren. 
   In 1939 constateerde men op een vergadering van de be-
stuursraad dat er nog slechts 660 abonnees waren en besloot 
men op zoek te gaan naar een uitgever ‘die zich meer voor het 
blad zou interesseeren, dan de tegenwoordige Drukkery’.30 
Dat bleek nog niet zo eenvoudig, en men kwam uiteindelijk 
met deze zelfde drukkerij overeen dat hij het weekblad zou 
overnemen, de stichting behield de volledige zeggenschap over 
de eerste zeven pagina’s van het blad, de achtste pagina was 
bestemd voor advertenties. De bedoeling was dat het aantal 
abonnees per 1 oktober 1940 t.o.v. 1 oktober 1939 vermeerderd 
zou zijn. Zo niet, dan zou het contract beëindigd worden en de 
eigendomsrechten weer worden overgedragen worden aan de 
Stichting.31 De toekomst van Woord en Geest leek verzekerd. 
   Het contract is nooit getekend. Uit een brief van uitgever 
Tamminga aan Van Deth kort na de Duitse inval blijkt dat het 
nummer van 10 mei wel was gezet, maar niet gedrukt, het 
eerste nummer na de Duitse inval verscheen op 31 mei 1940. 
Tamminga, die hierover schreef aan Van Deth, merkte bij die 
gelegenheid op dat de kwestie van een overeenkomst naar zijn 
mening beter even kon blijven rusten.32 De uitgave werd dus 
voortgezet op de oude voorwaarden. Toch verscheen eind sep-
tember het laatste nummer. Aan de uitgever schreef de redactie 
dat het feitelijk onmogelijk was om voldoende kopij te verkrij-
gen en dat het erg moeilijk was een eigen geluid te laten horen 
zonder in moeilijkheden met de bezetter te komen.33 Maar als 
men te voorzichtig was, dreigde het gevaar door de lezers te 
worden misverstaan. Met andere woorden: de situatie in bezet 
Nederland ontnam de redactie de vrijmoedigheid om vrijuit te 
spreken, maar men wilde ook niet de suggestie wekken zich 
zonder meer bij de situatie neer te leggen. Maar dat dit niet de 
enige reden was, blijkt wel uit de mededeling in het laatste num-
mer, dat verscheen op 27 september 1940. De redactie deelde 
de lezers mee de uitgave voorlopig te staken en noemde daarbij 
‘met name de materiële bezwaren’ die aan de uitgave verbonden 
waren. Uitbreiding van het aantal abonnementen, waarop her-
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haaldelijk was aangedrongen, was achterwege gebleven en viel 
‘onder de huidige omstandigheden’ ook niet te verwachten. De 
redactie eindigde met de wens dat ‘gunstiger omstandigheden 
een breeder medewerking in de toekomst te eeniger tijd het 
wederverschijnen van “woord en geest” mogelijk maken’.34 

Een opvolger voor Woord en Geest?
Tot verbazing van Geelkerken en enkele anderen verscheen in 
1945 In de Waagschaal, dat zich presenteerde als voortzetting 
van Woord en Geest.35 Geelkerken was ervan op de hoogte dat 
er een nieuw blad zou verschijnen, daar beoogd redacteur G.H. 
Slotemaker de Bruïne hem in april 1945 telefonisch had gepolst 
over eventuele plannen met Woord en Geest. Bij die gelegenheid 
had hij ook melding gemaakt van bestaande plannen om een 
nieuw blad te beginnen. Maar dit ging een stap verder: geen 
nieuw blad, maar een voortzetting van Woord en Geest. 
   In september 1945 ontving Geelkerken een brief van Joh. 
Winkler, beoogd redactiesecretaris van het nieuwe blad, die 
op advies van K.H. Miskotte de hulp van Geelkerken inriep.36 
Hij verzocht inzage in de lijst van intekenaren op Woord en 
Geest. Beschikte Geelkerken daarover niet, dan vroeg hij 
adressenmateriaal om de prospectus of het eerste nummer 
van het nieuwe blad naar toe te sturen. Het antwoord van 
Geelkerken is niet bewaard gebleven, maar op 21 september 
reageerde de uitgever dat het vanzelf sprak dat men niet de 
onjuiste indruk zou wekken alsof Woord en Geest in In de 
Waagschaal was opgegaan.37 Blijkbaar had Geelkerken zich 
in die trant uitgelaten. 
   Toen eind september 1945 de verschijning van In de Waag-
schaal in een prospectus werd aangekondigd, bleek de reactie 
te bestaan uit K.H. Miskotte, J.J. Buskes jr., K.H. Kroon, G.H. 
Slotemaker de Bruïne en Joh. Winkler. Gesteld werd dat het 
blad tot aan zijn opheffing in 1940 Woord en Geest had geheten 
en dat het zich onder die naam een eigen plaats en een eigen 
lezerskring had verworven. In overleg met de eindredactie, 
zo vervolgde de prospectus, was besloten dat het onder een 
nieuwe naam en een nieuwe redactie voortgezet zou worden. 
Dezelfde tekst verscheen op 6 oktober in het eerste nummer van 
In de Waagschaal als ‘Ons uitgangspunt’ en was ondertekend 
door de redactie. Van de toezegging van Winkler om geenszins 
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de indruk te wekken dat Woord en Geest in dit nieuwe blad was 
opgegaan, was dus niets terechtgekomen.
   Naar aanleiding hiervan reageerde Geelkerken met een dui-
delijke brief aan Winkler.38 Hij was van mening dat er sprake 
was van een valse voorstelling van zaken. Het nieuwe blad 
In de Waagschaal miste het recht te beweren dat het tot de 
opheffing in 1940 Woord en Geest heette. Het nieuwe blad was 
niet opgeheven, want het bestond in 1940 niet, evenmin was 
Woord en Geest opgeheven. Het blad had eind september 1940 
slechts opgehouden te verschijnen, aldus Geelkerken. Van de 
vijf heren in de kop van de prospectus hoorden er in 1940 twee 
tot de redactie van Woord en Geest (Slotemaker en Miskotte) 
en één (Buskes) was voordien lid van de redactie geweest. 
Deze heren hadden niet het recht te beweren dat zij Woord 
en Geest voortzetten. Het was eveneens onjuist te beweren, 
zo vervolgde Geelkerken, dat hiertoe besloten was in overleg 
met de eindreactie van Woord en Geest. ‘Het korte onderhoud 
dat ik op 22 april j.l. met de heer Sl. de B had geeft u daartoe 
allerminst geen recht.’ Hem was alleen gevraagd of hij plannen 
had Woord en Geest opnieuw te doen verschijnen. Die had hij 
niet. Maar wel had hij bij die gelegenheid gesteld dat Woord en 
Geest niet van hem was maar van een stichting, en dat de naam 
Woord en Geest gereserveerd moest blijven. Fijntjes herinnerde 
Geelkerken de uitgever aan diens mededeling dat hij geenszins 
de onjuiste voorstelling wilde wekken dat In de Waagschaal de 
voortzetting was van Woord en Geest. Dit gaf hem het vertrou-
wen dat men de onjuiste indruk die helaas reeds gewekt was, 
in het openbaar zou wegnemen. Een rectificatie van Geelkerken 
verscheen in Het Kerkblad.39

   A. van Deth, de vroegere redactiesecretaris van Woord en 
Geest, was verontwaardigd. Hij had het conceptantwoord van 
Geelkerken bij J.J.R. Schmal, voormalig medewerker, gelezen 
en vond het gedrag van ‘de Heeren, die “De Waagschaal” zijn 
gaan uitgeven hoogst onbehoorlijk’.40 Hij meende dat het hun 
te doen was geweest om toestemming te verkrijgen om dit blad 
uit te geven. Daarom hadden zij het voorgesteld alsof het een 
voortzetting van Woord en Geest was. Hij adviseerde Geelker-
ken de instantie die over de toestemming besliste hiervan in 
kennis te stellen.
   Slotemaker de Bruïne nodigde Geelkerken schriftelijk uit om 

06 Hoofdstuk 5 22-10-2012, 21:25115



116                                                                                hoofdstuk v

over deze kwestie van gedachten te wisselen.41 Ter inleiding op 
dat gesprek deed hij hem enkele opmerkingen toekomen naar 
aanleiding van het telefoongesprek dat ze 22 april j.l. hadden 
gevoerd. 
   Geelkerken had volgens hem gezegd dat hij geen plannen 
had Woord en Geest opnieuw uit te geven, en dat hij het niet 
waarschijnlijk achtte dat de Stichting die wel zou hebben. Hij 
had het daarom ook niet nodig gevonden nader bij de Stichting 
te informeren. Vervolgens, zo vatte Slotemaker het gesprek 
samen, had hij Geelkerken meegedeeld dat een deel van de 
vroegere redactie een weekblad wilde starten dat in de eerste 
plaats de abonnees van Woord en Geest wilde zien te krijgen. 
En in verband daarmee wilde men zich er bij het departement 
graag op beroepen dat het vrijgekomen debiet van Woord en 
Geest op het nieuwe blad kon over gaan. Geelkerken had daar-
tegen geen bezwaar, maar wilde niet dat men de naam Woord 
en Geest zou gaan voeren. Aldus Slotemaker.
   Geelkerken reageerde eveneens per brief en liep alle punten 
langs.42 Zo stelde Slotemaker terecht dat Geelkerken geen plan-
nen had gehad om het blad opnieuw uit te geven. Ook herin-
nerde hij zich gezegd te hebben dat hij niet wist of de Stichting 
plannen in die richting had, maar dat hij dat niet waarschijnlijk 
achtte. ‘Dat ik daaraan toegevoegd zou hebben het ‘onnoodig te 
achten ernaar te informeren’, is een vergissing uwerzijds.’ Dat 
de redactie hoopte de vroegere abonnees van Woord en Geest 
mee te krijgen, was door Slotemaker niet gemeld, evenmin 
dat men zich bij het departement erop wilde beroepen dat het 
vrijgekomen debiet van Woord en Geest ‘op het nieuwe blad 
kon overgaan’. Geelkerken ontkende daarom met nadruk dat 
hij ooit gezegd zou hebben dat hij daartegen geen bezwaar had. 
Wel wist hij zich te herinneren dat hij expliciet gezegd had dat 
de naam Woord en Geest gereserveerd was. Maar natuurlijk was 
hij bereid tot overleg. 

Ik neem aan dat er inderdaad een gesprek tussen Slotemaker en 
Geelkerken heeft plaatsgevonden. In ieder geval kon de redac-
tie van In de Waagschaal deze kritiek niet naast zich neerleggen, 
en ruim twee maanden later schreef Slotemaker opnieuw een 
brief over deze kwestie.43 Daarin deed hij een voorstel voor een 
rectificatie en zond hij Geelkerken een brief voor de Stichting 
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Woord en Geest met het verzoek die te doen toekomen aan het 
‘adres waar deze thuis hoort’. Als Geelkerken met de ontwerp-
rectificatie akkoord was en als het bestuur van de Stichting zou 
verklaren geen plannen voor heruitgave van Woord en Geest 
te hebben, zou ‘aan deze niet aangename aangelegenheid een 
einde gekomen zijn’. Geelkerken had op twee ondergeschikte 
punten commentaar, dat door de redactie van In de Waagschaal 
werd geaccepteerd. Ook Van Deth, Van Beusekom en Schmal, in 
1940 redacteuren van Woord en Geest, verklaarden zich hiermee 
akkoord.44 Verder had Geelkerken het bestuur van de Stichting 
voorgesteld aan In de Waagschaal te schrijven dat het geen 
plannen had tot het heruitgeven van Woord en Geest.45

   In het nummer van 1 juni 1946 verscheen in In de Waagschaal 
de gewenste rechtzetting. Uitgever en redactie spraken uit dat 
de mededelingen in het najaar van 1945 over de verhouding 
tot Woord en Geest ‘achteraf onjuist bleken te zijn’. De bedoe-
ling destijds was geweest tot de vaststelling te komen dat er 
geen plannen bestonden om Woord en Geest opnieuw te laten 
verschijnen en te wijzen op een bepaalde overeenkomst tussen 
een gedeelte van de toenmalige redactie van Woord en Geest 
en de huidige van In de Waagschaal.46 Redactie en uitgeefster 
hoopten toen ook dat de lezerskring van Woord en Geest voor 
een aanmerkelijk deel op In de Waagschaal zou overgaan, zodat 
wij ‘in het geheel der Nederlandse periodieken met geestelijke 
inhoud “Woord en Geest” zouden kunnen opvolgen’. Thans, zo 
stelde men, kon de eindredacteur van Woord en Geest zich met 
deze gedachtegang verenigen, de Stichting had gemeld geen 
plannen tot heruitgave te hebben.47 Uitgeefster en reactie be-
treurden het destijds niet geverifieerd te hebben of hun lezing 
van het gevoerde overleg overeenkwam met de lezing van de 
eindredacteur van Woord en Geest en betuigden hun spijt over 
enkele uitdrukkingen die de indruk konden wekken van een 
nauwere relatie tussen Woord en Geest en In de Waagschaal dan 
er in werkelijkheid bestond. Het verheugde hen, zo eindigden 
uitgeefster en redactie, dat de eindredacteur van Woord en Geest 
zich met de tekst van deze rechtzetting kon verenigen. 

Van Deth had natuurlijk gelijk met zijn taxatie. Toen Slotema-
ker voor het eerst met Geelkerken contact had en hem vroeg 
naar plannen met Woord en Geest, was er sprake van een Tijde-
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lijk Persbesluit, dat geldig bleef tot 18 september 1945.48 Daarin 
werd onder meer bepaald dat voor elke uitgave toestemming 
moest worden verleend. Uitgezonderd waren onder meer de 
bladen die voor 1 januari 1943 waren gestopt. Daarnaast moest 
de commissie beoordelen of de betrokken personen tijdens de 
bezetting de belangen van de vijand hadden gediend. Een 
derde bepaling (het zogenaamde ordeningsartikel) betrof het 
oogmerk van de uitgave: was dat alleen het maken van winst, 
dan werd dat geacht schadelijk te zijn voor een gezond perswe-
zen. In dat kader was een blad als In de Waagschaal helemaal op 
zijn plaats, behalve dan dat het niet eerder had bestaan. 
   In de zomer van 1945 kwam er een nieuw persbesluit. Zui-
vering en papiervoorziening vielen onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, alle andere zaken onder het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Dit Tijdelijk Pers-
besluit 1945 trad op 18 september 1945 in werking, maar de 
voorbereidingen waren al enige weken in volle gang. De nadruk 
kwam te liggen op de toetsing van personen, het zogenaamde 
‘ordeningsartikel’ bleef achterwege. Belangrijkste taak van de 
Commissie voor de Perszuivering (cpz) was het uitgeven van 
verschijningsvergunningen en de invoering van een het certi-
ficaat van geen bezwaar, de Persraad kreeg taken op het gebied 
van het verschijnen van bladen. 
   Het archief van de cpz geeft geen treffers, het archief van de 
Persraad is nog niet voor wetenschappelijk onderzoek toegan-
kelijk en een archief van het bureau dat de papiertoewijzing 
regelde heb ik niet kunnen vinden.49 Maar als we alles bij elkaar 
optellen valt er veel voor de verdenking van Van Deth te zeg-
gen. Als In de Waagschaal de opvolger was van Woord en Geest 
kon het zonder meer verschijnen, ook al omdat de redacteuren 
van onbesproken gedrag waren. Daarbij kwam dat men met een 
verwijzing naar het debiet van Woord en Geest een beroep kon 
doen op papierdistributie. 

Voor zover mij bekend heeft Geelkerken geen klacht ingediend, 
zoals Van Deth hem had geadviseerd, en werd de zaak door mid-
del van genoemde rectificatie geschikt. Daarmee was de kwestie 
uit de wereld. Dat neemt niet weg dat alles erop wijst dat de 
toenmalige redactie van In de Waagschaal een scheve schaats 
heeft gereden. Geelkerken hield zijn archief zeer nauwkeurig 
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bij. Hij kon natuurlijk geen bezwaar maken tegen plannen om 
een nieuw blad te gaan uitgeven, maar hij kon ook niet suggere-
ren dat raadpleging van de Stichting Woord en Geest niet nodig 
was, zoals Slotemaker zich meende te herinneren. Geelkerken 
had een veel te juridische manier van denken om zoiets toe te 
zeggen, hij wist heel goed dat het blad eigendom was van een 
stichting en dat die stichting een bestuur had. Daarbij komt, aan 
de andere kant, dat de oprichters van het nieuwe blad er alle 
belang bij hadden om zich bij de overheid te kunnen profileren 
als voortzetting van een blad dat reeds in het eerste oorlogsjaar 
gestopt was. Ook is er een groot verschil met wat men in oktober 
1945 daadwerkelijk schreef over de relatie van het nieuwe tot 
het oude blad en de intentie zoals die een half jaar later in de 
rectificatie werd verwoord. Dat verschil gaat niet om bijzaken, 
maar betreft de kern van de zaak. Het was inderdaad een ‘niet 
aangename aangelegenheid’.50 Hoe G.G. de Kruijf en anderen, 
ter gelegenheid van de uitgave van een aantal artikelen van 
Miskotte in 1982 tot de conclusie zijn gekomen dat de ‘kring 
van personen die als redactie en medewerkers in Woord en Geest 
hadden geschreven’ bijna geheel in In de Waagschaal  terug 
wordt gevonden, is me een raadsel.51 Slotemaker én de redactie 
uit 1945 hebben zelf zeer goed beseft dat er iets fundamenteel 
niet in orde was geweest toen ze hun blad presenteerden als 
opvolger van Woord en Geest, en anders hebben ze dat snel na 
het verschijnen van het eerste nummer kunnen opmaken uit 
de reactie van Geelkerken.
   Dat Geelkerken hierover zeer boos is geweest, leid ik af uit 
de ontwerpen van zijn brieven hierover. Meer dan andere 
ontwerpbrieven die van zijn hand bewaard zijn gebleven, zijn 
deze gecorrigeerd en wel op zo’n manier, dat ze bijna onleesbaar 
zijn. Indertijd waren er ook bij de start van De Reformatie en 
Woord en Geest problemen geweest, maar dat nu zijn hervormde 
vrienden hierbij betrokken waren, zal hem extra pijn hebben 
gedaan. Er stond echter teveel op het spel (de hereniging met 
de Hervormde Kerk) dan dat hij zich hierover een groot conflict 
kon permitteren. Hij moest zich wel inhouden. Wellicht om 
deze reden had hij geen abonnement op In de Waagschaal. Toen 
J. van Wier in het najaar van 1955 een serie artikelen over de 
kwestie-Geelkerken schreef, kende hij ze niet. Een bevriende 
relatie zorgde dat hij ze alsnog kon lezen.52 
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Noten
 1. Zie hierover het vorige hoofdstuk.
 2. Voor de tekst van het getuigenis zie men Acta GS Groningen 1927, Bij-

lage cxix. Zie ook H.C. van den Brink, ‘Het getuigenis onzer kerken’, 
Het Kerkblad, 21 mei 1933.

 3. Zie NRC, 19 maart 1926 (avondblad, a). 
 4. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, oktober 1927, van E.L. 

Smelik en J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken. Dat de brief niet nader is 
gedateerd hangt hiermee samen dat dit het ontwerp is dat door Smelik 
aan Buskes ter hand was gesteld met de mogelijkheid om nog correcties 
aan te brengen of aanvullingen te doen. Buskes heeft daarvan geen 
gebruik gemaakt. Zie ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 14 
oktober 1927, van J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken.

 5. ag 9, Correspondentie 1928, 29 februari 1928, van H.C. van den Brink 
aan J.G. Geelkerken.

 6. Zie ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1930-1939, 12 september 1934, van 
A. van Deth aan H.C. van den Brink, naar aanleiding van een vergade-
ring der redactie; 18 september 1934, van H.C. van den Brink aan A. 
van Deth; 25 september 1934, A. van Deth aan H.C. van den Brink; 27 
september 1934, van H.C. van den Brink aan A. van Deth; 10 oktober 
1934, van A. van Deth aan H.C. van den Brink. 

 7. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 4 mei 1928, van E.L. Smelik 
aan J.G. Geelkerken.

 8. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 5 juli 1928, van de redactie 
van Woord en Geest aan de medewerkers (afschrift).

 9. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928 , 12 augustus 1928, van 
F.J.D.Theyse aan de redactie Woord en Geest.

 10. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 12 september 1928, van J.J. 
Buskes jr. aan de redactie Woord en Geest.

 11. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 3 november 1928, van J.P. 
de Gaay Fortman aan de redactie van Woord en Geest, met een afmelding 
voor de vergadering. Zo ook J.C. Wirtz aan de redactie van Woord en 
Geest, 16 november 1928.

 12. Zie ag, 85, Bescheiden Stichting W & G, Notulen dagelijks bestuur, 3 
september 1931. Voor oplagecijfers zie Bijlage 13. 

 13. ag 37, Pak met stukken, 28 april 1931, van Bosch en Keuning aan de 
redactie Woord en Geest. Stukken en brieven over deze periode ook 
in ag, 50, ‘Archief’ 1912-1945. In eerste instantie was dat alleen de 
mening van de uitgevers, maar wie de teruggang in het aantal abon-
nees gedurende de volgende jaren op zich laat inwerken, kan niet 
anders dan hen gelijk geven. Gezien de financiële problemen werd de 
medewerkers verzocht af te zien van hun honorarium. De Bond van 
Bezwaarden besloot vanaf 1933 jaarlijks een bedrag aan de Stichting 
te schenken. ag, 37, Stichting Woord en Geest jaarstukken 1934-1940, 
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bevat accountantsrapporten over de genoemde jaren. Ook van de jaren 
1932 en 1933 zitten deze stukken erbij. 

 14. Over het jaar 1931-1932 werd het tekort geschat op fl. 3.600,-. Zie ag 
37, Pak met stukken, 11 juni 1931, van E.M. Bosch en P. Keuning aan 
H.J. Bekkering. Zie ook ag, 85, Bescheiden Stichting W & G, Gespreks-
verslag van een overleg d.d. 9 juni 1930 met Bosch en Keuning, in 
een mapje met bescheiden over de voorbereiding van de op te richten 
stichting. Daaruit blijkt dat het tekort in 1930 fl. 1.800,- was geweest, 
maar dat sedertdien het aantal abonnees met 200 was teruggelopen, 
hetgeen neer kwam op fl. 1.000,- minder aan opbrengst. Ook was de 
advertentieopbrengst teruggelopen met fl. 800,-

 15. ag, 37, Pak met stukken, 22 mei, 2 en 11 juni 1931, van E.M. Bosch en 
P. Keuning aan de redactie van Woord en Geest. Een gesprek tussen 
Bosch en Keuning enerzijds en Baggelaar en Bekkering anderzijds vond 
plaats op 9 juni 1931. Zie ag, 85, Bescheiden W&G, in een mapje met 
bescheiden over de voorbereiding van de op te richten stichting. 

 16. ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen bestuursraad, 14 juli 1931. Ook in 
ag 37, Pak met stukken, bevindt zich allerlei materiaal over de voor-
geschiedenis. Zie verder ag, 80, Archiefstukken, 16 mei 1931, van J.G. 
Geelkerken aan een aantal bekenden, met een uitnodiging om over de 
toekomst van Woord en Geest te spreken. Uitgenodigd werden H.H. 
Baggelaar, H.J. Bekkering, C. Bijlenga, J.C. van der Does, P.L. Gerritse, 
C.C.P. Ingwersen, D. Kok, G. Koster, D. Lijberse, H.J. Munnik, H.F. 
Punt, Chr. Zevenbergen; H. van Haeringen, D.G.J. baron van Heem-
stra, A. Holl, J.H. Hultzer, K. Scheps, J.J.R. Schmal, P. Steenstra, J. 
Trap, J. Veldhuizen van Zanten. 

 17. ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen dagelijks bestuur, 3 september 
1931.

 18. Per 5 oktober 1931 maakten deel uit van de bestuursraad H.C. van den 
Brink, C.C.P. Ingwersen, H.J. Bekkering, J. Warner, D. Lijberse, J. 
Nijenhuis, D.G.J. baron van Heemstra, J.H. Hultzer, J.C. van der Does, 
IJ. Buys, B.H. Blankenberg, W.J. Rot, H.H. Baggelaar, J.G. Geelkerken, 
D. Simoons jr. 

 19. Op 24 november 1931 bestond het dagelijks bestuur uit Geelkerken, 
D. G.J. van Heemstra, H.H. Baggelaar, H.J. Bekkering jr en C.C.P. 
Ingwersen. Zie ag, 85, Stukken Woord en Geest, notulen bestuursraad, 
24 november 1931.

 20. Zie ag, 37, Pak met stukken, Contract, d.d. 2 november 1931. Geelker-
ken werd eindredacteur, Van Deth werd redactiesecretaris. Behalve uit 
Geelkerken en Van Deth bestond de redactie uit Smelik, Buskes, Van 
den Brink en Van Beusekom.

 21. Het betrof de nv Arnhemsche Boek-Courant- en Handelsdrukkerij. 
De opbrengst van Woord en Geest was voor de Stichting, de uitgever 
kreeg de revenuen van de advertenties. De uitgeverij werd geleid door 
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A. Tamminga. Een conceptovereenkomst in ag, 37, Pak met stukken. 
Daarin wordt als ingangsdatum genoemd 1 oktober 1931.

 22. ag, 37, Pak met stukken, 14 september 1931, van de redactie van Woord 
en Geest aan de medewerkers. Hier ook allerlei reacties.

 23. ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1925-1928, 10 februari 1928, van H.G. 
Stoker aan J.G. Geelkerken. Ondanks de veranderingen bleef Smelik 
ontevreden en kort na de nieuwe start bedankte hij als lid van de redac-
tie. Hij liet zich echter door Geelkerken ompraten en bleef aan als lid van 
de redactie en als lid van het dagelijks bestuur. Zie Notulen dagelijks 
bestuur, 24 november 1931. Zie ook de notulen van de bestuursraad 
van 1 februari 1932, met verwijzing naar een brief van Smelik d.d. 10 
december 1931, waarin opnieuw sprake was van de beperkte ruimte 
voor de leestafel, zie ag, 85, Bescheiden W & G.

 24. ag, 37, Stukken Stichting Woord en Geest, correspondentie met vertegen-
woordigers, 1932-1933. 

 25. Zie Bijlage 13.
 26. Ter vergelijking: De Bazuin had in 1930 een oplage van 1100 exem-

plaren, in 1939 was dat 900; De Heraut telde in 1932 een oplage van 
1200, in 1937 600-800; De Reformatie had in 1924 een oplage van 2500, 
in 1940 4000; De Wachter had in 1930 een oplage van 4100, in 1939 
waren dat er 2850. Zie Bijlage 13.  

 27. ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen dagelijks bestuur, 27 juni 1935. Van 
20 september 1935-16 februari 1940 zijn er ook notulen van redactie-
vergaderingen bewaard gebleven. Zie ag, 85, Bescheiden W & G.

 28. Zie voor correspondentie met potentiële redactieleden en medewerkers 
ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1930-1939. Zie ook Universiteitsbi-
bliotheek Leiden, Archief Miskotte, 1, 17 september 1935, van J.G. 
Geelkerken aan K.H. Miskotte over diens toetreden tot de redactie. 

 29. Op de redactievergadering van 19 april 1940 klaagde Geelkerken er-
over dat het steeds moeilijker werd het blad te vullen. Gevraagd naar 
de reden antwoordde hij dat vroeger bijdragen van allerlei aard werden 
geplaatst, maar dat de redactie de laatste tijd haar best had gedaan om 
het blad een leidinggevend karakter te verschaffen. Daardoor was de 
taak van de redactie verzwaard. Zie ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen 
redactie, 19 april 1940.

 30. ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen bestuursraad, 8 juni 1939. 
 31. Zie verder ag, 85, Bescheiden W & G, Notulen dagelijks bestuur, 7 

september 1939, waaruit blijkt dat de Arnhemsche Drukkerij met het 
beste bod kwam. Zie ook ag, 46, ‘Archief vooral W & G’, 1930-1939, 
met allerlei correspondentie hierover en een conceptcontract. Zie ook in 
ag, 85, Bescheiden W & G, de map ‘Correspondentie inzake het contract 
met de drukkerij’. Daar ook een conceptovereenkomst. 

 32. ag, 46, Archief, vooral W & G 1926-1939, 23 mei 1940, van A. Tam-
minga aan A. van Deth.
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 33. ag, 46, Archief, vooral W & G 1926-1939, 23 september 1940, van de 
redactie aan de Arnhemsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij n.v. 
(afschrift).

 34. ‘Mededeeling’, Woord en Geest, 27 september 1940. 
 35. Het schijnt dat dit op voorstel van Miskotte gebeurd was. Zie K.H. 

Miskotte, In de Waagschaal. Een keur uit de artikelen van Dr. K.H. Mis-
kotte uit de eerste vijf jaargangen van In de Waagschaal (Kampen 1982) 
19. Een archief van In de Waagschaal heb ik niet kunnen vinden. De 
huidige redactie meent dat dit nooit bestaan heeft. Met dank aan S.L. 
Schoch en A.A. Spijkerboer.

 36. ag, 72, ‘Archief’ 1941-1945, 18 september 1945, van Joh. Winkler aan 
J.G. Geelkerken.

 37. ag, 72, ‘Archief’ 1941-1945, 21 september 1945, van L. Veenstra aan 
J.G. Geelkerken (gevolgd door een briefje met een kleine correctie, d.d. 
22 september 1945).

 38. ag, 72, ‘Archief’ 1941-1945, 18 oktober 1945, van J.G. Geelkerken aan 
Joh. Winkler (afschrift).

 39. Eerder al hadden Van Deth en Schmal telefonisch contact gehad. Zie 
ook ag, 40, Brieven en stukken 1920-1925 en 1940-1946, 29 oktober 
1945, van J.J.R. Schmal aan J.G. Geelkerken. Zie ook Het Kerkblad, 10 
november 1945, met een korte opmerking over de verhouding van In 
de Waagschaal tot Woord en Geest. 

 40. ag, 72, ‘Archief’ 1941-1945, 27 november 1945, van A. van Deth aan 
J.G. Geelkerken. 

 41. ag, 72, ‘Archief’ 1941-1945, 9 december 1945, van G.H. Slotemaker de 
Bruïne aan J.G. Geelkerken.

 42. ag, 72, Archief’ 1941-1945, 15 december 1945, van J.G. Geelkerken 
aan G.H. Slotemaker de Bruïne (afschrift/ontwerp). 

 43. ag, 90, ‘Archief’ 1937-1946, 12 maart 1946, van G.H. Slotemaker de 
Bruïne aan J.G. Geelkerken; 12 maart 1946, van G.H. Slotemaker de 
Bruïne aan het bestuur van de Stichting Woord en Geest. 

 44. ag, 90, ‘Archief’ 1937-1946, 17 april 1946, van A. van Deth aan J.G. 
Geelkerken, mede namens Schmal en Van Beusekom.

 45. ag, 90, ‘Archief’ 1937-1946, 17 april 1946, van A. van Deth aan J.G. 
Geelkerken. Van Deth meldde Geelkerken dat Schmal en Van Beu-
sekom zich met de gewijzigde tekst konden verenigen. In margine 
gaf Geelkerken opmerkingen over de voorgestelde tekst en de reactie 
daarop van de redacteuren, evenals over zijn voorstel aan de Stichting 
Woord en Geest. De redactie bestond op 27 september 1940 behalve 
uit Geelkerken, Miskotte en Slotemaker ook nog uit J.A. van Nie en 
D. Tromp. Beide laatsten worden nergens genoemd. Ook gaf hij in de 
kantlijn een samenvatting van zijn voorstel aan de Stichting Woord 
en Geest, te ondertekenen door de voorzitter en penningmeester van 
de Stichting. 
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 46. Tussen haakjes voegde men er aan toe: ‘Dat deze verwantschap niet 
een rechtlijnige voortzetting betekende, kon uit de samenstelling der 
redactie blijken.’ Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor even-
tuele misverstanden mede bij de lezers gelegd. 

 47. Voor zover ik kon nagaan, had Geelkerken alleen J.E.H. van den Bom, 
penningmeester, als bestuurslid geraadpleegd. Hij zelf was voorzit-
ter. 

 48. Zie hierover J. Driever en J. Brauer, Perszuivering. De Nederlandse pers 
1944-1951 (Weesp 1984). Aanvankelijk gold het Tijdelijk Persbesluit 
natuurlijk alleen voor de bevrijde gedeelten van Nederland. 

 49. Ik dank de baliemedewerkers van het niod en C.M. van Driel en 
H.J.Ph.G. Kaajan (beiden Nationaal Archief) voor de hulp bij mijn 
zoektocht. 

 50. Zo Slotemakers typering. Zie ag, 90, ‘Archief’ 1937-1946, 12 maart 1946, 
van G.H. Sotemaker de Bruïne aan J. G. Geelkerken. In het Archief 
Miskotte trof ik over deze zaak geen correspondentie aan. 

 51. K.H. Miskotte, In de Waagschaal. Een keur uit de artikelen van Dr. K.H. 
Miskotte uit de eerste vijf jaargangen van In de Waagschaal (Kampen 
1982) 19. Van een verwijzing naar de rectificatie is geen sprake. In de 
eerste jaargang van In de Waagschaal schreven vooral de redactieleden. 
Zie ook Buskes, Hoera voor het leven, 211-213, die zonder aarzelen In 
de Waagschaal neerzet als de voortzetting van Woord en Geest, maar 
het ook typeerde als een nieuw begin. Hij sluit daarmee aan bij het 
openingsartikel. 

 52. ag, 86, Losse correspondentie 1955-1956, P.L. Gerritse aan J.G. Geelker-
ken. Zie J. van Wier, ‘De kwestie Geelkerken’, i-v, In de Waagschaal, 
10 september – 8 oktober 1955.
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De historicus die zich bezighoudt met het Hersteld Verband komt 
op een goed moment voor de vraag te staan wat de juiste benaming 
is voor dit kerkverband. Immers, allerlei aanduidingen doen de 
ronde. Soms lezen we als naam Gereformeerde Kerken in Neder-
land (in Hersteld Verband), dan weer is er sprake van het HV 
zonder meer of met puntjes (H.V.), dan weer zijn de haken rond 
Hersteld Verband weggelaten. Maar ook is er sprake van Gere-
formeerde Kerken buiten het verband, of zelfs ‘in nieuw verband’. 
Hersteld Verband alleen is ook vaak genoeg. Kortom, het is nogal 
verwarrend, vooral ook omdat men destijds zelf niet bepaald zorg-
vuldig was als het ging om de naam. Reden is dat het enkele jaren 
geduurd voordat de naam officieel was vastgesteld. Ondertussen 
was er natuurlijk wel een naam nodig. In deze bijdrage wordt op 
de achtergrond hiervan ingegaan.

Op de eerste classisvergadering van het nieuwe kerkverband, 
in 1926, kwam de vraag aan de orde welke naam men wenste.1 
Zandvoort stelde voor Nederlandsch Gereformeerde Kerken. 
Uit Oudemirdum kwam het voorstel Getuigende Gereformeer-
de Kerken, in Amsterdam-Zuid, waar men zich wel kon vinden 
in het voorstel van Zandvoort, was overwogen aan de bestaande 
naam  Gereformeerde Kerk  toe te voegen  in Hersteld Verband, 
afgekort tot h.v. Van de laatste kerk kwam ook het voorstel 
hierover rechtskundig advies in te winnen. De vergadering 
stemde hiermee in. Tot deputaten hiervoor werden benoemd 
J.G. Geelkerken, H.C. van den Brink en P.A. Diepenhorst, de 
laatste later vervangen door mr. A. Semplonius, advocaat en 
procureur in Amsterdam.2 Mocht naamsverandering op korte 
termijn noodzakelijk blijken te zijn, dan werden zij gemach-
tigd de naam der kerken te wijzigen conform het voorstel van 
Zandvoort en Amsterdam-Zuid.

vi
What’s in a name? 
Over de naam van het Hersteld 
Verband

07 Hoofdstuk 6 22-10-2012, 21:26125



126                                                                               hoofdstuk vi

De beslissende brief van minister J. Donner over de naam van 
het Hersteld Verband. 
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Reeds tijdens de volgende vergadering bleek dat men zich met 
de zaak had beziggehouden, maar de notulen melden slechts 
dat deputaten met het verzoek kwamen om de kwestie van de 
naamgeving uit te stellen.3 Of Geelkerken en Van den Brink 
toen al kennis hadden kunnen nemen van het schriftelijk advies 
van Semplonius is niet duidelijk, maar ongetwijfeld hebben 
beiden een onderhoud met Semplonius gehad en beseft dat de 
zaak niet zo eenvoudig was.4 Semplonius hield hen voor dat 
naamswijziging in eventuele procedures wel eens afbreuk zou 
kunnen doen aan de rechten van de kerken. Om verwarring 
te voorkomen stelde hij voor achter de naam van de kerk ook 
de naam van de straat waarin het kerkgebouw gelegen was, 
te zetten. Hij aarzelde bij de toevoeging ‘in hersteld verband’, 
omdat men daarin een aanduiding zou kunnen zien van een 
wezenlijk verschil met de Gereformeerde Kerken. Heel concreet 
verwees hij naar een lopende procedure in Tienhoven en op 
de maatschappelijke positie van sommigen, die een lidmaat-
schap van de Gereformeerde Kerk vereiste.5 Consequentie van 
dit standpunt was dat door de kerken geen bepalingen betref-
fende haar inrichting en bestuur aan de overheid behoefden 
te worden meegedeeld, zoals wettelijk was voorgeschreven. 
Men achtte zich immers de wettige voortzetting van de Gere-
formeerde Kerken. Voor zover althans geen nieuwe bepalingen 
werden gemaakt. Semplonius besefte dat de overheid om admi-
nistratieve redenen wel eens om een nieuwe naam zou kunnen 
verzoeken. Maar zover was het nog niet. Conform dit advies 
adviseerden deputaten op de vergadering van 21 september 
1927 om voorlopig geen nieuwe naam voor de kerken te kiezen. 
‘De classis berust hierin.’6

   Hier botsten de eis van de overheid dat kerken zich bij haar 
dienden aan te melden met de zorg van de kerken om haar goe-
deren. Verloor men niet alle recht van aanspraak daarop wan-
neer men de naam der kerken wijzigde? Maar het standpunt 
van deputaten bleek niet houdbaar of werd op den duur minder 
wenselijk geacht. Althans wat betreft de relatie met de over-
heid. Deputaten voor het contact met de overheid adviseerden 
namelijk in maart 1928 dat de kerken zich bij de overheid zou-
den aanmelden ‘zonder dat hiermede het door ons ingenomen 
principieele standpunt wordt prijsgegeven’.7 Nog steeds hield 
men vol de wettige voortzetting van de Gereformeerde Kerken 
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te zijn. Vandaar dat men in de meegeleverde voorbeeldbrief niet 
voor een andere naam had gekozen, maar zich presenteerde als 
Gereformeerde Kerk.
   Aan het eind van dat jaar kwamen deputaten in een uitvoe-
rig rapport terug op de naamkwestie.8 In Tienhoven werd nog 
geprocedeerd om de kerkelijke goederen.9 Door de naamswij-
ziging zou deze pretentie aan kracht inboeten. Om die reden 
kwamen deputaten met enkele praktische wenken. De naam 
Gereformeerde Kerk blijve gehandhaafd, zo adviseerden zij. 
Indien misverstand mogelijk is, worde daaraan de naam van het 
kerkgebouw toegevoegd, anders de naam van de straat waarin 
deze staat, of, in het uiterste geval de afkorting (hv). Die afkor-
ting achtte men minder bezwaarlijk dan de volledige naam, zo 
staat vermeld. Wellicht omdat een uitgebreide omschrijving 
eerder doet denken aan een nieuwe kerk dan een afkorting.
   Pas in 1931 kwam het tot een definitieve oplossing, door de 
minister van Justitie J. Donner geforceerd.10 Deze had tijdens 
een onderhoud met deputaten gewezen op de verwarring die 
er bestond. Hij had van verscheidene Gereformeerde Kerken 
bericht ontvangen waaruit bleek dat ze contact met de over-
heid op prijs stelden, maar slechts één daarvan had de letters 
hv toegevoegd. Daarom was niet altijd duidelijk om welke kerk 
het ging. Nu de procedures over de goederen waren afgerond, 
wilde de minister de naamkwestie definitief geregeld zien.11 Een 
van de beide kerkgroepen moest een onderscheidende naam 
aannemen en de minister vond dat het verband dat na Assen 
was ontstaan dat diende te doen. Hij begreep het principiële 
standpunt, maar vond de aanduiding van een gebouw of straat 
achter de naam Gereformeerde Kerk te mager. Wel achtte hij 
de toevoeging ‘in Hersteld Verband’ voldoende.
   Kennelijk was dit voor deputaten aanvaardbaar, want con-
form dit verzoek adviseerden deputaten de leden van het hv 
bij de volkstelling van 1931 in te vullen dat zij lid waren van de 
Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband.12 En toen de classis 
op 3 en 4 maart vergaderde, stelden deputaten voor gehoor te 
geven aan deze suggestie, de vergadering stemde daarmee in.13 
De naam der kerken, zo vertelt het notulenboek, was voort-
aan Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. 
Dus: zonder aanhalingstekens. Dat was anders dan het Jaarboek 
vanaf de eerste jaargang (1928) de naam schreef. De afspraak 
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werd door Donner schriftelijk bevestigd. Bij die gelegenheid 
vroeg hij tevens om een rekwest aan de koningin, om een lijst 
van aangesloten kerken en om een gewaarmerkt exemplaar van 
de vigerende kerkorde.14

   Met dat laatste werd bepaald geen haast gemaakt, zodat 
van overheidswege meer dan eens gerappelleerd werd. Maar 
uiteindelijk kwam het er dan toch van. In een rekwest aan de 
koningin van 5 april 1933 meldden Van den Brink, Geelkerken 
en Semplonius dat zij door de voorlopige classis benoemd waren 
tot deputaten voor het contact met de overheid en dat deze 
kerken waren samengevoegd onder de naam Gereformeerde 
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). Tevens legden 
zij ‘een genummerde en door hen gewaarmerkte lijst’ van de 
aangesloten kerken over, alsmede een door hen gewaarmerkt 
exemplaar van de vigerende kerkorde.15 Uiteindelijk koos men 
dus zelf voor de naam waarin de toevoeging tussen haakjes 
kwam te staan.16 Ook Donner kon hiermee akkoord gaan.17

De hier beschreven houding van het deputaatschap komt ge-
heel overeen met de strijdbare hardnekkigheid van Geelkerken 
en Van den Brink uit de eerste jaren na 1926. Toen de zaak van 
de naamgeving in 1931/1933 geregeld werd, was niet alleen het 
materiële aspect verdwenen, ook het principiële vuur brandde 
minder heftig. Maar zover was men aanvankelijk nog niet. De 
wonden waren vers, men voelde zich in hart en nieren gerefor-
meerd, men wist zich de wettige voortzetting van de Gerefor-
meerde Kerken, men verwachtte nog veel meer nieuwe leden 
dan reeds waren overgekomen. Pas rond 1930 werd duidelijk 
dat het hv een klein kerkverband zou blijven en dat de verschil-
len met de Gereformeerde Kerken steeds groter werden.18

Noten
 1. Eerder verschenen in Historisch Tijdschrift GKN, nr. 24, juni 2012, 

28-33. Zie hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 28 december 1926, 
artikel 24.

 2. Diepenhorst bedankte voor de benoeming, zie ag, 85, Classis HV 1926 
en 1927, 2 februari 1927, van P.A. Diepenhorst aan J.G. Geelkerken. 
Wanneer Semplonius officieel werd benoemd tot deputaat, heb ik niet 
kunnen achterhalen. In het Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken (in 
Hersteld Verband) 1 (1928) 62, staat hij genoemd als lid van het de-
putaatschap  voor de naam der kerken en contact met de overheid . 
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Dit verscheen begin 1928, maar al in 1927 hadden Van den Brink en 
Geelkerken met Semplonius contact.

 3. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 8 maart 1927, artikel 13.
 4. ag, 85, Classis HV 1926 en 1927, 8 maart 1927, van A. Semplonius aan 

H.C. van den Brink en J.G. Geelkerken.
 5. Ook in Oudemirdum werd een proces gevoerd om de kerkelijke goede-

ren. Zie over de kerk van Tienhoven H.J.Ph.G. Kaajan,  ‘Kerkstrijd in 
het Sticht. Het ontstaan en de geschiedenis van het Hersteld Verband 
in Utrecht en Tienhoven (1926-1946)’, JGGKN 6 (1992) 130-166. Over 
de kerk van Oudemirdum/Nijemirdum vond ik alleen een internet-
publicatie, ‘De geschiedenis van de h.v. Kerk in Nijemirdum’, op de 
site http://www.nijemirdum.info. Een auteur van het artikel staat niet 
genoemd.

 6. hua, ahv,1, Notulen voorlopige classis, 21 september 1927, artikel 
33.

 7. hua, ahv,1, Notulen voorlopige classis, 13 maart 1928, artikel 22. Zie ag, 
64, Stukken HV 1928-1930. Hier een voorbeeldbrief aan de kerken van 
het hv met het verzoek zich aan te melden, en vier bijlagen: een brief 
aan hare Majesteit; aan de burgemeester ter plaatse, aan het dagelijks 
bestuur der gemeente (van de diaconie, 2 stukken) en aan de minister 
van Justitie. Blijkens het begeleidend schrijven van 20 februari 1928 
behoren deze stukken bij de vergadering van 13 maart 1928. Uit een 
brief van Semplonius aan Geelkerken blijkt dat deze stukken waren 
opgesteld in overleg met A.C.G. van Proosdij, zie ag, 64, Stukken HV 
1928-1930, 20 februari 1928, van A. Semplonius aan J.G. Geelker-
ken.

 8. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 11 december 1928, artikel 10; 
hua, ahv, 16, Vergaderstukken.

 9. Het gerechtshof te Leeuwarden had op 26 september 1928 inzake de 
kweste-Oudemirdum uitspraak gedaan ten gunste van de kerk van het 
oude verband. Zie Leeuwarder Courant, 26 september 1928.

 10. Donner had op 23 juni 1930 een gesprek met Semplonius gehad maar 
nooit meer iets gehoord. In ag, 37, Stukken Hersteld Verband 1930-
1935, vond ik een doorslag van een brief van Semplonius, waarin hij 
aan de opvatting van Donner en aan de ontmoeting met hem refereert. 
De brief is gedateerd 22 september 1930 en kennelijk gericht aan Van 
den Brink en Geelkerken. Helaas is hij niet compleet. Ook moet gecon-
cluceerd worden dat de zaak met Donner niet is afgehandeld, want in 
een brief van 14 januari 1931 vroeg deze naar de stand van zaken. Het 
leidde tot overleg tussen Donner en deputaten op 4 februari 1931. Zie 
voor al deze correspondentie Nationaal Archief (na), Archief ministerie 
van Justitie, Dossiers Kerkgenootschappen, inventarisnummer 77, Gere-
formeerde Kerken in Hersteld Verband. Zie ook hua, ahv, 2, Notulen 
voorlopige classis, 3 en 4 maart 1931, artikel 31.
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 11. In juni 1929 was de kwestie-Tienhoven afgerond ten gunste van de 
Gereformeerde Kerk binnen het verband. Zie hierover de correspon-
dentie tussen A.C.G. van Proosdij en J.G. Geelkerken en A.C.G. van 
Proosdij en E.L. Smelik (afschrift) in ag, 64, Stukken HV 1928-1930. Op 
grond hiervan werd aan de kerk van Harkema-Opeinde geadviseerd 
niet te gaan procederen. Zie hierover H.C. van den Brink,  ‘De beslis-
sing van den rechter’, Woord en Geest, 14 juni 1929; idem,  ‘Mislei-
dende voorlichting’, Woord en Geest, 14 juni 1929, en E.L. Smelik en 
J.G. Geelkerken, ‘Het naspel der kerkelijke procedure te Tienhoven’, 
Woord en Geest, 28 juni 1929.

 12. Nieuwe Leidsche Courant, 24 december 1930. Zoals boven bleek was 
er na het overleg tussen Donner en Semplonius in de zomer van 1930 
wel correspondentie van Semplonius en de beide andere deputaten 
geweest, maar de zaak is met Donner toen niet afgehandeld.

 13. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 3 en 4 maart 1931, artikel 31.
 14. Zie ag, 92,  Archief , 1930-1940, 1 mei 1931, van minister van Justitie 

J. Donner aan mr. A. Semplonius (kopie) n.a.v. diens brief van 16 april 
1931. De minister ging daarin akkoord met de naam  Gereformeerde 
Kerken in Hersteld Verband . 

 15. na, Archief ministerie van Justitie, Dossiers Kerkgenootschappen, in-
ventarisnummer 77, 5 april 1933, van H.C. van den Brink e.a. aan H.M. 
de koningin der Nederlanden, met bijlagen.

 16. In ‘H.V.’, Het Kerkblad, 3 maart 1933, ontwaarde Van den Brink in de 
naam ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband’ 
zoals voorkwam in Jaarboek Hersteld Verband 6 (1933) 89-110, aldaar 
95, een dubbele fout. Kerken wilde Van den Brink met een kleine letter 
schrijven en hij wilde haakjes gebruiken. In Het Kerkblad, 28 mei 1933, 
staat een complete opsomming van alle kerken (25 stuks). Het is een  
Lijst van Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband)  
zoals die bij de overheid was ingediend. In ‘Onze Naam’, Het Kerkblad, 
4 juni 1933 kwam Van den Brink terug op de naamkwestie. Opnieuw 
schreef hij  kerken  met een kleine letter.

 17. Zie ag, 46, Archief vooral W&G 1930-1939, 28 april 1933, van J. Donner 
aan deputaten hv.

 18. Zie hierover hoofdstuk vii en ix.
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In maart 1931 nam de voorlopige classis van de Gereformeerde 
Kerken (in Hersteld Verband) een verklaring omtrent het belijden 
en de verhouding tot de andere kerken aan. Deze verklaring heeft 
de koers van dit kerkverband bepaald, tot en met de vereniging 
met de Nederlandse Hervormde Kerk in 1946.1

Voorspel
Van meet af aan was er in de kring van het hv oecumenische 
belangstelling, maar diezelfde belangstelling bracht ook vra-
gen met zich mee. Waar liggen de grenzen van de oecumene? 
Vooral de vraag of het kerken vrij stond voorgangers uit te 
nodigen die geen lid van het hv waren, heeft de gemoederen 
danig beroerd. Die vraag kwam voor het eerst aan de orde in 
1927 in een advies van het deputaatschap voor de verhouding 
tot de andere kerken, bestaande uit Aalders, Van den Brink en 
Geelkerken.2 Uitgesproken werd dat men de kerkelijke ver-
deeldheid betreurde en dat het de kerken vrijstond voorgan-
gers uit andere kerkformaties te laten voorgaan. Maar dit was 
een brug te ver en de discussie werd verdaagd. Eerst moesten 
de kerken zich erover buigen. Toen het gesprek hierover de 
volgende vergadering werd voortgezet, kon de vergadering 
zich wel vinden in het eerste deel van het advies en sprak zij uit 
dat zij de kerkelijke verdeeldheid betreurde, maar het tweede 
punt, over de voorgangers, bracht vooralsnog alleen verdeeld-
heid aan het licht. De tijd was nog niet rijp voor een dergelijke 
beslissing.3 Het zou nog enkele jaren duren voordat men een 
werkbare formule had gevonden.

Vreemde voorgangers?
In het voorjaar van 1930 werd op verzoek van Oosterend (waar 
Buskes predikant was) op de classis opnieuw over het voorgaan 

vii
Een belijdende kerk? 
Het Hersteld Verband over de 
belijdenis
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van voorgangers uit een ander kerkverband gesproken.4 Aan-
leiding was het optreden van dr. J.H. Gunning J.Hzn. in een 
kerkdienst te Hilversum. Door de kerkenraad van Oosterend 
gevraagd naar de achterliggende motieven voor deze keuze, 
had de Hilversumse kerkenraad gewezen op het verlangen naar 
meer eenheid tussen de kerken. Oosterend deelde dat verlan-
gen, maar meende dat dit een ‘ondeugdelijke en onjuiste weg’ 
was om die te bereiken en besloot de zaak op de classis aan de 
orde te stellen.5 Ook in andere kerken werd de kwestie bespro-
ken.6 Toen de zaak op de voorlopige classis aan de orde kwam, 
lichtte Buskes de bezwaren van Oosterend toe.7 Hij vreesde dat 
de kerken uit elkaar zouden groeien als er niets zou gebeuren. 
Blijkbaar ontwaarde hij allerlei kerkontbindende factoren, ie-
der deed wat goed was in eigen ogen.8 De vergadering besloot 
een aparte conferentie aan de kwestie te wijden. Buskes en Van 
den Brink werden aangewezen om deze te organiseren.

Een conferentie over de grenzen van de oecumene
Ter voorbereiding op de conferentie deden Buskes en Van den 
Brink de kerken een gespreksnotitie toekomen.9 In een aantal 
min of meer samenhangende gedachten bepleitten de beide pre-
dikanten oecumenische betrokkenheid zonder verloochening 
van het gereformeerd karakter van het hv.
   Van den Brink en Buskes begonnen hun schrijven aan de 
kerken met de erkenning van het feit dat er in het hv een sterk 
verlangen naar eenheid leefde. Men was het kerkisme en het 
dogmatisme moe, men voelde de nood van de wereld en de el-
lende van de verdeelde christenheid. Maar in het zoeken naar 
wegen om aan de behoefte aan eenheid vorm te geven, dien-
den de kerken zich te hoeden voor eenzijdigheid. Afkeer van 
kerkisme mocht niet tot gebrek aan kerkelijk besef leiden, afkeer 
van het dogmatisme niet tot afkeer van het dogma. Ook met 
de geschiedenis van tweeduizend jaar christendom moest men 
rekening houden. Gelukkig was er tevens sprake van geloofs-
eenheid, er was eenheid in de doop en het avondmaal, er was 
één Onze Vader, er was één Apostolische Geloofsbelijdenis.10

   Vervolgens stelden Van den Brink en Buskes dat de leden van 
de kerken een taak hadden. Ze dienden te zoeken naar contact 
met andere christenen, ze dienden deel te nemen aan Bijbel- en 
discussiekringen, ze dienden mee te werken aan allerlei christe-

08 Hoofdstuk 7 22-10-2012, 21:27134



een belijdende kerk?                                                                  135

lijke actie. Het was de taak van de kerken om te getuigen, maar 
het was ook nodig dat over de inhoud van de prediking werd 
nagedacht met het oog op de oecumenische beweging. Daarvan 
kon men zich niet afmaken door te vluchten in een sfeer van 
gemoedelijkheid en warme gevoeligheid waar de eenheid werd 
gezocht buiten de werkelijkheid van het leven om.
   Uitdrukkelijk verklaarden de auteurs dat ze het gereformeer-
de karakter van de kerken wilden bewaren. Om duidelijk te 
maken waaruit het verschil met de andere Gereformeerde Ker-
ken bestond, dienden de kerken van het hv zich te bezinnen op 
Schrift en kerk. Daarnaast wilden ze dat er gezocht zou worden 
naar het zichtbaar maken van de eenheid en het opheffen van 
de bestaande verdeeldheid. Concreet dachten de opstellers aan 
samenwerking op het gebied van zending en evangelisatie, 
gezamenlijke zendingssamenkomsten en gemeenschappelijke 
godsdienstoefeningen. Als gezamenlijke basis wezen ze op de 
Apostolische Geloofsbelijdenis en de Belijdenis van Nicea.
   Wat betreft het voorgaan van voorgangers uit andere ker-
ken erkenden de opstellers dat er op dit punt geen eenheid 
bestond. Men moest elkaar op dit punt verdragen. Maar het 
eigen kerkelijk leven mocht niet worden afgebroken, noch wat 
het belijdend karakter betreft, noch wat de samenkomsten der 
gemeente betreft, zo stelden ze.
   Ten aanzien van de eenheidsbeweging bepleitten Buskes en 
Van den Brink een samenwerking van verschillende kerken, 
die een federatief karakter zou dragen, zoals in de Presbyteriale 
Alliantie, de Wereldbond van Kerken, de Stockholm-beweging 
en de beweging van Lausanne. Eenheid wilden ze zoeken met 
die kerken die vlak bij hen stonden, zoals met de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde 
Kerk, de Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging en 
het Nederlands Hervormd Verbond tot Kerkherstel. De auteurs 
dachten heel concreet aan een gezamenlijk beraad en aan het 
afgeven en accepteren van attestaties van en naar kerken die 
op dezelfde ‘positief christelijke belijdenis staan’.

Nog voordat de conferentie plaatsvond, werd hierop door ds. 
C. Vermaat (Baarn) gereageerd.11 Deze keerde zich tegen het 
door Buskes en Van den Brink bepleite confessioneel karakter 
van het hv. Kern van de scheuring in 1926 was voor hem ge-
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weest het weinig ‘geestelijke karakter’ van de Gereformeerde 
Kerken. Kerkvorm en kerkleer stonden centraal, de waarheid 
werd niet beleefd. Hij wilde een kerk waar de omgang met 
Christus centraal zou staan. ‘Het is de zonde van de confessio-
neele kerk, dat zij haar kinderen wil dwingen te groeien in een 
bepaald schema.’12 Nodig was een nieuw type kerk, een kerk 
die zich niet schaarde om een belijdenis, maar een kerk met een 
praktisch, religieus-ethische doelstelling, die haar eenheid niet 
vond in een leerstelsel, maar een kerk waarvan de leden zich 
schaarden om de persoon van Jezus Christus. Alleen zo zag hij 
een mogelijkheid om daadwerkelijke eenheid te bereiken. Met 
Van den Brink en Buskes was hij het fundamenteel oneens: 
‘Uit een confessioneele kerk groeit geen universeele. Men leest 
geen druiven van distelen.’13 Hij vreesde dat het vasthouden 
aan het gereformeerde kerktype het eenheidsstreven in de weg 
zou staan. Daarom bepleitte hij een andere naam: Kerken van 
Katholiek Christelijke richting.14

   Het stuk wees een geheel andere richting dan het stuk van 
Buskes en Van den Brink. Daarin werd een gezamenlijk funda-
ment gezocht dat de kerken met elkaar verbond. Bij Vermaat 
draaide het om wat tegenwoordig heet de spiritualiteit, om de 
beleving van de vroomheid, Bijbels gefundeerd, maar zonder 
een duidelijke omschrijving van wat dat fundament betekende. 
Het ging om een vroomheid zonder verankering, die als basis 
moest dienen van de nieuwe kerk, een kerk die daarmee be-
paald niet gereformeerd zou zijn. Vermaat meende dat hiervoor 
voldoende draagvlak in het hv was.

De conferentie vond plaats op 4 november 1930 te Amsterdam.15 
Van den Brink opende de vergadering met Schriftlezing, gebed 
en de Apostolische Geloofsbelijdenis en werd vervolgens door 
de vergadering tot voorzitter gekozen. Ds. P.A.E. Sillevis Smitt 
(Haarlem) werd aangewezen als scriba, Buskes als assessor. Het 
slotwoord werd gesproken door Geelkerken. Achteraf bezien 
hadden de voorstanders van een belijdende kerk de touwtjes 
stevig in handen. Na de toelichting van Buskes werd eerst ge-
sproken over de principiële zijde van het vraagstuk, later kwam 
ook de praktische zijde aan de orde.
   De volgende dag was er classisvergadering. Van den Brink 
en Buskes stelden voor deputaten te benoemen die de ver-
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houding tussen kerk en belijdenis onder ogen zouden zien.16 
De vergadering ging akkoord en benoemde Jac. van Bergen 
(Hilversum), Van den Brink, G. de Bruin (Amsterdam-Zuid), 
Buskes en Vermaat. De samenstelling van het deputaatschap 
laat zien dat men elkaar per se wilde vasthouden, ondanks de 
duidelijke verschillen die tijdens de conferentie naar buiten 
waren gekomen.
   Uit de notulen blijkt dat er in het hv inderdaad op zijn minst 
twee stromingen bestonden, maar duidelijk was dat de confes-
sioneel-gezinde richting de overhand had. Niet iedereen was 
daar gelukkig mee. J.C. Aalders (Amsterdam-Centrum) bij-
voorbeeld was zeer teleurgesteld over de conferentie. ‘Wan-
neer Buskes naar het hart van Van den Brink heeft gesproken 
en Geelkerken het daarmee geheel eens is, dan is er voor mij 
en meerderen met mij plaats noch toekomst meer in het h.v.’, 
zo schreef hij twee dagen na de conferentie aan Geelkerken.17 
Een ingezonden stuk van Aalders aan de redactie van Woord 
en Geest was zo mogelijk nog duidelijker.18 Hij achtte de con-
ferentie mislukt, het doel om aan de ‘willekeur en verwarring’ 
in de kerken een einde te maken was niet gerealiseerd.19 Over 
de vraag hoe men tegenover het confessioneel-gereformeerd 
karakter van de kerken stond, was men zeer verdeeld geweest. 
De tegenstelling was zo groot, dat hij de vraag onder ogen wilde 
zien of men niet beter uit elkaar kon gaan. In ieder geval wilde 
hij geen compromissen, hij wilde de scherpte van de tegenstel-
lingen niet verdoezelen en riep op tot wederzijds vertrouwen. 
Dan ‘zijn wij één, al zijn wij het niet eens’. Mocht Geelkerken 
menen het niet op te moeten nemen, dan zouden de gevolgen 
‘zeer ernstig zijn’.20 Aalders dacht daarbij aan publicatie in een 
ander blad. Geelkerken antwoordde hem dat hij het stuk door 
de voltallige redactie zou laten bespreken, zoals voor stukken 
van meer dan gewoon gewicht was afgesproken. Ook nodigde 
hij hem uit eens rustig met hem te komen overleggen.21

   Het artikel werd niet geplaatst, Aalders nam het terug en 
schreef een nieuw artikel.22 In Het Kerkblad ging de redactie in 
op de verdeeldheid zoals die gebleken was. Ze wilde niet spre-
ken van tweeërlei stroming in het Hersteld Verband, maar van 
tweeërlei behoefte: de behoefte aan eenheid èn de behoefte aan 
een belijdenis.23 Zo lijkt het alsof het om nuances ging, die beide 
hun goed recht hadden. Maar in de kerkenraad van Amster-
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dam-Zuid stonden de meningen over deze ‘nuances’ lijnrecht 
tegenover elkaar, er moet daarom mijns inziens inderdaad van 
‘tweeërlei stroming’ gesproken worden.24 Geelkerken echter 
bezwoer de verontrusten onder zijn kerkenraadsleden dat als 
het echt de verkeerde kant was opgegaan, hij zich daartegen 
hartgrondig zou hebben verzet. Wel gaf hij toe dat er veel on-
zekerheid heerste en dat daaraan een einde moest komen. Een 
voorstel om te verklaren dat de belijdenis voor het welzijn der 
kerken nodig werd geacht, vond hij voorbarig.

Achter het verschil in visie op het confessionele gehalte van 
het hv gingen breuklijnen van theologische aard schuil, die 
in de loop van de jaren dertig steeds duidelijker zichtbaar 
werden. Het hv was een in zichzelf verdeeld huis, dat was 
de zorg van Buskes geweest toen hij de zaak van de vreemde 
voorgangers aan de orde stelde. Geelkerken en Van den Brink 
vertegenwoordigden het gereformeerde element, op zoek naar 
een nieuwe manier van omgang met belijdenis en tucht; Bus-
kes, J. Diepersloot en anderen waren op Barth georiënteerd, 
Aalders, Vermaat, Sillevis Smitt en ook G. Ubbink kenden een 
meer ‘spirituele’ houding. Ze oriënteerden zich bijvoorbeeld op 
Möttlingen of op de Oxford-groep rond de Amerikaan Frank 
Buchman. Deze aandacht voor de beleving, zo kenmerkend 
voor de Beweging der Jongeren, was een wezenlijk aspect van 
het gemeenteleven der hv-kerken.25 Maar Buskes was een fel 
tegenstander van de Oxford-groep. Het was hem te weinig 
maatschappijkritisch, met soms te weinig diepgang; Herngreen 
spreekt over ‘gewroet in persoonlijke ervaringen’, waarop door 
een gedegen en nuchtere theologie een rem werd gezet. Al-
leen in het Woord van God zelf was vastheid te vinden.26 De 
gereformeerde krachten wensten een confessionele kerk, maar 
moesten niets van leertucht weten. De barthiaans georiënteerde 
theologen wilden een actueel belijden, een sprekende kerk, die 
de tekenen der tijden verstond en het juiste woord zou spreken. 
De meer ‘spirituele’ theologen beseften dat het in het christelijk 
geloof ten diepste gaat om iets wat zich maar met moeite laat 
verwoorden, de absolute overgave, de intense en intensieve 
omgang met Christus. Alleen daaraan wilden zij gebonden zijn. 
In de jaren die volgden op de conferentie zouden deze verschil-
len steeds duidelijker merkbaar worden.
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De verklaring van 1931
De deputaten die zich moesten bezinnen op een vervolg van 
de conferentie over de vreemde voorgangers kwamen met een 
verklaring die de kerken te voren werd toegezonden.27 Ze be-
seften, zo stelden ze in de begeleidende brief, dat ze niet bij 
machte waren een bevredigende en afdoende oplossing van het 
vraagstuk naar de verhouding van kerk en belijdenis te geven. 
Wel wilden ze enkele gedachten hierover formuleren om de 
kerken te bewaren voor ‘te vroeg gegrepen en daarom noodlot-
tige’ oplossingen van dit vraagstuk. De belijdenisgeschriften 
moesten niet worden overschat, maar ook niet worden onder-
schat. De verklaring droeg naar het oordeel van deputaten een 
zeer voorlopig karakter en moest niet gezien worden als een 
soort belijdenis. Het was een eerste begin, een uitgangspunt 
voor verdere bestudering.
   Kern ervan was dat men zich bond aan de Schrift en zich ver-
bonden wist met heel de christelijke kerk. Daarom aanvaardde 
men de algemeen-christelijke geloofsbelijdenissen en de Drie 
Formulieren van Enigheid, in het besef dat alle belijdenisge-
schriften tijdgebonden zijn. Verduidelijking of verdieping 
van de belijdenis, in het bijzonder wat betreft kerk en Schrift, 
achtte men noodzakelijk, evenals het spreken over actuele 
vraagstukken. Enerzijds wist men zich gebonden aan Schrift 
en Belijdenis, anderzijds wilde men de predikanten niet belet-
ten de boodschap in moderne bewoordingen door te geven. 
Toelating tot het avondmaal was er voor wie geloofde dat Jezus 
Christus ‘de eenige en volkomen Zaligmaker’ is. Daarbij mag 
een kerkenraad instemming vragen met wat de kerk belijdt, 
maar afwijking daarvan behoeft geen reden te zijn iemand de 
toegang tot het avondmaal te weigeren of het lidmaatschap van 
de kerk te ontzeggen.
   Dit stuk leidde tot een uitvoerige discussie op de classisver-
gadering.28 Ik wijs op twee thema’s in het verslag. Waar zo 
nadrukkelijk wordt gesteld dat de predikanten het licht van 
Gods Woord dienden te laten schijnen over het heden, vreesde 
ouderling K.W. van der Toorren uit Zandvoort voor zogenaam-
de ‘sociale preeken’. Gewoonlijk klonk daarin niet alleen het 
licht en de werking van de Heilige Geest door, maar ook de 
persoonlijke opvatting van de predikant. Dat laatste soms zelfs 
zonder het licht van Gods Geest. Gemeenteleden ergerden zich 
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eraan als persoonlijke inzichten als eisen van God verkondigd 
werden, maar konden zich tijdens de dienst niet uiten. Omdat 
door sociale preken de gemeenten uit elkaar werden geslagen, 
zou Zandvoort tegen deze verklaring stemmen. In Hilversum, 
zo werd gesteld, wist men in het licht van het tijdgebonden 
karakter van de belijdenis niet wat ervan overbleef. Men kan 
pas van een afwijking spreken als de inhoud vast staat, zo stelde 
de afgevaardigde. Maar dan moest je wel weten wat die inhoud 
was. De enige eis die men daar wilde stellen was geloof in Jezus 
Christus als de enige en volkomen Zaligmaker.
   De verklaring werd, met enkele kleine wijzigingen, door de 
voorlopige classis aangenomen.

De definitieve tekst luidde als volgt:29

– Wij begeeren van ganscher harte ons te houden aan de leer 
van Christus en zijn apostelen, die, in de Heilige Schrift te 
boek gesteld, de volkomen leer der zaligheid is.

– Wij aanvaarden in gemeenschap met geheel de Christe-
lijke Kerk de algemeen-christelijke geloofsbelijdenissen en 
in gemeenschap met de gereformeerde gezindte de “Drie 
Formulieren van Eenigheid”, er rekening mee houdende, 
dat al die geschriften, als de belijdenis van het geloof en de 
omschrijving van het geloofsinzicht der kerk ten tijde van 
hun ontstaan en dus in verband staande met de toen zich 
voordoende vraagstukken, zijn beïnvloed door de denk-
wijze en gesteld in denkvormen en de taal van die dagen.

– Wij zijn van gevoelen, dat de inhoud van genoemde belij-
denisgeschriften door de kerk naar haar inzicht gegrond is 
geworden op de leer van Christus en zijn apostelen; en wij 
achten ons verplicht bezwaren welke daartegen mochten 
rijzen, in overweging te nemen, mits zij met genoemde leer 
worden gestaafd.

– Wij weten ons geroepen, voor zoover verduidelijking of 
verdieping der belijdenis mogelijk en vernieuwing nood-
zakelijk is, naar de vervulling dezer taak te staan; met name 
een nadere verklaring op te stellen aangaande ons geloof 
inzake de Heilige Schrift en de Kerk; en onze geloofsover-
tuiging uit te spreken betreffende vraagstukken, welke 
zich in onzen tijd aan ons opdringen.
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– Wij verklaren, dat in onze kerken geen andere leer mag 
worden voorgesteld dan die van Christus en zijn aposte-
len en dat dit moet geschieden overeenkomstig hetgeen 
hierboven is uitgesproken; terwijl wij handhaven, zoowel 
de vrijheid van onze Dienaren des Woords om zich uit te 
laten in andere bewoording dan de tot dusver geijkte, als 
hun roeping om het licht des Woords te laten schijnen ook 
in verband met de vragen van het heden; en wij willen 
hun geen andere band aanleggen dan die zij zelf hebben 
aanvaard door hun toestemmend antwoord op de vragen 
van het Bevestigingsformulier.

– Wij zijn van oordeel, dat aan degenen, die in onze kerken 
toelating tot het Heilig Avondmaal begeeren als hoofdeisch 
moet gesteld het geloof des harten in Jezus Christus den 
eenigen en volkomen Zaligmaker; dat daarbij van hen moet 
gevraagd instemming met wat onze kerken belijden, en 
dat een kerkeraad afwijking van eenig stuk der belijdenis 
geen beletsel behoeft te achten, om hun het lidmaatschap 
der kerk te verleenen, mits zij verklaren zich van harte te 
willen houden aan de Heilige Schrift en dus aan de leer van 
Christus en zijn apostelen en hun bijzondere gevoelens niet 
te zullen drijven.

Kortom, de kerken van het Hersteld Verband wilden een be-
lijdende kerk zijn, geen belijdeniskerk. Het ging niet om een 
belijdenis uit vroeger eeuwen, het ging om het actuele belijden. 
Dit was een fundamentele verandering ten opzichte van de 
verklaring die de kerken van Zandvoort en Amsterdam-Zuid 
in 1926 hadden opgesteld. Daarmee hadden alle kerken die tot 
het hv toetraden ingestemd. Maar kennelijk was er veel veran-
derd. De verklaring van 1931 is uit nood geboren, uit de zorg 
van Buskes en de kerk van Oosterend over de richting waarin 
het hv zich dreigde te ontwikkelen. Op die ontwikkeling, naar 
een volledige vrijheid en daarmee naar vrijblijvendheid, werd 
hierdoor een rem gezet zonder dat men de Drie Formulieren tot 
de hoogste waarheid verhief.

Nadere toespitsing
Toen kort na het aannemen van de verklaring bleek dat en-
kele kerken nog steeds voorgangers uit andere kerkformaties 
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uitnodigden, sprak de kerk van Amsterdam-West daarover 
haar leedwezen uit. Andere kerken waren juist blij met de 
hulp.30 De classis besloot daarop de deputaten die de verkla-
ring hadden opgesteld opnieuw te benoemen om haar van 
advies te dienen over de consequenties die voortvloeiden uit 
de verklaring.31

   Hoe gevoelig de kwestie lag, blijkt wel uit de reactie van 
Buskes toen hij in Het Kerkblad las dat op 20 december 1931 
in Hilversum A.H. de Hartog zou voorgaan. Hij vreesde dat zo 
de hele boel kapot zou gaan, en meende dat het aannemen van 
de verklaring voor Hilversum een spelletje was geweest.32

   Deputaten kwamen in 1932 met een meerderheids- en een 
minderheidsrapport.33 In het meerderheidsrapport werd ge-
steld dat aan hen die zich als predikant aan de kerken wilden 
verbinden en aan hen die het recht werd verleend een stichte-
lijk woord te spreken instemming met de verklaring van 1931 
moest worden gevraagd. Ook gastvoorgangers uit andere 
kerkformaties dienden te worden gevraagd om instemming 
met de verklaring. Attestaties konden worden afgegeven of 
geaccepteerd als het ging om kerken die met het hv verwant 
waren. Ten slotte stelde de meerderheid voor dat er een com-
missie zou worden benoemd om van advies te dienen inzake 
een nadere verklaring aangaande Schrift, kerk en (niet nader 
omschreven) actuele vraagstukken. In het minderheidsrapport 
werd dat laatste punt afgewezen omdat de tijd daarvoor nog 
niet gekomen was. De minderheid wilde evenmin weten van 
een instemming met de verklaring van 1931, de instemming 
met het bevestigingsformulier werd voldoende geacht.34 Het 
uitnodigen van gastvoorgangers behoorde tot de vrijheid van 
de kerken, maar daarbij moest rekening worden gehouden met 
de verklaring van 1931. Attestaties konden worden afgegeven 
of ontvangen als het ging om kerken die het hv als kerk kon 
erkennen. Met andere woorden: de minderheid wilde minder 
strak vasthouden aan de verklaring van 1931 en wilde vragen 
over Schrift en kerk niet aan de orde stellen. Namens de meer-
derheid repliceerde Van den Brink ten aanzien van Schrift, 
kerk en andere actuele vraagstukken dat de bezinning daarop 
rechtstreeks voortvloeide uit de verklaring.
   In de discussie kwam duidelijk het verschil van mening over 
de status van de verklaring van 1931 naar voren. Sillevis Smitt 
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vond hem te vaag en te algemeen, Buskes benadrukte dat in de 
verklaring nadrukkelijk sprake was van een belijdende kerk. 
Iedereen had zich daarin indertijd kunnen vinden. Nadat nog 
besloten was vooralsnog geen nieuw ondertekeningsformulier 
samen te stellen en enkele kleine veranderingen in het voorstel 
waren opgenomen, kwam het tot stemming. De eerste twee 
punten van het meerderheidsstandpunt werden aanvaard. 
Dat betekent dat aan de verklaring van 1931 een behoorlijk 
gewicht werd gegeven. Geen belijdenisgeschrift, zoals Buskes 
in zijn toelichting had opgemerkt, maar wel een verbindende 
schakel tussen de kerken van het Hersteld Verband. Maar een 
classicale commissie om de classis van advies te dienen inzake 
Schrift, kerk en actuele vraagstukken kwam er niet. Op dit 
punt koos de vergadering voor het minderheidsstandpunt, dat 
de tijd daarvoor nog niet gekomen achtte en de bestudering 
van deze punten aan de leden van het hv, ‘inzonderheid de 
predikanten’ dringend aanbeval.35

Aan Geelkerken schreef Van den Brink, die bedankt had voor 
het deputaatschap inzake de verklaring, dat hij nog geenszins 
gerustgesteld was over de koers van het hv.36 J.L. Jaspers open-
baarde later dat Van den Brink het gevoel heeft gehad dat men 
in het hv bezig was de band met de belijdenis door te snijden 
en dat men onder leiding van Vermaat de weg van de leervrij-
heid wilde opgaan. Men had de kool en de geit willen sparen, 
maar innerlijk liever de ‘radicale weg’ op gewild, zo meende 
hij.37 Het is mede aan de inzet van Van den Brink te danken 
geweest, dat dit niet gebeurde. Ook lukte het Van den Brink 
om G. Ubbink, die hij zag als een geestverwant van Vermaat, 
buiten de redactie van Het Kerkblad te houden, maar de moeite 
die dit heeft gekost, zal hem alleen maar hebben bevestigd in 
de overtuiging dat men in feite meer vrijheid in het kerkelijk 
leven wenste dan een belijdende kerk zich zijns inziens kon 
permitteren.38

   De zaak van de vreemde voorgangers keerde meer dan eens 
terug op de agenda van de classis. Op de achtergrond speelde 
steeds de vraag naar de identiteit en het bestaansrecht van 
het hv een rol. In 1935 bijvoorbeeld sprak de classis zich na 
breedvoerige discussie uit over het voorgaan van predikanten 
uit andere kerkgenootschappen.39 Zij wees op het tweeledige 
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gevaar dat hieraan verbonden was. Bij jongere leden zou dit ten 
koste kunnen gaan van het besef als hv een eigen kerkelijke 
roeping te hebben. Bij kerkenraden zou dit het besef van ver-
antwoordelijkheid voor de rechte verkondiging kunnen doen 
vervagen.

Noten
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en Vechtstreek te Hilversum (sagv), Archief Nederlandse Hervormde 
Kerk, Archief Gereformeerde Kerk (in hv), inventarisnummer 302, 
Oecumenische samenwerking 1930-1942, 3 februari 1931, van Jac. van 
Bergen e.a. aan de kerken in het hv.

 28. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 3 en 4 maart 1931, artikel 21.
 29. Ontleend aan J. Diepersloot en E.L. Smelik, Plaats en koers der Gere-

formeerde Kerken in Hersteld Verband (Baarn 1937) 51-52. Zie ook H.C. 
van den Brink, ‘De verklaring van onze kerken’ i-v, Het Kerkblad, 18 
juni, 2, 16 en 30 juli en 13 augustus 1933.

 30. Het ging in de maanden maart, april en mei 1931 om de kerken van 
Amstelveen (2x), Hilversum en Amsterdam-Centrum.

 31. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 9 juni 1931, artikel 10. Het 
besluit daartoe staat niet genotuleerd, maar wordt wel genoemd in het 
‘Kort Verslag’, Het Kerkblad, 14 juni 1931.

 32. Zie ag 80, ‘Correspondentie en stukken’, 1925, 1932-1934, 20 juni 1931, 
van J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken. In het zelfde bericht staan ook 
twee preekbeurten van J.L. Pierson aangekondigd. Zie verder ag, 36, 
‘Brieven enz.’, ca. 1930-1931, 9 juli 1931, van J. van der Woude aan 
J.G. Geelkerken. Van der Woude verdedigde zich door te wijzen op 
de moeilijkheden bij de preekvoorziening in de zomermaanden. Zie 
ook hdc, Archief Buskes, 136, Correspondentie Geelkerken-Buskes, 22 
juni 1931, van J.G. Geelkerken aan J.J. Buskes jr., waarin Geelkerken 
meldde dat ook hij het optreden van Hilversum provocerend achtte 
en nadelig voor de onderlinge verhouding. Zelf had hij bij Hilversum 
geprotesteerd.

 33. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 26 januari 1932, artikel 9; hua, 
ahv, 24, Vergaderstukken, Rapport deputaten.

 34. De laatste tekst van het bevestigingsformulier voor predikanten in Acta 
GS Utrecht, 1923, Rapporten, vi, 120-190, aldaar 157-166.

 35. Op voorstel van Geelkerken werd daaraan toegevoegd dat er daartoe 
een commissie kwam die hierbij van advies zou dienen en deze bestu-
dering zou bevorderen. Het was, aldus de notulen, een bemiddelend 
voorstel. Geen formeel deputaatschap dat een rapport moest indienen, 
maar ook geen uitstel zonder meer. Ik heb niet kunnen achterhalen wie 
er in deze commissie van advies werden benoemd. Wel vermelden de 
notulen dat de plaats van Van den Brink in het deputaatschap ‘inzake 
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de verklaring’ werd ingenomen door Geelkerken. Was dit deputaat-
schap de bedoelde commissie van advies? Zie verder H.C. van den 
Brink, ‘De consequenties der verklaring’, Het Kerkblad, 22 oktober 
1933; ‘De tweede consequentie’, Het Kerkblad, 5 november 1933; ‘De 
derde consequentie’, Het Kerkblad, 19 november 1933.

 36. ag, 89, ‘Brieven’, 1931-1932, 11 maart 1932, van H.C. van den Brink 
aan J.G. Geelkerken. Zie ook ag, 80, ‘Correspondentie en stukken’, 
1925, 1932-1934, z.d., van J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken, waarin 
Buskes Geelkerken vroeg om eens met Van den Brink te gaan praten. 
Hij noemde in dit verband Van den Brinks ergernis de artikelen van 
Sillevis Smitt en Nieuwpoort in het Jaarboek Hersteld Verband 5 (1932) 
111-119 (P.A.E. Sillevis Smitt, ‘Waar moeten wij heen?’) en 133-141 
(L. Nieuwpoort, ‘De bijbel is het Woord van God’). Van den Brink had 
zijn bezwaren over deze artikelen zelf ook al aan Geelkerken gemeld, 
ag, 89, ‘Brieven’, 1931-1932, 7 maart 1932, van H.C. van den Brink aan 
J.G. Geelkerken.

 37. J.L. Jaspers, Om de eenheid. Open brief aan ds H.C. van den Brink naar 
aanleiding van diens uittreden uit de Gereformeerde Kerken in Hersteld 
Verband (Zeist 1940 = eigen beheer). Jaspers aarzelde in deze tijd over 
een overgang naar het hv. Correspondentie met hem o.a. in ag, 50, 
‘Archief’, 1912-1945. Hij preekte in 1931een paar keer in hv-kerken, 
maar zou uiteindelijk niet naar het hv overstappen.

 38. ag, 89, ‘Brieven’, 1931-1932, 27 augustus 1932, van H.C. van den Brink 
aan J.G. Geelkerken. Zie ook ag, 80, Correspondentie en stukken, met 
correspondentie over deze kwestie, o.m. tussen Geelkerken en Sillevis 
Smitt (deputaten kerkblad).

 39. Zie hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 19 maart 1935, artikel 34. 
Met name het standpunt van Geelkerken en Buskes staat genotuleerd. 
Kennelijk heeft dat zwaar gewogen.
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Van links naar rechts: E.L. Smelik, J.J. Buskes jr., 
H.C. van den Brink, J.G. Geelkerken en C. Koppenaal. 

Datum van de opname is onbekend; vóór 1931.

08 Hoofdstuk 7 22-10-2012, 21:27148



het hv en de duitse kerkstrijd                                                 149

Toen de voorlopige classis van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land (in Hersteld Verband) op 14 februari 1934 samenkwam, lag 
er onder meer een voorstel van de kerk van Rotterdam ter tafel.1 
Daarin werd gevraagd om een steunbetuiging aan het adres van de 
Duitse kerken die begin januari in Barmen waren samengekomen 
en zich achter een verklaring van Karl Barth hadden geschaard.2 
Een dergelijk voorstel was niet vanzelfsprekend. In Woord en 
Geest had een langdurige discussie gewoed over nationaalsocia-
lisme en fascisme en op de agenda van de classsisvergadering van 
14 februari stond ook een voorstel van de kerk van Hilversum om 
politieke propaganda door predikanten af te keuren.3 Terwijl nu 
juist voor een man als Buskes actueel belijden impliceerde dat er 
politiek stelling werd genomen. Dat was ook de officiële opvatting 
van het Hersteld Verband.4 Betekende zo’n steunbetuiging niet 
dat het HV zich met de Duitse politiek bemoeide? In dit artikel 
probeer ik een antwoord op deze vraag te geven en plaats ik de 
steunbetuiging in haar historische context.5 Op de achtergrond 
speelt de vraag mee of we over de befaamde Barmer Thesen (mei 
1934) kunnen spreken zonder de verklaring van Barmen-Gemarke 
uit januari 1934 daarbij te betrekken.6 

Achtergrond
Op 13 november 1933, een dag na de verkiezingen die voor 
Hitler en de nsdap glorieus waren verlopen, vond in het Ber-
lijnse Sportpalast een manifestatie van de Duitse Christenen 
plaats.7 De toespraak van R. Krause liet aan duidelijkheid niets 
te wensen over. Adolf Hitler was de door god gezonden red-
der, de kerk diende bevrijd te worden van alles wat niet Duits 
was. Hij noemde in dit verband het Oude Testament een boek 
van veehandelaren en pooiergeschiedenissen. Het Nieuwe 
Testament moest ontdaan worden van joodse en bijgelovige 

viii
Het Hersteld Verband en de Duitse 
kerkstrijd in 1934
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berichten. Het wezenlijke van de ‘Jezus-leer’ sloot zijns inziens 
naadloos aan bij het nationaalsocialisme. 
   Krause werd in het Sportpalast op een enthousiast applaus 
onthaald. Anders was de reactie in de Pfarrernotbund, een 
verband van predikanten dat kritisch stond tegenover de 
Duitse Christenen. De bond was opgericht uit protest tegen de 
invoering van de Ariërparagraaf in de kerk. Voor velen was de 
toespraak van Krause niet acceptabel. De vraag was of het zou 
lukken de Rijkskerk in een andere richting te sturen. Daarover 
ontstond tussen Martin Niemöller en Karl Barth groot verschil 
van mening. Voor Barth was het moment gekomen afstand te 
nemen van de zittende kerkregering. Hij wilde nieuwe verkie-
zingen, Niemöller wilde onderhandelen met rijksbisschop L. 
Müller. Tijdens de gesprekken hierover kwam Barth met een 
aantal stellingen waarin hij zijn positie duidelijk maakte.8 Zijn 
protest, zo stelde Barth, richtte zich tegen de door de Duitse 
kerkregering vertegenwoordigde leer van de Duitse Christenen, 
die hij typeerde als dwaalleer. Als gevolg van machtsmisbruik 
was zij tot de heersende leer in de kerk geworden. Hij besefte dat 
deze leer  het resultaat was van een ontwikkeling sinds 1700 en 
zijn protest richtte zich daarom tegen het bederf in heel de evan-
gelische kerk. Bewust zette zijn protest tegen de dwaalleer van 
de Duitse Christenen niet in bij de Ariërparagraaf, de verwer-
ping van het Oude Testament of de christologie van de Duitse 
Christenen. Dit verzet was fundamenteel van aard, het raakte 
de bron van alle dwaalleer, namelijk de overtuiging dat naast 
de Schrift ook natuur en geschiedenis een bron van godskennis 
zouden zijn. Een protest tegen het machtsmisbruik van de Duitse 
Christenen moest zich niet beperken tot individuele misstappen 
van de kerkregeringen, maar moest de rechtmatigheid van die 
kerkregeringen als zodanig bestrijden. Om effectief te zijn moest 
men het eens zijn over het wezen en het geheel van de ziekte 
der kerk. In zijn laatste stelling sloot hij andersdenkenden uit. 
Wie het op een van de door hem geopperde punten niet eens 
was, behoorde zelf tot de Duitse Christenen en zou een serieuze 
kerkelijke oppositie niet mogen storen. Zijn radicale koers kreeg 
in de Pfarrernotbund geen navolging. 
   Kort na het drama in het Sportpalast nam Buskes de afgewezen 
verklaring van Barth in Woord en Geest op.9 Smelik, toen predi-
kant te Rotterdam, vroeg er in Het Kerkblad aandacht voor. ‘Zal 
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het Protestantisme in Duitschland zelfstandig blijven?’10 Hij 
meende dat Barths bestrijding van het ‘Duitsche systeem’ niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar was en hij verwachtte dat Barth 
spoedig Duitsland zou worden uitgezet. Tenzij het Hitlerregime 
in het reformatorisch protestantisme een macht zou vermoeden 
waarmee niet te spotten viel. Ook hij nam de afgewezen stel-
lingen over. 
   Van Barmen-Gemarke is in dit artikel geen sprake, maar het 
was een gelukkige coïncidentie dat Smelik zijn artikel over 
Barths verzet in dezelfde week publiceerde als waarin de ver-
gadering te Barmen plaatsvond. Verder is van belang te consta-
teren dat Smelik besefte dat Barths theologische stellingname 
politieke consequenties zou hebben. Die mening werd niet 
door iedereen gedeeld en er waren er die Barths stellingname 
a-politiek interpreteerden. Anderen hadden juist vanwege de 
politieke consequenties die er aan verbonden werden bezwaar 
tegen het optreden van Barth. In de komende maanden zou 
deze verschillende perceptie van Barth herhaaldelijk aanleiding 
geven tot discussie in de hv-pers. 

Barmen-Gemarke
Uit teleurstelling over het feit dat zijn radicale koers in de 
Pfarrernotbund geen navolging vond, richtte Barth zich in de 
weken daarna op de gemeenten in het Rheinland. In preken 
en voordrachten maakte hij hun eind 1933 duidelijk waarvan 
hij de theologen niet had kunnen overtuigen. Het waren deze 
kerken die begin januari in Barmen samenkwamen in een ‘freie 
reformierte Synode’, ook wel bekend als de synode van Bar-
men-Gemarke. Deze nam een verklaring van de hand van Barth 
aan, waarin hij zich keerde tegen wat zich op kerkelijk en theo-
logisch gebied afspeelde.11 In deze verklaring namen de kerken 
in het voetspoor van Barth afstand van enkele fundamentele 
theologische overtuigingen van de Duitse Christenen.12 Natuur 
en geschiedenis waren voor hen geen bron van godskennis, het 
Oude Testament werd van net zoveel belang voor het geloof 
geacht als het Nieuwe Testament, de kerk had een kritische taak 
ten opzichte van de overheid, ze was niet de dienstknecht van 
de staat, ze had haar eigen vorm en eigen boodschap, van een 
Führerprincipe kon in de kerk geen sprake zijn, de gedachte 
aan een Rijkskerk werd afgewezen.
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De verklaring werd verzonden aan de rijkskanselier, de rijks-
president en de rijksminister van Binnenlandse Zaken. Bij de 
rijksbisschop werd geprotesteerd tegen zijn ingrijpen in het 
kerkelijk jeugdwerk. De volgende dag stelde ook de Reformier-
ten Bund für Deutschland zich achter deze verklaring. Otto 
Weber, die had aangestuurd op een compromis met de Duitse 
Christenen, stelde zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Zijn 
plaats werd ingenomen door Barth.13

Korte tijd later ging Buskes in Woord en Geest in op de situ-
atie van de Duitse kerken door aandacht te vragen voor een 
brochure van Barth, Die Kirche Jesu Christu.14 In het voor-
woord van die brochure vroeg Barth aan het buitenland om 
terughoudendheid en benadrukte hij dat zijn oppositie geen 
politieke oppositie was. Het ging om een theologische dwaling, 
die evenzeer de buitenlandse als de Duitse kerken bedreigde.15 
Was het strategie, om zijn handen vrij te houden? Om het re-
gime op afstand te houden? Of sprak er een zekere naïviteit 
uit? Voor Smelik en Buskes was het in ieder geval onmogelijk 
om de politieke consequenties van dit theologisch standpunt 
niet te zien.16 Buskes sprak de hoop uit dat Barth niet tot com-
promissen zou komen.
   Nog steeds was niet over de Verklaring van Barmen-Gemarke 
gesproken, maar een week later verscheen in Woord en Geest 
een vertaling daarvan.17 Weer een week later ging Buskes op de 
betekenis van deze verklaring in.18 Hij riep de lezers op met de 
gereformeerden in Duitsland mee te leven.  ‘Niet uit politieke 
overwegingen. Maar om zuiver geestelijke motieven.’
   In deze weken moet het plan gerezen zijn om als Hersteld 
Verband een sympathieverklaring te doen uitgaan.19 Kort voor 
de classisvergadering werd het voorstel de kerken toegezonden 
en in Het Kerkblad opgenomen.20 In datzelfde nummer werd een 
vertaling opgenomen van het voorwoord dat Barth schreef bij 
Die Kirche Jesu Christi, waarvoor Buskes in Woord en Geest al 
eerder aandacht had gevraagd.21 Barth verklaarde daarin aan 
zijn buitenlandse lezer nadrukkelijk dat zijn verzet geen poli-
tiek karakter had. Hij verzette zich tegen een bepaalde theologie 
die bij het nationaalsocialisme zijn toevlucht had genomen. Niet 
uit onverschilligheid ten aanzien van staat en maatschappij, 
maar omdat de eigenlijke beslissingen, ook over staat en maat-
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schappij, in de kerk vallen. De kerk moet nuchter en zakelijk 
kerk zijn. Daar ging het hem om, zonder zijdelings een politieke 
oppositie te bedoelen. Dit gezegd zijnde stelde hij vervolgens 
dat het evangelie in de Duitse kerk vervangen was door een 
aan de staat aangepaste ideologie. Het buitenland moest echter 
niet denken dat dat alleen in Duitsland voorkwam, het was een 
thema waar iedere kerk voor kwam te staan. Tot zover Smeliks 
weergave van Barth. Het lijkt een dubbelzinnige boodschap. 
Enerzijds zei Barth expliciet dat hij geen politieke oppositie op 
het oog had, anderzijds wees hij erop dat de eigenlijke beslis-
singen in de kerk vallen. 
   Het kan geen toeval zijn dat dit stuk in Het Kerkblad werd 
gepubliceerd kort voor de classisvergadering waarop over het 
voorstel van Rotterdam zou worden gesproken. Men wist dat 
de verhouding tussen kerk en politiek in het hv gevoelig lag. 
Op diezelfde vergadering lag er namelijk een voorstel ter tafel 
van Hilversum om uit te spreken dat het met het oog op het 
geestelijk welzijn der kerken gewenst was dat predikanten zich 
zouden onthouden van het openbaar propaganda maken voor 
enige politieke partij. Dat voorstel was het jaar daarvoor rond-
gegaan bij de kerken. Eerder al was de verhouding tussen kerk 
en politiek in Amsterdam-Centrum een probleem geweest en 
iedereen wist dus van de gevoeligheden.22 Bovendien was deze 
hele kwestie zozeer een zaak naar het hart van Buskes, dat het 
haast niet voorstelbaar is dat Smelik en de kerk van Rotterdam 
hier op eigen houtje hebben gehandeld. Maar van enig overleg 
tussen Smelik (of de kerk van Rotterdam) en Buskes heb ik geen 
sporen gevonden. Overigens schreef Buskes niet alleen over de 
situatie in Duitsland, hij sprak er ook over op allerlei samen-
komsten. Hij was bijvoorbeeld op 8 februari 1934 te gast op de 
gemeentevergadering van de Gereformeerde Kerk (in Hersteld 
Verband) te Haarlem. De afgevaardigden van Haarlem gingen 
13 februari dus goed voorbereid naar de classisvergadering.23 
Aan Buskes zou het niet liggen als het voorstel van Rotterdam 
het niet haalde. 

Voorlopige classis
Zo kwam de kwestie op de voorlopige classis.24 Blijkens de no-
tulen werd er langdurig over het voorstel gediscussieerd. De ge-
voeligheden blijken uit wat genotuleerd werd. Men wilde zich 
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niet met de interne kerkelijke aangelegenheden van de Duitse 
kerken bemoeien, laat staan een uitspraak doen over de huidige 
Duitse staat. Het ging om een geestelijke verbondenheid met 
de betrokken kerken. Het voorstel werd aangenomen, in die 
zin dat men in principe akkoord ging met een dergelijke sym-
pathiebetuiging en dat er een deputaatschap werd benoemd, 
bestaande uit de predikanten J.G. Geelkerken, J.C. Aalders 
en L. Nieuwpoort, dat een brief zou ontwerpen en deze voor 
commentaar aan de kerken zou doen toekomen. Tevens drong 
de vergadering erop aan dat de kerken zich bewust zouden 
worden en zich zouden inleven in de geestelijke strijd van de 
gereformeerde kerken in Duitsland. 

Na dit besluit bleef de aandacht voor Duitsland de gemoederen 
in hv-kring bezighouden. Geen wonder. Nu was het de tijd om 
de kerken te beïnvloeden. Deze moesten immers hun goedkeu-
ring nog hechten aan de brief. Maar niet alleen medestanders 
van Barth als Buskes kregen een plaats in Woord en Geest. 
Iemand die een tegenovergestelde positie innam was ir C.G. 
Meeder.25 Hij bestreed dat de vrijheid van de Duitse kerken in 
het geding was.26 Evenmin ging het zijns inziens om een strijd 
van orthodoxe protestanten tegen de van hoger hand gesteunde 
Duitse Christenen, die zouden streven naar de suprematie in 
de Duitse kerk. Ook bestreed hij de gedachte dat het zou gaan 
om de vrijheid van de evangelieverkondiging omdat de Duitse 
Christenen het Oude Testament verwierpen. Wat dat laatste be-
treft, beriep hij zich op Otto Weber, die meende dat dit slechts 
gebeurde door een klein deel van de Duitse Christenen. Met een 
beroep op de Pfarrernotbund stelde Meeder dat de oppositie 
geenszins tegen de staat was gericht, maar alleen tegen enkele 
‘radicale en moderne dwaalleringen’ zoals die in bepaalde krin-
gen werden gepropageerd. De Nederlandse berichtgeving over 
de situatie in Duitsland werd zijns inziens gekenmerkt door 
bemoeizucht, met vaak een averechts effect, zoals gebleken 
was uit lot van de Joden. In dit verband beriep hij zich op Die 
Kirche Jesu Christi, waarin Barth zich in het voorwoord richtte 
tot het buitenland met de oproep om toch vooral terughou-
dend te zijn in het beoordelen van de kerkelijke situatie. De 
redactie van de rubriek Kerkelijk leven voelde zich genoodzaakt 
te verklaren dat opname van dit artikel geenszins betekende 
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dat de inhoud ook de visie van de redactie weergaf. ‘Hetgeen 
trouwens onzen lezers genoegzaam bekend kan zijn.’ Een week 
daarna begon J. Diepersloot aan een vijfdelige serie over ‘Dia-
lectische theologie en christelijke politiek’, waarin niet alleen 
Meeder een antwoord kreeg, maar ook K. Schilder, die zich in 
De Reformatie voortdurend tegen Barth keerde.27 Buskes vroeg 
in datzelfde nummer aandacht voor de situatie van de kerk in 
Duitsland in het algemeen, voor de afzetting van Niemöller in 
het bijzonder, en hij gaf twee citaten van Hitler die voor zichzelf 
spraken.28 In het eerste citaat horen we Hitler zeggen dat de 
staat van de kerken eist dat deze hem alle steun verschaffen die 
hij nodig meent te hebben. In het tweede citaat spreekt hij de 
verwachting uit dat de kerken de nationaalsocialistische staat 
met achting zullen bejegenen. Daar mocht Meeder – tegen wie 
dit ongetwijfeld gericht was – het mee doen. 
   In Het Kerkblad van 4 maart wijdde Nieuwpoort een arti-
kel aan de kwestie.29 Hij kondigde daarin aan dat de kerken 
binnenkort een conceptbrief aan de Duitse kerken konden 
verwachten voor commentaar. Hij sprak daarbij de hoop uit 
dat geen enkele kerkenraad zou nalaten zijn goedkeuring 
daaraan te hechten. Voor alle zekerheid verklaarde hij dat de 
kerken zich niet wilden bemoeien met binnenlandse politieke 
of kerkpolitieke zaken van Duitsland. Hij verwees daartoe naar 
Barth, die gesteld had dat het niet ging om een protest tegen 
de nationaalsocialistische staat, maar tegen een theologische 
dwaling. Dat de kerken hadden uitgesproken niet alleen een 
sympathiebetuiging te willen zenden, maar ook hun volkomen 
instemming hadden betuigd met de Verklaring van Barmen-
Gemarke stemde hem dankbaar. De kerken hadden beseft dat 
het om een buitengewoon ernstige zaak ging. Het betrof geen 
interconfessionele verschillen, het ging om het onderscheid 
tussen de ware en de valse kerk. De verklaring van Barmen-
Gemarke was een belijdenis uit de nood geboren.30 

De brief aan Barmen-Gemarke
De volgende dag, 5 maart, verzonden deputaten hun voor-
stel met een begeleidende brief naar de kerken.31 Met andere 
woorden: toen de kerken de conceptbrief ontvingen, was het 
iedereen nog eens opnieuw duidelijk gemaakt dat het niet om 
een politieke actie ging. De kerken kregen twee weken de tijd 
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om te reageren. Deden ze dat niet, dan gingen deputaten er-
van uit dat men het met hen eens was. Een week later werd de 
Verklaring van Barmen-Gemarke in Het Kerkblad afgedrukt, 
enkele weken later volgde nog wat uitleg over de ‘vrije synode’ 
van Barmen.32

De conceptbrief luidde als volgt.33 

Hooggeachte broeders in onzen Heer Jezus Christus,
Met ontroering en dankbaarheid volgen de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) Uw strijd voor 
de vrijheid van het Evangelie en de zuiverheid der kerk, 
in de vaste overtuiging, dat Uw strijd, vrij van alle politiek 
bijoogmerken, geenszins een oppositie is tegen de tegen-
woordige staatsorde in Uw land, doch een zuiver geestelijke 
strijd tegen een theologische gronddwaling, die de waar-
heid van het Evangelie aantast in haar wezen en de kracht 
der kerk tot op den wortel verwoest en dat deze strijd 
Uwerzijds voortspruit uit diepgevoelde verantwoordelijk-
heid voor de verkondiging van het Woord Gods, welke aan 
de kerk is toevertrouwd. 
 Wij bidden U in dezen strijd toe de genade van onzen 
Heer Jezus Christus om tot het einde toe trouw te mogen 
blijven. 
 Daarnaast gevoelen zij zich van Godswege geroepen om 
uit te spreken, dat zij de Verklaring door U afgelegd op Uw 
“Vrije Synode” te Barmen den 4en Jan. l.l. geheel overeen-
komstig de waarheid der Heilige Schrift achten en daarom 
er van harte mee instemmen. 
 Vooral omdat zij zich bewust zijn, dat dit insluit de er-
kenning, dat de strijd, dien Gij te strijden hebt, niet een 
toevallige dwaling in de Duitsche kerk betreft, maar een ge-
meenschappelijke nood en een gemeenschappelijk gevaar 
der geheele Christelijke kerk in onze dagen. Een nood en 
een gevaar, welke vroeg of laat voor elke Christelijke kerk, 
die dit in waarheid wil zijn, even acuut kunnen worden als 
thans voor U het geval is. 
 Wij zijn er daarom van overtuigd, dat Gij ook voor ons 
dien strijd strijdt en wij met U denzelfden strijd zullen heb-
ben te strijden voor de zuiverheid en de vrijheid van de 
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kerk van Jezus Christus, gebouwd op het fundament van 
Apostelen en Profeten. 
 Wij leven in het vertrouwen, dat al onze gemeenten er 
steeds dieper van doordrongen zullen worden, dat deze be-
tuiging van medeleven in Uw strijd en van instemming met 
Uw verklaring ons onder verantwoordelijkheid jegens den 
Heer der kerk plaatst om tegen genoemde gronddwaling als 
tegen een gemeenschappelijk gevaar en een gemeenschap-
pelijken nood der gansche Christelijke Kerk onzer dagen 
op onze hoede te zijn en wij erkennen het als onze plicht 
om haar in de kracht des Geestes door middel van diepe 
bezinning op het Woord Gods te ontdekken en in al haar 
vormen te bestrijden. 
 Wij verklaren U voor het aangezicht van den Heer der 
kerk, dat het onze oprechte bede is om ook onzerzijds door 
Gods genade trouw te mogen zijn in het bewaren van de 
zuiverheid van het Evangelie en ons belijden en van de 
vrijheid der Kerk van Jezus Christus naar binnen en naar 
buiten en wij sterken ons daarbij, in de gemeenschap der 
heiligen, aan Uw voorbeeld van trouw en aan de waarheid 
van Uw moedig getuigenis, die ons, bij allen ernst der tijden 
en de velerlei redenen tot droefheid en zorg, toch ook zoo 
bovenmate dankbaar en vreugdevol stemmen. 
 De genade van onzen Heer Jezus Christus zij met U al-
len. 

De meest kerken reageerden instemmend, enkele hadden wat 
commentaar op de gekozen formulering, maar geen van de 
kerken was tegen de brief.34 De kerk van Hilversum stelde als 
uitdrukkelijke voorwaarde dat men bij publicatie in de pers 
de gehele inhoud en niet enkele gedeelten van de voorgestelde 
tekst op zou nemen.35 Toen later bleek dat het concept was ge-
wijzigd, reageerde men geïrriteerd.36 De raad verkeerde in de 
veronderstelling dat hij uitdrukkelijk gesteld had dat het adres 
gepubliceerd en verzonden zou worden zoals het als concept 
hem was toegezonden. Daar hadden deputaten zich niet aan 
gehouden. De ‘vaste overtuiging dat Uw strijd vrij van alle 
politieke bijoogmerken geenszins een oppositie is tegen de te-
genwoordige staatsorde in Uw land’ was namelijk weggelaten. 
Men was er van overtuigd dat het een zuiver geestelijke strijd 
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was, zo heette het nu. Geelkerken – die deze en een andere 
wijziging zelf had aangebracht37 – verdedigde de wijziging 
met een beroep op de opdracht van de classicale vergadering, 
die sprak over een ‘genoegzame eenparigheid’ als voorwaarde 
voor verzending. Men had onder meer rekening gehouden met 
opmerkingen van Amsterdam-Zuid en Utrecht. De kerkenraad 
van Zuid had gemeend dat de geschrapte passage in feite niets 
anders was dan een citaat van Karl Barth en als zodanig niet 
steunde op een uitspraak van de betrokken kerken. Door hem 
te laten staan, zo was opgemerkt, zou men zich juist in de 
kwestie van kerk en politiek mengen. Een tweede wijziging 
was aangebracht op instigatie van de kerk van Bussum, die 
geconstateerd had dat de gronddwaling niet nader omschre-
ven werd, hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot misver-
stand. De term werd weggelaten en er werd verwezen naar 
de verklaring zelf. De geestelijke strijd betrof niet langer een 
strijd tegen een ‘theologische gronddwaling’ die de waarheid 
van het evangelie in haar wezen aantastte, het was een zuiver 
geestelijke strijd tegen ‘de in Uwe Verklaring van 4 januari 
1934 genoemde dwalingen’.38 De kerkenraad van Hilversum 
bestreed dat deputaten hiermee aan de opdracht van de classis 
hadden voldaan. De argumentatie van Amsterdam-Zuid achtte 
hij niet geloofwaardig en men was van oordeel dat de mening 
van Amsterdam-Zuid maatgevend was geweest voor 24 andere 
kerken.39 De raad vroeg deputaten opnieuw een brief aan de 
kerken in Duitsland te schrijven met de mededeling dat de 
kerken zich van alle politieke bijoogmerken wilde onthouden 
en dat de bedoeling van de adhesie geenszins was geweest 
oppositie te uiten tegen de bestaande staatsorde.40 Deputaten 
meenden echter juist gehandeld te hebben. Terecht stelden 
ze dat Hilversum niet gezegd had alleen met de tekst van het 
concept akkoord te kunnen gaan. Aan het verzoek om een 
tweede brief aan de kerken in Duitsland gaven ze geen gehoor. 
Indien de kerkenraad van Hilversum daar geen genoegen mee 
wilde nemen, diende hij zich tot de classis te wenden. Daarmee 
beëindigden deputaten de discussie met de kerkenraad van 
Hilversum.41 Om deputaten de pijnlijke situatie te besparen 
dat zij na een half jaar wellicht alsnog een tweede brief aan de 
kerken in Duitsland zouden moeten schrijven, deed de ker-
kenraad van Hilversum dat zelf.42 
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De brief van het Hersteld Verband was via Barth aan de be-
treffende kerken in Duitsland gezonden.43 Op de volgende 
vergadering van de classis werd gemeld dat men geen reactie 
had ontvangen. Daarna wordt er niets meer over de zaak ver-
nomen.

Vervolg
Terwijl de deputaten nog aan het werk waren, ging de discussie 
verder. Diepersloot was duidelijk. In een hartstochtelijk betoog 
diende hij Meeder van repliek. Er was zijns inziens maar één 
conclusie mogelijk: Het theologisch protest van Barth was naar 
zijn inhoud een oordeel over het nationaalsocialisme zelf.44 
Nieuwpoort was wat voorzichtiger.45 ‘Wie zich uit partijpoli-
tieke sympathie of antipathie voor den strijd in de Duitsche 
kerk interesseert, speelt een hoogst gevaarlijk spel.’ Dat wilde 
Nieuwpoort wel aan Meeder toegeven. Het ging om een ‘zui-
ver geestelijke geloofsstrijd’, om de fundamentele vraag: Wat is 
openbaring? Deze discussie werd tot strijd toen de Duitse Chris-
tenen zich onder bescherming van de staat meester maakten van 
de kerk, aldus Nieuwpoort. Meeder liet het er niet bij zitten en 
wees Diepersloot erop dat Barth expliciet afstand had genomen 
van een politieke interpretatie van zijn oppositie. Hij beriep zich 
daarbij op het bovengenoemde geschrift van Barth, Die Kirche 
Jesu Christi, dat hij uitvoerig citeerde.46 Hij wilde niet aanne-
men dat Barth de consequenties van zijn eigen theologie niet 
zou hebben doorzien. Bovendien was er niet alleen door Barth 
maar ook door anderen gewaarschuwd tegen een politieke mis-
vatting van de kerkelijke oppositie. Dit was voor Nieuwpoort 
aanleiding om een artikeltje aan de nsb te wijden.47 Hij was er 
mordicus tegen dat de kerk die beweging moest bestrijden en 
beschuldigde de Gereformeerde Kerken ervan dat alleen maar 
te doen uit politieke motieven. En nog veel minder gaat het 
aan de nationaalsocialistische staat te bestrijden. Op zich zijn 
dictatuur, parlementarisme en democratie zaken die buiten het 
evangelie om gaan. Maar de grenzen zijn daar waar de staat zich 
met het kerkelijk leven gaat bemoeien, waar de staat vraagt om 
een religieuze rechtvaardiging en waar de staat eisen stelt aan 
de kerk die zij omwille het evangelie niet kan inwilligen. Maar 
daar ging Barmen-Gemarke niet over. Die verklaring maakte 
zijns inziens volstrekt helder dat het nooit Barths bedoeling is 
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geweest politieke oppositie te voeren. Natuur en genade, staat en 
kerk, ideologie en evangelie, politieke en kerkelijke strijd lagen 
voor Barth op verschillend vlak, aldus Nieuwpoort. 
   Buskes was wijs en deed alsof zijn neus bloedde. Hij schreef 
over het verzet van Niemöller, die ondanks zijn afzetting bleef 
preken, en over de Westfaalse synode die door de Gestapo uit-
een werd gejaagd. Hij meende dat de kerken in Duitsland recht 
hadden op onze steun. Dat had zijns inziens niets van doen met 
politiek, maar wel met de kerk van Jezus Christus en haar strijd 
tegen de machthebbers van deze eeuw.48 Geen theoretische dis-
cussie over wat Barth al dan niet zou hebben bedoeld, maar 
direct naar het gewone leven. Daar werd het ware gezicht van 
de nationaalsocialistische staat zichtbaar. Diepersloot ten slotte 
antwoordde zowel Meeder als Nieuwpoort.49 Hij bestreed dat 
we volgens Barth met elke ordening van het maatschappelijk 
leven vrede zouden kunnen hebben en beklemtoonde dat Barth 
zijn oppositie vrij wilde houden van politieke motieven en niet 
op politieke gronden met de staat in conflict wilde komen. Fei-
telijk echter lag in zijn strijd tegen de Duitse Christenen de 
afwijzing van de Duitse staat besloten. Met Nieuwpoort was 
hij het wel eens, maar hij meende dat er inderdaad sprake was 
van grensoverschrijdingen. In dat verband wees hij er op dat 
Barth in dezelfde brochure die door Meeder was aangehaald, 
ook had gezegd dat de eigenlijke beslissingen in de kerk vallen, 
niet in de staat. 

Slotopmerkingen
De Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) 
vormden het enige kerkverband in Nederland dat in 1934 een 
openlijke sympathiebetuiging aan de Duitse kerken stuurde. Zo 
schreven ze geschiedenis.50 De publicaties uit deze kring laten 
tevens zien hoe men Karl Barth en de kerkstrijd interpreteerde: 
enerzijds als een strijd om het rechte verstaan van het evangelie, 
met alle consequenties die dat voor staat en maatschappij met 
zich mee bracht, anderzijds als een theologie die alleen voor 
de kerk zelf van belang was. Men had daarbij in eigen kring 
zeer beslist te maken met nsb-ers, die kerk en politiek graag 
gescheiden wilden houden en gevoelig waren voor alles wat 
zweemde naar kritiek op Duitsland.51

   Over het antwoord op de vraag of aan de verklaring van 
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Barmen-Gemarke politieke consequenties verbonden dienden 
te worden, kon eigenlijk geen twijfel bestaan. Deze verklaring 
was veel duidelijker dan de beroemd geworden Barmer The-
sen die in mei van dat jaar werden aangenomen. Niet alleen de 
theologie van de Duitse Christenen werd afgewezen, gepaard 
met een expliciete verwijzing naar het Oude Testament en de 
afwijzing van de rassentheorie, maar ook de staat werd kritisch 
benaderd, ja, dat was zelfs de roeping van de kerk. Dat som-
migen in de kring van het hv Barth a-politiek interpreteerden 
kan alleen maar verstaan worden uit een politieke naïviteit of 
een afkeer van Barths socialistische stellingname. Nieuwpoort 
was veel optimistischer over de situatie in Duitsland dan Buskes 
en Diepersloot. 
   Dat brengt me tot de vraag naar het grote verschil tussen de 
verklaring van Barmen-Gemarke en de Barmer Thesen. Wellicht 
hangt dit samen met het feit dat deze synode van Barmen louter 
uit gereformeerden bestond, die vanouds meer afstand tot de 
staat kenden dan de lutheranen. Maar daar staat tegenover dat 
aan de vrije synode die op 18 en 19 februari 1934 te Barmen 
samenkwam en toen de stellingen van 4 januari overnam, ook 
lutheranen en ‘Unierten’ deelnamen.52 Een andere reden zou 
kunnen zijn dat Barths houding bepaald werd door de voort-
gang van de ontwikkelingen in de verhouding tussen kerk en 
staat in Duitsland. Hij zocht brede steun voor zijn kerkelijke 
oppositie en was misschien bereid daarvoor compromissen te 
sluiten. Vertrouwde hij erop dat zijn theologisch uitgangspunt 
over de ene gestalte van de openbaring duidelijk genoeg was? 
In ieder geval dunkt mij dat de receptie en interpretatie van de 
Barmer Thesen niet losgemaakt kunnen worden van de receptie 
en interpretatie die de verklaring van Barmen-Gemarke ten 
deel was gevallen. Velen in Nederland beseften heel goed dat 
de theologie van Barth politieke implicaties had, ook al werd zij 
soms anders geïnterpreteerd.53 De grote verschillen vragen om 
uitleg en interpretatie, alleen zo krijgen we zicht op de strek-
king van de Barmer Thesen.54

   Ondanks vorenstaande was er in de Nederlandse kerkelijke 
pers aanvankelijk weinig aandacht voor de Barmer Thesen. 
Harinck lijkt dit te verklaren uit het feit er in 1934 geen sprake 
was van een politieke interpretatie van deze thesen. Barmen 
was een binnenkerkelijke aangelegenheid en viel niet op als 

09 Hoofdstuk 8 22-10-2012, 21:27161



162                                                                            hoofdstuk viii

iets bijzonders.55 Opmerkelijk is echter dat H.H. Kuyper niet 
alleen de Barmer Thesen in De Heraut opnam, maar ook com-
mentaar gaf. Weliswaar was vanuit Barmen beweerd dat men 
zich niet tegen Hitler of het nationaalsocialisme wilde keren, zo 
stelde hij, maar wie de thesen nauwkeurig las, kon de oppositie 
tegen de beginselen van het nationaalsocialisme niet ontgaan.56 
Ongetwijfeld was dit ook de interpretatie van Buskes en Die-
persloot. Zij hebben Barths theologische stellingname zoals die 
onder meer tot uitdrukking kwam in de eerste stelling van de 
Barmer Thesen altijd gelezen als een stellingname met grote 
consequenties voor het sociale en politieke leven. In het licht 
van de Verklaring van Barmen-Gemarke hadden ze daarin groot 
gelijk. 
   Dat laatste neemt niet weg dat in de kring van het Hersteld 
Verband de aandacht voor de Duitse kerkstrijd na de brief aan 
de Duitse gereformeerde kerken doofde. Er was meer dan een 
jaar of langer relatief weinig aandacht voor de Kirchenkampf. In 
die tijd ging de aandacht onder meer uit naar de Oxford Groep, 
die in het hv veel aanhangers had, en Buskes schreef nauwelijks 
meer in Woord en Geest.57 In dat opzicht is er niet veel verschil 
met wat Harinck in andere christelijke bladen constateerde. 
Wellicht moet de oorzaak hiervan gezocht worden in het feit 
dat er, tot de verbanning van Barth in het najaar van 1935, 
weinig spectaculairs gebeurde in de verhouding tussen kerk en 
staat in Duitsland. Het nieuwtje was eraf, en dat is voor de pers 
meestal reden om de aandacht ergens anders op te richten. Of 
misschien had Berkhof meer gelijk dan hij van Harinck krijgt. 
Deze interpreteerde de geringe aandacht voor Barmen als het 
gevolg van sympathie voor het nationaalsocialisme, het optre-
den van het Nederlands Christelijk Persbureau, de hervormde 
afkeer van dolerende neigingen, gebrek aan voorlichting en 
gereformeerde afkeer van Barth.58 Ik voeg daaraan nog toe dat 
de interne kerkelijke strijd in zowel de hervormde kerk als 
de gereformeerde kerken ongetwijfeld ook veel aandacht en 
energie vergde. Gereformeerden waren op weg naar een nieuwe 
kerkscheuring, hervormden hadden hun handen vol aan de 
reorganisatie van de kerk.
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behorende correspondentie. In Van Roon, Protestants Nederland en 
Duitsland, 329, noot 257, staat dit inventarisnummer nog vermeld als 
201, een aanduiding uit een vroegere inventaris. 

 34. Reacties in ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1937. Opvallend was dat G. Ub-
bink, predikant te Tienhoven en Utrecht, ook persoonlijk reageerde. 
Hij bepleitte de brief niet te versturen om de nsb-ers in de kring van 
het hv niet voor het hoofd te stoten. Zie ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 
19 maart 1934, van G. Ubbink aan deputaten Barmen. 

 35. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 15 maart 1934, van de kerkenraad van 
Hilversum aan deputaten Barmen. 

 36. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 12 april 1934, van de kerkenraad van 
Hilversum aan deputaten Barmen.

 37. Zie ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 22 maart 1934, van J.G. Geelkerken 
aan L. Nieuwpoort en J.C. Aalders (afschrift).

 38. sagv, Archief Nederlandse Hervormde Kerk, Archief Gereformeerde 
Kerk Hilversum (in hv), inventarisnummer 306, Adres, 17 april 1934, 
van deputaten Barmen aan de kerkenraad van Hilversum. 

 39. Binnen het Hersteld Verband was de kerk van Amsterdam-Zuid de 
grootste en de rijkste, die fors bijdroeg aan het in stand houden van 
dit voortdurend noodlijdend kerkverband. Regelmatig hadden de 
kleinere kerken de indruk dat Amsterdam-Zuid die machtspositie 
misbruikte.

 40. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 26 april 1934, van de kerkenraad van 
Hilversum aan deputaten Barmen.

 41. sagv, Archief Nederlandse Hervormde Kerk, Archief Gereformeerde 
Kerk Hilversum (in hv),  inventarisnummer 306, Adres, 2 mei 1934, 
van deputaten Barmen aan de kerkenraad van Hilversum.

 42. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1934, 23 mei 1934, van de kerkenraad van 
Hilversum aan deputaten Barmen, en 14 mei 1934 van de kerkenraad 
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van Hilversum aan de ‘Evangelisch-Reformierten Gemeinden in 
Deutschland wie diese in der ‘Freien Synode’ zu Barmen am 4. Januar 
1934 beisammen waren’ (afschrift).

 43. De Nederlandse en de Duitse tekst zijn opgenomen in Het Kerkblad, 1 
april 1927, en zijn gedateerd 27 maart 1934. Zie voor de Duitse tekst 
Bijlage 3. Van Roon, Protestants Nederland en Duitsland, 55, meldt 
dat de brief in het archief van Barth niet is te vinden. Dat ligt voor de 
hand, want hij was niet aan Barth gericht. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-
1934, bevat een kladje in het handschrift van Geelkerken aan iemand 
die als ‘Professor’ wordt aangesproken met het verzoek de brief bij 
de betrokken kerken te bezorgen. Dit moet K. Barth geweest zijn, en 
het ligt voor de hand dat deze de brief niet bewaard heeft, maar heeft 
doorgespeeld aan de betreffende kerken. 

 44. Diepersloot, ‘Dialectische theologie en christelijke politiek’, Woord en 
Geest, 9 maart 1934. 

 45. Nieuwpoort, ‘De strijd in de Duitsche kerk’, i-iv, Woord en Geest, 16 
maart – 6 april 1934, aldaar I, 16 maart 1934.

 46. C.G. Meeder, ‘Ook dialectische politiek?’, Woord en Geest, 23 maart 
1934.

 47. L. Nieuwpoort, ‘De kerk en de Nationaal Socialistische Beweging’, 
Woord en Geest, 30 maart 934. 

 48. J.J. Buskes jr., ‘De strijd om de vrijheid van het evangelie in Duitsch-
land’, Woord en Geest, 30 maart 1934.

 49. J. Diepersloot, ‘Ook dialectische politiek’, Woord en Geest, 27 april 1934. 
In Woord en Geest van 4 mei 1934 verscheen nog een nabeschouwing, 
waarin Diepersloot reageerde op enkele reacties die zijn artikelenserie 
had opgeroepen, onder meer op de reactie van G.C. Berkouwer. 

 50. Zie Van Roon, Protestants Nederland en Duitsland, 13-57.
 51. Zie behalve Van Kaam, Parade der mannenbroeders, ook J.J. Buskes 

jr., Hoera voor het leven (Amsterdam 1963) 173- 180; Herngreen, Een 
handjevol verkenners, 142. Nader onderzoek is hier gewenst.

 52. Meier, Der evangelische Kirchenkampf, i, 167, en Beckmann, Rheinische 
Bekenntnisssynoden im Kirchenkampf, 59-90.

 53. Dat Barth ook anders werd geïnterpreteerd blijkt behalve uit de reactie 
van Meeder ook uit de afwijzende reacties op Barths weigering om 
de eed op Hitler af te leggen. ‘De Nederlandse barthianen die Barmen 
hadden omarmd’ konden deze politieke wending van Barth niet mee 
maken, zo meent Harinck, ‘De ontvangst van de Barmer Thesen in 
Nederland, 1934-1936’, in: Harinck (red.), 75 jaar Barmer Thesen, 13, 
met een verwijzing naar Algemeen Weekblad, 28 december 1934. Wie 
Harinck op het oog heeft, is niet duidelijk. Zie verder Van Roon, Pro-
testants Nederland en Duitsland, 213-233. 

 54. Anders Harinck, ‘De ontvangst van de Barmer Thesen in Nederland’, 
in: Harinck (red.), 75 jaar Barmer Thesen.
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 55. Harinck, ‘De ontvangst van de Barmer Thesen in Nederland’, in: 
Harinck (red.), 75 jaar Barmer Thesen, 11 en 15-16; Zie ook George 
Harinck, Tussen Barmen en Amsterdam ( Amstelveen 2003).

 56. H.H. Kuyper, ‘De eerste vrije Rijkssynode en de zes evangelische 
waarheden’, De Heraut, 17 juni 1934. De Heraut had in het algemeen 
veel meer aandacht voor de situatie in Duitsland dan De Reformatie, 
dat onder redactie stond van K. Schilder. Schilder bestreed de theologie 
van Barth en schreef over de nsb, over de kerkstrijd in Duitsland zweeg 
hij bijna geheel, aan Barmen wijdde hij geen woord.

 57. In Het Kerkblad is er vanaf het voorjaar 1935 weer weer iets meer 
aandacht voor de Duitse kerkstrijd dan in de zomer en het najaar van 
1934. Van Buskes bestaat geen bibliografie, De Jongh, Buskes, heeft 
geen oog voor gering aantal bijdragen van Buskes aan Woord en Geest 
in 1934-1935.

 58. Harinck, ‘De ontvangst van de Barmer Thesen in Nederland’, in: Ha-
rinck (red.), 75 jaar Barmer Thesen’, 15, noot 29, met een verwijzing 
naar H. Berkhof , ‘De Barmer Thesen in Nederland’, In de Waagschaal, 
30 mei 1964. 
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Predikantenconferentie van het Hersteld Verband 17-20 mei 
1932, Kasteel Hardenbroek.
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In 1936 aanvaardden de Gereformeerde Kerken in Nederland (in 
Hersteld Verband) een nieuwe kerkorde. Er was zeven jaar aan ge-
werkt, en dat was niet zonder strubbelingen verlopen. In dit artikel 
wordt de ontstaansgeschiedenis van deze kerkorde beschreven.

Voorspel
Toen de kerken van Zandvoort en Amsterdam-Zuid in de zo-
mer van 1926 besloten voortaan samen te leven in een nieuw 
kerkverband, kozen zij voor de Dordtse kerkorde (dko) als 
leidraad voor het kerkelijk samenleven, dezelfde kerkorde die 
ook het leven van de Gereformeerde Kerken in Nederland had 
vormgegeven.1 Toch was men zich in het hv al vroeg bewust 
van het feit dat de kerkorde wellicht moest worden herzien.2 
Een officieel voorstel daartoe werd in 1928 door de kerk van Den 
Haag ingediend en de voorlopige classis besloot een deputaat-
schap in te stellen dat haar over deze kwestie van advies moest 
dienen. In het ‘deputaatschap voor de ordening van het kerke-
lijk leven’ werden benoemd de predikanten H.C. van den Brink, 
C. Vermaat en S.P. Vermeer en de ouderlingen M. Visser (Den 
Haag) en K.W. van der Toorren (Zandvoort).3 Op hun verzoek 
werd Geelkerken aan het deputaatschap toegevoegd.4

   Deputaten kregen de opdracht te overwegen in hoeverre het 
wenselijk was om de orde voor het kerkelijk leven opnieuw 
te formuleren. De naam van het deputaatschap was van dien 
aard dat er allerlei zaken onder konden vallen, maar het ging 
blijkens de notulen vooralsnog om het toetsen van de vigerende 
kerkorde. Dat was een heikele aangelegenheid. Door de kerk 
van Tienhoven werd nog een proces gevoerd over de kerke-
lijke goederen, en wijziging van de kerkorde zou de kracht 
van de aanspraken daarop kunnen aantasten.5 Het ging immers 
om de vraag welke kerk de rechtmatige voortzetting van de 

ix
De kerkorde 
van het Hersteld Verband
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Gereformeerde Kerk was. In 1929 bleek dat het gerechtshof 
van Amsterdam de aanspraken van het Hersteld Verband niet 
erkende. De claim van Tienhoven werd afgewezen.6 De classis 
had die uitspraak echter niet willen afwachten en deputaten 
konden aan de slag gaan.
   Van den Brink nam een voorschot op het werk van deputaten 
door zijn visie op de kerkorde uiteen te zetten voordat deputa-
ten hun werk begonnen. Hij achtte het van belang dat men zich 
ernstig rekenschap gaf van de bedoeling en de betekenis van 
de Dordtse kerkorde, evenals van de praktijk van het moderne 
kerkelijke leven. Stemde dat overeen met de kerkordelijke prin-
cipes? Vervolgens diende dit alles getoetst te worden aan het 
Woord Gods. Zo wilde hij tot een ideaal komen dat kon dienen 
als richtlijn voor het kerkelijk leven.7 De Dordtse kerkorde 
achtte hij naar vorm en inhoud verouderd en niet zoo gemak-
kelijk verstaanbaar, zodat men er soms meer dan één kant mee 
uit kon. Deze kerkorde kon het moderne kerkelijke leven niet 
het juiste spoor of de rechte bedding wijzen.8 Zelfs het woord 
‘kerkorde’ achtte hij verouderd, hij zou willen spreken van ker-
kelijk statuut.9 Uitgangspunt moest zijn dat Jezus Christus de 
koning der kerk is.10 Daarmee zette Van den Brink zich af zowel 
tegen de roomse hiërarchie als tegen protestantse stelsels met 
een te belangrijke positie voor overheid of kerkelijke besturen. 
Alleen het gereformeerde stelsel hield zijns inziens (in theorie) 
het koningschap van Christus hoog. Een tweede uitgangspunt 
betrof het belang en de positie van het ambt der gelovigen.11 
Dat had de oudste rechten, ouder dan het bijzondere ambt. Een 
kerkenraad kon daarom nooit los staan van de gemeente. De 
dko was echter in feite meer aristocratisch dan democratisch, en 
dat was met de herziening van 1905 niet veranderd. Het moest 
anders, aldus Van den Brink. Hij bepleitte een kerkorde waarin 
alleen de algemene grondbeginselen uiteen werden gezet.12 Om 
duidelijk te maken wat hij bedoelde, gaf hij een uitgewerkt 
schema van wat hem voor ogen stond. Toen het deputaatschap 
op 11 februari 1929 voor het eerst bijeenkwam, had Van den 
Brink de hoofdpunten van zijn visie op de kerkorde al uiteen-
gezet.

Op de eerste vergadering van het deputaatschap kwam de 
vraag aan de orde of het moest gaan om een revisie van de 
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kerkorde of om een ‘nieuw gebouw’.13 Na een uitvoerige be-
spreking werd gekozen voor een compleet nieuwe kerkorde, 
‘in de lijn van de in de Dordtse kerkorde gehanteerde princi-
pes’. Ongetwijfeld werd daarmee gerefereerd aan wat Van den 
Brink eerder in Woord en Geest hierover had geschreven. Bij 
de bespreking van de vraag wat er aan de orde zou moeten 
komen, werd eveneens dankbaar gebruik gemaakt van wat 
Van den Brink had geschreven. Uitvoerig stond men stil bij de 
‘fundamentele bepalingen’, waarin de uitgangspunten van het 
kerkverband werden geformuleerd. Er bestaat, zo beginnen 
deze bepalingen, een verband van plaatselijke kerken onder 
de naam van ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’. Grondslag, 
zo werd vastgesteld, is de Apostolische Geloofsbelijdenis, zoals 
die nader verklaard wordt in de belijdenisgeschriften van het 
kerkverband. Bewust besloot men deze geschriften niet nader 
aan te duiden, omdat men zich anders te veel vastlegde met 
het oog op een eventuele revisie van de belijdenis.14 Een derde 
bepaling betrof de oecumene, de vierde fundamentele bepaling 
betrof de relatie met de overheid. Kort daarna werden ze in 
Woord en Geest gepubliceerd, zonder dat duidelijk was dat het 
hier ging om vruchten van het deputaatschap.15

   Daarna werd het werk verdeeld. De notulen spreken over 
vijf capita: i. Gemeenteleden (Geelkerken); ii. Kerkenraadsle-
den (Vermeer); iii. Kerkenraadsvergadering (Van der Toorren); 
iv. Eredienst (Vermaat); v. Tucht (Van den Brink). Het is dat 
deel van de door Van den Brink beoogde kerkorde dat in zijn 
gepubliceerde schema valt onder het tweede hoofdstuk.16 Het 
eerste hoofdstuk, over de fundamentele bepalingen, was reeds 
behandeld, het derde hoofdstuk, over het kerkverband, werd 
voorlopig buiten beschouwing gelaten. Toen het aan de orde 
kwam, gebeurde dat aan de hand van een ontwerp van Van 
den Brink.
   Was het bestek door Van den Brink uitgemeten vóórdat de-
putaten aan het werk gingen, ook over allerlei onderdelen van 
de kerkorde zou hij de komende jaren zijn mening geven. Eind 
1933 sloot hij een lange reeks artikelen in Woord en Geest af, 
waarin hij de onderdelen van het bovengenoemde schema van 
de door hem gewenste kerkorde ter sprake bracht. Deels behan-
delde hij daarin zaken die door het deputaatschap nog moesten 
worden besproken, deels gaven deze artikelen weer wat reeds 
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was behandeld.17 Zo kwam het hoofdstuk over de tucht (van 
de hand van Van den Brink) pas aan de orde toen het al door 
het deputaatschap was behandeld. Maar toen hij in Woord en 
Geest schreef over de gemeenteleden, over het actief en passief 
stemrecht, over het stemrecht van de vrouw en over gemeen-
tevergaderingen, moest dat alles nog door het deputaatschap 
behandeld worden.18 Het was de stof waarvoor Geelkerken het 
concept zou samenstellen. De voorstellen van Van den Brink 
kwamen in hoge mate overeen met wat later hierover vastge-
steld werd. Had hij gebruik mogen maken van Geelkerkens 
arbeid? Of had Geelkerken bij zijn arbeid dankbaar gebruik 
gemaakt van de inzichten die door Van den Brink in Woord 
en Geest waren ontwikkeld? Diezelfde vraag kan ook gesteld 
worden naar aanleiding van zijn artikelen over de kerkelijke 
examina en over het beroepingswerk, over de bezoldiging der 
predikanten, over emeritering en losmaking.19 Het was de stof 
die bij de taakverdeling aan Vermeer was toebedeeld, maar 
nog niet was behandeld toen Van den Brink erover schreef. 
Wel zijn er iets meer verschillen dan in het geval van het con-
cept van Geelkerken over de gemeenteleden. Waar Van den 
Brink schreef over de kerkenraadsvergaderingen, weken zijn 
voorstellen nog iets meer af van wat door deputaten reeds was 
vastgesteld. Of betreft het latere wijzigingen?20 In geval van de 
artikelen over de eredienst (het concept van Vermaat) volgde 
Van den Brink tamelijk getrouw de vastgestelde tekst.21

   Hoewel de nieuwe kerkorde niet van zijn hand alleen was, 
heeft Van den Brink een beslissend stempel op de inhoud ervan 
gedrukt. Hij heeft het bestek uiteen gezet, hij schreef de delen 
over de tucht en over het kerkverband, en hij heeft door zijn 
artikelen in Woord en Geest grote invloed gehad op de overige 
delen van de kerkorde. De nieuwe kerkorde was voor een zeer 
groot deel het werk van Van den Brink.

Zoals gezegd kwam het deputaatschap al op zijn eerste verga-
dering tot de conclusie dat een nieuwe kerkorde noodzakelijk 
was. Het werk werd alvast verdeeld, ook al moest de formele 
goedkeuring nog gegeven worden. Men ging er blijkbaar van-
uit dat dat geen probleem zou zijn. De classis ging inderdaad 
akkoord, de opdracht werd verlengd. Hij werd bovendien 
uitgebreid. De classis vroeg namelijk ook advies over de belij-
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denisvragen en over een bezwaarschrift uit Rotterdam inzake 
de eigenmachtige wijziging van de formulieren door de ker-
kenraad aldaar.22

   Deze taakuitbreiding zou het werk aan de kerkorde enigszins 
ophouden. In snel tempo had men de concepten over de tucht 
en over de kerkenraadsvergadering afgerond. Maar de discus-
sie over het concept over de kerkenraadsleden zou als gevolg 
van de taakuitbreiding pas een jaar later kunnen worden vol-
tooid.23 Het deputaatschap vervolgde in juni 1930 zijn arbeid 
met de bespreking van het concept over de gemeenteleden en 
de bespreking van het deel over de eredienst. Een van de vragen 
die aan de orde kwam was de vraag of de bediening van het 
avondmaal gebonden was aan het bijzondere ambt. Vermaat 
meende dat dit niet noodzakelijk was. Het gaf aanleiding tot 
een fundamentele discussie over het ambt. Vermaat kreeg zijn 
mededeputaten niet mee, want in de tekst die uiteindelijk werd 
vastgesteld, kwam dit thema niet aan de orde.24 Toen in novem-
ber 1930 het ontwerp over de eredienst werd besproken, was 
het deputaatschap gereed met wat het zich in eerste instantie 
had voorgenomen.25 Deputaten namen het geheel nog eens door 
en er werden hier en daar kleine wijzigingen aangebracht.26 
Maar daarna zou het werk aan de kerkorde bijna twee jaar stil 
liggen.27 Pas op 13 december 1932 werd het werk aan de kerk-
orde hervat. In eerste instantie ging veel tijd heen met het ont-
werpen en bediscussiëren van een nieuw huwelijksformulier, 
maar na 17 december 1931 lag alle werk van het deputaatschap 
stil. Waarom dat zo is, wordt uit de stukken niet duidelijk. In 
Amsterdam waren grote moeilijkheden ontstaan rond ds. Ver-
meer, die in maart min of meer gedwongen werd te vertrekken 
en hervormd predikant in Oudenhoorn werd. Wellicht speelde 
ook een rol dat Van den Brink worstelde met zijn gezondheid 
en zich genoodzaakt zag zijn emeritaat aan te vragen. Op 10 
juli 1931 schreef hij voorlopig zijn laatste artikel voor Woord 
en Geest, en pas op 28 oktober 1932 pakte hij de pen weer op. 
Toen duurde het niet meer lang tot het deputaatschap zijn werk 
aan de kerkorde hervatte. Maar of daarmee dit uitstel geheel is 
verklaard, is niet zeker. Gezien de andere bezigheden van Van 
den Brink was er misschien toch meer aan de hand.28
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Vervolg
Op 13 december 1932 vervolgde men het werk met de discus-
sie over het kerkverband, die op 7 februari 1933 werd afge-
rond.29 Van de predikanten kwam in die weken het verzoek de 
kerkorde niet ter discussie aan de classis aan te bieden voordat 
zij met elkaar van gedachten hadden gewisseld over de fun-
damentele bepalingen. Deputaten wilden daaraan wel gehoor 
geven.30 Op 9 maart 1933 werden de slotbepalingen vastgesteld, 
een maand later werd het geheel nogmaals doorgenomen en 
werden op ondergeschikte punten nog een aantal kleine wijzi-
gingen ingevoerd.31 Discussie was er over artikel 2. Dat luidde 
in eerste instantie: Grondslag van haar kerkelijke gemeenschap 
is de Apostolische Belijdenis der 12 artikelen, zooals die nader 
verklaard worden in de Belijdenisschriften dezer kerken. Vermaat 
wilde het artikel als volgt veranderd zien: Grondslag van haar 
kerkelijke gemeenschap is het geloof in Christus en de uit dit geloof 
voortvloeiende gemeenschap der heiligen. – De wezenlijke eenheid 
in Christus in den geest der liefde en in gemeenschappelijke arbeid 
in het koninkrijk Gods wil zij vasthouden en bevorderen ook bij 
verscheidenheid van overtuiging in dogmatisch opzicht, dat zich in 
haar midden mocht voordoen. Zijn mededeputaten wilden daar-
mee niet akkoord gaan, maar omdat Vermaat volhield, werd 
zijn versie als alternatief opgenomen in het concept.32

   Daarmee was het werk aan de kerkorde in principe gereed en 
kon hij gedrukt en verspreid worden zodra ‘op de predikan-
tencoetus een principieele bespreking van de beginselen dezer 
kerkenordening zal hebben plaatsgehad’.33 Blijkbaar is het niet 
gelukt deze volgorde in acht te nemen. Zonder dat de coetus 
ernaar had kunnen kijken, werd het Rapport inzak een nieuwe 
kerkenordening gedrukt. In Het Kerkblad werd er nadrukkelijk 
op gewezen dat geheimhouding gewenst was.34 P. Lameris 
Wzn. uit Haarlem reageerde met een ingezonden brief, waarin 
hij stelde dat een nieuwe kerkorde niet bevorderlijk was voor 
de bloei van het geestelijk leven.35 ‘Wet eischt macht – en die 
is onvereenigbaar met wat Jezus ons onderwijst Joh 13:12-17.’ 
Het stuk werd tot zijn verontwaardiging niet geplaatst en hij 
stuurde het op 14 oktober naar de predikanten, die toen voor 
een conferentie bij elkaar waren. Dit was aanleiding de predi-
kanten Aalders, Buskes en Van den Hooff uit te nodigen op 
een vergadering van deputaten.36 Zij hadden in het bijzonder 
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commentaar op de fundamentele artikelen. In dat kader kwam 
artikel 2 opnieuw ter sprake. Blijkbaar stond Vermaat niet al-
leen in zijn kritiek. Men werd het eens over de volgende for-
mulering: Zich één wetend in de Christus der Schriften door het 
geloof in Hem, aanvaarden zij als grondslag van haar kerkverband 
de Apostolische Belijdenis der 12 artikelen, nader verklaard in 
haar Belijdenisgeschriften; en begeeren zij in den geest der liefde 
deze eenheid in Christus te bewaren, ook bij verscheidenheid van 
inzicht en practijk, die bij voortgaand belijden in de vrijheid van 
Christus en gebondenheid aan de Heilige Schrift zich in haar mid-
den mocht voordoen. Ook artikel 3 en 4 werden gewijzigd, zij 
het veel minder ingrijpend dan artikel 2.

Toen de classis op 13 februari 1934 vergaderde, lagen er voor-
stellen van Enschede en van Haarlem over de kerkorde op ta-
fel. De kerk van Haarlem (P.A.E. Sillevis Smitt) meende dat de 
eerste roeping van de kerk niet het opstellen van een nieuwe 
kerkorde was, maar een streven naar een herleving des Geestes 
‘uit groote kerkelijke ingezonkenheid’. Eerst opwekking, dan 
een nieuwe kerkorde. De tijd was nog niet rijp voor een nieuwe 
kerkorde. Haarlem stelde voor het ontwerp wel aan de kerken 
rond te zenden ter bezinning, maar het niet te aanvaarden.37 De 
kerk van Enschede (J.C. Aalders) kon zich van harte aansluiten 
bij de ‘evangelischen ernst en geestelijken toon’ van Haarlem 
en stelde voor de concept-kerkorde te laten vervallen en voor-
lopig geen poging te doen tot een nieuw ontwerp. Eerder had 
deze kerk gesteld dat er twee stromingen in het hv waren, een 
stroming die zich op de grondslag van de gereformeerde be-
lijdenis wilde stellen, en een stroming die aan de kerken liefst 
de naam en het karakter gaf van evangelisch-katholieke kerk. 
Zij behoeft geen andere belijdenis dan die van het waarachtig 
geloof in Jezus Christus, geen andere gebondenheid dan de 
gebondenheid aan het evangelie, geen andere tucht dan die der 
liefde en des Geestes. Enschede stelde voor om het ontwerp te 
laten vervallen.38

   Van den Brink was furieus. In een boze brief aan de classis 
zette hij zijn bezwaren hierover uiteen. Lang en intensief was 
er op verzoek van de classis aan de nieuwe kerkorde gewerkt 
en nu zou deze zomaar in de prullenbak verdwijnen.39 Tijdens 
de vergadering wees Geelkerken erop dat een kerkorde geen 
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belijdenisgeschrift was en dat deze kerkorde niet meer deed 
dan de stand van zaken van dit moment verwoorden en daar-
mee de mogelijkheid bood om zich verder te ontwikkelen.40 De 
vergadering besloot over te gaan tot een algemene bespreking 
van de kerkorde en behandelde, conform de wens van Van den 
Brink in zijn bovengenoemde brief, de eerste vier artikelen van 
de kerkorde, tezamen de fundamentele bepalingen genoemd. 
Men ging akkoord. Wel werd deze term gewijzigd in ‘Inlei-
dende bepalingen’.41 Van den Brink ontving een woord van 
dank en waardering voor zijn inzet.42 Op de vergadering van 
33 oktober 1934 werden de artikelen 5-8 van de voorgestelde 
kerkorde behandeld.43 Op die manier zou het nog lang duren 
voordat de kerkorde in werking zou kunnen treden. Vandaar 
dat Amsterdam-Zuid een instructie indiende om voortaan al-
leen nog schriftelijke amendementen te behandelen.44 Dit leidde 
tot het voorstel van ds. H. Hasper (Den Haag) om de zaak van 
de kerkorde te laten rusten en genoegen te nemen met enkele 
hoofdlijnen. Zijn voorstel vond geen gehoor, en men besloot 
uiteindelijk conform genoemde instructie dat de eerstvolgende 
classisvergadering alleen schriftelijk ingediende voorstellen in 
behandeling zouden worden genomen en dat de kerkorde ver-
volgens en bloc zou worden aangenomen.45 Aldus geschiedde. 
Tijdens de vergadering van 17 maart 1936 reageerden deputa-
ten voor de ordening van het kerkelijk leven op de (weinige) 
ingediende amendementen en werd de nieuwe kerkorde aan-
genomen. Van den Brink werd per telegram bedankt.46 Na 7 
jaar had het hv zijn nieuwe kerkorde.

De kerkorde van het Hersteld Verband
De kerkorde van het Hersteld Verband telt vier delen. Na de 
Inleidende bepalingen volgen twee hoofdstukken en enkele 
slotbepalingen.47 In de inleidende bepalingen wordt de plaats 
ten opzichte van de christelijke traditie en de andere kerken 
gedefinieerd, de hoofdstukken II en III betreffen de plaatselijke 
kerk en het kerkverband, in de slotbepalingen worden alle 
personen en instituties binnen dit verband van kerken opge-
roepen zich te houden aan het woord van Christus ‘Eén is uw 
Meester, en gij zijt allen broeders’.48 Het is een fundamenteel 
andere opzet dan die van de Dordtse kerkorde. Daarin wordt 
achtereenvolgens gehandeld over de ambten, de kerkelijke 
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vergaderingen, de leer en de censuur over de leden. Deze kerk-
orde begint met een kernachtige plaatsbepaling – het geloof in 
Christus – om daarna te beginnen bij de plaatselijke kerk, dat 
is naar het huidige spraakgebruik de gemeente. En binnen dat 
hoofdstuk begint de kerkorde met de gemeenteleden. Daarin 
zien we heel veel terug uit het recente verleden. Deze kerkorde 
is met zijn nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid en 
de grote rol voor de plaatselijke gemeente een typische vrucht 
van het neocalvinisme, of, zo men wil, van de democratische 
negentiende eeuw.
   In de inleidende bepalingen wordt als de kern van het 
kerkelijk samenleven het geloof in de Christus der Schriften 
genoemd. Op grond van dat geloof aanvaarden de kerken de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, ‘nader verklaard in haar Belij-
denisgeschriften’. De Drie Formulieren van Enigheid werden 
bewust niet genoemd, ze werden aanvaard in historische zin, 
zodat verdieping, verduidelijking noch actualisering kunnen 
uitblijven. De belijdenis is nooit af, aldus Van den Brink in zijn 
toelichting.49 Het opmerkelijke is natuurlijk wel dat de Drie For-
mulieren nergens genoemd worden! Wie kan weten over welke 
belijdenisgeschriften deze inleidende bepaling spreekt?
   De eenheid willen de kerken zichtbaar maken in hun kerk-
zijn, in hun gezamenlijke arbeid voor het koninkrijk Gods 
en in het zoeken van contact, correspondentie en mogelijke 
hereniging met andere kerken. Niet dus in een zelfde leer of 
belijdenisgeschrift als ‘formulier van enigheid’. Pluriformiteit 
behoort principieel tot deze kerken, evenals de oecumene. De 
inleidende bepalingen eindigen met een uitspraak over de over-
heden, die worden erkend als door God ingesteld. Dat betekent 
echter niet dat men van haar verwacht dat zij de afgoderij zal 
weren. De kerken verwachten van de overheid de vrijheid van 
beweging die aan de christelijke kerk toekomt. De wereld van 
de dertiger jaren is inderdaad een heel andere wereld dan die 
van 1618/1619, de verhouding tussen kerk en staat was fun-
damenteel gewijzigd, met het nabije voorbeeld van een Duitse 
overheid die de kerk in haar keurslijf trachtte te dringen.50

   In het tweede hoofdstuk – Van de plaatselijke kerk – wordt 
achtereenvolgens gehandeld over de gemeenteleden, kerken-
raadsleden, over de kerkenraad, over de eredienst en over de 
tucht. Ik wees reeds op het feit dat het hoofdstuk begint met 
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de gemeenteleden en voeg daar aan toe dat de predikanten aan 
de orde komen in de paragraaf over de kerkenraad. In de dko 
gaan de predikanten voorop. Terecht is opgemerkt dat het hv 
bepaald geen domineeskerk is geweest en de predikanten had-
den het soms niet gemakkelijk.51 De kerkorde weerspiegelt iets 
van dit ‘gewone’ leven. Daarin wordt namelijk de medewerking 
van de gemeenteleden met de kerkenraad heel concreet vastge-
legd, zowel in de vorm van commissies als van gemeentever-
gaderingen. Zelfs bij de tuchtoefening is de medewerking van 
de gemeenteleden vereist. In het volgende hoofdstuk, waar de 
meerdere vergaderingen worden behandeld, wordt ook gehan-
deld over conferenties voor gemeenteleden.
   Tot die gemeenteleden behoorden met nadruk ook de vrou-
welijke gemeenteleden. Zij hebben niet alleen het recht om mee 
te werken aan de verkiezing van ambtsdragers, maar kunnen 
zelf ook verkozen kunnen worden tot diaken. Het is geen 
unieke bepaling, daar in sommige kerken het ambt reeds eerder 
openstond voor vrouwen. Maar binnen de gereformeerde fami-
lie was het een unieke stap. Hier mag zeker gewezen worden op 
de invloed van Van den Brink, die zich al jaren met dit thema 
bezighield en het diakenambt voor vrouwen wilde openstellen. 
Hiermee werd, naar zijn besef, het ‘het eeuwenoude onrecht, 
aan de zusters aangedaan, opgeheven’.52 Een vrouwelijke pre-
dikant was echter nog een brug te ver, zoals bleek toen in 
Amstelveen en in Den Haag een ‘doctoranda’ voorging.53

   De predikanten komen aan de orde in de paragraaf over de 
kerkenraadsleden. Maar die is dan ook op één artikel na ge-
heel aan hen gewijd. De bepalingen in deze paragraaf, onder 
meer over emeritaat en de overgang naar een andere staat des 
levens, zijn nauw verwant met de betreffende bepalingen uit 
de dko. Wel heeft men ervoor gekozen om de term ‘staat des 
levens’ te vervangen door een minder dubbelzinnige term en 
spreekt de kerkorde van een levenspositie ‘die valt buiten den 
arbeid van het evangelie’. Waar sprake is van een andere taak 
ten behoeve van de kerk dan die van dienaar des Woords gaat 
de predikant niet met emeritaat zoals voorheen, maar krijgt hij 
ontslag met behoud van zijn ambtsbevoegdheid. Opmerkelijk is 
ook de mogelijkheid dat twee kerken onderling van predikant 
wisselen. In zo’n klein kerkverband als het hv ongetwijfeld een 
handige bepaling. Of er gebruik van is gemaakt weet ik niet. 
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Het ondertekeningsformulier voor predikanten en kerken-
raadsleden vervalt, in plaats daarvan komt de ondertekening 
van de vragen en het antwoord van het bevestigingsformulier.54 
Nieuw zijn ook de bepalingen omtrent het traktement en het 
emeritaat van de predikanten. De diakenen behoorden zonder 
meer tot de kerkenraad, wel was het gewenst dat ouderlingen 
en diakenen ook apart vergaderden om hun eigen zaken af te 
handelen.
   In de paragraaf over de eredienst valt op dat de onderhouding 
van tweede feestdagen de kerken vrij staat. Voor huisdoop en 
krankencommunie wordt voorzichtig enige ruimte geschapen, 
relatief veel plaats wordt ingeruimd voor bepalingen omtrent 
de tucht. Daarvan had men in het hv de kwalijke kanten aan 
den lijve ondervonden en dat moest goed geregeld worden. 
Er is dan ook veel verschil met de bepalingen over de tucht in 
de dko. Zorgvuldig wordt onderscheid gemaakt tussen tucht 
over doopleden, belijdende leden en leden van de kerkenraad. 
De tucht over de doopleden wordt omschreven en dient plaats 
te vinden in samenspraak met de ouders. Tucht over kerken-
raadsleden kan slechts plaatsvinden als hun leer onchristelijk 
of antichristelijk is. Opmerkelijk is verder dat een dienaar des 
Woords die gevoelens verbreidt die naar het oordeel van de 
algemene vergadering in strijd zijn met de belijdenis der kerken 
maar overigens aan de christelijke leer vasthoudt, ontslag zal 
worden verleend, desnoods ongevraagd. Aan deze bepaling, 
aldus Van den Brink, ligt de gedachte ten grondslag dat van 
afzetting op grond van afwijking van de leer geen sprake mag 
zijn. Een predikant die in de ene kring niet past, zou heel goed 
in een andere kring wel kunnen passen.55 Overigens kan van 
tuchtoefening geen sprake zijn als de gemeente daarin niet 
bewilligt.
   In het derde hoofdstuk – Van het kerkverband – gaat het over 
de relatie tussen alle kerkelijke gremia. Er is behalve van de 
kerkenraad sprake van kringvergaderingen en een algemene 
vergadering. Kringvergaderingen waren al eerder in het le-
ven geroepen, maar tot nog toe hadden ze niet of nauwelijks 
gefungeerd. Daarin zou nu verandering komen. Ze vervulden 
een taak die te vergelijken valt met die van de classis in de 
Gereformeerde Kerken. De voorlopige classis Amsterdam werd 
vervangen door de algemene vergadering.
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Het spreekt vanzelf dat de verhouding tussen kerkenraad, 
kringvergadering en algemene vergadering in dit hoofdstuk 
nader moest worden vastgesteld. Er is sprake van een duidelijke 
taakafbakeningen. Ook wordt vastgesteld dat een plaatselijke 
kerk het recht heeft zich aan het kerkverband te onttrekken 
als zij overtuigd is dat de algemene vergadering beslissingen 
neemt die in strijd zijn met de inleidende bepalingen van deze 
kerkorde. Omgekeerd heeft de algemene vergadering het recht 
een plaatselijke kerk uit het verband te verwijderen. In principe 
bestaat er een grote vrijheid hetzij om heen te gaan, hetzij om 
heengezonden te worden. Opvallend is dat bij verschil van 
inzicht tussen kerkenraad en gemeente de algemene vergade-
ring beslist.
   Behalve van kringvergaderingen en van de algemene ver-
gadering is er in dit hoofdstuk sprake van conferenties. Deze 
dienen ter versterking van de onderlinge band, de bevordering 
van het geestelijk leven en tot bezinning op de taak van de 
kerk als geheel en van de kerkleden persoonlijk zowel in het 
onderling samenleven als ook in financieel opzicht.
   Met enkele slotbepalingen wordt de kerkorde afgesloten. De 
belangrijkste is reeds genoemd, de verwijzing naar het woord 
van Christus ‘Eén is uw Meester’.

Noten
 1. Eerder verschenen in Kerk en Theologie 62 (2011) 160-185.
 2. Uit de notulen van de eerste officiële classisvergadering van het hv op 

28 december 1926 blijkt dat toen reeds gespeeld werd met de gedachte 
aan een wijziging van de kerkorde. Zie hua, ahv, 1, Notulen voorlopige 
classis, 28 december 1926.

 3. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 12 juni (instructie) en 11 sep-
tember 1928, artikel 26.

 4. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis , 11 december 1928, artikel 
23.

 5. De kwestie werd concreet in de discussie over de naam van dit kerkver-
band en over het zingen van gezangen (artikel 69 dko). Zie over de naam 
hoofdstuk vi. Ook Oudemirdum was naar de rechter gestapt, maar die 
kwestie was inmiddels opgelost. Het gerechtshof te Leeuwarden had 
op 26 september 1928 ten gunste van de kerk van het oude verband. 
Zie Leeuwarder Courant, 26 september 1928.

 6. Zie hierover H.C. van den Brink, ‘De beslissing van den rechter’, Woord 
en Geest, 14 juni 1929; idem, ‘Misleidende voorlichting’, Woord en 
Geest, 14 juni 1929, en E.L. Smelik en J.G. Geelkerken, ‘Het naspel der 
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kerkelijke procedure te Tienhoven’, Woord en Geest, 28 juni 1929.
 7. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 28 december 

1928.
 8. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 8 februari 1929. 

Zie ook H.C. van den Brink, ‘Een nieuwe kerkenordening’, Jaarboek 
Hersteld Verband 7 (1934) 165-177, aldaar 165.

 9. In weerwil deze voorkeur van Van den Brink werd de officiële naam 
Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Her-
steld Verband).

 10. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 11 januari 
1929.

 11. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 1 februari 
1929.

 12. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 8 februari 
1929.

 13. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 11 februari 1929.
 14. Deze visie op de belijdenisgeschriften werd door Van den Brink uitge-

werkt in ‘Woord en Geest, 1 maart 1929, ‘De ordening van het kerkelijk 
leven’. In de weken daarna schreef hij over de andere artikelen van 
de ‘Fundamenteele bepalingen’. Zie ook Van den Brink, ‘Een nieuwe 
kerkenordening’, Jaarboek Hersteld Verband 7 (1934), 167.

 15. Zie Woord en Geest, 1 en 15 en 22 maart 1929.
 16. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 8 februari 

1929.
 17. Zie ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven. Dit notulenboek 

bevat verslagen van alle vergaderingen van het deputaatschap. De 
ingediende voorstellen zijn niet bewaard gebleven, tot welke formu-
lering besloten werd staat soms wel, soms niet vermeld. Zie daarvoor 
Rapport inzake een nieuwe kerkenordening (1933). In ag, 37, Stukken 
Hersteld Verband 1930-1935, zitten van enkele onderdelen doorslagen 
van de voorstellen, maar het geheel is niet compleet.

 18. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 22 maart, 12 en 
26 april, en 10 mei 1929. Deputaten vergaderden hierover op 12 juni 
1930.

 19. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 24 mei, 7 juni, 
28 juni, 5 juli, 2 augustus, 18 oktober en 1 november 1929. Behandeld 
door deputaten op 20 november 1929, 9 mei en 19 december 1930. Zie 
ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven.

 20. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 18 april, 2 mei, 
23 mei, 13 juni , 4 juli en 17 oktober, 24 oktober en 21 november 1930. 
De stof was behandeld door deputaten op 24 april en 15 mei 1929, zie 
ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven. Zie de opmerkingen 
in noot 17 over het ontbreken van de concepten.

 21. ‘De ordening van het kerkelijk leven’, Woord en Geest, 21 oktober 1932, 
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13 en 27 januari, 10 februari, 3, 17 en 31 maart 1933. Zijn aandacht 
ging grotendeels uit naar de bepalingen over de avondmaalsviering.

 22. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 11 juni 1929, artikel 15.
 23. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 9 mei 1930.
 24. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 31 oktober 1930. De 

tekst in de notulen is dezelfde als die in de concept-kerkorde, artikel 
40-44, met een kleine wijziging in artikel 44.

 25. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 21 november 1930.
 26. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 23 januari 1931.
 27. Wel vergaderde het deputaatschap over een nieuw huwelijksformu-

lier.
 28. Van den Brink was bij de behandeling van het huwelijksformulier in 

1931 steeds aanwezig geweest, en ongeveer eenmaal per maand preekte 
hij in de een of andere kerk. Bovendien was hij consulent van de kerk 
van Arnhem geworden.

 29. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 13 december 1932 
en 9 februari 1933.

 30. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 9 februari 1933; hua, 
ahv, 27, Vergaderstukken, 9 februari 1933, van deputaten ordening 
kerkelijk leven aan de voorlopige classis. Zie E.L. Smelik, ‘Een domi-
neesconferentie’, Het Kerkblad, 22 januari 1933. Over de kerkorde geen 
woord. Zie ook Het Kerkblad, 19 maart 1933, ‘Aan de kerken’, met de 
mededeling dat het concept op de eerstvolgende classis niet aan de 
orde zou worden gesteld.

 31. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 9 maart en 20 en 
27 april 1933. De slotbepalingen waren geconcipieerd door Van den 
Brink.

 32. Zie ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 27 april 1933, en 
Rapport inzake de nieuwe kerkenordening, 6.

 33. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 27 april 1933.
 34. De eerste aankondiging in H.A. van den Hoven van Genderen, ‘Ont-

werp-Kerkenordening’, Het Kerkblad, 17 september 1933. Een week 
later legde Van den Brink in een mededeling aan de kerken sterke 
nadruk op de geheimhouding.

 35. ag, 52, ‘Archief’, ca. 1932-1937, 14 oktober 1933, van P. Lameris Wzn. 
aan de predikantencoetus, betreft het doorsturen van een ingezonden 
stuk d.d 26 september 1933.

 36. ag, 57, Notulen deputaten ordening kerkelijk leven, 21 december 1933. 
Aalders was afwezig. Om die reden werd een vergadering uitgeschre-
ven van deputaten met een afvaardiging van de kerk van Enschede. 
Deze heeft inderdaad plaatsgevonden, zoals blijkt uit de bijlage van 
de brief van Enschede aan de classis, hua, ahv, 28, Vergaderstukken, 
15 januari 1934, van de kerk van Enschede aan de voorlopige classis. 
Aalders schreef in deze weken over ‘Evangelie en kerkorganisatie’ i-iii, 
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Woord en Geest, 5, 12 en 19 januari 1934. Hij sloot zich nauw aan bij 
W.Th. Boissevain, De kansen der kerk (Amsterdam 1930).

 37. Zie hua, ahv, 28, Vergaderstukken, instructie van Haarlem, met bijlage, 
9 januari 1934, van de kerk van Haarlem aan de voorlopige classis.

 38. Zie hua, ahv, 28, Vergaderstukken. Zie ook de agenda. De zaak was 
in Enschede besproken op 10 en 16 november 1933 en op 11 januari 
1934. Zie hua, ahv, 15 januari 1934, van de kerk van Enschede aan 
de voorlopige classis, met bijlage. Voor het verslag van de gemeente-
vergadering van Enschede in november 1933 zie ag, 52, ‘Archief’, ca. 
1932-1937.

 39. Zie hua, ahv, 28, Vergaderstukken, 10 februari 1934, van H.C. van den 
Brink aan de voorlopige classis hv

 40. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 13 februari 1934, artikel 39.
 41. Zijn teleurstelling hierover uitte Van den Brink in ‘Concept en vastge-

stelde tekst’, Het Kerkblad, 4 oktober 1936.
 42.  hua, ahv, 28, Vergaderstukken, 16 februari 1934, van de voorlopige 

classis aan H.C. van den Brink (afschrift).
 43. hua, ahv,2, Notulen voorlopige classis, 33 oktober 1934, artikel 32.
 44. hua, ahv, 31, Vergaderstukken, instructie Amsterdam-Zuid.
 45. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 15 oktober 1935.
 46. hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis/algemene vergadering, 17 maart 

1936, artikel 8. Van den Brink reageerde op 21 maart 1936 met een 
bedankje. hua, ahv, 32, Vergaderstukken, van H.C. van den Brink aan 
de algemene vergadering (telegram).

 47. Zie de toelichting op de concept-kerkorde van Van den Brink, ‘Een 
nieuwe kerkenordening’, Jaarboek Hersteld Verband 7 (1934) 165-
177.

 48. Matheus 23:8.
 49. Van den Brink, ‘Een nieuwe kerkenordening’, Jaarboek Hersteld Ver-

band 7 (1934), 167.
 50. Overigens was het artikel al in 1929 geformuleerd, dus niet met het 

oog op de kerkpolitiek van Hitler.
 51. Herngreen, Een handjevol verkenners, 45-46.
 52. Van den Brink, ‘Een nieuwe kerkenordening’, Jaarboek Hersteld Ver-

band 7 (1934), 169.
 53. Zie ag, 51, Archief 1916-1939, 28 februari 1938, van H.C. van den Brink 

aan J.G. Geelkerken.
 54. Nergens heb ik kunnen vinden welk formulier men bedoelde. Blijkbaar 

was het algemeen bekend.
 55. Van den Brink, ‘Een nieuwe kerkenordening’, Jaarboek Hersteld Ver-

band 7 (1934), 172.
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Men kan het Hersteld Verband onder meer zien als vrucht van 
de Beweging der Jongeren. Deze kwam op haar beurt onder meer 
voort uit de opwekking in Wales (1904-1905). Vroomheid was 
dan ook een belangrijk thema in het HV. Ik noem hier bij wijze 
van voorbeeld de reeds gememoreerde artikelenserie van Geelker-
kens medestander Vermaat, die in de eerste jaargang van Woord 
en Geest verscheen.1 Maar er was meer. Er was belangstelling 
en waardering voor het Leger des Heils (J.G. Geelkerken en J.J. 
Buskes jr.), voor Möttlingen en Blumhardt (C. Vermaat, P.A.E. 
Sillevis Smitt en E.L. Smelik), voor de Gemeenschapsbeweging 
(J.C. Aalders) en voor het Persoonlijk Geestelijk Leven (G.W. 
van Deth). Dat roept als vanzelf de vraag op hoe in deze kerken 
gereageerd is op Frank Buchman en de Oxford Groep, een opwek-
kingsbeweging die in de jaren dertig van zich deed spreken. Ook 
deze beweing kan men immers zien als een (late) vrucht van Wales. 
Meer dan de andere kerken in Nederland was dit kerkverband als 
het ware gepredisponeerd om de Oxford Groep met open armen te 
ontvangen. Deze receptie wordt hier beschreven.2

Frank Buchman en de Oxford Groep
Frank N.D. Buchman (1878-1961) begon zijn carrière als Lu-
thers predikant in Philadelphia, waar hij werkte in een van 
de armste buurten.3 Na een conflict met het bestuur van het 
weeshuis dat onder zijn leiding stond, vertrok hij naar Europa 
om zich op zijn toekomst te beraden. Een keerpunt in zijn le-
ven beleefde hij toen hij in 1908 een opwekkingssamenkomst 
in het Britse Keswick (Lake District) bezocht en tijdens een 
preek van Jessie Penn-Lewis geraakt werd door de boodschap 
over de kruisdood van Christus.4 Het was aanleiding voor de 
jonge predikant het conflict met zijn vroegere werkgever bij 
te leggen. In diezelfde tijd besloot hij zich aan het evangeli-

x 
De Oxford Groep
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satiewerk te wijden. Hij raakte betrokken bij het studenten-
zendingswerk op Penn State College (Pennsylvanië, usa), dat 
mede door zijn toedoen tot grote bloei kwam. In 1915 nam hij 
deel aan zendingswerk in India, in 1916 werd hij ‘assistent 
professor’ voor evangelisatie aan de universiteit van Hartford. 
In deze jaren ontwikkelde hij een voorkeur voor persoonlijk 
pastoraat als evangelisatiemiddel, in tegenstelling tot de toen 
ter tijd gebruikelijke massale evangelisatiecampagnes. Van 
John Mott nam hij het idee over om zich te richten op de ‘key 
men’, de leidende figuren in een samenleving, om via hen te 
komen tot een ‘national salvation’. In 1922 besloot Buchman 
Hartford te verlaten en voortaan ‘in geloof en gebed’ zijn eigen 
weg te zoeken. Hij bouwde aan een invloedrijk netwerk en 
creëerde in diverse landen steunpunten.5 In 1929 bezocht hij 
Zuid-Afrika, waar hij een bijdrage leverde aan de verbetering 
van de gespannen verhouding tussen Engelsen en Boeren. De 
gedachte dat men nationale problemen kon oplossen via ‘per-
sonal evangelism’ ontving hier een sterke impuls. In Canada 
leidde deze benadering tot de beëindiging van een havensta-
king. Later volgden er grote campagnes in Noorwegen (1934), 
Denemarken (1935) en Engeland (1936). In 1937 volgde een 
grote campagne in Nederland, ‘Nieuw Nederland loopt van 
stapel’. Dat lijkt een keerpunt te zijn, in ieder geval wat betreft 
Buchmans populariteit in Nederland. Wat begonnen was als 
een ‘ouderwetse’ opwekkingsbeweging, dreigde aan zijn eigen 
succes ten onder te gaan. Het persoonlijke karakter verdween 
naar de achtergrond, het christelijke karakter van de beweging 
kreeg minder nadruk, de greep van Buchman op het geheel 
van de beweging werd groter, de naam werd veranderd van 
Oxford Groep in Morele Herbewapening.
   De eerste contacten van Frank Buchman met Nederland date-
ren uit 1923, toen hij contact kreeg met de familie Van Heecke-
ren van Kell in De Steeg, gevolgd door een bezoek in 1924. Dit 
resulteerde in de eerste house-party, een bijeenkomst van 30 à 
40 personen, waar getuigd werd van de ervaren veranderingen 
onder invloed van het christelijk geloof. Een volgende house-
party vond plaats in 1927. Beslissend voor de ontwikkelingen 
in Nederland lijkt de verhuizing van G. baron van Wassenaer 
van Catwijk en zijn vrouw uit Oxford naar Den Haag om daar 
het werk van Buchman te ondersteunen. Ze bezochten alle 
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Haagse predikanten en getuigden van de door hen ervaren ver-
andering in hun leven. Alleen bij ds. H.W. Creutzberg van de 
Duinoordgemeente vonden ze een luisterend oor.6 Samen met 
H. van Schothorst, toen nog theologisch student, vormden zij 
de belangrijkste steunpilaren van Buchman en zijn beweging in 
ons land. Een andere belangrijke steunpilaar was M. van Rhijn, 
hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit van 
Utrecht.7 In 1928 maakten hij en zijn vrouw een house-party mee, 
in 1932 vroeg hij aandacht voor de beweging in het Algemeen 
Weekblad voor Christendom en Cultuur.8 De jaren daarna zou de 
omvang van het werk toenemen, en daarmee ook aandacht die 
de Oxford Groep in de kerkelijke pers kreeg.

Positieve reacties in de kring van het Hersteld Verband
Het eerste artikel in de kring van het hv over de Oxford Groep 
was van de hand van ds. G.W. van Deth en verscheen in het 
Jaarboek Hersteld Verband voor het jaar 1933.9 Hij had zelf een 
gedeelte van een house-party meegemaakt en ook in zijn ken-
nissenkring had hij er veel van gezien. Het is allang niet meer 
een beweging die zich beperkt tot aristocratische kringen, zo 
betoogde hij, men kan op een house party een zeer gemengd 
gezelschap aantreffen. Ook in de ncsv waren velen er door 
veranderd.10 Op de party die hij had meegemaakt, waren zo’n 
60 à 70 mensen aanwezig geweest. Wie wat wilde zeggen, werd 
daartoe uitgenodigd, maar ieder was daarin geheel vrij. Ook 
maakte hij een avond mee waarin een stuk uit de Bijbel werd 
besproken. ‘’k Geloof, dat velen hier de Bijbel leerden lezen als 
een boek dat speciaal ook voor hen geschreven was.’11 In het 
vervolg ging Van Deth in op enkele centrale thema’s binnen 
de Oxford Groep. Het begrip stille tijd werd uitgelegd, het 
spreken over concrete zonden kwam aan de orde, evenals de 
belijdenis ervan aan een vertrouwde bekende of in een kleine 
kring. Als vierde punt wees hij op de volstrekte overgave, het 
hele ‘ik’ moeten we prijsgeven aan Christus. Als laatste noemde 
hij de plicht om ervaringen door te geven. Van Deth had ook 
bezwaren, hij noemde in het bijzonder een zekere naïviteit in 
economisch, sociaal en politiek opzicht. ‘Toch is het zeker, dat 
we hier staan voor een werk van Gods Geest, en dat we niet 
anders kunnen dan met dankbaarheid dit erkennen.’12 Hij zag 
in de Oxford Groep een van de tekenen dat ‘nieuw leven uit 
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Christus naar voren breekt’. Dat bespeurde hij ook in de her-
nieuwde aandacht voor de zending in de ncsv en in zijn eigen 
kerkengroep, waar men plannen had om in de eerste helft 
van 1933 te komen tot een conferentie tot opwekking van het 
geestelijk leven.13

Iets voorzichtiger was E.L. Smelik, op dat moment predikant in 
Rotterdam, toen hij begin 1933 in Woord en Geest schreef over 
de relatie tussen de Zwitserse theologie en de Oxford Groep.14 
Hij zag grote verschillen. Zo richtte de Oxford Groep zich op 
de salons van de welgestelden en de Zwitserse theologie op de 
sociale strijd. De een dreef op leken, de ander was een bewe-
ging van theologen; bij de een ontbrak alle diepere bezinning, 
bij de Zwitserse theologie kwam alles op het systeem aan; bij 
de een ging het om een directe ervaring van God, de Zwitserse 
theologie werd gekenmerkt door een nadruk op het anti-mys-
tieke en paradoxale karakter van de openbaring; de een had 
geen relatie met de kerk, de theologie was solidair met de kerk. 
Smelik besefte dat een ontmoeting tussen beide bewegingen 
hartstochtelijke discussies zou opleveren, maar dat was geen 
reden om van zo’n ontmoeting af te zien. In dat kader wees hij 
op E. Brunner, die weliswaar niet kritiekloos was, maar toch tot 
een positief oordeel over de Oxford Groep kwam. Smelik hoopte 
op een nieuwe input voor de kerken vanuit de Oxford Groep.
   Dat was ook de wens van I.N.Th. Diepenhorst, burgemeester 
van Epe en lid van het Hersteld Verband, die in drie artike-
len de lezers van Woord en Geest voorlichtte over de Oxford 
Groep.15 Ondanks enkele kritische kanttekeningen verwachtte 
Diepenhorst er veel van. In datzelfde nummer plaatste J.R.R. 
Schmal (lid van het Hersteld Verband te Den Haag) een kleine 
bijdrage, waarin deze kritische opmerkingen van een ex-aan-
hanger zonder commentaar weergaf.16

   Toen het internationale studentenblad The Student World in 
het najaar van 1933 een themanummer aan de vraag wijdde of 
wij de wil van God kunnen kennen, gaf dat Smelik een kritische 
reactie in de pen.17 Men had allerlei mensen om hun mening 
gevraagd, maar daarmee was de eenheid van het blad verloren 
gegaan, een duidelijke afbakening van de begrippen ontbrak, 
vond hij. De grootste verschillen kwamen aan het licht in de 
stukken van de Zwitserse theoloog E. Thurneysen en David 
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Cairns, een theologisch student die gegrepen was door de Ox-
ford Groep.18 Thurneysen waarschuwde tegen de overschat-
ting van de eigen geloofservaring en meende dat wij nooit iets 
zouden kunnen ervaren wat gelijk staat met de ervaringen van 
Bijbelse figuren. Dat was in feite de grondgedachte van de Ox-
ford Groep! Smelik vond dit wat te schools en te krampachtig, 
en noemde de brief van Jacobus, waar verwezen wordt naar 
de figuur van Elia, ‘een mensch van gelijke bewegingen als wij 
en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende 
niet op aarde in drie jaren en zes maanden’.19 Hij achtte het niet 
onwaarschijnlijk dat de apostel, gemeten aan het theologisch 
schema, zich buiten de dialectische orde bewoog.20

   Een en ander was voor Smelik aanleiding dit thema uitge-
breid in een brochure te behandelen.21 Daarin gaf hij wat zijns 
inziens in The Student World had ontbroken: een nauwkeu-
rige behandeling van de verschillende aspecten van de wil 
van God. Uitvoerig sprak hij over de voorzienigheid, over de 
geboden en over de vraag of wij de wil van God in concrete 
situaties kunnen kennen. Dat laatste wilde hij niet ontkennen, 
maar hij was terughoudend en wees op dreigende gevaren. 
Zijn collega Sillevis Smitt stelde naar aanleiding hiervan onder 
meer de vraag of Smelik de voorzienigheid niet al te zeer zag 
als ‘onveranderlijk’ en of dat niet tot een fatalistisch berusten 
leidde.22 Waar Smelik een onderscheid maakte tussen de leiding 
van God in het algemeen en de bijzondere leiding van God, was 
Smitt het met hem eens. Maar hij vond dat Smelik te bang was 
voor het loslaten van de persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Evenmin als Thurneysen ontkwam Smelik volgens Smitt aan 
de gedachte van een zekere afsluiting van de openbaring. Maar 
het grote heilsfeit is toch dat Jezus nog steeds leeft, aldus Smitt, 
en daarmee staan de latere christenen op hetzelfde niveau van 
de eerste christenen. Als wij dat anders ervaren, dan is dat onze 
schuld, zo meende de predikant van Haarlem. Smelik maakte 
zich er volgens Smitt dus te makkelijk van af.
   Toen deze recensie gepubliceerd werd, was in Woord en 
Geest naar aanleiding van een artikel van Smelik een uitvoe-
rige discussie over ziekte en genezing gevoerd. Die discussie 
laat zien hoezeer Smelik met dat thema worstelde, de recensie 
van zijn brochure laat zien hoezeer Smitt gegrepen was door 
de boodschap van Möttlingen.23 Overigens was Woord en Geest 
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in deze jaargang steeds redelijk positief over de Oxford Groep. 
Enkele boekjes werden positief besproken, Aalders bepleitte 
een samengaan van Barth en Buchman.24 Iets kritischer was een 
stuk over een campagne in Londen, overgenomen uit de NRC.25 
De auteur twijfelde niet aan de oprechtheid van de beweging, 
maar achtte het een beweging die leefde van de afkeer van het 
verstand. Dat kwam beslist te kort, zoals hij met een voorbeeld 
liet zien. Hij eindigde met een verwijzing naar een opmerking 
van W.B. Selby, die betoogd had dat een deel van de aanhang 
bij een eventuele crisis voor het fascisme zou kiezen.26 Dat zal 
niet alle lezers van Woord en Geest hebben afgeschrikt. Het 
blad bood in deze jaren ook ruimte aan sympathisanten van 
het fascisme en het nationaalsocialisme.27 Pas vanaf de jaargang 
1935-1936 voelde de uitgebreide redactie behoefte om meer 
richting aan te geven.

Kritischer reacties
Tot en met het jaar 1934 hebben er nauwelijks kritische arti-
kelen in Woord en Geest gestaan over de Oxford Groep, en Het 
Kerkblad zweeg erover. Voor zover er door hv-mensen kritiek 
werd geuit had die meer het karakter van een kritische kant-
tekening dan van fundamentele kritiek. Daarin lijkt met de 
jaargang 1934-1935 enige verandering te komen.
   Het begon op 11 januari 1935 met een ingezonden bijdrage 
van J.J.R. Schmal, die, zoals we zagen, al eerder naar een kri-
tisch geluid over de Oxford Groep had verwezen. Nu vroeg 
hij aandacht voor de afwijzende houding van (een deel van) de 
Noorse kerk door een interview met prof. Karl Vold, hoogleraar 
aan de Vrije Theologische Faculteit van Oslo, op te nemen. Deze 
wees er onder meer op dat het eerder om een morele dan om een 
religieuze bekering leek te gaan en dat Buchmans naam vaker 
genoemd werd dan die van Jezus.28 De week daarna echter 
plaatste de redactie een positief stuk van de Noorse geleerde 
S. Mohwinckel over diens ervaringen met de Oxford Groep. 
Deze getuigde daarin hoe na jaren van afgestompt en halfdood 
christendom God weer een levende realiteit voor hem was ge-
worden door het werk van de Oxford Groep.29

   Korte tijd later nam de redactie een zeer kritisch stuk op van 
N.G.J. van S(chouwenburg), die een bijeenkomst in de Bachzaal 
van het Amsterdamse conservatorium had meegemaakt en naar 
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aanleiding daarvan Frank Buchman een schreeuwer noemde. 
‘Hij moèt schreeuwen, omdat hetgeen hij zegt, niets beteekent, 
in elk geval niets bijzonders inhoudt.’30 Dit artikel leidde tot 
enkele afwijzende reacties.31 Ook Buskes en D. Tromp waren 
op die bijeenkomst van 17 januari aanwezig, en volgens ds. H. 
Sasse, hervormd predikant te Amsterdam en trouw medewer-
ker van de Oxford Groep, waren ook zij zeer teleurgesteld.32 In 
diezelfde weken werd in Woord en Geest uitvoerig geciteerd uit 
het Algemeen Weekblad. De psychiater en theoloog J. van der 
Spek had gewezen op de gevaren van geestelijke intimiteit. Hij 
kreeg antwoord van M. van Rhijn en de Zwitserse psychiater 
M.A. Maeder.33

   De Loor meent dat de samenkomst van 17 januari 1935 in 
de Amsterdamse Bachzaal een keerpunt vormde in de ogen 
der dialectische theologen.34 Buchman was ontmaskerd als een 
charlatan, zo stelt hij, en er is daarna geen discussie meer met de 
Oxford Groep gevoerd. Een bewijs voor deze stelling geeft hij 
niet, en voor zover dit de barthianen in Woord en Geest betreft, 
is het niet juist.
   Waarschijnlijk was Buskes vóór die samenkomst al kritisch. 
In Kerk en Vrede van 20 januari 1935, een paar dagen na de 
bijeenkomst in de Bachzaal, uitte hij scherpe kritiek op de ge-
dachte dat het binnen de Oxford Groep niet tot een eenduidige 
keuze tegen de bewapening kwam omdat niet alle mensen op 
dit punt dezelfde leiding kregen.35 Hij bestreed dat mensen in-
dividueel, en los van de inhoud van het evangelie, een opdracht 
zouden ontvangen. ‘Dat zou het meest noodlottige individua-
lisme beteekenen.’ Zo dreigde er willekeur. Ook stelde hij dat 
God geen opdrachten geeft die elkaar tegenspreken. Een keuze 
voor of tegen de oorlog achtte hij onontkoombaar en hij vond 
dat Buchman zich moest uitspreken. Anders zou de grote massa 
van de Buchman-menschen bereid blijken om oorlogsdiensten 
te verrichten in de overtuiging, dat God hun dit voorschrijft. 
‘Hoe lang hinkt gijlieden op twee gedachten?’
   Ook later zouden Buskes en andere barthianen nog aandacht 
aan de Oxford Groep besteden. Dat neemt niet weg dat de sa-
menkomst in de Bachzaal de zaak van Buchman geen goed 
heeft gedaan. Wel duurde het na de eruptie van artikelen over 
de Oxford Groep aan het begin van 1935 tot het eind van dat 
jaar alvorens er in Woord en Geest weer aandacht voor kwam.36 
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Ongetwijfeld speelde hierbij een rol dat de aanhangers van de 
Oxford Groep iedere kerkelijke en theologische discussie uit 
de weg gingen. Maar Buskes liet wel van zich horen.37 Aan-
leiding was een boek van E. Brunner over de vernieuwing 
van de kerk.38 Met Brunner zag Buskes de Oxford Groep als 
een aanvulling op de kerk die tekort was geschoten waar het 
ging om pastoraat en getuigenis. De Oxford Groep had daarbij 
terecht de nadruk gelegd op het priesterschap van alle gelovi-
gen. Natuurlijk zag Buskes ook wel gevaren. De eigen verhalen 
kunnen belangrijker worden dan Gods woord, en getuigen is 
nog iets anders dan Woordverkondiging. Maar dat alles wil niet 
zeggen dat we de Oxford Groep mogen afdoen als piëtistisch 
en gevaarlijk. Iedere gelovige is een gezondene, zo stelde hij. 
Zending, aldus Buskes, is meer dan ooit noodzakelijk in een Eu-
ropa dat zijn masker aflegt. Hij had veel vragen over de Oxford 
Groep, maar zag daarin primair een beweging waarin ons van 
Godswege iets gezegd wordt. Voor hem was de Oxford Groep 
een oproep aan de kerk om de hand aan de ploeg te slaan.
   Langzamerhand verschenen er meer kritische stukken in 
Woord en Geest.39 Een daarvan was van de Deense predikant R. 
Prenter, die zich afvroeg of de boodschap van de Oxford Groep 
inderdaad Bijbels is, zoals men pretendeerde, en wat de Oxford 
Groep had gebracht.40 Alles steunt op eigen behoeften en eigen 
ervaring, als de hoogste autoriteit. Maar dit uitgangspunt ge-
tuigt van kerkelijk verval. Prenter wil de nadruk leggen op de 
genademiddelen Woord en sacrament, niet op de eigen levens-
verandering. Wonderlijke ervaringen hebben de afgoden en de 
antichrist ook. De Oxford Groep is veel te resultaatgericht. Wat 
we nodig hebben, aldus Prenter, is een opwekking die steunt 
op de genademiddelen.
    Maar of deze kritische artikelen tekenend genoemd mogen 
worden voor de koers van het blad, betwijfel ik. Want toen de 
psychiater S.T. Heidema, sedert jaar en dag (een weinig produc-
tief) medewerker van Woord en Geest en lid van het Hersteld 
Verband iets positiefs opmerkte over de openbare schuldbelij-
denis zoals in Oxford Groep gebruikelijk, was daarvoor ook alle 
ruimte.41 Een jaar later, in juli 1937, nam de redactie een positief 
stuk op van de hervormde emerituspredikant J.A. Hoek, die 
inging op de vraag hoe het mogelijk was dat Brunner zich met 
de Oxford Groep had verbonden. Dat laatste was ongetwijfeld 

11 Hoofdstuk 10 22-10-2012, 21:28192



de oxfordgroep                                                                          193

een vraag die redactie en medewerkers van Woord en Geest 
bezighield, en de afwijzing daarvan door Barth zal zeker ook 
de mening van veel hv-predikanten hebben gestempeld.42 In 
ieder geval, Woord en Geest was nog steeds niet eenduidig als 
het ging om de Oxford Groep. Zelfs een barthiaan als Buskes 
wist nog wel wat goeds van de Oxford Groep op te steken.

Klimaatverandering in het HV en in Woord en Geest
Hersteld Verband is nooit uitsluitend een kerk geweest voor 
de Beweging der Jongeren. Ook anderen vonden er onderdak. 
Maar ze waren er wel, die Jongeren, hoewel ze niet in staat 
zijn geweest een blijvend stempel op de kerken van het hv te 
zetten. Van belang daarbij is ongetwijfeld geweest dat Vermaat 
in 1934 zijn ambt neerlegde ging en niet meer schreef en dat 
Aalders in 1936 overstapte naar de Hervormde Kerk en minder 
dan voorheen in Woord en Geest publiceerde. Toen in juni 1937 
Sillevis Smitt als gevolg van een verkeersongeluk overleed, was 
de meer ‘spirituele’ vleugel binnen het hv veel van zijn invloed 
kwijt. Relatief was daarmee de rol van de barthianen in het hv 
(Buskes, Nieuwpoort, Diepersloot e.a.) groter geworden.
   In Woord en Geest was van een soortgelijke verschuiving 
sprake geweest: de invloed van de barthiaans georiënteerde 
theologen was groter geworden. Met ingang van de 11e jaargang 
(1935-1936) had het bestuur van de Stichting Woord en Geest 
welbewust een aantal hervormde theologen in de redactie en 
in de kring van medewerkers opgenomen, in het bijzonder 
mensen van barthiaanse signatuur. Het blad leed in feite een 
kwijnend bestaan en in eigen kring was de belangstelling ta-
nende, zo had men geconstateerd. Door beslister dan voorheen 
de barthiaanse theologen een podium te bieden, hoopte men 
hierin verandering te kunnen brengen.43

   Dat betekende niet dat er alleen nog kritische stukken over de 
Oxford Groep werden opgenomen. De genoemde bijdragen van 
Heidema en Hoek zijn daarvan voldoende bewijs. Maar dat het 
met populariteit van de Oxford Groep in de kringen van de hv 
predikanten inderdaad minder goed gesteld was dan een paar 
jaar tevoren, blijkt wel uit de reactie van de hv-predikant G. 
Ubbink op de grote pinksteractie van de Oxford Groep in 1937, 
‘Nieuw Nederland loopt van stapel’.44 Hij had de predikanten-
bijeenkomst van die manifestatie meegemaakt en geconstateerd 
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dat in het Gereformeerde Kerken (oude verband) veel predi-
kanten positief stonden ten opzichte van de Oxford Groep, 
in weerwil van de officiële publicaties. Onder de predikanten 
van het Hersteld Verband echter waren de meesten tegen de 
Oxford Groep. Zelf gunde hij deze beweging het voordeel van 
de twijfel. Ze bereikte veel mensen die de kerk niet meer wist 
te bereiken, en zolang de Oxford Groep de kerk niet afwees, 
moest de kerk de Oxford Groep niet afwijzen. Geelkerken was 
wel sceptisch, maar niet principieel afwijzend.45

   Aan het einde van 1937 kwam het in Woord en Geest opnieuw 
tot een polemiek, toen de hervormde theoloog J. Koopmans 
naar aanleiding van een boekje van de hervormde predikant 
J.F. Beerens over de Oxford Groep zich zeer kritisch uitliet over 
de Oxford Groep.46 Hij sprak onder meer over de ‘respectvolle 
verachting’ van het dogma en de argeloze ontbinding van het 
verband tussen Woord en Geest. Een verwijzing naar de velen 
die wel door de Oxford Groep werden bereikt maar niet door 
de kerk, ontlokte hem de vraag of de Oxford Groep de mensen 
werkelijk tot Christus bracht. Hij meende dat Beerens zijn lezers 
in de kou liet staan en geen antwoord gaf op de vraag hoe de 
kerk over de Oxford Groep moet oordelen. W. Dirkse reageerde 
pijnlijk getroffen en vroeg zich af waarom van kerkelijke zijde 
toch altijd tegen de Oxford Groep moest worden geageerd.47 
In een naschrift verwees Koopmans naar de eerste brief van 
Johannes, waar de kerk wordt opgeroepen om de geesten te 
beproeven.48 Het gaat om gehoorzaamheid aan het Woord, niet 
om het ageren tegen de Oxford Groep. Waar de belijdenis van 
Christus niet duidelijk is, moet men zich niet op de Heilige 
Geest beroepen. Hij is de Geest van Christus, aldus Koopmans. 
Hierop werd door H. Boschma gereageerd, die van mening was 
dat men toch niet eindeloos kan blijven vragen om de belijdenis 
van Christus in het vlees.49 Dit was voor Geelkerken aanleiding 
om in een redactioneel commentaar te betogen dat Koopmans 
terecht de vraag naar het christelijke gehalte van de Oxford 
Groep had opgeworpen. Het gaat daarin om het toetsen van 
de Geest die achter de Oxford Groep zat. Blijkbaar vond Geel-
kerken nu toch ook dat de Oxford Groep wat al te vaag bleef 
als het ging om haar uitgangspunten.50 Een kleine maand later 
reageerde de redactiesecretaris mr. dr. A. van Deth (hv), broer 
van de eerder genoemde G.W. van Deth, met een waarschuwing 
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om niet al te kritisch te zijn. Velen zijn tot geloof gekomen, en 
Gods wegen zijn niet onze wegen. Wij zouden, zo stelde hij, de 
zaak anders aanpakken dan Hij doet. Maar het is goed daardoor 
weer eens aan onze eigen kortzichtigheid te denken. Misschien 
worden we dan minder kritisch, zo meende hij. Blijkbaar was 
de discussie rond de recensie van de hand van Koopmans hem 
in het verkeerde keelgat geschoten.

Samenvattend kan gezegd worden dat het aantreden van de 
nieuwe redactie bij Woord en Geest en de veranderingen in 
de kring der medewerkers met de jaargang 1935-1936 niet 
per omgaande leidde tot een kritischer houding tegenover de 
Oxford Groep, en dat weerspiegelt ongetwijfeld ook de sfeer 
in het Hersteld Verband. Dat de weerstand in de kring van het 
hv wellicht groter was dan voorheen, zoals geconcludeerd kan 
worden uit het stuk van Ubbink over de grote Pinksteractie 
uit 1937, zal ongetwijfeld waar zijn. Maar zelf vormde hij een 
belangrijke uitzondering, en ook Buskes wist ondanks zijn vele 
kritische vragen nog wat goeds van de Oxford Groep te zeggen. 
Geelkerken lijkt eind 1937 iets over te hellen naar de sceptische 
kant,51 A. van Deth daarentegen nam het juist op voor de Oxford 
Groep. Kortom, dit was een van de thema’s waarover men met 
elkaar van mening kon verschillen.

Afwijzing
Hoewel sommigen in de kring van het hv zich al in een vroeg 
stadium kritisch uitlieten over de Oxford Groep, werd de afwij-
zing pas echt zichtbaar toen deze beweging in 1938 definitief 
een streep zette onder de tot dan toe gevolgde koers en in ver-
band daarmee ook haar naam veranderde: Morele Herbewape-
ning. Ook de organisatie als zodanig trad een nieuwe fase in.52 
Een strakke leiding, vanuit één punt gegeven, geen zelfgekozen 
lokale varianten en initiatieven meer, geen house-parties meer. 
De nadruk kwam te liggen op de nationale morele herbewape-
ning als het enige verweer tegen de bedreigde wereldvrede. Het 
ging, in de eigen woorden van Buchman, niet langer om een 
‘nice comfortable awakening, a nice armchair religion’, maar 
om de vraag ‘how to save a crumbling civilisation’. Het was 
met name het communisme waarover hij zich zorgen maakte.53 
Een revival alleen was te weinig, nodig was een revolutie.54 De 
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crisis, aldus Buchman, die Europa doormaakte, was een morele 
crisis. Voor enkele belangrijke steunpilaren was dit het begin 
van het einde van hun medewerking, omdat zij deze actie niet 
echt christelijk meer achtten.55

   Naar aanleiding van een oproep in de Times van 10 september 
1938 om tot morele herbewapening te komen, kwam het ook in 
Nederland tot een dergelijke oproep.56 Deze was onder anderen 
ondertekend door mr. P.J.M. Aalberse, lid van de Raad van 
State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, vice-president van 
de Raad van State, Jhr. Rh. Feith, president van de Hoge Raad 
en mr. P.J. Oud, lid van de Tweede Kamer, oud-minister van 
Financiën.57 Enkele weken later konden ze melden dat hun op-
roep veel weerklank had gevonden. Zelfs koningin Wilhelmina 
schaarde zich erachter.58

   In hetzelfde nummer van Woord en Geest waarin melding werd 
gemaakt van de oproep, wijdde redactiesecretaris A. van Deth 
daaraan een kritische beschouwing. Hij wees erop dat de Neder-
landse oproep veel minder dan de Engelse een oproep tot beke-
ring was. Er wordt gesproken over ‘groote zedelijke krachten, 
die aanwezig zijn in het Nederlandsche volk’. Weliswaar werd 
in de tweede publicatie meer nadruk gelegd op de persoonlijke 
levenshouding, maar hij miste de aanduiding van de geestelijke 
instelling die ons in staat moet stellen de gesignaleerde fouten 
van zelfzucht, verheimelijking en wantrouwen te bestrijden. 
Verder meende hij dat een oproep tot morele herbewapening 
gepaard diende te gaan met een radicale veroordeling van de 
bestaande maatschappelijke orde. Deze is immers gebouwd op 
‘de winstzucht van de enkeling, het veel verheerlijkte particu-
liere initiatief’. Een derde punt van kritiek betrof de uitdruk-
king ‘moreele en geestelijke herbewapening’, die hij misleidend 
achtte. ‘Door luid geroep en propaganda komt geen geestelijke 
herbewapening tot stand, maar door bekeering en ootmoed.’ Een 
andere weg dan de weg van het ‘evangelie des vredes’ is er niet. 
Deze zeer radicale oproep is een oproep tot omverwerping van 
de nationale en internationale orde. Het is in wezen een oproep 
tot bestrijding van het rijk van de satan, van de macht der zonde. 
Hij vroeg zich af om men zich dat wel voldoende bewust was.
   Ook anderen lieten zich in Woord en Geest kritisch over Mo-
rele Herbewapening uit.59 De barthiaans georiënteerde hv-pre-
dikant van Leeuwarden J. Diepersloot achtte de oproep om tot 
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een morele herbewapening te komen niet Bijbels. Men beperkte 
zich tot het morele vlak, maar was niet werkelijk religieus ge-
interesseerd.60 Hij achtte het de taak van de kerk het evangelie 
te behoeden voor een vermenging met ‘allerlei vage idealismen’ 
en keerde zich tegen de ‘naïeve zelfvoldaanheid’ die spreekt uit 
wijze waarop de Morele Herbewapening zich presenteert. Onze 
laatste nood is dat we God zijn kwijtgeraakt, aldus de Leeu-
warder predikant.61 Het felst was Buskes, die in een sarcastisch 
artikel geen spaan van de Morele Herbewapening heel liet en 
het een morele zwendel van de ergste soort noemde.62 Hij nam 
daarbij zowel prins Bernhard als de Nederlandse studenten-
corpora op de hak. Bernhard, sinds begin 1938 hoofdscout van 
de padvinderij, had gesteld dat hetgeen de padvinders wilden 
geheel in de geest van was van de Morele Herbewapening. De 
corpora hadden zich in volstrekt seculiere bewoordingen ach-
ter de doelstellingen van de Morele Herbewapening gesteld. 
In het bijzonder het corps van de vu-studenten moest het 
ontgelden – nota bene: Buskes was daarvan zelf lid geweest. 
Nadat hij hierover zijn gal had gespuwd, verwees Buskes naar 
Barth en hetgeen deze in 1934 over de Duitse kerkstrijd had 
gezegd. Net als bij de Duitse Christenen was het begin van de 
weg bij Morele Herbewapening niet: Christus, maar de christen. 
Vandaar naar de vrome mens, de geestelijke mens, de morele 
mens, de natuurlijke mens, de heiden. Zullen nu eindelijk de 
ogen opengaan? vroeg hij zich af. De kerk drinke van deze 
drank geen druppel meer.63

   Dat was ook de strekking van een artikel van Geelkerken 
van 8 december 1939.64 Hij wilde niet ontkennen dat de ‘Ox-
ford-beweging’ (sic!) een middel in Gods hand was geweest om 
velen tot Christus te brengen, maar hij wilde ook niet ontken-
nen dat er sprake was van ‘daverende en toch eigenlijk holle 
leuzen’ als ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’, en: ‘God heeft 
een plan’. Om een en ander te illustreren verwees hij naar een 
radioboodschap van Buchman. Er was sprake van oppervlak-
kig humanisme, ‘hard en onverteerbaar als overjarig scheeps-
beschuit’.65 In een vlugschrift De weg tot de gouden eeuw werd 
Christus zelfs niet genoemd.66 Geelkerken was overtuigd van 
de goede bedoelingen van Buchman en zijn volgelingen. Maar 
tegenover de werkelijke en diepe nood en schuld klinkt dit als 
‘oppervlakkig gepraat’. Daarmee was het oordeel geveld.67
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Conclusies
De ontvangst van de Oxford Groep in de kring van het Hersteld 
Verband was aanvankelijk zeer positief, men heeft er hoge ver-
wachtingen van gehad. Gezien de achtergrond van (een deel 
van) het Hersteld Verband kan dat geen verwondering wekken. 
Dat er van meet af aan ook kritische kanttekeningen werden 
geplaatst doet daaraan niets af. Iets van een keerpunt was er 
begin 1935 na het optreden van Buchman in Amsterdam. Maar 
de bijdragen van Heidema (1936), Ubbink (1937) en Geelkerken 
(1937) laten zien dat de afwijzing bepaald niet algemeen was.
   De echte afwijzing van de Oxford Groep door het Hersteld 
Verband moest toen nog komen. Die hing niet samen met de 
discussie tussen Barth en Brunner (openbaar in 1936) noch met 
de klimaatsverandering in het hv of in de redactie van Woord 
en Geest. Het was de koerswijziging van de Oxford Groep die 
het de theologen van het hv onmogelijk maakte zich er achter 
te stellen. Toen de Oxford Groep in 1938 zijn naam veranderde 
in Morele Herbewapening, een andere doelstelling formuleerde 
en een andere methode hanteerde, was het voor het besef van 
velen gedaan met het christelijk gehalte van de beweging. Ook 
in de kring van het Hersteld Verband was het nu definitief 
gedaan met de populariteit van de Oxford Groep/Morele Her-
bewapening. Van enige terughoudendheid in de beoordeling 
ervan was geen sprake meer, Van Deth, Buskes, Diepersloot en 
Geelkerken spraken duidelijke taal. Gezien de uitlatingen van 
Ubbink (1937) mogen we aannemen dat dit alles de houding 
van de hv-predikanten in zijn algemeenheid weerspiegelt. In 
hoeverre dat ook geldt voor kerkleden valt niet meer na te 
gaan. Maar dat de Oxford Groep in het hv weinig invloed heeft 
gehad, zoals Herngreen meent, waag ik te betwijfelen. Gezien 
het aanvankelijke enthousiasme, ook geuit in Woord en Geest, 
moet eerder het tegendeel worden gesteld.68

   Mijn conclusie is dat de Oxford Groep zichzelf buiten spel heeft 
gezet. Een andere strategie, een duidelijker verbondenheid met 
het Bijbels getuigenis en minder Amerikaans optimisme hadden 
tot een vruchtbare uitwisseling kunnen leiden tussen de Oxford 
Groep en de Nederlandse kerken. Niet in de laatste plaats de 
kerken van het Hersteld Verband. Door hun ontstaansgeschie-
denis hadden zij in principe ‘natuurlijke bondgenoten’ kunnen 
worden van Frank Buchman en de zijnen.
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land zie men H.D. de Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel. De Oxford 
Groep in Nederland, een sociale beweging van het interbellum (Kampen 
1986). Zie verder H.J.Ph.G. Kaajan, ‘Voor en tegen ‘Nieuw Nederland’. 
Protestantse reacties op de Pinkstermanifestatie van de Oxford-bewe-
ging in Utrecht en haar nasleep (1937-1939)’, DNK 14 (1991), no 35, 
63-71.

 4. Jessie Penn-Lewis was metgezel van Evan Roberts, de ‘grote man’ van 
de opwekking te Wales. Hij woonde jaren lang bij haar en haar man in 
Leicester. Zie J.W. van Dijk, De opwekking te Wales 1904-1905. Vergeet 
de arbeiders niet = scriptie Kerkgeschiedenis 2007, ruu.

 5. Het verhaal gaat dat Buchmans adressenboek zo’n 2 miljoen adressen 
bevatte. Zie De Loor, Nieuw Nederland, 48.

 6. In het gedenkboek van deze gemeente wordt geen woord aan deze 
band tussen Buchman en de Duinoord gemeente gewijd. Zie C.B. van 
Haeringen, Vijf-en-twintig jaren Duinoordkerk: 17 december 1920-17 
december 1945 (Den Haag 1945).

 7. Volgens De Loor, Nieuw Nederland, 175, was het aan Van Rhijn te 
danken dat de Oxford Groep in het bijzonder in gemeenten met een 
ethische kleur wortel schoot.

 8. M. van Rhijn, ‘De Groep-beweging’, Algemeen Weekblad, 8, 15 en 23 
april 1932. Aan het eind van dat jaar schreef hij over E. Brunner en 
de Groep-beweging, zie Algemeen Weekblad, 11, 18 en 25 november 
1932. Eerder had de Haagse predikant D.A. van den Bosch in Stemmen 
des Tijds een artikel over de Oxford Groep geschreven, ‘De Buchman-
beweging’, Stemmen des Tijds 19 (1930) 388-410.

 9. G.W. van Deth, ‘De Groep Beweging’, Jaarboek Hersteld Verband 6 
(1933) 162-170. Blijkens het onderschrift had Van Deth het in december 
1932 geschreven.

 10. Zie A.J. van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging, 
127-130.

 11. Van Deth, ‘De Groep Beweging’, Jaarboek Hersteld Verband 6 (1933), 
167.

 12. Van Deth, ‘De Groep Beweging’, Jaarboek Hersteld Verband 6 (1933), 
169.

 13. Iets kritischer was hij bij de bespreking van A.J. Russel, Alleen voor 
zondaars (Amsterdam 1933), Woord en Geest, 26 mei 1933. Het was hem 

11 Hoofdstuk 10 22-10-2012, 21:28199



200                                                                                hoofdstuk x
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 44. G. Ubbink, ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’, Woord en Geest, 14 

11 Hoofdstuk 10 22-10-2012, 21:28202



de oxfordgroep                                                                          203

mei 1937. Ubbink was predikant te Utrecht en Tienhoven. In hetzelfde 
nummer verwees Schmal naar ‘Een Roomsch oordeel over de Oxford-
groepsbeweging’.

 45. J.G. Geelkerken, ‘Over de Oxford-Groep beweging’, Woord en Geest, 
28 mei 1937. Naar aanleiding van C. Rose, Als de mensch luistert (Am-
sterdam 1937), en E. Brunner, De kerken, de Groepbeweging en de kerk 
van Jezus Christus (Amsterdam 1937).

 46. J.K(oopmans), bespreking van J.F. Beerens, Kerk en Groep (Putten 
1937), Woord en Geest, 19 november 1937.

 47. W. Dirkse, ‘Aan de reactie van Woord en Geest’, Woord en Geest, 3 
december 1937.

 48. 1 Johannes 4:1-3.
 49. H. Boschma, ‘Over de belijdenis van de Oxfordgroep’, Woord en Geest, 

24 december 1937. Zie van Boschma ook De Oxford-beweging en de 
Vredes-beweging (Ruurlo ca 1938).

 50. Woord en Geest, 24 december 1937, redactioneel commentaar bij het 
bovengenoemde ingekomen stuk van H. Boschma.

 51. Zie ook zijn neutrale bespreking van twee brochures van T. Spoerri, 
Bevrijdend geloof (Amsterdam 1938) en De weg tot de daad (Amsterdam 
1938), Woord en Geest, 14 oktober 1938.

 52. De Loor, Nieuw Nederland, 122-124
 53. De Loor, Nieuw Nederland, 125.
 54. De Loor, Nieuw Nederland, 140.
 55. Zie De Loor, Nieuw Nederland, 127-128.
 56. Zie De Loor, Nieuw Nederland, 128-141.
 57. De oproep verscheen onder meer in de NRC, 19 september 1938, en 

werd door Woord en Geest, 21 oktober 1938, overgenomen.
 58. NRC, 8 oktober 1938, overgenomen in Woord en Geest, 21 oktober 1938. 

Zie ook ‘Een persoonlijk woord van de koningin’, Woord en Geest, 21 
oktober, overgenomen uit de NRC, 10 oktober 1938.

 59. De Loor, Nieuw Nederland, 140. P.H. Muller, ‘Moreele Herbewape-
ning’, Woord en Geest, 28 oktober 1938; Vigilax, ‘Zóó kan de wereld 
worden’, Woord en Geest, 25 november 1938; Woord en Geest, 16 de-
cember 1938, waarin een kritische artikel uit De Oud-Katholiek van 10 
december 1938 uitvoerig werd aangehaald; G.H. Slotemaker de Bruine, 
‘Herbewapening’, Woord en Geest, 17 februari 1939.

 60. ‘Geloof in Jezus Christus of geestelijke herbewapening’, Woord en 
Geest, 31 maart 1939 = Leeuwarder Nieuwsblad, 22 maart 1939. De 
Loor, Nieuw Nederland, 131, spreekt van christelijke humaniteit. Over 
de ontwikkeling in Morele Herbewapening zie men De Loor, Nieuw 
Nederland, 147-170.

 61. In Woord en Geest, 14 april 1939, werd een ingezonden stuk van Die-
persloot opgenomen, waaruit blijkt dat het Leeuwarder Nieuwsblad, 
waaruit de redactie van Woord en Geest het bericht had overgenomen, 
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de kritiek van Diepersloot op koningin Wilhelmina niet had overgeno-
men. Hij had betoogd dat Wilhelmina beter de woorden God, Christus 
en Heilige Geest niet had kunnen gebruiken.

 62. J.J. Buskes jr., ‘Geestelijke en moreele herbewapening’, Woord en 
Geest, 21 april 1939; zie J.J.R. Schmal, ‘Zwendel?’, Woord en Geest, 19 
mei 1939, die over deze terminologie geïrriteerd was. Bij mijn weten 
heeft Buskes hierop niet gereageerd.

 63. Toen enkele weken later de hervormde predikant H.A. Visser een 
kritisch stuk over de Morele Herbewapening publiceerde en dit zijn 
collega P. Fagel de opmerking ontlokte dat hij het een harteloos stuk 
vond, reageerde de redactie met de opmerking dat deze zich achter 
het stuk van Visser stelde. De kerk heeft een andere boodschap dan 
die van de Morele Herbewapening. H.A. Visser, ‘Herbewapening en 
kerkelijke zielszorg’, Woord en Geest, 12 mei 1939; P. Fagel, Woord en 
Geest, 2 juni 1939; ‘Naschrift’, redactie Woord en Geest.

 64. J.G. Geelkerken, ‘Luisteren naar God’ (in der rubriek Kerkelijk leven), 
Woord en Geest, 8 december 1939. Hij refereerde aan een samenkomst 
van Morele Herbewapening in de Apollohal te Amsterdam op 1 de-
cember 1939. Zie hierover De Loor, Nieuw Nederland, 162-164.

 65. Dit was een uitdrukking uit een niet nader genoemd dagblad dat de 
radiorede van Buchman versloeg.

 66. Ik heb dit vlugschrift niet kunnen vinden.
 67. Een laatste (deels kritisch) bericht in Woord en Geest, 5 januari 1940, 

‘Moreele en geestelijke herbewapening’, overgenomen uit De Groene 
Amsterdammer, 23 december 1939.

 68. Herngreen, Een handjevol verkenners, 106.
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Twijfel aan het voortbestaan van het Hersteld Verband
Dr. J.G. Ubbink, predikant in algemene dienst, zag in 1940 wei-
nig toekomst voor het Hersteld Verband en stelde de algemene 
vergadering voor een commissie te benoemen om de moge-
lijkheden van samenwerking met de Nederlandse Hervormde 
Kerk te onderzoeken.1 Er kwam veel afwijzend commentaar. 
De kerk van Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld vroeg zich af of 
het voorstel wel in behandeling kon worden genomen.2 Reden 
daarvoor was een gebrek aan accuratesse bij de rondzending: 
ook niet-ambtsdragers hadden het stuk ontvangen. Daarbij 
kwam dat het voorstel naast het semi-officiële geschrift Plaats 
en koers uit 1937 bevreemding wekte. Daarin immers had men 
betoogd dat het hv zeer beslist een eigen rol in het Nederlandse 
kerkelijk leven had te vervullen. Ook speelden de persoonlijke 
omstandigheden van Ubbink een te grote rol, zo wist men in 
Amsterdam-Zuid te vertellen.3 Omwille daarvan overstappen 
naar de Hervormde Kerk achtte de Amsterdamse afgevaardigde 
echter een gevaar.4 Dan was het hv volgens hem nog altijd meer 
met de Gereformeerde Kerken verwant. Van aansluiting bij de 
Hervormde Kerk in zijn huidige staat kon geen sprake zijn.
   De preses G. Ubbink vond dit al een inhoudelijke discussie 
en verklaarde de brief van zijn oom daarom ontvankelijk.5 
Deze laatste kreeg de gelegenheid zijn voorstel toe te lichten. 

Hij verontschuldigde zich voor het feit dat hij Plaats en koers 
teveel buiten beschouwing had gelaten, maar ook daarin wordt 
gesuggereerd nader contact met de Hervormde Kerk te zoeken, 
net als in het laatste Jaarboek.6 Verder gaf hij toe, zoals hij eerder 
in zijn brief had gedaan, dat er sprake was van persoonlijke 
motieven. Hij had een gevoel van overbodigheid en meende 
elders misschien meer werk te kunnen vinden. Maar het was 
niet alleen een persoonlijke zaak. De vraag immers betrof heel 
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het kerkverband. Veel mooier dan persoonlijke overgangen zou 
een overgang van heel het hv zijn. Zijn bedoeling was niet het 
hv zonder meer op te heffen, hij dacht aan een positie als die 
van de Waalse Kerken in de Hervormde Kerk. Niet liquidatie 
maar instandhouding van het hv was zijn doel. Ook de bede 
van Christus speelde een rol: dat zij allen één zijn.
   Buskes reageerde negatief op het voorstel. Hij wilde het prak-
tische (financiën) en het principiële strikt scheiden en van de 
nood geen deugd maken. Omdat de reorganisatievoorstellen 
van de Hervormde Kerk het niet gehaald hadden, kon er van 
werkelijke eenheid geen sprake zijn, en een louter organisatori-
sche band zou daarin geen verandering brengen. Ds. H. Hasper 
(Den Haag) voelde er meer voor. Hij vond dat men met het hv 
te hoog had gegrepen. Hij wees onder meer op de financiële 
nood, op het groeiend aantal kerken dat steun nodig had en op 
het tekort aan werkgelegenheid voor de predikanten.7 Hij wilde 
wel met Ubbink meegaan, ook al besefte hij dat er van het hv 
in de Hervormde Kerk niets zou overblijven.8 Dat leverde hem 
van de kant van Diepersloot, die geen enkel geestelijk motief 
in het betoog van Hasper had kunnen ontdekken, het verwijt 
op van defaitisme. P.G. van den Hooff, predikant te Hilversum, 
zag nog toekomst voor het hv, hij geloofde dat God met deze 
kleine kerkengroep grote dingen wilde doen.
   De vergadering besloot het voorstel van Ubbink af te wijzen. 
Deze legde 14 dagen later zijn ambt neer en werd hulppredi-
ker in de Hervormde Gemeente te Leiden. Hij had een gevoel 
van overtolligheid en voelde zich bezwaard vanwege de vele 
financiële problemen van het hv, zo schreef hij ten afscheid.9 
De hereniging heeft hij niet meer meegemaakt, hij overleed in 
1944.

Oecumenische initiatieven
Het voorstel van Ubbink om nadere samenwerking met de Her-
vormde Kerk te zoeken heeft het dus niet gehaald. Toch heeft 
de gedachte van Ubbink velen niet meer losgelaten. Ging het 
echt nog wel, zoals de meerderheid van de algemene vergade-
ring meende? Of had Ubbink gelijk en was er geen toekomst 
meer voor het hv? Dat sommigen met hem daaraan twijfelden, 
blijkt wel uit de bijdrage van K.H. Kroon in het Jaarboek voor 
1940. In een terugblik op het jaar 1939 sprak hij over het hv 
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als over een ‘verdwijnend kleine kerkengroep’.10 Ubbink was 
niet de enige die zijn twijfel aan de toekomst van het hv open-
baar maakte! En met dat de tijd voortschreed, nam het aantal 
medestanders toe.11

   Daarbij kwamen vanaf mei 1940 de oorlogsomstandigheden, 
die naar het oordeel van Geelkerken het oecumenisch besef 
hadden versterkt.12 Alom, zo schreef hij een maand na de Duitse 
inval in Woord en Geest, groeide het besef dat het nu de tijd was 
om alles in het werk te stellen om tot meer kerkelijke eenheid 
te komen. Hij wees op het gevaar dat een eenheidskerk zou 
ontstaan, een nationale volkskerk, een kerk waarin de uiterlijke 
eenheid geen recht zou doen aan de waardevolle eenheid van 
elk der samenstellende delen. Blijkbaar vreesde hij een ingrij-
pen van de Duitse bezetter op kerkelijk terrein, zoals dat ook in 
Duitsland was gebeurd.13 Daarom achtte hij het verstandig zelf 
als kerken stappen naar meer kerkelijke eenheid te zetten, ‘zelf-
standig, vrijwillig en langs kerkelijken weg’, om op die manier 
een mate van kerkelijke eenheid te bereiken ‘welke tegenover 
de Heer der Kerk verantwoord en plichtmatig’ is.14 Niet al het 
eigene moest worden losgelaten. De ene kerk, die de oecume-
nische beweging voor ogen stond, zal niet ‘overhaast mogen 
worden gemaakt, zij zal geleidelijk te voorschijn groeien’.15 De 
eerste fase was die van een federatief contact tussen de kerken. 
Of en wanneer het vervolgens tot eenheid zou komen, wilde 
hij aan Gods leiding overlaten. Concreet sprak hij de behoefte 
uit aan een college dat de verschillende kerken zou vertegen-
woordigen, onder meer bij de overheden. Als tweede praktisch 
punt noemde Geelkerken gemeenschappelijke diensten, waarin 
twee of meer kerken haar gewone kerkdiensten zouden com-
bineren. Voor de kanselruil zou een algemene regeling moeten 
worden getroffen, waarbij voor Geelkerken vast stond dat de 
eigen gebruiken, inrichting en belijdenis van de ontvangende 
kerk door de gastvoorganger gerespecteerd dienden te worden. 
Met het oog op de Oud-Katholieke Kerk beperkte Geelkerken 
zich tot zogenaamde Woorddiensten, dus diensten zonder sa-
cramentsbediening. De opvattingen over de sacramenten liepen 
blijkbaar te ver uiteen. In de verkondiging diende men zich te 
beperken tot die zaken die kerken gemeenschappelijk beleden. 
Een derde punt betrof het toelaten van elkaars leden tot het 
avondmaal. Voorwaar een omvangrijk programma, en Geelker-
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ken zag hier een taak weggelegd voor de Oecumenische Raad. 
Daar zou hij dan ook een voorstel in deze trant indienen.
   Het artikel in Woord en Geest leidde tot een verzoek van de 
Hervormde Gemeente van Sloten aan de Gereformeerde Kerk 
van Amsterdam-Zuid (in hv) om tot kanselruil te komen.16 Dat 
voorstel werd met blijdschap aanvaard. De enige voorwaarde 
was dat van de kansel van de Parkkerk niets zou worden ver-
kondigd wat in strijd was met de belijdenis. Dat was blijkbaar 
geen probleem, want op 1 september vond de eerste kanselruil 
plaats. Geelkerken preekte in de Pro Regekapel, Ph.J. Faber 
preekte in de Parkkerk, naar beide diensten werden ouder-
lingen afgevaardigd. Een paar maanden later was er wederom 
sprake van kanselruil.17 Ondertussen had Geelkerken zijn 
ideeën ook als voorstel bij de Oecumenische Raad ingediend, 
die deze toevertrouwde aan het Lausanne-comité. Dit legde het 
voorstel aan de zes betrokken kerken voor.18 Dit leidde tot of-
ficieel contact tussen het Hersteld Verband en de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Maar dat was in 1941. Voor die tijd speelde 
er nog een ander oecumenisch contact.

Op 2 oktober 1940 besloot de kerkenraad van Amsterdam-Zuid 
op voorstel van Geelkerken en Smelik de Gereformeerde Kerk 
van Amsterdam-Zuid van het oude verband uit te nodigen om 
met elkaar in gesprek te gaan.19 In de brief aan de andere Gere-
formeerde Kerk van Zuid beklemtoonde de kerkenraad dat hij 
zich bewust was van de bestaande verschillen, maar ook van 
de bestaande overeenkomst in belijdenis en in kerkinrichting.20 
Hij nodigde de kerk van het oude verband uit om samen een 
weg te zoeken naar wezenlijke eenheid en stelde voor een com-
missie te benoemen om over nauwer contact te spreken. Dat 
voorstel ontmoette in eerste instantie geen instemming bij de 
broeders, die als voornaamste bezwaar naar voren brachten te 
vrezen dat verschillen verdoezeld zouden worden.21 Een an-
der punt was dat ze dit geen kwestie van plaatselijke kerken 
vonden, maar meenden dat hierbij classis en synode moesten 
worden betrokken.
   Geelkerken en de zijnen reageerden door te stellen dat ze 
geenszins de verschillen wilden verdoezelen, maar stelden dat 
ze niettegenstaande de verschillen toch wilden zoeken naar een 
openbaring van de bestaande eenheid.22 Dat het uiteindelijk 
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een zaak was voor het kerkverband gaf men toe, maar dat deed 
niet af aan het feit dat hier ook een taak lag voor de plaatselijke 
kerken. De brief eindigde met een hernieuwde uitnodiging om 
tot een gesprek te komen. Zuid (ov) liet zich overtuigen en 
verklaarde zich bereid tot een gesprek ‘over de onder ons be-
staande verschillen’ met als doel vast te stellen of de zaak van 
hereniging bij de beide kerkverbanden aan de orde zou kunnen 
worden gesteld.23 Daarmee had Zuid (ov) de agenda ‘richting 
Assen gestuurd’. Dat was niet conform de open uitnodiging 
van het hv, die niettegenstaande de verschillen had willen 
zoeken ‘naar een openbaring van bestaande eenheid’. Toch 
aanvaardden Geelkerken en de zijnen de uitnodiging voor een 
gesprek.
   De vergadering vond plaats op 23 april in de Zuidwijkkapel, 
beide partijen maakten een verslag.24 Afgesproken werd dat 
zij een lijst met geschilpunten zouden samenstellen, om dan op 
een volgende vergadering te bezien welke punten behandeld 
dienden te worden. Maar een volgende vergadering zou niet 
plaatsvinden, omdat Zuid (ov) Assen niet ter discussie wilde 
stellen. Dat bleek voor het hv een conditio sine qua non. Natuur-
lijk legde het hv de schuld bij het ov, en natuurlijk verweerde 
het ov zich tegen dat verwijt.25 Het hv concludeerde dat het 
ov nog steeds achter Assen stond en dat verder overleg geen 
zin had. ‘Dat zelfs onze kerken, in belijdenis en inrichting zóó 
nauw verwant, zelf bij den klimmenden, bangen ernst van deze 
dagen voor héél de Kerk niet dichter bij elkander kwamen, 
kan onmogelijk goed zijn voor God en mag onze gewetens niet 
met rust laten.’26 Het ov nam van deze reactie ‘met leedwezen’ 
kennis.27

In een terugblik op dit contact stelde Geelkerken dat de onder-
handelingen slechts schoorvoetend voortgingen, moedwillig 
werden vertraagd en uiteindelijk op niets uitliepen.28 Daarmee 
was de schuld voor het mislukken van de gesprekken bij het 
ov gelegd. Was dat terecht? In ieder geval valt op dat het 
gesprek begon met een open uitnodiging om tot vormen van 
samenwerking te komen; in dat kader werd gesproken over 
kanselruil. Van een eis om afstand van Assen te nemen, was 
op dat moment geen sprake, en de welwillende lezer kan in het 
voorstel juist een poging zien om Assen te omzeilen. Het was 
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de kerk van het ov die in feite Assen ter sprake bracht door te 
stellen dat zij per se over de verschillen wilde praten. Heeft men 
niet beseft dat het eigenlijk een onmogelijke situatie was? In 
het ov voelde men heel goed aan dat men niet op eigen houtje 
afstand van Assen kon nemen, en dat was nu juist wat het hv 
vroeg, hoe open de uitnodiging ook gesteld was. Daarvan kan 
men zeggen dat het hv wel heel erg naïef is geweest. Of was 
het doelbewuste strategie om de weg te banen voor gesprekken 
met de Hervormde Kerk? Nog voordat het gesprek tussen beide 
kerken had plaatsgevonden, wist Geelkerken dat een fusie met 
Zuid alleen mogelijk was als Assen herroepen zou worden en 
zag hij meer perspectief in gesprekken met de Hervormde 
Kerk. Vooral dat gevoelen, verwoord tijdens een overleg met 
een hervormde synodale commissie, geeft aan de onderhande-
lingen met de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid iets 
onwaarachtigs.29

Zoals reeds ter sprake kwam, heeft Geelkerken een motie bij 
de Oecumenische Raad ingediend om de samenwerking tussen 
de kerken te bevorderen. Hij bepleitte daarin, net zoals in zijn 
artikel in Woord en Geest, de oprichting van een gezamenlijk 
vertegenwoordigend lichaam; het bevorderen van gemeen-
schappelijke godsdienstoefeningen en kanselruil; erkenning 
van elkaars doop en toelating tot de viering van het avondmaal. 
Besloten werd de motie voor te leggen aan het Lausanne-co-
mité, die op haar beurt besloot de vragen door te sturen naar 
de deelnemende kerken.
   Zo kwamen de vragen van Geelkerken terecht op de alge-
mene vergadering van het Hersteld Verband, die zich in zijn 
vergadering van 11 maart 1941 achter het antwoord stelde dat 
scriba G.W. van Deth al eerder, namens het moderamen, had 
verzonden.30 De voorstellen van het Lausanne-comité waren 
geheel in de geest van de tot nu toe door het hv gevolgde ge-
dragslijn, zo schreef hij, en ze zouden ongetwijfeld ook door 
de algemene vergadering worden toegejuicht. Het moderamen 
was dan ook bereid medewerking te verlenen aan de oprichting 
van een vertegenwoordigend lichaam en aan het organiseren 
van gemeenschappelijke kerkdiensten. Van Deth had het goed 
gezien, want inderdaad stelde de algemene vergadering zich 
achter de voorstellen van het Lausanne-comité.
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De brief van het Lausanne-comité en de artikelen van Geelker-
ken kwamen tevens onder ogen van de Algemene Synodale 
Commissie van de Hervormde Kerk.31 Deze benaderde de com-
missie voor kerkelijk overleg,32 die haar subcommissie kerk en 
kerken de opdracht gaf om te onderzoeken welke verschillen 
er volgens Geelkerken bestonden tussen de Hervormde Kerk 
en het hv die een eventuele fusie in de weg zouden staan.33 De 
eerste ontmoeting had een verkennend karakter en werd ge-
houden met Geelkerken persoonlijk, niet in zijn hoedanigheid 
als hv- afgevaardigde.34 Tijdens dat gesprek merkte Geelkerken 
op dat het enige en principiële bezwaar was de leervrijheid 
in de Hervormde Kerk.35 Nu al over fusie spreken achtte hij 
daarom onjuist, wel wilde hij zoeken naar een intensivering 
van de samenwerking, waarbij het hv zijn eigen karakter en 
bevoegdheid zou houden. Kennelijk was dit alles genoeg om een 
vervolgvergadering af te spreken, op verzoek van Geelkerken 
‘langs den kerkelijken weg’. Met andere woorden: Geelkerken 
wilde dat dit gesprek gevoerd zou worden met de deputaten HV 
voor de verhouding tot andere kerken. Hem werd verzocht een 
schema voor een dergelijke samenwerking te ontwerpen.
   Die volgende vergadering was inderdaad een vergadering 
van kerk en kerken met de deputaten hv voor de verhouding 
tot andere kerken, en inderdaad lag er een schema ter tafel. 
Het was van Geelkerken en Berkelbach samen.36 Nadat er enige 
wijzigingen in waren aangebracht, werd besloten het schema 
in eigen kring te bespreken. Geheel in de lijn van Ubbink werd 
gedacht aan een apart ressort voor het hv, zoals dat ook bestond 
voor de Waalse Kerken.
   Aan hervormde kant leidde dit er toe dat de synode van de 
Hervormde Kerk een commissie benoemde om met het hv te 
gaan onderhandelen.37 Geelkerken en zijn mededeputaten stel-
den de algemene vergadering van het hv voor hun handelingen 
goed te keuren.38 Tevens stelden ze voor dat het hv de bereid-
heid zou uitspreken tot samenwerking met de Hervormde 
Kerk, met als doel om uiteindelijk tot vereniging te komen. 
Voorwaarde was wel dat het eigen karakter van het Hersteld 
Verband daardoor niet zou worden aangetast. Het laatste deel 
van hun voorstel betrof een brief aan de synode van de Her-
vormde Kerk, waarin dit alles werd kenbaar gemaakt.
   De discussie tijdens de algemene vergadering spitste zich 
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toe op de leervrijheid. Deputaten reageerden bij monde van 
Geelkerken dat zij de ‘kostbare goederen’, i.c. de trouw aan 
de belijdenis, niet wilden prijsgeven, maar dat vroeg de Her-
vormde Kerk ook niet. Die stelde juist een vorm van samenwer-
king op prijs waarbij het hv zijn eigen karakter zou bewaren. 
De kerk van Den Haag deed het voorstel contact te leggen 
met de synode van de Gereformeerde Kerken om met elkaar te 
spreken over hereniging. Geelkerken verklaarde daarop dat 
besprekingen in Amsterdam-Zuid en elders geen reden gaven 
om te denken dat op het ogenblik of in de naaste toekomst 
sprake zou kunnen zijn van een helen van de breuk.39 Hasper 
had in Den Haag andere ervaringen en maakte daarom bezwaar 
tegen het voorstel van deputaten.40 Ondanks dit en ander com-
mentaar ging de algemene vergadering met de handelingen 
van de afgevaardigden akkoord en werd de voorgestelde brief 
geschreven. Geelkerken en zijn collega Van den Hooff werden 
benoemd om het overleg met de Hervormde Kerk verder vorm 
te geven, bijgestaan door ouderling C.A. van der Smit.

De commissie voor overleg met de Nederlandse Hervormde Kerk
Zo kwamen de (hervormde) synodale commissie voor het over-
leg met de Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband) en de 
commissie voor het overleg met de Nederlandse Hervormde 
Kerk van het hv tot een gezamenlijk overleg, dat in 1942 een 
conceptovereenkomst klaar had. Deze was in hoofdlijnen gelijk 
met het schema dat eerder door Geelkerken en Berkelbach was 
ontworpen.41 Anders dan in het eerste ontwerp vormden nu 
niet de hv-kerken gezamenlijk een zelfstandig ressort, maar elk 
der hv-kerken bleef zelf een ressort, dat bevoegd was zijn ker-
kelijk leven te voeren naar de beginselen vastgesteld in artikel 
2 en 3 van de kerkorde van het hv. Voor het overige betrof het 
grotendeels aanvullingen en redactionele wijzigingen.
   Op de algemene vergadering van 24 en 25 maart 1942 deden 
deputaten verslag.42 Nadrukkelijk werd gestipuleerd dat van 
een fusie geen sprake kon zijn zolang aan het grootste bezwaar 
van het hv, de heersende leervrijheid in de Hervormde Kerk, 
niet tegemoet was gekomen. Van een hereniging was in de con-
ceptovereenkomst dan ook geen zweem te vinden, verzekerden 
deputaten in hun begeleidende brief. Tijdens de discussie bleek 
dat de kerken zeker niet afwijzend stonden tegenover de con-
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ceptovereenkomst, maar dat er allerlei vragen leefden en dat 
er bezorgdheid heerste.43

   Besloten werd de vergadering op te schorten, de kerken te ho-
ren en daarna de vergadering voort te zetten. Aldus geschiedde. 
In de tussenliggende tijd hebben deputaten overal voorlichting 
gegeven en op basis daarvan een uitvoerige memorie samen-
gesteld.44 Daarin vertelden ze eerst iets over het ontstaan van 
de concept-overeenkomt, vervolgens kwam de aard van de 
overeenkomst aan de orde. Deputaten waren ervan overtuigd 
dat enerzijds een zo nauw mogelijk verband met de Hervormde 
Kerk geschapen was, maar dat anderzijds het confessioneel en 
kerkrechtelijk karakter van de hv-kerken behouden was ge-
bleven. Uitdrukkelijk namen ze het misverstand weg dat er 
van een fusie sprake zou zijn. In verband met de leervrijheid in 
de Hervormde Kerk, zo herhaalden ze, was dat uitgesloten, en 
waar sommige bepalingen iets anders deden vermoeden, namen 
deputaten de moeite dat uit te leggen. Ze wezen ook op de voor-
delen van deze overeenkomst. Voor de predikanten en kleine 
kerken bood het schema zeer veel mogelijkheden. De kerken 
konden plaatselijk wellicht fuseren, predikanten konden hun 
vleugels wijder uitslaan. In het laatste deel van deze memorie 
kwam de geestelijke achtergrond van de samenwerking aan de 
orde. Allereerst werd benadrukt dat deze stap in de kern van 
de zaak een uitnodiging aan andere kerken was om dezelfde 
stap te zetten en het was zeker niet de bedoeling de hereniging 
met de gkn voorgoed af te snijden. Een volgend punt dat werd 
genoemd was dat de Hervormde Kerk niet meer was wat zij 
ten tijde van Afscheiding en Doleantie was geweest. ‘En wij 
behooren de Ned. Herv.Kerk te beoordeelen naar wat zij thans 
is.’ Hereniging achtten deputaten mogelijk zodra de principiële 
hindernis was verwijderd. Verder hoopten deputaten dat het 
oecumenisch bewustzijn door deze stap gestimuleerd zou wor-
den. Maar ook zou het hv zich er voortdurend rekenschap van 
moeten geven in hoeverre zijn bijzondere positie gerechtvaar-
digd was door handhaving van de belijdenis en naleving van 
de kerkorde. Om in deze overeenkomst reden te zien zelf nu al 
hervormd te worden of terug te keren naar het ov was in strijd 
met de geest van dit ontwerp. Juist dit ontwerp benadrukte de 
eigen roeping van het hv, zo stelden deputaten.
   Aldus voorbereid kwam de algemene vergadering op 27 mei 
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1942 samen voor het vervolg van de opgeschorte vergadering. 
Alle kerken deden verslag van haar bevindingen. In het alge-
meen was de bereidheid om in te stemmen met de concepto-
vereenkomst gegroeid. Opvallend is dat Buskes voorstelde om 
niet te veel haast te maken zonder het concept principieel af 
te wijzen. Hij onthield zich van stemming, net als de kerk van 
Oosterend. De kerk van Den Haag stemde tegen, evenals een 
Rotterdamse afgevaardigde en een van de afgevaardigden uit 
Zaandam.45 De (hervormde) synodale commissie kreeg van dit 
besluit bericht.46

De algemene synode van de Hervormde Kerk wees deze over-
eenkomst in zijn vergadering van 29 juli 1942 af, het hv werd 
hiervan pas officieel per brief van 26 augustus 1942 op de hoogte 
gesteld, hoewel het uit de persberichten al eerder bekend was.47 
Er leefden kerkrechtelijke bezwaren tegen de figuur van het 
eigen ressort, en de door het hv gewenste zelfstandigheid achtte 
de synode een verhindering voor werkelijke samenwerking. 
Ten aanzien van het belijdend karakter van de Hervormde Kerk 
zou het hv teveel een toeschouwer blijven. De leervrijheid in 
de Hervormde Kerk achtte men te zeer onderstreept, alsof er 
sedert Afscheiding en Doleantie niets was veranderd. Hierin 
miste de synode de bereidheid om mee te zoeken naar een uit-
weg uit de moeilijkheden. Voor een wezenlijke samenwerking 
ging de conceptovereenkomst niet ver genoeg. Een aparte 
vertegenwoordiging van het hv bij de overheid ontmoette 
daarom eveneens veel bezwaren.48 Desondanks had de synode 
haar commissie nog niet gedechargeerd, maar haar opgedragen 
om de afwijzing van dit concept en de overwegingen die daartoe 
hadden geleid met deputaten hv te bespreken ‘afwachtende of 
Uwerzijds een ander en nauwer contact met de Nederlandsche 
Hervormde Kerk zou worden begeerd’. Berkelbach had de 
indruk dat men aan hervormde zijde niet bereid was tot een 
geleidelijke hereniging te komen.49

   Een en ander leidde tot grote teleurstelling bij het hv, maar 
men sprak toch de bereidheid uit om in gesprek met de Her-
vormde Kerk te blijven. Wel vroegen deputaten van de alge-
mene vergadering een uiterste grens van de principiële houding 
vast te stellen, hetgeen erop neer kwam dat nogmaals het belang 
van de artikelen 2 en 3 van de kerkorde werd benadrukt.50
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Direct na het bekend worden van de synodale beslissing had-
den Berkelbach en Geelkerken contact met elkaar, en reeds 
op 28 augustus was er een eerste vergadering van beide com-
missies van overleg, dus: twee dagen nadat het antwoord van 
de synode officieel bekend was.51 Bijna een jaar later lag een 
nieuwe conceptovereenkomst ter tafel.52 Er was sprake van een 
contractuele samenwerking, gericht op hereniging. De figuur 
van zelfstandige ressorten was losgelaten, er kwam een per-
manente commissie van contact met een welomschreven taak, 
waartoe met name ook behoorde de zorg voor de belijdenis. 
Bij de overheid hielden beide een eigen vertegenwoordiging.53 
De (hervormde) synode ging op 4 augustus 1943 akkoord, de 
algemene vergadering op 12 oktober 1943.54

Tussenspel
Herngreen wijst erop dat het verlangen om uit het isolement te 
geraken in het hv steeds sterker werd.55 Bovendien waren er 
allerlei verschuivingen in de Hervormde Kerk aan de gang die 
als katalysator werkten op de bereidheid om nauwer met haar 
samen te werken. Deze kerk was de facto een belijdende kerk 
geworden. Het administratieve bestuur handelde alsof zij ‘de 
belijdende mond der kerk was’. Verder was onder leiding van 
K.H.E. Gravemeijer, H. Kraemer en W. Banning een beweging 
van gemeenteopbouw van de grond gekomen, die bedoelde 
de gemeenten op te wekken om een sprekende, apostolaire en 
belijdende kerk te zijn.56

   Met het aanwijzen van deze ontwikkelingen heeft Herngreen 
zeker een punt van belang genoemd, maar hij vermeldt niet 
dat het hv in toenemende mate geplaagd werd door financiële 
perikelen. Er waren gedurende de oorlogsjaren grote financiële 
problemen voor de kerken van Baarn, Middelburg, Zaandam, 
Arnhem en Zandvoort. Om deze problemen gemakkelijker het 
hoofd te kunnen bieden, had men de bestaande fondsen ge-
centraliseerd in een nieuw deputaatschap, het deputaatschap 
voor Financieel Beheer, Advies en Controle (fac), dat tot taak 
had om alle financiële arbeid te coördineren en te zoeken naar 
een oplossing voor de financiële problemen.57

   Behalve dat er financiële problemen waren, was er sprake 
van een langzame leegloop van het hv, althans wat de predi-
kanten betreft. J.G. Ubbink was kort na het afwijzen van zijn 
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voorstel hervormd geworden, H.C. van den Brink verliet in 
datzelfde jaar het hv omdat hij van oordeel was dat dit steeds 
minder aanspraak kon maken op de naam gereformeerd. In 1942 
legde G. Ubbink zijn taak als predikant neer.58 In datzelfde jaar 
werd K.H. Kroon hervormd predikant, uit teleurstelling over 
het zwakke optreden van het hv in de oorlog én om financiële 
redenen.59 Begin 1943 werd bekend dat P. van der Vloed even-
eens overstapte naar de Hervormde Kerk, kort daarop gevolgd 
door Buskes.60 In de oorlogsjaren verlieten dus zes predikanten 
het hv, voor de oorlog waren er ook al zes vertrokken.
   De grootste schok was de overstap van Buskes.61 Hij was 
benaderd door de Amsterdamse predikant K.H. Miskotte met 
de vraag of hij bereid was eventueel een beroep naar Amster-
dam aan te nemen voor het werk onder de arbeiders. Aan zijn 
collegae meldde Buskes per brief in eerste instantie dat hij er 
veel voor voelde.62 Hij kreeg daarop veel reactie, zoals zijn 
biograaf concludeerde. Geelkerken bijvoorbeeld schreef hem 
dat hij ‘met bezorgdheid’ van zijn brief had kennisgenomen.63 
Hij vreesde onder meer dat de onderhandelingen met de Her-
vormde Kerk in zeer ernstige mate bemoeilijkt, zo niet onmoge-
lijk zouden worden. Aan hervormde zijde zou de overtuiging 
zich vastzetten: ‘Ze komen toch wel over!’64 Tevens wees hij 
op het vertrouwen van de gemeenteleden in hun predikanten. 
Steeds was gesproken over het eigen karakter van het hv, 
dat belette om zonder meer hervormd te worden, steeds was 
aangedrongen op trouw aan het eigen kerkelijk leven. ‘En nu 
zien zij den eenen predikant na den ander naar de Herv. Kerk 
overgaan; nu zelfs ook ds Buskes!’ Geelkerken kon zich niet 
voorstellen dat Buskes de grote gevolgen van een overstap 
voor zijn rekening zou willen nemen. G.W. van Deth meende 
zelfs dat van Buskes’ beslissing het lot van het hv afhing.65 Hij 
vreesde onder meer dat door het vertrek van Buskes velen het 
besef zouden verliezen dat het hv een eigen roeping had. Verder 
wees hij op de financiële gevolgen. Op een bepaalde manier had 
hij er overigens wel begrip voor en vreesde hij dat als er geen 
stappen werden ondernomen om te fuseren met de Hervormde 
Kerk het hv een langzame dood zou sterven. Kortom, Van Deth 
hield Buskes voor om als hv in zijn geheel te fuseren met de 
Hervormde Kerk. En Van Deth was niet de enige.
   Een paar weken later meldde Buskes zijn collegae dat hij 
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voor het beroep van Amsterdam had bedankt. ‘Ik moest kie-
zen tusschen kerkelijke trouw en evangelische roeping.’66 
Slechts een enkele collega had blijk gegeven de betekenis van 
het werk waarvoor Buskes was geroepen te verstaan, hetgeen 
hem zeer teleurgesteld had. Als dat onder de predikanten al 
zo lag, hoeveel te meer zou dat het geval zijn in de kerken. 
Daarom wilde hij met deze dingen rekening houden. ‘Ik doe 
het uit overtuiging, maar niet met blijdschap.’ Ook dit besluit 
riep allerlei reacties op, onder meer van Smelik, aanvankelijk 
niet blij met het aanstaande vertrek van Buskes. Hij meende 
dat Buskes ‘evangelische roeping’ zwaarder moest laten wegen 
dan ‘kerkelijke trouw’.67

   Diep in zijn hart was Buskes het daarmee eens, zo schreef hij 
enkele weken later aan zijn collegae.68 In hervormd Amsterdam 
had men met zijn afwijzing geen genoegen genomen en er was 
opnieuw een gesprek geweest. Het resultaat was dat hij het 
beroep had aangenomen. De algemene vergadering stelde hij 
op de hoogte in een brief van 22 maart 1943.69

   Maar dit was nog niet alles. Van Deth had al gewezen op mo-
gelijke financiële gevolgen, en dat gebeurde ook in het rapport 
van het deputaatschap fac.70 De benauwende vraag, aldus het 
rapport, was gerezen wat er in de harten van de predikanten 
leefde. ‘Zijn zij nog wel ten volle overtuigd van het geestelijk 
bestaansrecht van ons Kerkverband?’ En: ‘Welke waarborgen 
kunnen zij [de predikanten] bieden tegen een verder verloop 
wanneer in de toekomst de Hervormde Kerk blijft lonken met 
aantrekkelijke aanbiedingen?’ Als zij menen dat dit bestaans-
recht dubieus is geworden, hebben zij de plicht om de ker-
ken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De talloze 
predikanten die het hv verlaten hebben, zo constateerde men 
verder, zijn allen hervormd geworden. De vraag rees of het 
niet beter was met ‘lock, stock and barrel’ over te gaan naar de 
Hervormde Kerk. Veel leden voelden zich geestelijk verward en 
gedrukt. Daarom wisten deputaten fac zeker dat het heengaan 
van Buskes gevolgen zou hebben, en het deputaatschap achtte 
zich niet in staat zijn werk ‘onverzwakt’ voort te zetten. Hij 
vreesde dat velen zouden gaan twijfelen aan het voortbestaan 
van het hv en dat zou gevolgen hebben voor de financiën. 
Hoe zou men anderen (predikanten en gemeenteleden) ervan 
kunnen weerhouden hervormd te worden? De commissie kon 
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haar werk niet voortzetten zolang de ‘geestelijke situatie’ niet 
was opgehelderd. Het zou bovendien niet fair zijn nu van de 
leden een ‘uiterst financiële inspanning’ te vergen. Het depu-
taatschap vroeg daarom een ‘forsche uitspraak over het geval 
Buskes’ en alles wat daarmee samenhing. Kwam die niet, dan 
kon de algemene vergadering niet langer rekenen op verdere 
medewerking van deputaten.

Toen de algemene vergadering op 24 en 25 maart samenkwam, 
lag er genoeg vuurwerk op tafel. De brief van Buskes leidde dan 
ook tot een emotionele discussie.71 Geelkerken kon niet inzien 
dat het bijzondere van de werkkring van Buskes diens bezwa-
ren tegen de Hervormde Kerk wegnam. Ook meende hij dat de 
inbreng van het hv in het contact met Hervormde Kerk – de 
confessionele gebondenheid – door deze individuele overgang 
was verzwakt. J.D.J. Roos, deputaat fac, verweet Buskes een 
tekort aan kerkelijk besef en wilde van de overige predikanten 
een verklaring dat zij overtuigd waren van hun roeping in het 
hv en een beroep naar elders zouden afwijzen. Zover kwam 
het uiteindelijk niet, maar er ging wel een brief naar de kerken 
over het afscheid van Buskes.72 Daarin verzekerde de algemene 
vergadering dat het geen ‘begeerte was naar de Herv. Kerk 
als zoodanig, maar dat Ds. Buskes zich geroepen voelt tot het 
bezetten van een evangelisatiepost, die in dit geval nu eenmaal 
in de Herv. Kerk zich bevindt’. Alle kerken en de predikanten 
echter hadden als hun vaste overtuiging uitgesproken dat zij 
het als hun roeping zagen ‘onverzwakt’ door te gaan met hun 
werk in het hv, ‘in de reformatorische lijn der Gereformeerde 
Kerken (in h.v.) en in onderlinge solidariteit’.
   Buskes kon hier redelijk tevreden mee zijn, het religieuze 
karakter van zijn stap was erkend, maar wie dat wilde, kon 
in deze verklaring ook lezen dat men zich desondanks als hv 
in de steek gelaten voelde. Dat was ook de stemming van de 
vergadering geweest. Smelik zag weliswaar menselijkerwijs 
gesproken geen toekomst voor het hv, maar vond toch dat als 
er een oplossing moest komen, het een gezamenlijke moest zijn. 
Dat was ook de kern van het verwijt dat Geelkerken Buskes 
maakte, Van Deth zag in de beslissing van Buskes een verbre-
ken van de solidariteit. Het moet een zware avond voor Buskes 
zijn geweest, hij voelde zich beschuldigd van ontrouw aan de 
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door God gewezen weg en achtte het ‘niet gering’ dat men zijn 
daad een verbreken van de solidariteit noemde en vroeg zich 
af of men dat ook vond van ds. P. van der Vloed (die een paar 
weken eerder was overgestapt naar de Hervormde Kerk).73 Zo 
was de sfeer toen men besloot eerdergenoemde verklaring over 
deze zaak aan de kerken te sturen.

Waar Herngreen stelt dat het verlangen om uit het isolement 
te geraken steeds groter werd, heeft hij niet helemaal ongelijk, 
maar in deze fase van het proces, begin 1943, is dat toch wat 
sterk uitgedrukt. Er was meer aan de hand, het aantal mensen 
dat heimelijk of openlijk twijfelde aan de toekomstmogelijkhe-
den van het hv groeide. Daarbij speelden financiële motieven 
én het vertrek van drie predikanten binnen de tijd van een jaar 
(Kroon, Van der Vloed en Buskes) minstens zo’n grote rol als de 
oecumenische motieven.

De nieuwe conceptovereenkomst goedgekeurd
Zoals gezegd was de nieuwe conceptovereenkomst in de zomer 
van 1943 klaar, in het najaar werd hij zowel door de algemene 
vergadering als door de hervormde synode goedgekeurd. 
Daarna ging dit concept de Hervormde Kerk in voor nader 
advies. In de zomer van 1944 kwam het terug. De vraag of een 
hv-predikant die een beroep aannam eerst nog lid van de Her-
vormde Kerk zou moeten worden met het daarbij behorende 
ritueel van de toelating tot de evangeliebediening, zorgde voor 
een vertraging, die als gevolg van de oorlogsomstandigheden 
zou duren tot het einde van de oorlog.74 Vanaf 17 september 
staakten de spoorwegen en was er tot de bevrijding geen trein-
verkeer in bezet Nederland meer mogelijk.

De algemene vergadering van het hv kwam op 24 en 25 juli 
1945 voor het eerst sinds een jaar weer bij elkaar en besprak 
onder meer de relatie tot de Hervormde Kerk.75 Deputaten 
voor samenspreking met de Hervormde Kerk hadden hun 
rapport samengesteld, dat door Geelkerken ter vergadering 
werd voorgelezen.76 Hij begon met de vermelding van het 
onzekere lot van deputaat C.A. van der Smit, die, naar later 
bleek, in Duitse gevangenschap was omgekomen.77 Vervolgens 
memoreerde hij de lotgevallen van de conceptovereenkomst, 
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schetste de procedure die aan hervormde zijde nog moest 
worden gevolgd en concludeerde dat deze overeenkomst niet 
voor 1 januari 1946 in werking zou kunnen treden. ‘Tegen-
over de betreurenswaardige vertraging in de regeling onzer 
betrekkingen met de Herv. Kerk staat de zeer verheugende 
wijziging, die sedert onze vorige Algemeene Vergadering, 
zoowel wat de Herv. Kerk, als wat onze kerken aangaat, in de 
situatie is gekomen.’ Lovend sprak hij over de wijze waarop 
de Hervormde Kerk gedurende de oorlogsjaren bij monde van 
haar synode en ook anderszins als ‘getuigende, Christus-be-
lijdende kerk’ was opgetreden. Er was sprake van ‘geestelijke 
veranderingen’. Ook wees Geelkerken op de reorganisatie-
voorstellen die in het voorjaar van 1944 waren goedgekeurd. 
Dit alles rechtvaardigde de conclusie dat de Hervormde Kerk 
niet meer de kerk van 1834 en 1886 was, maar bezig was zich 
‘krachtig te vernieuwen’ in reformatorische richting, zowel op 
het terrein van haar organisatie als wat betreft haar belijde-
nis en in haar praktisch handelen. Dit alles heeft ook invloed 
gehad op het hv, naast de ‘bange oorlogservaringen’ en de 
‘jammerlijke inzinking van de Gereformeerde Kerken (o.v.)’. 
Met andere woorden: de weerstand tegen een hereniging met 
de Hervormde Kerk was minder geworden, maar dat gold ook 
het verlangen om terug te keren naar de gkn. Met nadruk 
noemde Geelkerken het in strijd met het oecumenisch ideaal als 
mensen – gemeenteleden of predikanten – of kerken op eigen 
gelegenheid zouden overgaan naar de Hervormde Kerk. An-
derzijds zou het ook in strijd zijn met het oecumenisch ideaal 
als het hv zou willen wachten totdat de Hervormde Kerk ‘naar 
ons oordeel genoegzaam gereorganiseerd en genoegzaam gere-
formeerd zou zijn’. ‘Wij hebben als Gereformeerde kerken in 
H.V. gezamenlijk te handelen; en wij hebben niet minder in dit 
tijdsgewricht te handelen.’ De conceptovereenkomst wees hier 
de goede weg door de instelling van een commissie van contact. 
Iedere andere weg zou tot grote vertraging leiden, zo besefte 
het deputaatschap. Met andere woorden: geen getreuzel meer, 
maar ook geen overhaast handelen, en de reeds gebaande we-
gen getrouw bewandelen, dat was het advies van deputaten.
   Na enige discussie over enkele ingekomen stukken sprak men 
‘met groote eenstemmigheid en beslistheid’ de wens uit om in 
de lijn van deze conceptovereenkomst zo spoedig mogelijk te 
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komen tot een hereniging van het hv met de Hervormde Kerk.78 
Verder benoemde de vergadering de leden voor de commissie 
van contact.79

Aan hervormde zijde verliep het proces iets minder gemak-
kelijk, voor een belangrijk deel om procedurele redenen. Op 7 
augustus 1945 keurde de algemene synode de wijzigingen goed 
die voortkwamen uit de consideraties.80 Toen de Algemene 
Synodale Commissie constateerde dat de Provinciale Kerkbe-
sturen zich in de nieuwe voorstellen konden vinden, werd de 
overeenkomst aangenomen en werd bepaald dat zij op 1 janu-
ari 1946 in werking zou treden. Desondanks ontstond nieuwe 
vertraging, gevolg van de veranderende organisatiestructuur 
van de Hervormde Kerk. Druk overleg volgde, en uiteindelijk 
besloot de generale synode op 14 december 1945 de concept-
overeenkomst te aanvaarden, behoudens goedkeuring van de 
classicale vergaderingen.81

   De classicale vergaderingen hebben de gevraagde goedkeu-
ring op 13 februari 1946 verleend, ‘vrijwel unaniem’, de com-
missie van contact was toen al aan het werk.82 De algemene 
vergadering van het Hersteld Verband nam de definitieve tekst 
van de overeenkomst op 29 januari 1946 aan.83 Bovendien her-
haalde zij op voorstel van de deputaten haar uitspraak van juli 
en sprak dus opnieuw de wens uit dat het zo snel mogelijk tot 
hereniging zou komen. Daarna werd het deputaatschap opge-
heven. Het had zijn taak vervuld. Vervolgens was het woord 
aan de commissie voor contact, die een ‘algemeen plan voor 
de hereeniging’ had opgesteld.84 Dat werd aangenomen. Een 
uitvoerig overzicht van de stand van zaken is in de notulen 
opgenomen.

De overeenkomst tussen het Hersteld Verband en de Neder-
landse Hervormde Kerk werd getekend op woensdag 6 maart 
1946.85 In diezelfde zitting sprak de synode uit dat ook zij de 
hereniging begeerde en nam zij het besluit om tot deze her-
eniging haar ‘volle medewerking’ te verlenen. Daartoe werd 
een aantal richtlijnen vastgesteld, grotendeels gelijk met de 
richtlijnen zoals deze eerder door de algemene vergadering op 
advies van de commissie van contact waren vastgesteld.86 Zowel 
predikanten als ouderlingen en diakenen zouden na fusie hun 
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ambtelijke dienst blijven voortzetten in de nieuwe gemeente. 
Overeenkomsten voor plaatselijke hereniging dienden te wor-
den goedgekeurd door de commissie van contact, de hereniging 
voor de beide kerkgemeenschappen werd vastgesteld op 15 mei 
1946. De taak van deze commissie was verder alles te verzorgen 
wat nodig was om de 15e mei de hereniging te laten doorgaan. 
Een reeks van vergaderingen volgde. Na de 15e mei 1946, de 
officiële datum van hereniging, ging deze commissie verder als 
commissie van afwikkeling.87

Op de samenkomst van de algemene vergadering van 30 april 
bracht de commissie van contact verslag uit van de stand van 
zaken.88 Het was een typische regelvergadering, met veel aan-
dacht voor de financiële afwikkeling en de onwillige houding 
van de kerkenraad van Oosterend, die niet mee wilde naar de 
Hervormde Kerk.89

   Op woensdag 15 mei 1946 kwam de algemene vergadering 
voor het laatst samen, natuurlijk in de Parkkerk, waar zij als 
voorlopige classis in 1926 ook de eerste maal vergaderd had, en 
natuurlijk onder voorzitterschap van Geelkerken, net als toen.90 
Anders dan andere keren waren de afgevaardigden deze maal 
met het oog op de plechtige herenigingssamenkomst later die 
dag in het deftig zwart gekleed, zo meldde de Amstelveense pre-
dikant M. Hinlopen, die voor Het Kerkblad een verslag schreef. 
De vergadering werd geopend met het zingen van Psalm 90:1

   Gij zijt, o Heer, van d’allervroegste jaren
   Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.
   Eer berg en rots uit niet geboren waren,
   Eer d’aarde rustt’ op hare grondpilaren
   Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,
   Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

De ochtend werd besteed aan de afhandeling van de nog res-
terende zaken, waaronder de aanvraag van de kerk van Den 
Haag van het vervroegd emeritaat voor Hasper.91 Maar het be-
langrijkste agendapunt was het goedkeuren van de ‘Acte van 
Hereeniging’. Dat verliep probleemloos, en na de toespraak van 
Van den Hooff tot Geelkerken en de gebruikelijke afsluiting van 
vergadering volgde er een broodmaaltijd. Het notulenboek ein-
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Acte van Hereeniging
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digt met de letters S.D.G., Soli Deo Gloria. Daarmee kwam een 
eind aan de twintigjarige geschiedenis van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband).
   ’s Middags had in de Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam een 
samenkomst plaats van de afgevaardigden van de hv-kerken en 
van die hervormde gemeenten waarmee op plaatselijk niveau 
hereniging tot stand was gekomen, evenals vertegenwoordi-
gers van de hervormde synode, het moderamen van de alge-
mene vergadering en de leden van de commissie van contact. De 
vergadering stond onder leiding van de preses van de generale 
synode, W.A. Zeydner. Geelkerken merkte onder meer op dat 
het hv altijd beseft had een noodwoning betrokken te hebben. 
Maar men had behoefte aan ‘ruimer behuizing’ en wilde betrok-
ken worden ‘in een grooter taak’. Dat die kans gekomen was, 
achtte hij een door God ontsloten weg. De hereniging noemde 
hij een wolkje als eens mans hand, ‘God make haar tot de voor-
bode van een overvloedigen regen’, daarmee verwijzend naar 
het verhaal uit 1 Koningen 18, waar beschreven wordt hoe Elia 
getuige is van de naderende regen die een einde maakte aan de 
jarenlange droogte. Zeydner hoopte dat het hv zou zijn als de 
Moezel, die, eenmaal in de Rijn terechtgekomen nog lang te zien 
was. Met de ervaringen opgedaan in het hv zal de Hervormde 
Kerk haar voordeel kunnen doen.
   Na deze uitwisseling van vrome vriendelijkheden volgde 
de ondertekening van de ‘Acte van Hereeniging’, waarin ex-
pliciet gerefereerd wordt aan de belofte der afgescheidenen 
vaderen om weer te keren tot de Hervormde Kerk zodra deze 
was terug gekeerd tot de ‘waarachtige dienst des Heeren’.92 
Met het ondertekenen van deze Acte werd die belofte deels 
ingelost. Voor het hv tekenden behalve Geelkerken ook E.L. 
Smelik, B.A. Venemans en P.G. van den Hooff. Een opmer-
kelijk viertal voor een kerkverband dat geen domineeskerk 
wilde zijn. Van hervormde zijde tekenden W.A. Zeydner, F.H. 
Landsman, H.J. Honders en K.H.E. Gravemeijer.93 Daarna kreeg 
Berkelbach van der Sprenkel het woord, die betoogde dat met 
deze hereniging de Hervormde Kerk zegt dat zij veranderd is 
sinds de splitsingen van de vorige eeuw. Ze wenst te zijn een 
Christus-belijdende volkskerk. Nadat nog een telegram van de 
vroegere hv-zendeling H.A.C. Hildering was ontvangen, werd 
de plechtigheid beëindigd met het zingen van het bekende lied 

12 Hoofdstuk 11 22-10-2012, 21:29224



de hereniging met de nhk                                                         225

Een naam is onze hope.94

   Buskes, die als hervormd predikant niet was uitgenodigd bij 
deze plechtigheid – hij was immers geen deputaat – maakte het 
geheel mee vanaf de achterste rij. Het was aanleiding zijn emo-
ties aan het papier toe te vertrouwen. ‘Hervormd of niet Her-
vormd, wij blijven h.v.-ers en wij schamen ons er niet voor’, zo 
klonk het. Daarna beschreef hij het begin van het hv en ging hij 
in op de wonderlijke samenstelling van het predikantencorps, 
met de woorden van een synodaal ouderling: een samengeraapt 
zootje, en Buskes kon niet anders dan dat erkennen. Maar met 
grote dankbaarheid wilde hij terugdenken aan al het goede dat 
God in twintig jaar hv had geschonken. Veertien jaar later, na 
het overlijden van Geelkerken, zou hij er op wijzen dat juist 
deze hereniging voor hem het bewijs was dat Geelkerken niet 
gestreden had voor zijn eigen zaakje, maar voor de kerk als 
‘Christusbelijdende geloofsgemeenschap’.95 De hereniging was 
geen nederlaag voor het Hersteld Verband, maar het einde van 
haar korte en zinvolle geschiedenis.
   ’s Avonds had een plechtige dankdienst plaats in de Nieuwe 
Kerk op de Dam. De dienst werd geleid door Zeydner en Geel-
kerken. Onder de 70 à 80 aanwezige predikanten in zwarte toga 
waren ook Kroon en Buskes. Als Amsterdamse predikanten 
waren ze daar qualitate qua bij aanwezig.96 Zeydner en Geel-
kerken beiden hielden een preek. Het was naar het oordeel 
van Hinlopen, een ootmoedig feest. ‘Zonder verwijten, zonder 
zelfverheffing, zonder aanstellerij: het nederig aannemen van 
een goede gave uit de hand van God.’ Kroon memoreerde in 
zijn artikel over het afscheid van het hv de rol van Geelkerken, 
die lafhartig in de steek was gelaten door de meesten van zijn 
medestanders. En met al die ‘theologische jonge heethoofden’ 
die hem volgen, had hij veel te stellen gehad. Maar daar lag dan 
ook niet zijn betekenis. Geelkerken heeft het spit afgebeten, 
front gemaakt en standgehouden tegen fundamentalisme en 
confessionalisme in. Hij was het middel in Gods hand geweest 
om ‘ons uit het diensthuis van een tot een eigen partij geworden 
richting in het gereformeerde leven uit te leiden’. Dat hijzelf 
niet zonder bitterheid en teleurstelling was vertrokken, werd 
door hem verzwegen. Aan dat soort kleinigheden wilde Kroon 
op een feestelijke dag als deze blijkbaar niet herinneren.
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Terugblik
Herngreen heeft erop gewezen dat de hereniging met de Her-
vormde Kerk vooral het werk van Geelkerken is geweest.97 Hij 
was de centrale figuur in 1926, hij was dat ook in 1946. In tus-
senliggende jaren was zijn rol minder vooraanstaand. De vele 
jongere collega’s, met hun theologisch en vaak ook politiek-
sociaal veel radicalere ideeën bepaalden meer dan Geelkerken 
het klimaat, zo schreef hij over zijn leermeester. Maar, zo voeg 
ik daar aan toe, toen het erop aankwam, stond Geelkerken er 
weer. Zijn artikel over de oecumene in oorlogstijd, hoezeer 
ook door de moeilijke omstandigheden én door J.G. Ubbink 
geïnspireerd, was het begin geweest van een lange weg naar 
hereniging, die zes jaar later werd voltooid. Tussentijds – ik 
volg opnieuw Herngreen – zat hij in het deputaatschap voor 
de samenwerking en later in de commissie voor het contact 
met de Hervormde Kerk en heeft hij het hv weerhouden van 
onberaden stappen, omdat hij beter dan wie ook de gevaren van 
overhaaste beslissingen overzag. Eerst wachten op de definitie-
ve aanvaarding van de conceptovereenkomst van 1943, en dan 
binnen dat kader werken aan eenwording. Iedere andere weg 
had risico’s met zich mee gebracht, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de rechtspositie der predikanten, de predikantstraktemen-
ten en -pensioenen en ten aanzien van de procedures. Men had 
gedurende de oorlogsjaren aan den lijve kunnen ervaren hoe 
traag de kerkelijke molens soms malen, en wat er ook veran-
derde in de Hervormde Kerk, dat niet. Bovendien zou daardoor 
een ‘stijlvolle en in letterlijke zin voorbeeldige hereniging als 
oecumenische daad’ onmogelijk gemaakt zijn. Een van degenen 
die in 1945 moeite had om het geduld te bewaren was de Rot-
terdamse predikant Herngreen. Achteraf gaf hij Geelkerken 
van harte gelijk, en ongetwijfeld had Geelkerken dat ook. Dit 
was de beste oplossing, ook als we incalculeren dat er behalve 
oecumenische ook financiële en andere motieven een rol speel-
den. Van het predikantencorps stapte in de loop der jaren 35% 
over naar de Hervormde Kerk. Zulke cijfers liegen niet en laten 
een naakte, onthutsende werkelijkheid zien.

Noten
 1. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 13 februari 1940, artikel 8; 

hua, ahv, 38, Vergaderstukken, 26 januari 1940, van J.G. Ubbink, aan 
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de algemene vergadering. Zie ook ag, 30, ‘Correspondentie en stuk-
ken’, 1931-1943, 25 januari 1940, van J.G. Ubbink aan J.G. Geelkerken, 
met de verontschuldiging voor het feit dat hij hierover niet eerder met 
Geelkerken had gesproken. Het blijkt verder dat Ubbink aanvankelijk 
voornemens was in stilte over te gaan naar de Hervormde Kerk, maar 
dat hij na een gesprek met een hv-collega besloten had de zaak aan de 
orde te stellen bij de algemene vergadering.

 2. Zie hierover saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 7 februari 1940.
 3. Ubbink was getrouwd met een dochter van J. Woltjer en daarmee de 

zwager van R.H. Woltjer, lid van de kerk van Geelkerken.
 4. De notulen gewagen van ‘persoonlijke relaties’. Waaraan gedacht moet 

worden, is niet duidelijk.
 5. Zie over G. Ubbink http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ubbink. 

(Geraadpleegd 7 december 2011).
 6. Hij doelde op K.H. Kroon, ‘Annus Domini Jesu Christi 1939’, Jaarboek 

Hersteld Verband 13 (1940) 3-26.
 7. Over de voortdurende financiële zorgen in het hv zie hieronder en ook 

hoofdstuk xii.
 8. Namens Leiden/Noordwijk stelde Kroon dat men Ubbink wel wilde 

volgen, mits de algemene vergadering zich zou houden aan de pre-
cieze bewoordingen van diens voorstel. F. Heemskerk stelde dat alle 
moeilijkheden nog niet het recht gaven de roeping als kerkengroep te 
verzaken. God zou voorzien in de bestaande nood.

 9. Zie hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 10 september 1940, 
artikel 42; hua, ahv, 39, Vergaderstukken, 28 februari 1940, van J.G. 
Ubbink aan de algemene vergadering.

 10. Kroon, ‘Annus Domini Jesu Christi 1939’, Jaarboek Hersteld Verband 
13 (1940), 5. Ten onrechte suggereert Herngreen, Een handjevol verken-
ners, 149, dat men in het algemeen in het hv al in die richting dacht.

 11. Op de vergadering van 10 september 1940 lag een notitie van de kerk 
van Tienhoven (waar ds. G. Ubbink predikant was) ter tafel waarin 
zij stelde dat in het huidige tijdsgewricht een afzonderlijk bestaan 
niet meer te rechtvaardigen viel. Uitgesproken werd dat de algemene 
vergadering er zeker voorstander van was om de eenheid met andere 
kerken te zoeken, maar niet vanwege bijkomstige of toevallige rede-
nen, maar op grond van geestelijke overeenstemming. Zie hua, ahv, 
3, Notulen algemene vergadering, 10 september 1940, artikel 35; hua, 
ahv, 39, Vergaderstukken, 14 augustus 1940, van de kerkenraad van 
Tienhoven aan de algemene vergadering, met bijlage.

 12. J.G. Geelkerken, ‘De oecumenische beweging hier te lande nu’, 
Woord en Geest, 7 juni 1940; in iets uitgebreidere vorm opgenomen 
als ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecumenisch Christendom. Orgaan 
van de Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond voor internationale 
Vriendschap door de Kerken 24 (1940) no 2, 93-99. Ik volg hier deze 
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uitgebreidere versie.
 13. Voor deze angst was geen reden, zoals J. Ridderbos me desgevraagd 

meedeelde.
 14. ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecumenisch Christendom 24 (1940) no 

2, 94.
 15. ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecumenisch Christendom 24 (1940) no 

2, 95.
 16. Zie saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 3 juli 1940 door de kerkenraad 

van Amsterdam-Zuid aanvaard.
 17. ag, 74, Register van gehouden preken. Zie ook de Overtoomse Kerkbode. 

In het nummer van 31 augustus 1940 schreef Geelkerken een artikel 
‘Kanselruil’. De tweede keer vond plaats op 1 december 1940. Omdat 
de Overtoomsche Kerkbode voor het laatst op 22 maart 1941 verscheen, 
heb ik verder geen gegevens.

 18. Zie hierover H.J. ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste oecu-
menische raad in Nederland – ook in zijn internationale context – 10 mei 
1935-10 mei 1946 (’s-Gravenhage 1989) 165-166, die opmerkt dat het 
‘Voorstel Geelkerken’ van veel belang werd geacht. Romeny verwijst 
naar de vergadering van de Oecumenische Raad van 21 juni 1940 en 
27 augustus 1940. Het archief van de Oecumenische Raad in hua.

 19. saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 2 oktober 1940. Het archief van de 
andere Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid wordt bewaard bij 
het hdc, toegangsnummer 99.

 20. Alle stukken zijn opgenomen Nog in den ban van Assen. Memorie der 
Kerkenraad der Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid (in hersteld 
verband) ter inlichting der gemeente betreffende zijn onderhandelingen 
met den kerkenraad der Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (oud 
verband) om tot meer openbaring van de eenheid der beide kerken te 
geraken (Amsterdam 1941). In ag, 51, Onderhandelingen met de Gere-
formeerde Kerken Amsterdam-Zuid, bevinden zich de door Geelkerken 
gecorrigeerde drukproeven van deze brochure en ander materiaal 
betreffende deze kwestie. Zie ook saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 
6 augustus 1941, waar staat dat de raad besloot een brochure over de 
gebeurtenissen uit te geven daar het ov in de kerkbode geschreven 
had dat verdere gesprekken geen zin hadden. Met de brochure zou 
iedereen kunnen lezen wat er werkelijk gebeurd was. In het archief 
van de Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid (ov) trof ik geen apart 
dossier hierover aan. Zie inventarisnummer 123, Notulen kerkenraad, 
17 en 31 oktober, 12 december 1940; inventarisnummer 120, Notulen 
kerkenraad, 12 juni, 10 juli en 31 augustus 1941. De kwestie was com-
missoriaal gemaakt, dus de notulen bevatten niets opzienbarends. Dat 
geldt ook van de notulen van de kerk van Amsterdam-Zuid (hv). Voor 
de uitnodiging zie Nog in den ban, 1-2, van Amsterdam-Zuid (hv) aan 
Amsterdam-Zuid (ov), 16 oktober 1940.
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 21. Nog in den ban, 2-4, van Amsterdam-Zuid (ov) aan Amsterdam-Zuid 
(hv), 2 november 1940.

 22. Nog in den ban, 4-6, van Amsterdam-Zuid (hv) aan Amsterdam-Zuid 
(ov), 4 december 1940.

 23. Nog in den ban, 7-8, van Amsterdam-Zuid (ov) aan Amsterdam-Zuid 
(hv), 25 januari 1941.

 24. Nog in den ban, 12-13, Notulen der vergadering van de commissies. Dat is 
het verslag van het hv, een verslag van het ov heb ik niet gevonden. 
Van het oude verband waren aanwezig de predikanten H.S. Bouma, 
C.J. Sikkel en K. Sietsma en de ouderlingen B. Ebling en P. Mars jr.

 25. Nog in den ban, 19, van Amsterdam-Zuid (hv) aan Amsterdam-Zuid 
(ov), 27 mei 1941; Nog in den ban, 21, van Amsterdam-Zuid (ov) aan 
Amsterdam-Zuid (hv), 17 juni 1941.

 26. Nog in den ban, 22-23, van Amsterdam-Zuid (hv) aan Amsterdam-Zuid 
(ov), 2 juli 1941. Zie ook saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 2 juli 1941, 
waar vermeld staat dat de afgevaardigden de steun van de kerkenraad 
kregen.

 27. hdc, Archief Amsterdam-Zuid (ov), 120, Notulen kerkenraad, 10 juli 
1941.

 28. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel en J.G. Geelkerken, De hereeni-
ging van de Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken 
in Nederland (in hersteld verband) (’s-Gravenhage 1946) 33.

 29. ag, 74, Notulen vergadering commissie kerk en kerken, 8 april 1941.
 30. hua, ahv, 40, Vergaderstukken, 1 oktober 1940, van het Lausanne-

comité aan de algemene vergadering; hua, ahv, 3, Notulen algemene 
vergadering, 11 maart 1941, artikel 10. Het (voorlopige) antwoord van 
het moderamen in hua, ahv, 39, Vergaderstukken, 6 november 1940 
(afschrift). Een deel van het antwoord ook in Hereeniging, 14-15.

 31. Voor het volgende baseer ik me op Berkelbach, Hereeniging. Het tweede 
deel van het boekje, vanaf bladzijde 30, is van Geelkerken, die zijn 
eigen archief, zoals altijd, uitstekend bijhield. Alle stukken waaraan 
Geelkerken refereert zijn in twee mappen verzameld en geplaatst in 
ag, 74, ‘Stukken hereniging’ (blijkbaar met het oog op deze publicatie) 
en ag, 74, Dossier hereniging NHK en GKN (in HV) 1941-1946. In de 
eerste map vinden we de officiële stukken, in de andere map is allerlei 
onderlinge correspondentie verzameld, evenals allerlei kladwerk en 
kopieën van verslagen. L.C. van Drimmelen stelde me een notitie van 
mevr. G.A. Staal-Schaafsma, gedateerd juli 1983 over deze hereniging 
ter beschikking, geschreven t.b.v dr. R.J. Mooi met het oog op het 
Samen op Weg proces. Deze notitie heb ik toegevoegd aan ag, 74, als 
Rapport Schaafsma.

 32. Over deze commissie Romeny, Geschiedenis Oecumenische Raad, 182-185.
 33. Zie Berkelbach, Hereeniging, vanaf blz. 33. Zie echter Berkelbach, Her-

eeniging, 16, die schrijft dat het ‘de oecumenische groep voor geloof en 
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kerkorde’ (Lausanne-comité) was die naar aanleiding van het antwoord 
van de algemene vergadering van het hv een verzoek opstelde dat door 
de hervormde werkgroep ‘kerk en kerken’ werd overgebracht naar de 
synode om te onderzoeken welke verschillen er bestonden tussen de 
Hervormde Kerk en het hv. Zie ook Handelingen van de Buitengewone 
Vergaderingen van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde 
Kerk en van de 126e gewone vergadering van de Algemeene Synode der Ne-
derlandsche Hervormde Kerk ten jare 1941, 68-71 (= verslag werkgroep 
kerk en kerken). Uit dat verslag zou men kunnen opmaken dat er nog 
een gesprek met Geelkerken moest plaatsvinden, maar dat is onjuist. 
Het vond plaats 8 april 1941.

 34. De uitnodiging aan Geelkerken was gedateerd 27 februari 1941 (ag, 
74, ‘Stukken hereniging’), de hervormde commissie bestond uit dr. 
C.W.Th. baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, mej. H. 
van Slooten, dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, mr. P. Scholten 
en dr. H. Berkhof. Geelkerken aanvaardde de uitnodiging per brief van 
6 maart 1941. Zie ag, 74, Stukken hereniging, 6 maart 1941, van J.G. 
Geelkerken aan C.W.Th. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. 
De vergadering vond plaats op 8 april 1941.

 35. Een verslag van de vergadering in ag, 74, ‘Stukken hereniging’, Notulen 
vergadering kerk en kerken, 8 april 1941.

 36. Behalve Geelkerken maakten daarvan ook deel uit P.G. van den Hooff, 
predikant te Hilversum, en C.A. van der Smit, ouderling. De vergade-
ring vond plaats op 16 mei 1941 te Utrecht. Het originele schema heb 
ik niet aangetroffen, alleen een getypt schema met kanttekeningen. 
Onder meer staat vermeld: schema Berkelbach/Geelkerken. Zie ag, 74, 
Stukken hereniging.

 37. Daarin hadden zitting dr. C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen 
en Dubbeldam, dr. S.F. H.J. Berkelbach van der Sprenkel, ds. J. Boon-
stra, ds. J.C. Karres en mr. H. Mulderije. Geelkerken werd op de hoogte 
gebracht door Berkelbach. Zie ag, 74, Dossier hereniging, 31-5-1941, 
van S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel aan J.G. Geelkerken.

 38. Zie hua, ahv, 4, Notulen algemene vergadering, 16 september 1941, 
artikel 16; hua, ahv,40, Vergaderstukken, van deputaten voor het 
contact met andere kerken aan de algemene vergadering. Daar ook 
een afschrift van de brief aan de Hervormde Kerk, d.d. 16 september 
1941. Zie verder ag, 74, Stukken hereniging, waar deze stukken ook te 
vinden zijn.

 39. Vermoedelijk doelde Geelkerken daarmee op Tienhoven. Zie hua, ahv, 
3, Notulen algemene vergadering, 10 september 1940, artikel 35; zie ook 
Herngreen, Een handjevol verkenners, 149-150.

 40. Zie hdc, Archief van de Gereformeerde Kerk Den Haag (in Hersteld 
Verband), inventarisnr 14, Stukken betreffende het functioneren van de 
kerk 1940-1946. Daarin zijn notulen bewaard gebleven van een overleg 
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met de Gereformeerde Kerk Den Haag (ov) op 8 oktober 1941. Zie ook 
N. van Tellingen, H. Hasper. Een omstredem hymnoloog, (Goes 1980) 
118-119.

 41. Zie voor de tekst van dit concept Bijlagen bij de Handelingen der Al-
gemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jaren 1942 (’s-
Gravenhage 1942) 178-181. De aanbiedingsbrief op blz. 177-178.

 42. hua, ahv, 41, Vergaderstukken, 16 februari en maart 1942, van depu-
taten overleg Hervormde Kerk aan de algemene vergadering. Ook zijn 
er twee versies van de voorlopige overeenkomst bewaard gebleven. 
De laatste versie is de gecorrigeerde versie, die ter vergadering aan de 
orde kwam. Zie verder hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 24 
en 25 maart 1942.

 43. Blijkens de notulen van de kerkenraadsvergadering van 18 maart 1942 
was er in Amsterdam-Zuid sprake van enige weerstand. Opvallend is 
dat Smelik aarzelingen had. Terug naar het ov wilde hij niet, maar hij 
besefte ook dat er een groot mentaliteitsverschil was tussen het hv en 
de Hervormde Kerk. Als het hv bleef zo als het was, zo sprak hij uit, 
zou het te gronde gaan. Hij wilde wel meer samenwerking. Geelkerken 
was beslister. Hij meende dat het hv een roeping in de Hervormde Kerk 
had te vervullen en vond dat het hv zich met de gegeven schatten in 
de grote stroom moest werpen. Zie saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 
18 maart 1942.

 44. Een samenvatting daarvan in Berkelbach, Hereeniging, 41-42. Voor de 
tekst zelf zie men hua, ahv, 41, Vergaderstukken, Memorie, d.d. 29 
april 1942. Ook opgenomen in Bijlagen Handelingen Algemene Synode 
NHK, 1942, 181-185.

 45. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 27 mei 1942 (= voortgezette 
vergadering). Voor de memorie en het concept zie men hua, ahv, 41, 
Vergaderstukken, Conceptovereenkomst en memorie van deputaten.

 46. Bijlagen Handelingen Algemene Synode NHK, 1942, 186-187.
 47. Zie Het Vaderland, 30 juli 1942. Zie ook ag, 74, Stukken hereniging, 30 

juli 1942, van E.L. Smelik aan J.G. Geelkerken. Zie hierover Hande-
lingen Algemene Synode NHK, 1942, 127-137, en Bijlagen Handelingen 
Algemene Synode NHK, 177-189. De rapporterende commissie be-
staande uit W.J. Aalders, W.H. Weeda en S.H.J.F. Berkelbach van 
der Sprenkel was verdeeld: Berkelbach was voor, de anderen waren 
tegen aanvaarding van de concept-overeenkomst. Er was dan ook een 
meerderheids- en een minderheidsrapport.

 48. Zie hua, ahv, 42, Vergaderstukken,17 september 1942, van J.G. Geel-
kerken aan de algemene vergadering. Een afschrift van de brief van 
de hervormde synode is daarin opgenomen.

 49. Rapport Schaafsma, 3. Zie ook Handelingen Algemene Synode NHK, 
1942, 131.

 50. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 22 september 1942. Zie ook 
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het uitvoerige antwoord aan de synode van de Hervormde Kerk, noot 
41. Zie voor het antwoord aan de synode ook Handelingen Algemene 
Synode NHK, 184-185.

 51. Berkelbach, Hereeniging, 44.
 52. Zie het verslag van deputaten, hua, ahv, 44, Vergaderstukken, 19 maart 

1943, van deputaten samenspreking Hervormde Kerk aan de algemene 
vergadering. Het nieuwe concept was nog niet geheel klaar, toch deed 
Geelkerken een paar essentiële mededelingen. Een eerste versie van 
dit concept in ag, 74, Stukken hereniging. Het is in het handschrift van 
Geelkerken en gedateerd november 1942.

 53. hua, ahv, 45, Vergaderstukken, augustus 1943, van deputaten samen-
spreking Hervormde Kerk aan de algemene vergadering, conceptover-
eenkomst en begeleidende brief. Zie ook hua, ahv, 5, Notulen algemene 
vergadering, 12 oktober 1943.

 54. Zie Handelingen Algemene Synode NHK, 1943, 95-104, met de tekst van 
de concept-overeenkomst.

 55. Herngreen, Een handjevol verkenners, 155.
 56. Berkelbach, Hereeniging, 11, wijst bovendien op de invloed van de 

oecumenische beweging.
 57. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 15 december 1942. Die 

(buitengewone) vergadering was bijna geheel aan de financiën gewijd. 
Daarnaast werd onder meer een advies van deputaten voor advies en 
moeilijkheden besproken, en een verslag van deputaten tot bijstand 
van de kerk van Zaandam. Tot deputaat werden benoemd J.J. Buskes 
jr., G.W. van Deth, J.D.J. Roos, W.J. Rot, N.J.G. Sikkel en E.J. Flipse. 
Ook waren er problemen rond de regeling van de predikantspensioe-
nen en had H.J. Bekkering uit ergernis hierover zijn taak als deputaat 
artikel 16 ko neergelegd. In dit artikel worden de pensioenzaken ge-
regeld.

 58. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 22 september 1942, naar 
aanleiding van een brief van de kerk van Utrecht. G. Ubbink bleef 
aanvankelijk nog zijn predikantsrechten houden. Toen hij een andere 
werkkring had gevonden, die niet direct in verband stond met de ver-
kondiging van het evangelie, legde hij zijn ambt neer. Zie hua, ahv, 46, 
Vergaderstukken, 15 oktober 1943, van G. Ubbink aan de kerkenraad 
van Utrecht; 25 februari 1944, van de kerkenraad van Utrecht aan de 
algemene vergadering.

 59. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 22 september 1942; hua, 
ahv, 42, Vergaderstukken, 20 september 1942, van K.H. Kroon aan de 
algemene vergadering; oktober 1942, van de algemene vergadering 
aan K.H. Kroon (afschrift).

 60. De afscheidsbrief van Van der Vloed in ag, 88, ‘Archief. Oorlogs- en 
ander documenten’, 7 april 1943, van P. van der Vloed aan zijn ge-
meente.
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 61. Zie De Jongh, Buskes, 226-241.
 62. ag, 93, ‘Archief ‘, 1940-1945, 30 januari 1943, van J.J. Buskes jr. aan 

de collega’s in het hv.
 63. hdc, Archief Buskes, 136, Correspondentie Geelkerken-Buskes, 3 fe-

bruari 1943, van J.G. Geelkerken aan J.J. Buskes jr. Zie ook ag, 93, 
‘Archief‘, 1940-1945, 3 februari 1943, van J.G. Geelkerken aan J.J. 
Buskes jr. (afschrift).

 64. Zo was inderdaad op de synode van 1942 gesproken, zie Berkelbach, 
Hereeniging, 24. Het ligt voor de hand dat Geelkerken hiervan op de 
hoogte was. Zijn verhouding met Berkelbach is altijd uitstekend ge-
weest.

 65. ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945, 2 februari 1943, van G.W. van Deth aan 
J.J. Buskes jr. (met een afschrift aan J.G. Geelkerken en E.L. Smelik).

 66. ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945, 22 februari 1943, van J.J. Buskes jr. aan 
de predikanten van het hv. Zie ook Buskes, Hoera voor het leven, 201-
203.

 67. De Jongh, Buskes, 229.
 68. ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945, 11 maart 1943, van J.J. Buskes jr. aan de 

predikanten van het hv.
 69. hua, ahv, 44, Vergaderstukken, 22 maart 1943, van J.J. Buskes jr. aan 

de algemene vergadering van het hv.
 70. hua, ahv, 44, Vergaderstukken, Rapport fac aan de algemene verga-

dering (niet gedateerd).
 71. hua, ahv, Notulen algemene vergadering, 23 en 24 maart 1943, artikelen 

niet genummerd.
 72. hua, ahv, 44, Vergaderstukken, niet gedateerde brief van de algemene 

vergadering aan de kerken van het Hersteld Verband.
 73. Dit was een onjuiste vergelijking. Van der Vloed was predikant te 

Zandvoort toen in 1942 de gemeente als gevolg van de evacuatie werd 
opgeheven. Hij werd predikant in algemene dienst in afwachting van 
een definieve oplossing. Toen die niet kwam besloot hij over te stap-
pen naar de Hervormde Kerk. Zie ag, 88, ‘Archief. Oorlogs- en ander 
documenten’, 7 april 1943, van P. van der Vloed aan zijn gemeente.

 74. Handelingen Algemene Synode NHK, 1944, 70-74. Zie ook hua, ahv, 5, 
Notulen algemene vergadering, 14 maart 1944, artikel 12b. De vergade-
ring maakte van de gelegenheid gebruik de kerkorde aan te passen. 
Het ging om artikel 3, 10 en 12.

 75. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 24 en 25 juli 1945, artikel 
9a-c. Zie ook Berkelbach, Hereeniging, 48.

 76. hua, ahv, 47, Vergaderstukken, juli 1945, rapport deputaten voor 
samenspreking.

 77. Hij werd vervangen door P.L. Gerritse.
 78. Berkelbach, Hereeniging, 48. Alleen de kerk van Oosterend stemde 

tegen bijna alle voorstellen van deputaten (m.u.v. de vervanging van 
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Van der Smit en de benoeming van de commissie van contact), de 
afgevaardigden van Zaandam stemden tegen het voorstel om zo spoe-
dig mogelijk als geheel te fuseren. Zie hua, ahv, 5, Notulen algemene 
vergadering, 25 juli 1945, artikel 9c.

 79. Benoemd werden de predikanten J.G. Geelkerken, P.G. van den 
Hooff en B.A. Venemans (secundi E.L. Smelik, J. ter Schegget en M. 
Hinlopen), en de ouderlingen P.L. Gerritse en J. Schipper (secundi F. 
Boerwinkel, later vervangen door F.F.C. Baller, en F.P. Fuykschot).

 80. Zie Handelingen Algemene Synode NHK, 1945, 7 augustus 1945.
 81. Handelingen Generale Synode NHK, 1945/1946, 113-118, 134. Zie hier-

over hua, ahv, 48, Vergaderstukken, n, van deputaten voor het con-
tact aan de algemene vergadering. Dit verslag ademt nog iets van de 
paniek die men toen gevoeld heeft. Zie over deze fase ook Berkelbach, 
Hereeniging, 46-48.

 82. Als leden van de commissie van contact werden aan hervormde zijde 
benoemd de predikanten W.A. Zeydner, E. Emmen en J.C.C. Karres, 
en de ouderlingen S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel en S. Marwitz. 
Secundi: F.H. Landsman en H.J. Honders, Th.S. de Vries van Doesburg 
en M. ten Cate. 

 83. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 29 januari 1946, artikel 7; 
hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 22 januari 1946, van deputaten voor 
het overleg met de Hervormde Kerk aan de algemene vergadering, met 
daarin een overzicht van de laatste (redactionele) wijzigingen.

 84. hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 22 januari 1946, van de commissie van 
contact aan de algemene vergadering.

 85. Berkelbach, Hereeniging, 52-53 en 59-46, Handelingen Generale Synode 
NHK, 1946, 6 maart 1946. Voor de tekst van de overeenkomst zie Bijlage 
5.

 86. Handelingen Generale Synode NHK, 1945/1946, 148-152, 159-163; hua, 
ahv, 55, Notulen van de vergaderingen van de commissie van contact, 
1946-1948. Zie ook hua, ahv, 53, Stukken met aantekeningen van ver-
gaderingen van deputaten aangewezen als leden van de commissie van 
contact; en hua, ahv, 54, Richtlijnen en besluiten van de commissie van 
contact etc.

 87. Haar laatste vergadering vond plaats op 22 april 1948. Notulen van 
deze commissie in hua, ahv, 55, Notulen commissie van contact. Andere 
stukken in hua, ahv, 53, Stukken met aantekeningen.

 88. hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 30 april 1946 = voortge-
zette vergadering; hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 29 april 1946, van 
de commissie van contact aan de algemene vergadering.

 89. Zie hierover Nico Dros, De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van 
laaglands fundamentalisme (Amsterdam 2010) 138-141. Predikant was 
ds. G.M.J. Winter, een schoonzoon van Geelkerken.

 90. Zie hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 15 mei 1946. Een impres-
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sie over de hele dag werd geschreven door M. Hinlopen, ‘15 mei 1946: 
De dag der hereeniging’, Het Kerkblad, 6 juli 1946. Verder raadpleegde 
ik voor het volgende K.H. Kroon, ‘Hereniging en herinnering’, In de 
Waagschaal 25 mei 1946; J.J. Buskes jr., ‘Afscheid van het Hersteld 
Verband. Het H.V. heeft zijn taak volbracht’, In de Waagschaal, 25 mei 
1946. De toespraak van Geelkerken op 15 mei is bewaard in ag, 74, 
Stukken hereniging.

 91. Hasper werd gedurende vijf jaar een wachtgeld toegekend en als hij 
65 zou worden een pensioen.

 92. Zie Bijlage 6.
 93. De originele tekst acte wordt bewaard in hua, ahv.
 94. Gezang 112:1 in de hervormde bundel van 1938.
 95. J.J. Buskes jr., ‘Johannes Gerardus Geelkerken’, Jaarboek van de Maat-

schappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-1961, 52-56.
 96. hua, ahv, 80, Orde van de dankdienst op 15 mei 1946.
 97. Herngreen, Een handjevol verkenners, 157, 159-160.
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J.G. Geelkerken (1879-1960), 
in 1926 en in 1946 de ‘grote man’.
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Inleiding
Toen Herngreen de geschiedenis van het Hersteld Verband be-
schreef, kwam hij tot religieuze duiding ervan door de toevoe-
ging hv terug te laten keren in de titel van zijn boek: Een hand-
jevol verkenners.1 Daarmee suggereerde hij een verband met het 
bekende verhaal uit Numeri 13 en 14 over de verspieders die 
er door Mozes op uit werden gestuurd om het beloofde land 
te verkennen.2 Maar anders dan de twaalf Bijbelse verkenners 
hebben deze verspieders in het openbaar nooit hun teleurstel-
ling geuit over wat het avontuur hun had gebracht. Integen-
deel. De leden van het Hersteld Verband, aldus de voorstelling 
van Herngreen, waren mensen die de tijdgeest goed aanvoelden 
en de bakens wilden verzetten, die zich wilden bevrijden van 
hun banden omdat ze te knellend werden. Ze waren in verzet 
gekomen tegen de ‘ongeest’, het fundamentalisme en het isole-
ment van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze ontdekten 
nieuwe vormen om een belijdende kerk te zijn en stelden een 
nieuwe gezangenbundel samen. Kortom, verkenners waren 
het, ze hadden de toekomst verkend en hun ervaringen ten 
dienste gesteld van de Nederlandse Hervormde Kerk.
   De titel duidt er al op dat Herngreen niet schreef met de dis-
tantie van de historicus, maar met de passie van een deelnemer. 
Geen wonder. Het hv had hem gevormd, in het bijzonder ook 
in de gestalte van zijn predikant Geelkerken. Deze was zijn 
eigenlijke leermeester.3 Die verbondenheid komt op schier 
iedere bladzijde tot uitdrukking. De tegenstellingen worden 
stevig aangezet, de meeste keren dat hij diskwalificerende, 
negatief geladen bijvoeglijke naamwoorden gebruikt, heeft 
dat betrekking op de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Schaduwkanten van de kerken in het Hersteld Verband wor-
den in vergelijking daarmee weinig genoemd. De situatie in de 

xii
Een handjevol verkenners? 
Het Hersteld Verband opnieuw 
bezien
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Hervormde Kerk in de jaren twintig en dertig, nodig om alles in 
het juiste perspectief te plaatsen, komt nauwelijks aan de orde. 
Wie het boek uit heeft, moet haast wel geloven dat Geelkerken 
en de zijnen aan de strik van de vogelvanger waren ontkomen 
(Psalm 91:3) en na enige omtrekkende verkenningen bepakt en 
bezakt met hun schat aan ervaringen in de Hervormde Kerk een 
onderdak vonden. Het heet dan ook een curiositeit dat ds. P. van 
der Vloed in 1946 een benoeming als predikant misliep omdat 
hij bij het kerkgenootschap had behoord waar ze beweerden 
dat de slang niet had gesproken.4 Dat de vrouwelijke diakenen 
van het hv in de Hervormde Kerk niet welkom waren, wordt 
wel vermeld in de paragraaf over Van den Brink, maar komt in 
het hoofdstuk over de hereniging niet voor.5 Het is alsof alles 
wat men de Gereformeerde Kerken in Nederland verweet alleen 
daar te vinden was. 
   In de voorgaande hoofdstukken heb ik op een aantal concrete 
punten een eigen bijdrage aan de geschiedschrijving van het hv 
gegeven, hier wil ik het geheel nog eens overzien en in gesprek 
gaan met Herngreen.

Aanhang en omvang van het HV
In het Bijbelverhaal keren de verspieders met weinig vertrou-
wen in de toekomst terug. Ze voorzagen de talloze problemen 
die op hen wachtten als ze het beloofde land zouden bin-
nentrekken. Dat kan van Geelkerken en de zijnen – in eerste 
instantie het grootste deel van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid – niet gezegd worden. De Heer zou voor hen strijden, dat 
was de emotie die sprak uit de kerkenraadsvergaderingen van 
het voorjaar van 1926. Behalve vroomheid en hardnekkigheid 
kan men Geelkerken en de zijnen een zekere naïviteit toch ook 
niet ontzeggen. Heeft hij beseft waar hij aan begon? Had hij 
dan nooit gelezen op welke moeilijkheden de afgescheidenen 
waren gestuit toen ze de Nederlandse Hervormde Kerk verlie-
ten? Had hij enig idee van wat hem te wachten stond? Ik heb 
de indruk van niet. Hem was onrecht aangedaan. Dat was wat 
telde. Hij had gelijk, maar hij moest dat nog krijgen. Zowel de 
Overtoomsche Kerkbode als Woord en Geest stonden maanden-
lang vol met van alles en nog wat over de synode van Assen, 
vooral over wat er niet goed was geweest, met verhalen over 
achterbaks gekonkel, met een eindeloze reeks artikelen en arti-
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keltjes over valse en foutieve berichtgeving in de ‘vijandelijke’ 
pers et cetera. Een opvallende uitzondering vormden in 1926 
de artikelen van Buskes over het sociale leven en over dr. mr. 
Willem van den Bergh. Typerend voor Buskes, die, hoewel door 
Assen evenzeer gekwetst als Geelkerken en Van den Brink, 
oog had voor de nood van de wereld om hem heen. Dertig jaar 
later, toen Geelkerken wat milder was geworden, was de toon 
van Buskes over Assen veel feller.6 Maar aanvankelijk was dat 
niet zo en poogde hij met Smelik Woord en Geest een andere 
richting op te sturen, hetgeen hen nauwelijks lukte. De toon 
werd bepaald door Geelkerken en Van den Brink. Die toon was 
agressief en onverzoenlijk.

Met deze toon hebben Geelkerken en Van den Brink zichzelf en 
de zaak waarvoor zij stonden geen dienst bewezen. Belangrijke 
geestverwanten als de predikanten G. Brillenburg Wurth en  
W.M. le Cointre lieten kort na de besluiten van de synode van 
Assen merken dat ze het met de toon en de koers van Geelker-
ken en Van den Brink niet eens waren. Hun bezwaar was dat 
Geelkerken en de zijnen niet op hereniging uit waren, maar op 
verdergaande scheuring. Ze hadden gelijk, maar dat is hun niet 
in dank afgenomen. Voor Geelkerken was het misschien wel 
de grootste teleurstelling dat Joh.C. Brussaard – jarenlang een 
trouwe vriend, bondgenoot, raadsman en mederedacteur van 
Woord en Geest – zich eind 1926 conformeerde aan de besluiten 
van de synode van Assen. Het leidde tot een onverkwikkelijk 
conflict tussen Brussaard enerzijds en de overige redactieleden 
van Woord en Geest, Geelkerken, Van den Brink en Buytendijk 
anderzijds. Uitkomst hiervan was dat Brussaard zich uitein-
delijk genoodzaakt zag als redactielid te bedanken. Hoe groot 
het effect van dit conflict op anderen is geweest, valt niet meer 
na te gaan. Het lijkt erop dat de schade beperkt bleef. Van de 
medewerkers aan Woord en Geest legden slechts enkelen hun 
taak neer. Een andere schifting vond plaats in de Bond van Be-
zwaarden, in 1926 door Geelkerken en Van den Brink opgericht 
om zoveel mogelijk aanhang te verwerven. In deze bond nam 
in 1927 de spanning toe.7 Enkele vooraanstaande leden dron-
gen erop aan te zoeken naar hereniging met de Gereformeerde 
Kerken. Geelkerken en Van den Brink wensten echter geen 
Bond van Overleg om tot Hereniging te geraken. Ze wensen 
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een Bond van Bezwaarden, die zich overal in het land zou roe-
ren. Dat werd vanaf de zomer van 1927 openlijk de koers van 
de Bond. Opnieuw haakten geestverwanten af, zoals dat ook 
kort na Assen was gebeurd. Dat Geelkerken bij de hereniging 
uitsprak dat men altijd beseft heeft dat het hv een noodwoning 
had betrokken, is een opmerking achteraf. Aanvankelijk had-
den hij en zijn medestanders op veel meer gehoopt dan op het 
handjevol dat hen daadwerkelijk volgde.

In de NRC viel in het voorjaar van 1926 te lezen dat naar 
schatting zo’n 30 á 50.000 mensen de gkn zouden verlaten 
en met Geelkerken zouden meegaan.8 Het kan niet anders, of 
het gering aantal volgelingen heeft Geelkerken en de zijnen 
teleurgesteld. Oorzaak was mijns inziens dat de kring rondom 
Geelkerken naar het oordeel van velen niet veel meer was dan 
een ‘tegenpartij’, men had geen plan voor de toekomst, men 
was vooral tegen Assen, men was niet uit op het helen van 
de breuk. Dat werd Geelkerken verweten en dat was niet ten 
onrechte. Daarmee heeft Geelkerken de slag om de sympathie 
van collega’s en van de gewone kerkganger verloren. Geestver-
wanten uit Amsterdam-West vroegen al in oktober 1926 of er 
voldoende basis was om een eigen kerkverband te beginnen. 
Ze zagen scherp waar het aan schortte, maar Geelkerken wilde 
er niet van horen.9 Hij en anderen hebben zich vooral verraden 
gevoeld en het hun vroegere medestanders verweten dat ze niet 
zijn meegegaan. ‘Hij werd lafhartig in de steek gelaten door de 
meesten van zijn eigen medestanders…’, zo schreef Kroon in 
1946. En tien jaar later hield Buskes Wurth persoonlijk verant-
woordelijk voor Assen.10

   Herngreen kan iets meer dan Buskes begrip opbrengen voor 
de geestverwanten die niet met Geelkerken meegingen. Het 
hv bleef klein, zo weet hij, en dat lag voornamelijk aan het feit 
dat het hv een anti-scheuring was, een keuze ‘voor de moge-
lijkheid van de twijfel en het recht op nieuwe vragen zonder 
gereedliggende antwoorden’.11 Ook beseft hij dat niet alle geest-
verwanten even strijdbaar waren, dat niet ieders gezinssituatie 
de overstap naar het hv toeliet, en dat liefde en verbondenheid 
voor en met de eigen gemeente een rol speelde. Nu het strijdge-
woel van toen al jaren is verstomd, zo concludeert hij in 1976, 
kan men zeggen dat het gelijk niet aan één kant lag. Hij ziet 
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deze geestverwanten van Geelkerken als de ‘verborgen reserve 
voor vernieuwing in een later stadium’.
   Het is mooi gezegd, maar het is het oordeel van iemand die 
het vervolg van de geschiedenis kent. Geelkerken had gehoopt 
op veel meer bijval en heeft oude vriendschapsbanden zon-
der meer verbroken als men het niet met hem eens was. Maar 
waarom lieten zoveel vermeende geestverwanten hem vallen? 
Had Amsterdam-West niet veel meer gelijk dan Herngreen 
kan toegeven, namelijk dat de basis voor het hv te smal was? 
Het lijkt mooi, een anti-scheuring, maar ook dat is een oordeel 
achteraf, voor wie toen leefde ging het om wat we nu noemen 
‘een tegenpartij’. Men wist niet wat men wilde, alleen wat men 
niet wilde.
   Ook de persoonlijkheid van Geelkerken heeft een rol ge-
speeld. Hij was een moeilijke man, en velen hebben dat beseft. 
Toen hij voor de uitgave van Woord en Geest medewerkers 
zocht, waarschuwde zijn jeugdvriend Herman Rutgers, die 
hem vanaf hun eerste jaar op het Gereformeerd Gymnasium te 
Amsterdam heeft gekend, voor zijn temperament.12 In de jaren 
1920-1926 was Geelkerken betrokken geraakt bij een reeks van 
conflicten, en dat lag niet alleen aan de andere betrokkenen. 
Dat mensen als Wurth en Le Cointre niet met Geelkerken mee-
gingen, kan ook geduid worden als een teken van inzicht in 
de werkelijke verhoudingen en van hun mensenkennis. Dat is 
heel wat anders dan een ‘lafhartig in de steek laten’ waarover 
Kroon sprak.

Stagnerende groei
De eerste jaren na 1926 waren voor Geelkerken en de zijnen 
jaren van groei, waarin men vol enthousiasme aan het werk 
ging. Er werd een huishoudelijk reglement samengesteld, men 
regelde de pensioenzaken, er werden fondsen in het leven ge-
roepen om noodlijdende kerken, predikanten en studenten te 
steunen, men zond een zendeling uit en er werd een kerkblad 
gestart. Ook dacht men na over het kerkelijk examen, men 
overwoog een bijzondere leerstoel aan een van de universiteiten 
te vestigen en toen dat te hoog gegrepen bleek, overwoog men 
privaatdocenten aan te stellen. Kortom, er werd hard gewerkt. 
Veel problemen waren er niet, de meeste moeite leverde de 
invoering van ‘het nieuwtestamentisch kerklied’ op, vooral 
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door de bezwaren daartegen in de gemeente van Geelkerken, 
nota bene sinds jaar en dag een van de voorvechters van de 
gezangen.13

   Maar langzamerhand ging de vaart eruit. De verwachtingen 
waren achteraf bezien te hooggespannen geweest. Aan het 
eind van 1926 hadden zes kerken zich verenigd in het nieuwe 
verband. In 1927 kwamen er tien bij, in 1928 zeven, en in 1929 
nog drie. Op zijn hoogtepunt telde het kerkverband dus 26 
kerken. Uiteindelijk verenigden zich slechts 5 á 7.000 leden 
(doop- én belijdende leden samen) in het nieuwe kerkverband.14 
Amsterdam-Zuid sprong er met zijn 2.500 leden uit, en de eerste 
jaren kwam meer dan de helft van het totale aantal lidmaten 
uit de stad Amsterdam. Toen dan ook een naam gezocht moest 
worden voor de eerste landelijke vergadering, was het niet 
zonder reden dat men koos voor de benaming (voorlopige) 
classis Amsterdam. De andere kerken werden beschouwd als 
‘tijdelijk bij de classis Amsterdam inwonende en met haar ver-
gaderende’.15 Men hoopte dus dat er meer classes zouden ko-
men. Toen duidelijk werd dat het bij de ene classis zou blijven, 
werd met de invoering van een nieuwe kerkorde in 1936 de 
naam van de voorlopige classis veranderd in die van algemene 
vergadering.16

   In 1929, toen zich nog drie kerken bij het Hersteld Verband 
voegden, viel bij het agendapunt betreffende de ‘vrijmaking 
der kerken’ weinig positiefs te melden.17 Dat jaar was ook voor 
het eerst een extra vergadering over de financiën nodig, er 
zouden er nog vele volgen.18 Het jaar daarop kwamen Mak-
kum en Leiden in de problemen. In 1931 werd de kerk van 
Makkum opgeheven, Leiden wist vooralsnog te overleven door 
met Noordwijk één kerk te vormen, de ‘vrijmaking’ der kerken 
verdween van de agenda, want er viel hierover niets meer te 
vertellen. Het werd langzamerhand duidelijk dat de beweging 
rond Geelkerken was vastgelopen. Er kwamen geen nieuwe 
kerken meer bij en mede daardoor namen de financiële zorgen 
toe. Er was (bijna voortdurend) discussie over de pensioenen 
en over de quota, aan de classis mocht geen zaalhuur worden 
gevraagd, voor logies werden geen kosten vergoed, sigaren 
werden niet meer verstrekt en alleen de kosten van het reizen 
derde klasse werden vergoed.19

   Deze ontwikkeling was voor de kerk van Baarn (waar C. Ver-
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maat predikant was) aanleiding om een brandbrief naar de zus-
terkerken te sturen.20 Daarin legde zij de vraag voor of het niet 
noodzakelijk was een algemene vergadering samen te roepen 
om de situatie van het Hersteld Verband onder ogen te zien. De 
reactie tegen Assen was uitgewerkt, maar het was het hv niet 
gelukt duidelijk te maken waarin het zich onderscheidde van 
de Gereformeerde Kerken én van de Hervormde Kerk. Het goed 
recht van een eigen kerkelijk bestaan werd door velen betwij-
feld, zo stelde de Baarnse kerkenraad. Hoopvol voorwaarts gaan 
was daarom onmogelijk. In dat kader wees men op dr. N.D. van 
Leeuwen die inmiddels hervormd was geworden en op twee 
aanstaande predikanten die elders werk hadden gevonden.21 
Twee andere kandidaten wachtten al maandenlang op een be-
roep, en het zou de kerkenraad van Baarn niet verwonderen 
als ook zij een goed heenkomen zouden zoeken. Er was, zo 
concludeerde men, geen ‘krachtige saambinding en mogelijk-
heid van groei’, maar ‘stilstand en dreigende achteruitgang’. De 
toestand was niet zonder zorg, en Baarn gaf de zusterkerken in 
overweging na de twee financiële vergaderingen ‘een buiten-
gewone algemeene vergadering te houden ter bespreking van 
onze geestelijke belangen’.
   Maar Baarn vond geen gehoor. Ik wijs slechts op de reactie 
van de kerkenraad van Leiden, waar op dat moment P.A.E. 
Sillevis Smitt consulent was. Leiden kwam tegen het genoemde 
rondschrijven in opstand en riep op tot zelfonderzoek.22 Er was 
sprake van ‘lauwheid’, en ‘ingezonkenheid’, maar Baarn had 
slechts op de symptomen gewezen. ‘Wij missen geheel en al 
de uitspraak van Godsvertrouwen en mitsdien van onze god-
delijke roeping, jazelfs ook de geringste heenwijzing naar God.’ 
Leiden durfde zich aan die roeping niet te onttrekken. Ook bij 
de meeste andere kerken vond Baarn geen gehoor.23

   Ondanks het geloofsvertrouwen en het doorzettingsvermogen 
zou de situatie niet verbeteren, wellicht mede als gevolg van de 
economische crisis, die met name enkele plattelandsgemeenten 
hard trof. In het jaaroverzicht van 1932 merkte Van der Vloed op 
dat men aan de grote thema’s niet was toegekomen.24 Wat is de 
Schrift? Wat is de kerk? Wat is de belijdenis? Voor het grootste 
deel van haar tijd hebben de kerken hun aandacht besteed aan 
de financiële nood. ‘1932 is een financieel jaar geweest.’ Een van 
de maatregelen die men trof was de oprichting van een crisis-
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comité, bedoeld om die kerken te steunen die in het bijzonder 
door de crisis waren getroffen.25 Een plan van Enschede om over 
te gaan tot centrale financiering werd uiteindelijk zonder meer 
afgewezen. Het zou een verzwaring betekenen van de lasten 
van de grote kerken. Lees: van de kerk van Amsterdam-Zuid. 
Nog meer lasten op zich nemen kon zelfs de grote kerk van Am-
sterdam-Zuid niet.26 De quaestor van het fonds hulpbehoevende 
kerken, M. de Bruin, vond zijn taak zenuwslopend en wilde hem 
neerleggen. Veel kerken waren afhankelijk van ondersteuning, 
kerken die dat niet waren voldeden vaak niet aan hun financiële 
verplichtingen, hij kon de toegezegde ondersteuning meestal 
niet uitkeren. De Bruin trad uiteindelijk niet af, maar kreeg hulp 
van twee mededeputaten.27

   In 1933 was de situatie werkelijk dramatisch. Er kwam op-
nieuw een aparte vergadering om over de financiën te spreken. 
Het hv was bijna failliet. De kerken moesten dat jaar definitief 
afscheid nemen van de gedachte dat het hv een grote kerken-
groep zou worden en dienden de tering naar de nering zetten.28 
Besloten werd maximaal twee keer per jaar te vergaderen, de 
afgevaardigden dienden onder te worden gebracht en te eten 
bij gemeenteleden en de classis mocht daarvoor noch voor de 
zaal kosten in rekening worden gebracht. Om reiskosten te 
beperken mochten de kerken zich laten vertegenwoordigen 
door één afgevaardigde.
   Het heeft iets treurigs uit de notulen te moeten constateren 
dat geld het belangrijkste thema van het hv was. Als een ver-
gadering eens een keer niet beheerst werd door geldzaken, 
was dat voor Smelik reden om de opluchting daarover publie-
kelijk te uiten. Maar hij uitte ook zijn ergernis als het anders 
was.29 Uit de stukken blijkt dat financiën een voortdurende 
bron van irritatie waren. Met kunst- en vliegwerk heeft men 
het kerkverband ondanks de voortdurende zorgen overeind 
weten te houden. Kerken gingen samenwerken, uitkeringen 
aan noodlijdende kerken of predikanten werden verlaagd, de 
pensioenverzekering ging omlaag en soms werd het traktement 
veel te laat uitbetaald.30

   Terug kon men niet meer. In 1927 had men de deur hard in 
het slot gegooid.31 Overstappen naar de Hervormde Kerk was 
geen optie, daarvoor waren de kerken van het hv al te zeer 
gereformeerde kerken. Toen bleek dat er soms een gezamen-
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lijke dienst met een gemeente van een ander kerkgenootschap 
werd georganiseerd, leidde dat bijvoorbeeld tot vragen van 
Amsterdam-Zuid.32 Regelmatig was er ook sprake van protesten 
tegen voorgangers uit andere kerkgenootschappen, ook nadat 
men daarover in 1932 afspraken had gemaakt. Nog in 1935 
sprak de vergadering zich daarover uit, zo kwam reeds aan de 
orde.33 Maar waar men voor stond, was niet helemaal duidelijk. 
Twee dingen wilde men niet: hervormd worden of terug naar 
de Gereformeerde Kerken. Maar wat wilde men wel? In 1937 
werd een poging gedaan het begrip ‘gereformeerd’ opnieuw 
te definiëren. Duidelijk was ook toen dat er van een overgang 
naar de Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake kon zijn. 
‘De overgang naar de Hervormde Kerk zou onze prediking van 
Christus al dadelijk noodzaken op één lijn te gaan staan met de 
loochening van Christus.’34

Het predikantencorps
In totaal kwamen er dertien predikanten uit de Gereformeerde 
Kerken over, waarvan zes met (een deel van) hun gemeente. In 
de loop der jaren voegden zich nog dertien studenten bij dit 
predikantencorps,35 na 1935 nog door drie anderen gevolgd. Uit 
eigen kring kwamen er vijf nieuwe predikanten, C.J.I. Sluyk, 
emeritus van de Indische Kerk, werd in 1938 predikant te Baarn, 
J.G. Ubbink kwam in datzelfde jaar over uit de Gereformeerde 
Kerken en werd predikant in algemene dienst, en kapelaan 
G.J.I. Stockmann werd na aanvullende studie predikant te An-
dijk. Het geheel overziende gaat het dus om een betrekkelijk 
jong corps. Vier van de 36 predikanten waren ouder dan Geel-
kerken, maar 27 waren meer dan 10 jaar jonger dan hij. En zoals 
altijd vertaalde zich dat in het kerkelijk leven. Ook in de kerkge-
schiedenis zijn het vaak de jongeren die nieuwe wegen zochten 
en gingen. Ik wijs slechts op de leidslieden van de Afscheiding. 
Dat was ook hier het geval. Buskes en Smelik, aanvankelijk de 
enige twintigers, kregen al spoedig versterking van anderen, 
terwijl er geen oudere predikanten meer bijkwamen dan in 1938 
de eerder genoemde J.G. Ubbink en C.J.I. Sluyk. Het gevolg 
hiervan was aandacht voor nieuwe, soms ongehoorde thema’s 
en een gestage vervreemding van het neocalvinistisch erfgoed. 
Kroon zou later opmerken dat Geelkerken een aantal collega’s 
om zich heen kreeg, die hij zelf zeker niet bijeen zou hebben 
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gezocht.36 En zo is het. Buskes, Sillevis Smitt, Diepersloot en 
andere jongeren hebben in hoge mate een stempel op hun kerk 
gedrukt. Theologisch gesproken ging het om een toenemende 
invloed van K. Barth, politiek gesproken waren er onder de pre-
dikanten relatief velen die zich aangesproken wisten door het 
pacifisme en door de cdu, de Christelijk-Democratische Unie. 
Vermaat, Aalders en Sillevis Smitt stonden open voor een meer 
charismatische spiritualiteit. Maar Vermaat ging aan zijn de-
pressies ten onder, Aalders maakte zich door zijn voortdurende 
oppositie onmogelijk en Sillevis Smitt verongelukte. Van den 
Brink en Geelkerken vertegenwoordigden het gereformeerde 
geluid, maar toen dat steeds zwakker doorklonk, maakte Van 
den Brink er geen geheim van dat hij zich zorgen maakte over de 
theologische ontwikkelingen binnen het hv. Geelkerken had 
daar veel minder moeite mee.37 In theologische en politieke 
zaken was er sprake van een grote variëteit. 
   En dan was er nog voortdurend ‘gedoe’ over geldkwesties. 
Het Hersteld Verband stond bol van de conflicten en dat had 
invloed op het verloop onder de predikanten. Dat verloop was 
groot. Van de 36 mensen die predikant zijn geweest in het 
hv werden er in 1946 slechts 20 hervormd predikant, onder 
wie één emeritus. Als we de cijfers nader bezien, blijkt dat er 
drie predikanten overleden zijn vóór de hereniging en dat er 
twee hun ambt hadden neergelegd.38 Nominaal hadden dus 31 
predikanten kunnen overstappen naar de Hervormde Kerk, 
er stapten er slechts 20 over, dat wil zeggen: 64,52%. Elf pre-
dikanten, onder wie één emeritus, zijn er geweest die het hv 
hebben verlaten voordat het tot hereniging met de Hervormde 
Kerk kwam.39 Dat is 35,48% van het predikantencorps, hetgeen 
extreem hoog moet worden genoemd.
   Het valt verder op dat vier van de elf predikanten die zich 
in 1926/1927 bij Geelkerken hadden aangesloten na een stevig 
conflict vertrokken: Vermeer, Van Leeuwen, Aalders en Van 
den Brink. Verder verliet Kroon in 1942 niet zonder teleur-
stelling en verbittering het kerkverband. Daarbij speelden de 
financiën een grotere rol dan op het eerste gezicht duidelijk is. 
Ook J.G. Ubbink was de financiële zorgen moe toen hij her-
vormd hulpprediker te Leiden werd, maar hij reageerde minder 
emotioneel dan Kroon en ging dus weg zonder dat er harde 
woorden vielen. Die vielen er wel toen Buskes in 1943 hervormd 
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werd. Velen hebben dat als verraad gevoeld. Dan moet er nog 
gewezen worden op een groot conflict tussen het hv en H.A.C. 
Hildering, zendeling onder de Chinezen in Soerabaja, in 1933-
1934, en op een langdurig en slopend conflict rond Hasper in 
1938-1939, die op de dag van de hereniging een wachtgeld 
kreeg toegekend.40 Ook toen was er sprake van een conflict.41 
Dat proponenten als W. Volger en C.E.H.J. Milet de St Aubin 
uiteindelijk liever elders predikant werden dan in het hv kan 
heel goed met de voortdurende conflicten hebben samengehan-
gen. Dat elders de beroepsperspectieven beter waren zal ook 
wel een rol hebben gespeeld. Men zag hen met teleurstelling 
en ook met ergernis vertrekken. 
   Dat dit verband toch niet uit elkaar spatte door het ene 
conflict na het andere, verklaart Herngreen uit het feit dat bij 
alle verschillen één ding vast stond: de wil om samen kerk te 
zijn.42 Dat betekende het vaste verlangen om te leven uit het 
‘gemeenschappelijk horen en gehoorzamen van het ene Woord, 
dat eigen inzichten transcendeert en relativeert’. Het zijn mooie 
woorden, maar gezien het grote percentage predikanten dat 
vertrok, deelde niet iedereen in dit ‘vaste verlangen’ en is hier 
sprake van legendevorming. Financiën, beroepsperspectief en 
verschil in theologische opvattingen eisten hun tol, meer dan 
Herngreen kon toegeven. Voor hem ging het om een handjevol 
verkenners, als de twaalf verspieders van Mozes die op weg 
werden gestuurd om het beloofde land te verkennen. Wie de 
nuchtere cijfers analyseert, moet voortaan beter weten.

Een sprekende kerk?
Toen de voorlopige classis zich in 1931 boog over de vraag naar 
de grenzen van de oecumene, bleek de behoefte aan actuele 
prediking. ‘Wij weten ons geroepen,’, zo had men verklaard, 
‘onze geloofsovertuiging uit te spreken betreffende vraagstuk-
ken, welke zich in onzen tijd aan ons opdringen.’43

   Al in een vroeg stadium van de geschiedenis van het hv 
werd duidelijk dat men niet meer eensgezind en massaal ach-
ter de arp stond, zoals dat in de Gereformeerde Kerken het 
geval was. Van meet af aan was er op dit punt sprake van een 
verregaande vrijheid. De barthiaans georiënteerde predikant 
J. Diepersloot (Leeuwarden) kon zonder kwalijke gevolgen 
voor zijn functioneren Colijn in 1933 een geestelijk gevaar 
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voor het Nederlandse volk noemen. Opvallend is de betrok-
kenheid van een relatief groot aantal predikanten bij de cdu. 
Buskes, Kroon, Van den Hooff, Diepersloot, Nieuwpoort, Van 
der Woude en Sillevis Smitt waren er lid van, Ter Schegget, 
Aalders, en Overduin komen we soms tegen als spreker op de 
een of andere partijbijeenkomst.44 Ook de arp bleef in het hv 
sterk vertegenwoordigd.45

   Het is onmogelijk om van de politieke voorkeuren in het hv 
een exact beeld te krijgen. Maar het beeld is scherp genoeg 
om te kunnen stellen dat Herngreen al te zeer de naoorlogse 
situatie terugvindt in het hv. Hij ziet de Doorbraak al naderen, 
inclusief het herderlijk schrijven van de hervormde synode 
‘Christen-zijn in de Nederlandse samenleving’ (1955), met al 
zijn bezwaren tegen de verzuiling. De uitspraak van Herngreen 
dat het hv de antithese op politiek en sociaal gebied overwon 
door haar te radicaliseren, moet als non-sense worden bestem-
peld, als een uitspraak zonder inhoud.46 In politiek opzicht was 
het hv verdeeld, het hv nam geen politieke en sociale stand-
punten in, en de cdu was een christelijke partij, die politiek 
wilde bedrijven op basis van christelijke beginselen. De invloed 
van Barth in de cdu wordt door Herngreen te hoog geschat.47 
Toen de algemene vergadering een keer probeerde zich over de 
politieke actualiteit uit te laten (zie onder), werd men het met 
elkaar niet eens. 
   Duidelijk is wel dat het oude kuyperiaanse onderscheid tus-
sen de kerk als organisme en de kerk als instituut minder be-
heersend was dan voorheen. In de verklaring van 1931 staan de 
‘vragen van het heden’ uitdrukkelijk op de agenda van de kerk 
als instituut. De verhouding van kerk en politiek lag anders dan 
binnen het oude verband. Maar meer dan Langeveld meent en 
Herngreen wil toegeven, leverde dat problemen op.48

Herngreen en Buskes besteedden beiden aandacht aan het feit 
dat er in het hv ook nsb-ers waren. Kennelijk waren het er zo-
veel, dat ze zich gedwongen voelden daarover te schrijven. Bei-
den deden dat overigens enigszins bedekt. Bij Herngreen staan 
de nsb-ers ingeklemd tussen de goede keuzes van de algemene 
vergadering tijdens de Tweede Wereldoorlog enerzijds, en de 
buitengewone prestaties van de kerk van Andijk op het gebied 
van de voedselvoorziening anderzijds, bij Buskes zijn ze onder-
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gebracht in een hoofdstuk over het nationaalsocialisme.49 Om 
hoeveel mensen het ging, is niet bekend. De kerk van Hilver-
sum telde enkele nsb-ers onder haar leden; mr. A. Semplonius, 
jarenlang voor het hv deputaat voor contact met de overheid,50 
was een bekend lid van de nsb, en tot de kerk van Amstelveen 
behoorde de vooraanstaande nsb-er J.H.L. de Bruin. De laatste 
debatteerde met Buskes in het openbaar en plaatste in de pers 
een Open Brief aan de hv-predikanten.51 Zo waren er meer. In 
1944 telde Haarlem veertien nsb-ers onder de leden, en de ker-
kenraad vroeg zich af ‘welk standpunt de kerk ten aanzien van 
deze leden dient in te nemen’.52 In het algemeen kende het hv 
een grote vrijheid in politicis. Men wilde niets weten van tucht 
over kerkleden vanwege hun politieke overtuiging, ook niet 
van tucht over nsb-ers vanwege alleen hun lidmaatschap van 
die partij. Dat was de kern van de zaak. Men had slechte erva-
ringen met de tucht en groepsdwang. In het geval van Haarlem 
ging het om leden die niet meer meeleefden. Het advies was om 
ieder van hen afzonderlijk daarmee te confronteren door hen 
te schrijven dat zij zich metterdaad hadden onttrokken aan de 
kerk en dan de reactie af te wachten.53

In 1934 kwam de vraag naar het spreken der kerk aan de orde 
in verband met de situatie in Duitsland. Zoals beschreven werd, 
heeft het hv toen als enige van de Nederlandse kerken een 
steunbetuiging aan de Duitse kerken verzonden.54 Ook toen 
speelde de vraag of men zich niet op politiek terrein begaf, 
maar men was eruit gekomen. Alleen Hilversum was met het 
resultaat niet gelukkig geweest.
   Een paar jaar later kon men het niet met elkaar eens worden. 
Want toen de spanning in de wereld toenam en de Nederlandse 
regering in 1937 besloot tot verlenging van de dienstplicht en 
vermeerdering van het legercontingent kon het Amersfoorts 
gemeentelid F. Boerwinkel jr. zich niet meer inhouden en vroeg 
bij de algemene vergadering om een reactie.55 Hij meende dat 
men zich liet meesleuren in een stroom die wel moest overgaan 
in ‘een steil neerstortende waterval’. ‘Mag onze kerkengroep 
bij een zo ernstige vraag en op een zo kritiek moment als wij 
thans beleven totaal zwijgen?’ Hij verlangde dat de kerk als 
geheel deze zaak aan de orde zou stellen door op te roepen tot 
‘niet-aflatend gebed en zelfonderzoek’ en wees op het Schrift-
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woord dat zegt dat de demonen alleen door bidden en vasten 
verdreven kunnen worden.56 De vergadering benoemde een 
commissie om hierover een publicatie voor te bereiden.57

   Toen Boerwinkel twee jaar later nog niets had gehoord, 
wendde hij zich opnieuw tot de vergadering.58 Sedert zijn 
vorige brief, zo meldde hij, was de situatie in Europa verslech-
terd. Finland was door de Russen bezet, Duitsland had zich 
op Polen gestort, het was oorlog geworden. Onder verwijzing 
naar een discussie over het oorlogsvraagstuk tussen Buskes 
en Van den Brink in Het Kerkblad stelde Boerwinkel dat de 
verwarring onder de leden van het hv alleen maar groter was 
geworden.59 Hij bepleitte een commissie van deskundigen, die 
zich op een ‘priesterlijke ethiek’ zou bezinnen en een begin zou 
maken met de uitwerking daarvan op het gebied van oorlog en 
vrede. Het was niet zijn bedoeling tot algemeen geldende en 
bindende voorschriften te komen, maar er zou al veel gewon-
nen zijn met verheldering van de problematiek en inzicht in 
elkaars motieven. Binnen het hv lag de kwestie zeer moeilijk. 
‘Gewezen wordt op het feit, dat de menschen elkander bijna 
vanwege deze vragen elkander niet meer als broeder in Christus 
kunnen zien’, zo valt in de notulen te lezen.60 Besloten werd 
ten slotte dat deputaten een rapport zouden samenstellen dat 
op de volgende vergadering besproken moest worden.
   Op een buitengewone algemene vergadering deden deputa-
ten verslag.61 Bovendien lag er een verzoek ter tafel van de ker-
ken van Leeuwarden en Harkema/Opeinde om een getuigenis 
te doen uitgaan.62 Het waren grote, beklemmende vragen die 
aan de orde waren, en de algemene vergadering kwam er niet 
uit. De verdeeldheid was te groot. Van een getuigenis is het als 
gevolg van onderlinge verdeeldheid en het uitbreken van de 
oorlog niet gekomen.63 Het rapport van oorlogsdeputaten vond 
een gemengd onthaal en deputaten werd gevraagd met een 
beter rapport te komen, met meer Bijbelse argumentatie. Ook 
daarvan kwam het als gevolg van de oorlogsomstandigheden 
niet meer.

Tijdens de oorlogsjaren was het hv daadkrachtiger en eensge-
zinder dan daarvoor.64 Vooral in de eerste jaren was er volgens 
Herngreen verschil tussen de houding van het hv en die van de 
grotere kerken. De laatste waren aanvankelijk voorzichtiger.65 
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Die ferme houding van het hv bleek al direct, aldus Herngreen, 
op de eerste vergadering na de Duitse inval, op 10 september 
1940.66 Buskes deed namens deputaten voor het contact met 
de overheid verslag van zijn bevindingen in het Convent van 
Kerken.67 Officieel was hij geen deputaat, maar toen Geelker-
ken door J.R. Slotemaker de Bruïne gevraagd was iemand af te 
vaardigen naar een nieuw te vormen kerkelijk overleg had hij 
Buskes benaderd.68 In ieder geval speelde daarbij een rol dat 
Buskes dichterbij Den Haag woonde dan Geelkerken. Buskes 
was naar de vergaderingen van het Convent gegaan en had in 
overleg met zijn mededeputaten een rapport opgesteld.69

   Aan de orde was onder meer de vraag naar de wettige regering 
en naar het gebed voor de koningin.70 Voor de meerderheid van 
de algemene vergadering was het volstrekt duidelijk dat de 
wettige regering in Londen zetelde en dat in de samenkomsten 
der gemeente een gebed voor de koningin en de regering diende 
plaats te vinden. Hasper vreesde moeilijkheden en meende dat 
het Convent beschouwd zou kunnen worden als een ‘organi-
satie tegen de bezettende macht’, Smelik merkte op dat in de 
Bijbel nergens staat dat Nederland en Oranje bij elkaar horen. 
In het gebed voor de overheid gaat het om de prediking van het 
Evangelie en om de wens dat de overheid tot kennis der waar-
heid zou mogen komen. Hij vond Buskes en Geelkerken op zijn 
pad. Dezen kregen de meerderheid van de vergadering mee. 
Over de vraag of preventieve censuur op radio-uitzendingen 
geaccepteerd zou moeten worden heerste eveneens verdeeld-
heid. Maar ook nu weer volgde de meerderheid van de verga-
dering het voorstel van deputaten. Accepteren van censuur op 
uitgezonden kerkdiensten achtte men een principiële concessie 
aan de nazi’s en daarvan kon geen sprake zijn.71 Kernpunt voor 
deputaten was de vrijheid van de kerk. Ten aanzien van de 
bepaling betreffende het melden van kerkelijke vergaderingen 
van meer dan 20 personen was de vergadering op voorstel van 
deputaten meegaand, het ging immers om een opgave van de 
vergadering, niet om een aanvraag om toestemming. Daarom 
was de vrijheid van de kerken niet in het geding. Dat was 
wel het geval bij deze verordening die inhield dat men voor 
het houden van inzamelingen toestemming diende te vragen, 
daartegen bestonden principiële bezwaren.72

   Herngreen meent dat op deze vergadering het besef heerste 
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‘te staan in een strijdsituatie tegenover een gevaarlijke, niet 
allereerst nationale, maar vooral geestelijke vijand’.73 Deze 
vergadering markeerde de koers van het hv, een koers van 
oecumene en van verzet tegen het nieuwe heidendom, zo stelt 
hij. Van Roon is iets genuanceerder en wijst er onder meer op 
dat de besluiten over de voorbede en de censuur een stevige 
discussie hadden opgeleverd.74 Maar dat neemt niet weg dat 
Herngreen de stemming goed tekent, en het wekt dan ook geen 
verwondering dat hv zonder aarzeling op zondag 27 oktober 
1940 een kanselafkondiging voorlas waarin melding gemaakt 
werd van een adres aan de Rijkscommissaris met een protest 
tegen de uitsluiting van Joden in het ambtenarenapparaat.75

De volgende algemene vergadering vond plaats op 10 maart 
1941, en Buskes deed verslag van zijn werk in het Convent.76 
Aan zijn rapport voegde Buskes enkele opmerkingen toe.77 Zo 
vertelde hij onder meer dat hij bewust Semplonius niet had 
uitgenodigd voor vergaderingen van het deputaatschap omdat 
deze lid was van de nsb. En omdat het mandaat van het depu-
taatschap afliep, moesten nieuwe deputaten worden benoemd. 
Met andere woorden: dit was een goed moment om Semplonius 
als deputaat kwijt te raken. Op instigatie van Amsterdam-Zuid 
werd besloten het aantal deputaten van vier naar drie terug 
te brengen, en Buskes, Ruys en Geelkerken werden opnieuw 
benoemd.78 Uit de briefwisseling tussen Geelkerken en Buskes 
kan worden opgemaakt dat Semplonius het hiermee niet eens 
was en een poging heeft gedaan zijn plaats in het deputaatschap 
terug te krijgen. Gezien zijn nsb-lidmaatschap en de daarbij 
behorende opvattingen over de verhouding tussen kerk en 
staat, én gezien zijn gebrek aan kerkelijke meelevendheid, 
kon daarvan volgens Buskes geen sprake zijn.79

   Een kleine vertekening over de houding van het hv doet zich 
voor waar Herngreen schrijft over een verzoek van het Con-
vent van Kerken uit het voorjaar van 1941 om een bidstond te 
organiseren.80 Bij de algemene vergadering van 11 maart 1941 
waren, behalve de kanselboodschap van het Convent, twee 
concepten binnen gekomen voor een kanselboodschap. Er was 
een stuk van de kerk van Rotterdam (J.J. Buskes jr.) en een 
stuk van de kerk van Leiden/Noordwijk (K.H. Kroon).81 Het 
stuk van Rotterdam werd enigszins aangepast en op zondag 23 
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maart 1941 voorgelezen. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dit stuk samen met de boodschap van het Convent voor te lezen, 
maar ‘wegens bezwaren in het Convent’ is dat niet gebeurd, zo 
tekende B.A. Venemans op het archief-exemplaar aan. Niet alle 
deelnemende kerken in het Convent konden zich in deze tekst 
vinden.82 Maar het stuk van Rotterdam werd wel voorgelezen, 
het hv had zijn eigen kanselboodschap.
   Daarmee, aldus Herngreen, was het hv de enige kerk met een 
officiële afkondiging op die zondag.83 Een bewering die perti-
nent onjuist moet worden genoemd. Het was de gereformeerde 
J. Donner geweest die de zaak van de kanselboodschap aan de 
orde had gesteld in het Convent, en in de Gereformeerde Kerken 
is op 23 maart een eigen kanselboodschap voorgelezen, net zoals 
in de kerken van het hv.84 Desalniettemin was de kanselbood-
schap van het hv inderdaad, zoals Herngreen stelt, een stuk 
waarin de belangrijkste punten van het principiële verzet tegen 
het nazisme thematisch werd verwoord.85 Het andere stuk (van 
Leiden/Noordwijk) werd in afgezwakte vorm de kerkenraden 
toegezonden onder de titel ‘Richtlijnen voor de ambtelijke 
bedieningen in de Gereformeerde Kerken van Nederland in 
Hersteld Verband’.86

Het hv is in de oorlog een sprekende kerk geworden. Deze 
kerken ondergingen dezelfde beproevingen als de andere 
kerken, en naar mate de oorlog vorderde, trokken de kerken 
steeds meer één lijn.87 Het Kerkblad en De Overtoomsche Kerk-
bode werden met een verschijningsverbod geconfronteerd, 
en van de predikanten kwamen in het bijzonder Hinlopen, 
Buskes, Diepersloot en Overduin in problemen, relatief een 
groot aantal. Herngreen roemt de kerk van Andijk. Wat 
deze kerk gepresteerd heeft op het gebied van hulpverle-
ning aan onderduikers en vooral clandestiene voedselhulp 
voor de kerken in Amsterdam grenst zijns inziens aan het 
ongelooflijke.88 Ongelooflijk is ook het verhaal van Leendert 
Overduin, door Herngreen slechts één keer genoemd, en niet 
in dit verband. Deze predikant van Enschede werd drie keer 
opgepakt wegens hulp aan Joden en ontkwam ternauwer-
nood aan de dood door het vuurpeloton. Hij had een buiten-
gewoon groot netwerk, deels bestaande uit gemeenteleden, 
maar niet alleen. Geschat wordt dat zo’n 1.100-1.200 joodse 
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Nederlanders aan hem en zijn organisatie hun leven hebben 
te danken. Zijn bescheiden aard is er volgens zijn biograaf de 
reden van dat hij zelden of niet genoemd wordt als het gaat 
om hulp aan Joden.89

De behoefte aan actuele prediking heeft het hv nogal wat hoofd-
brekens gekost, maar toen het werkelijk nodig was, heeft het 
hv gesproken. Toch was het hv hierin niet uniek, ook al telde 
het enkele unieke en markante personen.

Het tienjarig jubileum van de hereniging
Toen in 1956 het tienjarig jubileum van de hereniging plaats-
vond, werd er ruime aandacht aan geschonken. In de Parkkerk 
vond een speciale dienst plaats, waarin Geelkerken en M. Groe-
nenberg voorgingen. De kerk was ‘beneden en boven geheel 
vervuld, voor het merendeel met oud-hv-ers’. Het was voor 
velen een ‘blij herkennen na jaren op een historische plek, vol 
herinneringen’. De journalist, Inne de Jong, was zijn pen van 
louter vreugde en ontroering nauwelijks de baas.90 Geelkerken 
sprak over Efeze 4: 15: maar dan groeien wij, ons aan de waar-
heid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd 
is, Christus. Het is een belofte, die bol staat van de spanning, 
maar tevens een opdracht. Ook ds. M. Groenenberg voerde 
het woord. ‘Voor hem, wie de eenheid van de Kerk zo na aan 
het hart ligt, moet deze zondag wel een bijzondere feestdag 
zijn geweest.’ P.L. Gerritse schreef in Hervormd Amstelveen 
een diepgravender artikel, in het bijzonder over de vraag 
waarom de hereniging indertijd voor de meeste Amstelveners 
geen ‘ongedeeld genoegen’ was geweest – men had het wel 
goed met elkaar – en zij toch voor het overgrote deel (99%) 
hadden ingestemd met de fusie.91 Hij wees ter verklaring op 
de precaire financiële toestand van het hv. Belangrijker nog 
was het groeiende besef dat voor het hv als zinvolle schake-
ring tussen alle andere kerken van gereformeerde signatuur 
eigenlijk geen plaats meer was. Men raakte steeds meer bevrijd 
van de ‘hoogmoedige pretentie de meest zuivere openbaring te 
zijn van het lichaam van Christus’. Zelf had hij dit beleefd als 
een verlossing en een bevrijding, waarvoor hij zeer dankbaar 
was. Daarbij kwam de ‘wederopstanding’ van de Nederlandse 
Hervormde Kerk – ‘dit kon geen mensenwerk zijn’. Na 1834 
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De Parkkerk in Amsterdam-Zuid, waar de geschie-
denis van het Hersteld Verband begon en waar deze 

ook werd afgesloten. 
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(Afscheiding), 1886 (Doleantie), 1892 (Vereniging) en 1926 
(Assen) was de hv-er ‘eindelijk thuis’. Hij had het hv, net als 
Geelkerken, nooit anders gezien dan als een noodwoning. Ook 
Hinlopen, die aanwezig was geweest bij de herdenkingsdienst 
in de Parkkerk, had behoefte om de huidige situatie te verge-
lijken met die in de kerk van het Oude Verband, beiden waren 
lovend over de (tegenwoordige) Hervormde Kerk. Hinlopen 
vergeleek de hereniging met een trouwjubileum. Hij zou het 
zo weer doen.
   Een jaar later werd er in de Grote of St Bavokerk te Haarlem 
een gedenkraam geplaatst, bekostigd uit de opbrengst van de 
Haarlemse kapel, vervaardigd door Gunhild Kristensen. Smelik 
sprak een ‘wijdingswoord’. Geelkerken onthulde het raam en 
sprak een slotwoord.92 Het zou nog een paar jaar duren voordat 
openlijk aan de zegen van de hereniging werd getwijfeld. Het 
was de schoonzoon van Smelik, M.J. Groeneveld, die in 1960 
de noodklok luidde over de snelheid waarmee de jongeren van 
het voormalige hv van de kerk vervreemdden.93 Grote wijkge-
meenten en kerkgebouwen zorgden er voor dat zij hun plaats in 
de kerk niet konden vinden, zo verklaarde hij deze terugloop. 
Maar het was nog te vroeg voor een kritische bezinning op 
het hv, op de Nederlandse Hervormde Kerk en op hun beider 
hereniging, want hij was vooralsnog de enige die zich daaraan 
waagde.
   In 1986 vond nog één keer een reünie plaats, in de Parkkerk. 
Annerien Groenendijk, die haar doctoraal scriptie aan de kwes-
tie-Geelkerken had gewijd en daarbij als eerste ook het archief 
van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid raadpleegde, 
gaf een historische toelichting.94 M. Hinlopen sprak over de 
jaren 1926-1946. Ook was er een tentoonstelling ingericht. De 
bijeenkomst werd afgesloten met samenzang onder begeleiding 
van J.J. Roering, 40 jaar als organist bij de Parkkerk betrokken 
en een vesper onder leiding van ds. A. Verkerk behoorde tot 
het programma.95

Conclusie
In de beeldvorming staat het hv er goed op. Allereerst omdat 
geen mens meer de sfeer en de theologie van de vooroorlogse 
Gereformeerde Kerken voor zijn rekening wil nemen. Het 
Hersteld Verband is door de geschiedenis in het gelijk gesteld. 
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Niemand neemt meer de ‘vier bijzonderheden’ van Genesis 2 
en 3 letterlijk, (bijna) iedereen zingt gezangen, niet iedereen 
voelt zich meer verplicht om op een christelijke partij te stem-
men. Allemaal elementen die al in het hv aanwezig waren. En 
bovendien, ook de Gereformeerde Kerken hebben zich, net als 
het hv, met de Hervormde Kerk verenigd. 
   Ongetwijfeld heeft de houding van Buskes voor en tijdens 
de oorlog veel aan de positieve beeldvorming bijgedragen. Hij 
heeft, tegen de stroom in, reeds in een vroeg stadium gewaar-
schuwd tegen de ontwikkelingen in Duitsland en had daarin 
iets van een profeet. Hij heeft daarmee het hv ongetwijfeld 
de weg gewezen naar een strijdbare houding gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. Naast Buskes kende het hv nog enkele 
andere bijzondere figuren. Hasper bijvoorbeeld was een op-
merkelijk man, die zeer zeker bij heeft gedragen aan het posi-
tieve beeld dat van het hv bleef voortleven. Dat zijn leven een 
aaneenrijging van conflicten was, is minder bekend. Ook na de 
hereniging bleven hv-predikanten een rol spelen. Smelik was 
betrokken bij de totstandkoming van het Liedboek voor de ker-
ken en kon gebruik maken van de ervaring die hij op dit gebied 
in het hv had opgedaan. Toen de spanningen toenamen, werd 
hij vervangen door A.W. Lazonder. Buskes werd de dominee 
van het volk, Kroon ontwikkelde zich tot een specialist op het 
gebied van kerk en Israël, Boerwinkel schreef goed verkochte 
boeken als Inclusief denken en Meer dan het gewone.96 Kortom, 
het hv kende markante persoonlijkheden, die soms dwars tegen 
de stroom in durfden te gaan en die later van betekenis waren 
in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat heeft het imago van 
het hv goed gedaan.
   Het hv had in Buskes bovendien een bekwame journalist. 
Met zijn vaardige pen heeft hij bij velen sympathie gewekt voor 
het hv en zodoende mede het beeld bepaald van het vooroor-
logse kerkelijke landschap. Hij besefte wel dat er geen reden 
was om romantiek te bedrijven en dit kleine kerkengroepje te 
idealiseren, maar meende ook dat er niemand was uit de kring 
van het voormalige hv, die niet nu en dan met dankbaarheid 
en soms met heimwee moest terugdenken aan dat verleden.97 
Dat is ongetwijfeld ook de stemming geweest waarin Herngreen 
zijn geschiedenis van het hv heeft geschreven.
   Maar beiden, Buskes en Herngreen, deden meer dan dat. Ze 
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gaven een lovend oordeel over de eigen geschiedenis. Buskes 
noemde het hv een kerkelijke verzetsgroep die uitgroeide tot 
een vernieuwingsbeweging.98 Herngreen oordeelde dat het 
verkenners betrof die op onderzoek uitgingen naar nieuwe 
mogelijkheden van eigentijds open en tegelijk belijdend kerk-
zijn en de vruchten van hun arbeid ten dienste stelden van de 
Hervormde Kerk.99

   Is dit alles vanwege de emotionele betrokkenheid begrijpelijk 
en tot op zekere hoogte zelfs te vergoelijken, anders ligt het 
wanneer Herngreen Buskes representatief acht voor het hv.100 
Datgene waar het hv voor stond, aldus Herngreen, werd in Bus-
kes belichaamd. Hier valt fundamentele kritiek op Herngreen te 
leveren. De blik waarmee hij naar het hv keek, was te beperkt. 
Dat geeft een vertekend beeld. Het hv was meer dan Buskes. En 
wie dat aan de hand van de bronnen op zich laat inwerken, komt 
tot een geheel andere conclusie dan Herngreen. Als kerkver-
band was het hv een verband van eigenzinnige gereformeerden 
die op veel punten met elkaar van mening verschilden en elkaar 
‘de tent uit vochten’. In dit kader wil ik nogmaals wijzen op 
de talloze conflicten die de geschiedenis van de afgescheiden 
kerken in de eerste decennia van hun bestaan hebben gekend. 
Waar mensen na een conflict buiten de hoofdstroom komen te 
staan, is vaak sprake van bijzondere karakters. Maar ook komt 
er in dat soort situaties ‘veel vermengd volk mee’, mensen die 
uit andere motieven dan de leidslieden hun organisatie verlie-
ten.101 Dat verhoogt de kans op onderlinge vrede niet. Zo was 
het bij de Afscheiding, zo was het in het hv. Ook het Hersteld 
Verband vormde als gevolg daarvan een bont gezelschap. En 
nogmaals: er is echt heel veel ruzie gemaakt.
   De bijzonder karakters hebben zeker ook goede vruchten ge-
dragen en de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband) hebben niet alleen maar ruzie gemaakt of over geld 
gesproken, zij hebben het ook aangedurfd ongebaande wegen 
te gaan. Dat tekent haar eigenzinnig karakter en bijzondere 
plaats in de Nederlandse kerkgeschiedenis.

Noten
 1. Een eerdere versie van dit artikel verscheen als ‘Een handjevol verken-

ners? Het Hersteld Verband opnieuw bezien’, DNK, no 73, 33 (2010) 
26-41.
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 2. Herngreen verwijst nooit expliciet naar Numeri 13 en 14, maar waar 
een predikant het beeld van een handjevol verkenners gebruikt, ligt 
een impliciete verwijzing voor de hand.

 3. hua, Predikanten Documentatie PKN, s.v. Herngreen. Zie ook ag, 
81, ‘Afscheid 15 sept. 1946’, waarin hij uitspreekt dat Geelkerken de 
plaats van zijn afwezige vader had ingenomen, 16 september 1946, van 
G.F.W. Herngreen aan J.G. Geelkerken.

 4. Herngreen, Een handjevol verkenners, 163.
 5. Herngreen, Een handjevol verkenners, 30.
 6. J.J. Buskes jr., ‘Het Assen-trauma’ i-iii, In de Waagschaal, 8, 15 en 22 

september 1956.
 7. Notulen en ingekomen stukken van deze Bond en zijn voorloper (het 

Centraal Comité voor Advies en Leiding) in ag, 70, Notulen van het 
Centraal Comité, en ag, 29, Notulen van de Bond van Bezwaarden. In 
ander verband hoop ik op deze Bond terug te komen.

 8. NRC, 19 maart 1926, avondblad, a.
 9. Zie hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, Verslag kerkelijke confe-

rentie 11-13 oktober 1926. Voor de reactie van Geelkerken, ‘De 
beginselverklaring der kerkelijke conferentie 11-13 oktober 1926 te 
Amsterdam,’ i-ix, Woord en Geest, 12 november 1926-14 januari 1927, 
aldaar 26 november 1926.

 10. K.H. Kroon, ‘Hereniging en herinnering’, In de Waagschaal, 25 mei 
1946; Buskes, ‘Het Assen-trauma’, In de Waagschaal, 8 september 
1956.

 11. Herngreen, Een handjevol verkenners, 47-49, aldaar 47.
 12. Zie hoofdstuk iv.
 13. Vanaf de oprichting in 1916 was Geelkerken lid van de Kring van 

belangstellenden in de verrijking van ons Kerkgezang.
 14. Bij de laatste telling, die van 1941, telde het hv 7187 leden. In 1930 

waren dat er 6585. Dat is een groei van 602 leden, d.w.z. 9,14 . De gkn 
telden in 1941 662.566 leden ten opzichte van 578.520 leden in 1930. 
Zij kenden een groei van 84.046 leden, d.w.z. 14,52%. Ik koos voor 
1930 (inclusief de kerk van Makkum die in dat jaar werd opgeheven) 
omdat het hv toen op een keerpunt stond. De cijfers zijn ontleend aan 
het Jaarboek Hersteld Verband, 1931 en 1942. Deze bevatten altijd de 
cijfers van het jaar daarvoor. Voor de gkn gebruikte ik de gegevens uit 
het Jaarboek ten dienste van de GKN, 1931 en 1942. Zie verder Bijlage 
11.

 15. Zie Woord en Geest, 31 december 1926, ‘Classisvergadering van de 
Geref. Kerken binnen het herstelde kerkverband’, in de rubriek 
Kerknieuws. Op voorstel van Van den Brink, hua, ahv, 1, Notulen 
voorlopige classis, 28 december 1926, artikel 5. Van den Brink stelde 
voor dat de vergadering zich noeme ‘vergadering van de Classis Am-
sterdam, waartoe slechts twee kerken, die van Amsterdam-Groot en 
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Amsterdam-Zuid zijn opgekomen, en die vergadert met haar buiten-
kerken’. De aanduiding ‘voorlopig’ komt voor het eerst voor in de 
notulen van 13 maart 1928. De notulen van de eerste vergadering 
kennen als opschrift ‘Notulen van de eerste classicale vergadering der 
Gereformeerde Kerken in hersteld kerkverband…’

 16. Kerkorde hv, Artikel 61.
 17. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 11 juni 1929, artikel 18.
 18. hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 16 juli 1929; hua, ahv, 18, 

Vergaderstukken, met daarin een uitvoerig financieel rapport.
 19. Zie hua, ahv, 2, Notulen, 9 juni 1931, artikel 12. hua, ahv, 23, Ver-

gaderstukken, Rapport financiële commissie, 22 mei 1931. 
 20. hdc, Archief Gereformeerde Kerk (in hv) Den Haag, inventarisnum-

mer 15, Binnengekomen, gedrukte stukken, brochures en circulaires, 1926-
1940, 6 november 1931, van de kerk van Baarn aan de kerken van het 
Hersteld Verband.

 21. C.E.H.J. Milet de St Aubin en W. Volger. Milet (1887-1962) was pre-
dikant in België (Hoboken en Gent) geweest in een methodistische 
zendingskerk. In 1928 legde hij zijn taak in België neer en vestigde hij 
zich in Amstelveen. Hij had toen reeds contact met Geelkerken. Zie 
ag, 23, Losse stapel brieven, 1929-1932. Hij werd in 1931 predikant op 
Aruba. Volger (1904-1980) werd predikant in Nederlands-Indië. Hij 
promoveerde in 1946 aan de vu op een studie betreffende De Leer der 
Nederlandsche Hervormde Kerk (Franeker 1946).

 22. hua, ahv, 254, Archief Gereformeerde Kerk Baarn, 9 december 1931, 
van de kerkenraad van Leiden aan de kerkenraad van Baarn. Ik telde 
in totaal 20 reacties.

 23. Het rondschrijven is nooit op de voorlopige classis behandeld.
 24. P. van der Vloed, ‘Kerkelijk overzicht 1932’, Jaarboek Hersteld Verband 

6 (1933) 82-87.
 25. P. van der Vloed, ‘Kerkelijk overzicht 1932’, Jaarboek Hersteld Verband 

6 (1933), 82-83, en hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 21 juni 1932, 
artikel 21.

 26. Voor de eerste keer werd dit plan besproken op de vergadering van 26 
januari 1932, artikel 10. Zie ook 23 oktober 1934, artikel 42; 19 maart 
1935, artikel 33.

 27. hua, ahv, 26, Vergaderstukken, 8 november 1932, van M. de Bruin aan 
de voorlopige classis; hua, ahv, 2, Notulen, 22 november 1932. Men 
besloot J. Gruys en J. Rot in dit deputaatschap te benoemen, Rot werd 
quaestor.

 28. Zie hua, ahv, 2, Notulen, 9 mei 1933, artikel 10. Zie ook hua, ahv, 
27, Vergaderstukken, 15 april 1933, van deputaten financiële commissie 
aan de classis. De genoemde besluiten op voorstel van Geelkerken. Een 
belangrijk deel van het benodigde geld voor zending, pensioenfonds 
e.d. kwam uit Amsterdam-Zuid, dat tussen de 30 en 40 procent van 
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alle lasten voor zijn rekening nam.
 29. Behalve een kort persverslag verscheen er na iedere classisvergadering 

in Het Kerkblad een impressie van de hand van Smelik.
 30. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 14 maart 1939, artikel 13. 

Zie Het Kerkblad, 26 februari en 12 maart 1939. In Den Haag meldde 
de kerkenraad per brief van 13 april 1933 dat hij bericht van de com-
missie van beheer had ontvangen dat het traktement niet geheel kon 
worden uitbetaald. hdc, Archief van de Gereformeerde Kerk (in hv) 
Den Haag, inventarisnummer 15, Binnengekomen stukken etc., 13 april 
1933, van de kerkenraad aan de gemeenteleden.

 31. Het hv deed een ‘getuigenis’ aan de gkn toekomen dat van geen enkele 
toenadering getuigde. Zie Acta GS, 1927, Bijlage cxix. Voor de reactie 
Acta GS, 1927, artikel 15 en 221; Bijlage cxx. Rapporteurs waren J.L. 
Schouten en J. Ridderbos. In ander verband hoop ik hierop terug te 
komen. Toen de kerken van Tienhoven en Utrecht in 1928 voorstelden 
om een poging tot hereniging te doen, had dit geen schijn van kans. 
Zie hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 19 september 1928, artikel 
16.

 32. hua, ahv, 2 , Notulen voorlopige classis, 26 januari 1932, artikel 25.
 33. Zie hoofdstuk vii.
 34. Zie Diepersloot en Smelik, Plaats en koers, 28-31 over het begrip ‘ge-

reformeerd’. Het citaat is van bladzijde 41. Zie hierover Herngreen, 
Een handjevol verkenners, 93-102. In deze brochure is de invloed van 
K. Barth duidelijk merkbaar.

 35. Herngreen, Een handjevol verkenners, 41, telt elf studenten, maar zag 
J. ter Schegget over het hoofd, evenals H.A.C. Hildering. 

 36. Kroon, ‘Hereniging en herinnering’, In de Waagschaal, 25 mei 1946.
 37. Voor het eerst kwam dit aan het licht in 1934, toen Van den Brink een 

brief aan de classis zond. In 1940 zou Van den Brink het Hersteld Ver-
band verlaten en hervormd worden. In 1947 zou hij zich melden bij de 
vrijgemaakte kerk van zijn woonplaats Amersfoort. Over de problemen 
tussen Van den Brink met het hv zie men onder meer J.L. Jaspers, Om 
de eenheid. Open brief aan H.C. van den Brink naar aanleiding van diens 
uittreden uit de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband (Zeist 1940).

 38. Koppenaal, Sillevis Smitt en Sluyk waren overleden, Vermaat en G. 
Ubbink hadden hun ambt neergelegd.

 39. Van Leeuwen, Vermeer, Nieuwpoort, Aalders, Van der Woude, Van 
den Brink, J.G. Ubbink, Hildering, Kroon, Van der Vloed en Buskes.

 40. Over deze kwesties zie men Van Tellingen, Hasper, 94-101.
 41. Van Tellingen, Hasper, 118-121.
 42. Herngreen, Een handjevol verkenners, 46.
 43. Over de verklaring van 1931 zie men hoofdstuk vii. Over de politieke 

diversiteit binnen het hv zie men Herngreen, Een handjevol verkenners, 
74-80.
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 44. Langeveld, Protestants en progressief, 360-372.
 45. Herngreen, Een handjevol verkenners, 76.
 46. Zie Herngreen, Een handjevol verkenners, 77-79, 95.
 47. Langeveld, Protestants en progressief, 332-340 en 431-432.
 48. Langeveld, Protestants en progressief, 367-370, noemt één bezwaar-

schrift dat bij de kerkenraad van Amsterdam-Centrum werd ingediend 
toen ds. J.C. Aalders een spreekbeurt voor de cdu had vervuld, en twee 
brieven met bezwaren tegen concrete politieke keuzes van Buskes. Zie 
ook hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 12 november 1929, waar 
Amsterdam deze kwestie op de voorlopige classis aan de orde stelde. 
Op voorstel van Leeuwarden werd het niet in behandeling genomen. 
Een paar jaar later keerde de kwestie terug, zie hua, ahv, 2, Notulen 
voorlopige classis, 13 februari 1934, 23 oktober 1934, 19 maart 1935 en 
15 oktober 1935, toen Hilversum de verhouding tussen kerk en politiek 
aan de orde stelde.

 49. Herngreen, Een handjevol verkenners, 142; Buskes, Hoera voor het leven, 
173-180.

 50. In 1939 werd Semplonius vervangen door G. Ruys, zie hua, ahv, 3, No-
tulen algemene vergadering, 17 oktober 1939, artikel 29. Een reden wordt 
niet genoemd. Merkwaardigerwijze staat Semplonius in het Jaarboek 
Hersteld Verband, 1940 en 1941, nog wel vermeld als deputaat. Ik neem 
daarom aan dat hij tegen deze vervanging geprotesteerd heeft. Daarbij 
kwam dat Van den Brink vanaf 1940 niet meer beschikbaar was omdat 
hij zijn lidmaatschap van het hv opzegde.

 51. Zie Buskes, Hoera voor het leven, 173-180, aldaar 176-178.
 52. hua, ahv, 46, Vergaderstukken, 13 maart 1944, van de kerk van 

Haarlem aan de algemene vergadering. Volgens het Jaarboek Hersteld 
Verband 15 (1942) 95, telde Haarlem in 1941 194 belijdende leden.

 53. hua, ahv, Notulen algemene vergadering, 14 maart 1944, artikel 9. Vgl. 
Herngreen, Een handjevol verkenners, 142. Zie ook hua, ahv, 4, Notulen 
algemene vergadering, 11 maart 1941, artikel 32, toen een soortgelijk 
standpunt werd ingenomen naar aanleiding van instructies uit Rot-
terdam en Amsterdam-Zuid.

 54. Zie hoofdstuk viii.
 55. hua, ahv, 35, Vergaderstukken, 15 oktober 1937, van F. Boerwinkel 

jr. aan de algemene vergadering. Zie over deze zaak Herngreen, Een 
handjevol verkenners, 130-134.

 56. Mattheus 17:21.
 57. hua, ahv, 2, Notulen algemene vergadering, 19 oktober 1937, artikel 

12 en 16. Benoemd werden Geelkerken, Buskes, E.C.B. Kok en G. Ub-
bink.

 58. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 17 oktober 1939, artikel 20; 
hua, ahv, 37, Vergaderstukken, 26 september 1939, van F. Boerwinkel 
jr. aan de algemene vergadering. Zie ook F. Boerwinkel jr., ‘Gevaar en 
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noodzaak van een kerkelijke ethiek’, Jaarboek Hersteld Verband 11 
(1938) 163-172.

 59. Hij verwees naar Het Kerkblad, 9, 16 en 23 september 1939.
 60. Inclusief de overbodige herhaling van het woord ‘elkander’.
 61. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 13 februari 1940, verschil-

lende artikelnummers. Een rapport was aan de kerken gezonden. Zie 
hua, ahv, 38, Vergaderstukken.

 62. Ook hiervan was een rapport opgesteld en de kerken rondgestuurd, 
hua, ahv, 39, Vergaderstukken. Ook andere ontwerpen zijn bewaard 
gebleven, onder meer een conceptgetuigenis van de kerk van Bus-
sum.

 63. hua, ahv, 39, Vergaderstukken, 6 juni 1940, van deputaten voor het 
getuigenis aan de algemene vergadering.

 64. Ik dank J. Ridderbos voor zijn kanttekeningen bij een eerste schets 
van het hv gedurende de oorlog.

 65. Voor de houding van de (verschillende) kerken gedurende de oorlog 
zie men Van Roon, Protestants Nederland, 274-314; J. Ridderbos, 
Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de jaren 
1933-1945 tussen aanpassing en verzet op kerkelijk en politiek terrein 
i-ii (Kampen1994); Herngreen, Een handjevol verkenners, 135-139-143; 
Th. Delleman, Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde 
Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal-
socialisme en de Duitse tyrannie (Kampen z.j.) en H.C. Touw, Het verzet 
der Nederlands Hervormde Kerk i-ii (’s-Gravenhage 1946). De studie 
van Ridderbos bevat onder meer veel materiaal over het Convent van 
Kerken (later iko genoemd). Daarmee komt het handelen van de alge-
mene vergadering van het hv in een breder perspectief te staan. Iets 
compacter is J.J. Buskes jr., Waar stond de kerk? (Amsterdam 1947).

 66. Herngreen, Een handjevol verkenners, 135-137.
 67. De vergadering keurde zijn optreden als deputaat achteraf goed, zie 

hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, artikel 6. Diezelfde verga-
dering werd hij benoemd tot deputaat, zie artikel 8.

 68. Zie ag, 30, ‘Correspondentie en stukken’, 1931-1943, 20 mei 1940, van 
J.R. Slotemaker de Bruïne aan J.G. Geelkerken, met een verzoek iemand 
af te vaardigen en die tevens te machtigen in geval van geboden spoed 
handelend op te treden.

 69. Zie hua, ahv, 39, Vergaderstukken, 6 september 1940, Rapport van 
deputaten voor het contact met de overheid. Correspondentie tussen 
Geelkerken en Buskes in deze periode, o.a. een impressie van de eerste 
vergadering van het Convent, in ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945.

 70. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 10 september 1940, artikel 
7 en 11-13.

 71. hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 10 september 1940, artikel 
14-16.
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 72. hua, ahv, 10 september 1940, artikel 22. Zie hierover ook Ridderbos, 
Strijd op twee fronten, ii, 49-53, die wijst op de belangrijke rol van 
Donner.

 73. Herngreen, Een handjevol verkenners, 135.
 74. Van Roon, Protestants Nederland, 291.
 75. Zie hierover Ridderbos, Strijd op twee fronten, ii, 11-19, en Buskes, 

Waar stond de kerk?, 33-34.
 76. Het rapport van deputaten voor contact met de overheid d.d. 6 maart 

1941 is bewaard gebleven in ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945.
 77. Zie verder hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, 10 maart 1941, 

artikel 23.
 78. Zie hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering, artikel 24. De instructie 

van Amsterdam-Zuid is niet bewaard gebleven.
 79. Zie ag, 93, ‘Archief’ 1940-1945, 28 maart 1941, van J.J. Buskes jr. 

aan J.G. Geelkerken. Zie verder ag, 64, Stukken ca. 1938-ca 1946, 18 
maart 1941, van de algemene vergadering aan J.G. Geelkerken, waarin 
de scriba meldt dat het oude deputaatschap voor het contact met de 
overheid was opgeheven en dat een nieuw deputaatschap was geïnstal-
leerd.

 80. Naar aanleiding van een adres dat door het Convent was verzonden aan 
het college van secretarissen-generaal. Over deze biddag L. de Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 5, 677-684; 
Ridderbos, Strijd op twee fronten, ii, 88-96; Herngreen, Een handjevol 
verkenners, 137-139, Delleman, Opdat wij niet vergeten, 512-516, en 
Touw, Het verzet der Nederlands Hervormde Kerk, II, 32-38.

 81. Zie Bijlage 8. Van het Rotterdamse stuk trof ik een exemplaar in hua, 
ahv, 40, Vergaderstukken, blijkens het stempel afkomstig van de kerk 
van Harkema/Opeinde. Van het stuk van Leiden/Noordwijk trof ik een 
exemplaar aan in ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945. De originele inzendingen 
zijn niet bewaard gebleven.

 82. hua, ahv, 3 en 4, Notulen algemene vergadering, 11 maart 1941, artikel 
25-30; hua, ahv, 40, Vergaderstukken. Het is een exemplaar van de kerk 
van Harkema/Opeinde. Venemans was daar predikant. Zie verder ag, 
93, ‘Archief’, 1940-1945, 20 maart 1941, van de algemene vergadering 
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid, met de mededeling over de 
kanselboodschap van het Convent.

 83. Herngreen, Een handjevol verkenners, 138.
 84. Zie de hierboven genoemde literatuur over deze biddag.
 85. Herngreen, Een handjevol verkenners, 137-141. Zie Bijlage 7.
 86. hua, ahv, 4, Notulen algemene vergadering, 11 maart 1941, artikel 31. 

Het originele exemplaar heb ik niet aangetroffen. Het stuk in Bijlage 
8 is uit ag, 93, ‘Archief’, 1940-1945.

 87. De meeste informatie bij Ridderbos, Strijd op twee fronten. Zie ook 
Buskes, Waar stond de kerk? Een aparte studie over het Convent van 
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Kerken/iko is niet voorhanden.
 88. Herngreen, Een handjevol verkenners, 142-143.
 89. A. Bekkenkamp, Leendert Overduin. Het levensverhaal van een pastor 

Pimpernel 1900-1976 (Enschede 2001 = tweede druk). Over het aantal 
Joden dat door Overduin en zijn organisatie is gered zie bladzijde 159-
160.

 90. ‘Hereniging met H.V. in Parkkerk te Amsterdam herdacht’, De Her-
vormde Kerk. Weekblad voor hervormd Nederland, 26 mei 1956. Naar 
ik vermoed was hij lid van de kerk van Amsterdam-Zuid geweest en 
in 1928 onderwijzer in Nijemirdum geworden. Zie De geschiedenis van 
de H.V. Kerk in Nijemirdum, http://www.nijemirdum.info.

 91. P.L. Gerritse, ‘Blij en vrij’, Hervormd Amstelveen. Weekblad uitgegeven 
voor de Hervormde Gemeente te Amstelveen, 19 mei 1956. Zie ook M. 
Hinlopen, ‘Na tien jaar…’, Hervormd Amstelveen. Weekblad uitgegeven 
voor de Hervormde Gemeente te Amstelveen, 19 mei 1956.

 92. De uitnodiging was gedateerd 10 september 1957, de bijeenkomst vond 
plaats op zaterdag 21 september 1957. Zie over deze ramen A. Peters, 
Blincken int glas zonder eynde: de glazen van de Grote of Sint-Bavokerk 
te Haarlem (Haarlem z.j. = Bavoreeks 9) 23-25.

 93. M.J. Groeneveld, ‘Een nieuw Hersteld Verband?’, Woord en Dienst, 28 
mei 1960.

 94. Zie Trouw, 26 mei 1986. Ook verscheen er een fotoboek, Honderden 
verenigd in de Parkkerk te Amsterdam. Op 24 mei 1986 (z.j.z.p.).

 95. Gegevens ontleend aan het programma, hdc, Archief 212, Conflict 
Geelkerken brochures.

 96. Zie over hem A.G.M. Mellink, ‘Groeiende gemeenschapszin en de af-
tocht van het gezag. Feitse Boerwinkels Inclusief denken als symptoom 
van de crisis in het hervormde protestantisme (1945-1970), DNK 34 
(2011), no 74, 48-63.

 97. Buskes, ‘Ter inleiding’, in: Herngreen, Een handjevol verkenners, 7-9, 
aldaar 7.

 98. Buskes, ‘Ter inleiding’, in: Herngreen, Een handjevol verkenners, 7.
 99. Herngreen, Een handjevol verkenners, 12.
 100 Herngreen, Een handjevol verkenners, 28.
 101. Exodus 12:38 (Statenvertaling).
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Bijlage 1
Verklaring van maart 1931

Behoort bij hoofdstuk vii, overgenomen uit: J. Diepersloot en E.L. 
Smelik, Plaats en koers (der Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband) 
(Baarn 1937) 51-52.

Verklaring, inzake de verhouding van Schrift, Kerk en Belijdenis, 
aangenomen op de classisvergadering van 3 maart 1931

 – Wij begeeren van ganscher harte ons te houden aan de leer 
van Christus en zijn apostelen, die, in de Heilig Schrift te boek 
gesteld, de volkomen leer der zaligheid is. 

 – Wij aanvaarden in gemeenschap met geheel de Christelijke 
Kerk de algemeen-christelijke geloofsbelijdenissen en in ge-
meenschap met de gereformeerde gezindte de ‘Drie Formu-
lieren van Eenigheid‘, er rekening mee houdende, dat al die 
geschriften, als de belijdenis van het geloof en de omschrijving 
van het geloofsinzicht der kerk ten tijde van hun ontstaan en 
dus in verband staande met de toen zich voordoende vraag-
stukken, zijn beïnvloed door de denkwijze en gesteld in denk-
vormen en de taal van die dagen.

 – Wij zijn van gevoelen, dat de inhoud van genoemde belijde-
nisgeschriften door de kerk naar haar inzicht gegrond is ge-
worden op de leer van Christus en zijn apostelen; en wij achten 
ons verplicht bezwaren welke daartegen mochten rijzen, in 
overweging te nemen. mits zij met genoemde leer worden 
gestaafd. 

 – Wij weten ons geroepen, voor zoover verduidelijking of ver-
dieping der belijdenis mogelijk en vernieuwing noodzakelijk 
is, naar de vervulling dezer taak te staan; met name een nader 
verklaring op te stellen aangaande ons geloof inzake de Heilige 
Schrift en de Kerk; en onze geloofsovertuiging uit te spreken 
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betreffende vraagstukken, welke zich in onzen tijd aan ons 
opdringen. 

 – Wij verklaren, dat in onze kerken geen andere leer mag worden 
voorgesteld dan die van Christus en zijn apostelen en dat dit 
moet geschieden overeenkomstig hetgeen hierboven is uitge-
sproken; terwijl wij handhaven, zoowel de vrijheid van onze 
Dienaren des Woords om zich uit te laten in andere bewoording 
dan de tot dusver geijkte, als hun roeping om het licht des 
Woords te laten schijnen ook in verband met de vragen van 
het heden; en wij willen hun geen andere band aanleggen dan 
die zij zelf hebben aanvaard door hun toestemmend antwoord 
op de vragen van het Bevestigingsformulier. 

 – Wij zijn van oordeel, dat aan degenen, die in onze kerken toe-
lating tot het Heilig Avondmaal begeeren als hoofdeisch moet 
gesteld het geloof des harten in Jezus Christus den eenigen 
en volkomen Zaligmaker; dat daarbij van hen moet gevraagd 
instemming met wat onze kerken belijden en dat een kerkeraad 
afwijking van eenig stuk der belijdenis geen beletsel behoeft te 
achten, om hun het lidmaatschap der kerk te verleenen, mits 
zij verklaren zich van harte te willen houden aan de Heilige 
Schrift en dus aan de leer van Christus en zijn apostelen en hun 
bijzondere gevoelens niet te zullen drijven.

Bijlage 2
Verklaring van Barmen-Gemarke

Behoort bij hoofdstuk viii, overgenomen uit K. Immer, Freie reformierte 
Synode zu Barmen-Gemarke am 3. und 4. Januari 1934. Vorträge, Ver-
handlungen, Entschließung (Wuppertal-Barmen 1934) 20-34. Zie ook 
Karl Barth, Gottes Wille und unsere Wünsche (München 1934) 9-15. 

Erklärung über das rechte Verständnis der reformatorischen 
Bekenntnisse in der Deutschen Evangelischen Kirche der Gegen-
wart.

i. Die Kirche in der Gegenwart
Angesichts der kirchlichen Ereignisse des Jahres 1933 gebietet uns 
das Wort Gottes, Buße zu tun und umzukehren. Denn in diesen 
Ereignissen ist ein die evangelische Kirche seit Jahrhunderten 
verwüstender Irrtum reif und sichtbar geworden. Er besteht in 
der Meinung, daß neben Gottes Offenbarung, Gottes Gnade und 
Gottes Ehre, auch eine berechtigte Eigenmächtigkeit des Menschen 
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über die Botschaft und die Gestalt der Kirche, d.h. über den zeitli-
chen Weg zum ewigen Heil, zu bestimmen habe.
Dieser Irrtum ist derselbe wie der Irrtum der Papstkirche und der 
Schwärmerei, gegen den sich das reformatorische Bekenntnis rich-
tet. Wenn die evangelische Kirche ihm erliegt, so hat sie aufgehört, 
evangelische Kirche zu sein. Er muß heute, auch in seinen feinsten 
und reinsten Gestalten, als Irrtum festgestellt und bekämpft – dem 
alten Irrtum muß das alte Bekenntnis mit neuer Freudigkeit und 
Bestimmtheit entgegengestellt werden.
Angesichts der Einheit, in der dieser Irrtum heute in die Erschei-
nung getreten ist, sind die in der einen Deutschen Evangelischen 
Kirche zusammengeschlossenen Gemeinden aufgerufen,  unbe-
schadet ihrer lutherischen, reformierten oder unierten Herkunft 
und Verantwortung, aufs neue die Hoheit des einen Herrn der 
einen Kirche und darum die wesentliche Einheit ihres Glaubens, 
ihrer Liebe und ihrer Hoffnung, ihrer Verkündigung durch Pre-
digt und Sakrament , ihres Bekenntnisses und ihrer Aufgabe zu 
erkennen.

ii. Die Kirche unter der Heiligen Schrift
Die Kirche hat ihren Ursprung und ihr Dasein ausschließlich aus 
der Offenbarung, aus der Vollmacht, aus dem Trost und aus der 
Leitung des Wortes Gottes, das der ewige Vater durch Jesus Chris-
tus, seinen ewigen Sohn, in der Kraft des ewigen Geistes, als die 
Zeit erfüllt war, ein für allemal gesprochen hat. 
Die Kirche hört das ein für allemal gesprochene Wort Gottes 
durch die freie Gnade des Heiligen Geistes in dem doppelten, aber 
einheitlichen und in seinen beiden Bestandteilen sich gegenseitig 
bedingenden Zeugnis des Alten und des Neuen Testamentes, das 
heißt in dem Zeugnis des Mose und der Propheten von dem kom-
menden, und in dem Zeugnis der Evangelisten und Apostel von 
dem gekommenen Jesus Christus.
Die Kirche lebt durch die freie Gnade des Heiligen Geistes davon 
und darin, daß sie, indem sie das Zeugnis der Heiligen Schrift im 
Glauben aufnimmt und im Gehorsam weitergibt, die Strenge und 
die Barmherzigkeit, die Ehre und die Menschenfreundlichkeit des 
dreieinigen Gottes erkennt und verkündigt. 

iii. Die Kirche in der Welt
Die Kirche ist in der Welt. Sie bekennt sich in de Nachfolge des 
fleischgewordenen Wortes Gottes rückhaltlos zu der ganzen Not 
des von Gott gut geschaffenen, aber in Sünde gefallenen und unter 
dem göttlichen Fluch stehenden Menschen. Sie vertraut und sie 
gehorcht allein der eben diesem Menschen in Jesus Christus wi-
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derfahrenen Barmherzigkeit. Sie wartet nach Gottes Verheißung 
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerech-
tigkeit wohnt. 
Die Kirche anerkennt nach Weisung des Worts Gottes dankbar, 
daß der Wandel der Menschheits- und Völkergeschichte, die poli-
tischen, philosophischen und kulturellen Versuche des Menschen 
unter der Anordnung des göttlichen Befehls und der göttlichen 
Geduld stehen. Sie begleitet sie darum mit der ernsten Anerken-
nung ihres zeitlichen, bestimmten und begrenzten Rechtes mit 
ihrer Fürbitte, aber auch mit der Erinnerung an Gottes Reich, 
Gesetz und Gericht, mit der Hoffnung auf ihn, der alles lenkt, um 
alles neu zu machen. 
Die Kirche ist in der Welt unter der Heiligen Schrift. Sie dient 
dem Menschen und dem Volk, dem Staat und der Kultur, indem 
sie hinsichtlich ihrer Botschaft und ihrer Gestalt dem ihr vorge-
schriebenen Worte Gottes und seinen heiligen Geist gehorsam zu 
sein bemüht ist. 

iv. Die Botschaft der Kirche
Der Auftrag der Kirche besteht darin, in Auslegung und nach 
Maßgabe des prophetisch-apostolischen Zeugnisses an Christi Statt 
und also seinem eigenen Wort und Werk dienend, durch Predigt 
und Sakrament die Botschaft von Gottes nahe herbeigekommenen 
Reich auszurichten: Gott der Schöpfer hat sich seiner Geschöpfe, 
Gott der Versöhner hat sich der Sünder, Gott der Erlöser hat sich 
seiner geliebten Kinder in freier Gnade angenommen. 
Die freie Gnade, in der Gott sich unser annimmt, ist die in der Kraft 
des Heiligen Geistes sich erfüllende Verheißung der Gegenwart 
Jesu Christi als des Herrn, der für uns Knecht geworden, um unser 
altes Leben in den Tod zu geben und unser neues Leben an das 
Licht zu bringen. 
Die Gabe der Gnade ist unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus: In 
ihm sind wir gerechtfertigt durch das Wunder des Glaubens, der 
immer wieder die in ihm geschehene Vergebung unserer Sünde 
annimmt. Und in ihm sind wir geheiligt durch das Wunder des 
Gehorsams, der sich immer wieder unter das Gericht und unter die 
Weisung des von ihm kommenden Gebotes stellt. 
Unser durch den Heiligen Geist in Jesus Christus begründetes und 
von ihm jeden Tag neu zu erbittendes Leben im Glauben und im 
Gehorsam wartet auf seine Erlösung durch den kommenden Herrn: 
In der Auferstehung der Toten, durch das Gericht und zum ewigen 
Leben. 
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v. Die Gestalt der Kirche
Die Kirche Jesu Christi ist die sichtbar und zeitlich gestaltete 
Wirklichkeit der durch den Dienst der Verkündigung vom Herrn 
selbst berufenen, versammelten und getragenen, getrösteten und 
regierten Gemeinde und die ebenso sichtbar und zeitlich gestaltete 
Wirklichkeit der Einheit solcher Gemeinden.
Die Gestalt der Kirche ist dadurch bestimmt, daß ihre äußere Ord-
nung ebenso wie ihr inneres Leben unter der Verheißung und 
unter dem Befehl Jesu Christi als des alleinigen Herrn der Kirche 
steht. Die Gemeinden tragen einzeln und in ihrer Gesamtheit vor 
ihm die Verantwortung dafür, daß der Dienst der Verkündigung, 
der Dienst der Aufsicht und die die Verkündigung begleitende 
Dienste der Lehre und der Liebe in ihrer Mitte ihre berufenen 
Träger finde und von diesen recht ausgeübt werde. 
Die Kirche Jesu Christi ist, was ihre Botschaft und ihre Gestalt 
betrifft, eine und dieselbe in den verschiedenen Zeiten, Rassen, 
Völkern, Staaten und Kulturen. Das Recht kirchlicher Verschie-
denheiten da und dort steht und fällt damit, daß sie mit der Einheit 
ihrer Botschaft und Gestalt vereinbar sind.
Die Kirche erkennt im Staate auf Grund der Weisung des Wortes 
Gottes die Anordnung des göttlichen Befehls und der göttlichen 
Geduld, kraft welcher der Mensch es versuchen darf und soll, 
im Nahmen seines Verständnisses von Vernunft und Geschichte, 
verantwortlich dem Herrn aller Herren Recht zu finden und mit 
Gewalt aufzurichten und aufrecht zu erhalten. Die Kirche kann 
dem Staat dieses sein besonderes Amt nicht abnehmen. Sie kann 
sich aber auch ihr eigenes Amt nicht vom Staate abnehmen, sie 
kann ihre Botschaft und ihre Gestalt nicht vom Staat her bestim-
men lassen. Sie ist, gebunden an ihren Auftrag, grundsätzlich freie 
Kirche in dem in der Bindung an seinen Auftrag grundsätzlich 
ebenso freien Staat. 

Am Nachmittag, nach dem Vortrag von Pfr. Niesel, nahm die freie 
reformierte Synode die Erklärung von Karl Barth mit folgender Ent-
schließung an

Die zu einer freien reformierten Synode versammelten 320 Ältes-
ten und Prediger aus 167 evangelischen Gemeinden Deutschlands 
bekunden, daß die von ihnen gehörte durch Herrn Professor Dr. 
Barth verfaßte Erklärung über das rechte Verständnis der reforma-
torischen Bekenntnisse in der Deutschen Evangelischen Kirche der 
Gegenwart die Wahrheit der Heiligen Schrift bezeugt und nehmen 
sie dankbar auf ihre Verantwortung. 
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Die Hauptversammlung des Reformierten Bundes für Deutschland 
am 5 Januar 1934 nahm folgende Entschließung an:

Der Reformierte Bund hat mit Dank an der Versammlung der 
freien reformierten Synode am 3 und 4 Januar 1934 teilgenom-
men. Er weiß sich mit ihr im Kampf um die Kirche ihren Dienst 
und ihre Gestalt einig und wird gemäß der gestern angenommen 
Erklärung allen Versuchen, die Botschaft der Kirche zu hindern, 
abzuschwächen oder zu verkehren unbewegt widerstehen, mögen 
diese Versuche kommen woher sie wollen.

Bijlage 3
Brief aan de Duitse kerken

Behoort bij hoofdstuk viii, overgenomen uit Het Kerkblad, 1 april 1934.

An die Evangelisch Reformierten Gemeinden in Deutschland, wie 
diese in der ‘Freien Synode’ zu Barmen am 4. Januar 1934 beisam-
men waren.

Hochverehrte Brüder in unserm Herrn Jesus Christus!
 Bewegt und dankbar verfolgen die Reformierten Kirchen in den 
Niederlanden (im Wiederhergestellten Verband) Euren Kampf für 
die Freiheit des Evangeliums und die Reinheit der Kirche, in der 
festen Ueberzeugung, dass dieser Streit ein rein geistlicher ist gegen 
die in Eurer Erklärung von 4. Januar 1934 genannten Irrtümer, 
welche die Wahrheit des Evangeliums in ihrem Wesen antasten 
und die Kraft der Kirche bis auf die Wurzel zerstören, und dass 
er Eurerseits aus dem tiefgefühlten Verantwortungsbewusstsein 
für die der Kirche anvertraute Verkündigung von Gottes Wort 
entstanden ist.
 Sie erbitten für Euch in diesem Kampf die Gnade unseres Herrn 
Jesu Christi, auf dass Ihr bis ans Ende treu bleibet.
 Daneben fühlen sie sich von Gott berufen auszusprechen, dass 
sie die von Euch auf Eurer ‘Freien Synode’ zu Barmen am 4. Januar 
ds. J. abgelegte Erklärung ganz in Uebereinstimmung mit der Wah-
rheit der Heiligen Schrift erachten und darin deshalb von Herzen 
mit einstimmen.
 Besonders da sie sich dessen bewusst sind, dass dies die Anerken-
nung einschliesst, der Kampf, den Ihr zu kämpfen habt, betrifft 
nicht einen zufälligen Irrtum in der Deutschen Kirche, sondern 
eine gemeinschaftliche Not und eine gemeinschaftliche Gefahr der 
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ganzen christlichen Kirche in unseren Tagen. Eine Not und eine 
Gefahr, welche früher oder später für jede christliche Kirche, die 
dieses in Wahrheit sein will, ebenso akut werden können, wie es 
jetzt bei Euch der Fall ist.
 Wir sind deshalb davon überzeugt, dass Ihr auch für uns diesen 
Streit führt und wir mit Euch denselben Kampf zu kämpfen haben 
werden für die Reinheit und Freiheit der Kirche Jesu Christi, gebaut 
auf den Grund der Apostel und Profeten.
 Wir leben in dem Vertrauen, all unsere Gemeinden werden stets 
tiefer davon durchdrungen sein, dass diese unsere Bezeugung des 
Miterlebens Eures Kampfes und der Einstimmung in Eure Erklä-
rung uns gegenüber dem Herrn der Kirche die Verantwortlich-
keit auferlegt, gegen die obengenannten Irrtümer als gegen eine 
gemeinschaftliche Gefahr und eine gemeinschaftliche Not der 
ganzen christlichen Kirche unserer Tage auf der Hut zu sein, und 
wir erkennen es als unsere Pflicht, in der Kraft des Geistes durch 
tiefe Besinnung auf das Wort Gottes diese zu sehen und in jeder 
Form zu bekämpfen.
 Wir erklären Euch vor dem Angesicht des Herrn der Kirche, 
dass es unser aufrichtiges Gebet ist, auch unsererseits durch Gottes 
Gnade in dem Bewahren der Reinheit des Evangeliums in unserem 
Bekennen und der Freiheit der Kirche Jesu Christi nach innen und 
nach aussen treu zu sein, und wir stärken uns dabei, in der Ge-
meinschaft der Heiligen, an Eurem Vorbild der Treue und an der 
Wahrheit Eures mutigen Zeugnisses, welche uns bei allem Ernst 
der Zeiten und den vielerlei Gründen zu Betrübnis und Sorge doch 
auch so ausserordentlich dankbar und freudig sein lassen.
 Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit Euch Allen.

I.A. der Reformierten Kirchen in den Niederlanden (im Wieder-
hergestellten Verband),

 die Beauftragten:
 J.C. Aalders
 J.G. Geelkerken
 L. Nieuwpoort
 27 März 1934
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Bijlage 4
Kerkorde

Behoort bij hoofdstuk IX, overgenomen uit Kerkenordening van de Ge-
reformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband).

   Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen. 

   Art. 1.  De Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband) leven samen naar de volgende ordeningen. 

   Art. 2.  Zich één wetend in den Christus der Schriften door het 
geloof in Hem, aanvaarden zij de Apostolische Belijdenis 
der 12 artikelen, nader verklaard in haar Belijdenisschrif-
ten; en begeeren zij deze eenheid in Christus te bewaren, 
ook bij verscheidenheid van inzicht en practijk, die bij 
voortgaand belijden in de vrijheid van Christus en ge-
bondenheid aan de Heilige Schrift zich in haar midden 
mocht voordoen. 

   Art. 3.  Zij wenschen haar eenheid in Christus te openbaren in 
samenleving naar de gemeenschap der heiligen, in ge-
meenschappelijken arbeid voor het Koninkrijk Gods en 
in het zoeken van contact, correspondentie, zoo mogelijk 
hereeniging met andere Christelijke kerken. 

   Art. 4.  Zij erkennen de Overheden als door God gesteld, van haar 
verwachtend die vrijheid van beweging, welke aan een 
Christelijke kerk toekomt. 

   Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

   A. Van de Gemeenteleden
   Art. 5.  De leden der kerk worden onderscheiden in doopleden 

en belijdende leden. Doopleden zijn zij, die alleen als 
gedoopten in het register der kerk staan ingeschreven; 
belijdende leden zij, die na openbare belijdenis des ge-
loofs toegelaten zijn tot het Heilig Avondmaal. De laatsten 
hebben, voor zoover zij niet gecensureerd zijn, de volle 
kerkelijke rechten. 

   Art. 6.  De belijdende leden der kerk hebben het recht om mede 
te werken tot de beroeping van dienaren des Woords en 
de verkiezing van ouderlingen en diakenen. 

   Art. 7.  De mannelijke belijdende leden der kerk zijn, voor 
zoover zij daartoe de door Gods Woord vereischte gaven 
bezitten, verkiesbaar tot dienaar des Woords, ouderling 
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of diaken; tot het diakenschap kunnen ook de vrouwe-
lijke belijdende leden worden verkozen. 

   Art. 8.  De belijdende leden der kerk komen op geregelde tijden 
onder leiding van den kerkeraad samen in gemeente-ver-
gaderingen teneinde mede te werken aan de behartiging 
van de geestelijke en stoffelijke belangen der gemeente 
en aan de verkiezing van ambtsdragers. 

   Art. 9.  Uit de belijdende leden der kerk, zoo broeders als zusters, 
die daartoe de vereischte gaven bezitten, kunnen door 
den kerkeraad commissies worden gevormd tot hulpver-
leening aan den dienaar des Woords, aan de ouderlingen 
en bij den diaconalen arbeid. 

   Art. 10.  Er worden door den kerkeraad commissies van belijden-
de leden, zoo mannelijke als vrouwelijke, samengesteld 
ten dienste van het werk der Zending, voor den arbeid 
der Evangelisatie, voor het Jeugdwerk en anderen der-
gelijken arbeid. 

           Zooveel mogelijk worden ook doopleden in den arbeid 
dezer commissies betrokken. 

   Art. 11.  Tot behartiging van de stoffelijke belangen der kerk 
wordt uit de belijdende leden, die daarvoor de noodige 
bekwaamheid bezitten, door den kerkeraad een com-
missie van financiën aangewezen; ook zusters kunnen 
in deze commissie zitting hebben. 

   B. Van de Kerkeraadsleden. 
   Art. 12.  Tot den dienst des Woords zijn beroepbaar zij, die met 

gunstig gevolg het kerkelijk examen hebben afgelegd, en 
predikanten van een andere kerkgemeenschap van wie 
de kerken zich hebben overtuigd, dat zij met de belijdenis 
en de orde der kerken instemmen. 

   Art. 13.  Voor het kerkelijk examen moet de examinandus over-
leggen: 

          a.  een attest van de kerk zijner woonplaats, waaruit blijkt, 
dat hij belijdend lid is dier kerk, zuiver in belijdenis en 
godvruchtig van wandel; 

          b.  een diploma waaruit blijkt, dat hij met goed gevolg heeft 
afgelegd het candidaatsexamen in de theologie aan een 
der Nederlandsche instellingen voor Hooger Onderwijs, 
of een examen, dat daarmede gelijk geacht wordt. 

            Indien iemand zulk een diploma niet kan overleggen, kun-
nen de kerken besluiten hem een buitengewoon examen af 
te nemen, waarbij ook een onderzoek wordt ingesteld naar 
zijn algemeene ontwikkeling en theologische kennis. 
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   Art. 14.  De beroeping van een dienaar des Woords zal naar 
plaatselijke regeling met medewerking van de gemeente 
geschieden door den kerkeraad. 

           In geheel vacante kerken zal de door de kringvergadering 
aangewezen consulent toezien, dat de beroeping plaats 
heeft in overeenstemming met de kerkelijke bepalin-
gen. 

           Wordt het beroep opgevolgd, dan is vóór de bevestiging 
vereischt de goedkeuring van de gemeente en van de 
kringvergadering. 

   Art. 15.  Volgens haar verplichting naar Gods Woord zorgen de 
kerken voor het levensonderhoud harer predikanten en 
zij gaan met elken beroepene schriftelijke bepalingen 
hieromtrent aan. 

   Art. 16.  Aan predikanten, die door ziekte, invaliditeit of ouder-
dom niet meer in staat zijn hun werk te verrichten, wordt 
door de plaatselijke kerk met medewerking van de alge-
meene vergadering emeritaat verleend met behoud van 
hun recht tot bediening van hun ambt. 

           De kerken erkennen haar verplichting om voor het le-
vensonderhoud der emeriti-dienaren, alsmede voor dat 
der weduwen en weezen der predikanten behoorlijk zorg 
te dragen. 

           Zij verbinden zich tegenover elkander om gezamenlijk 
de kosten te dragen, welke hieraan verbonden zijn. 

           De gezamenlijke kerken stellen voor de uitvoering van 
deze bepalingen een nadere regeling vast. 

   Art. 17.  Een predikant verliest de bevoegdheid tot den dienst des 
Woords, wanneer hij een levenspositie gaat innemen, die 
geheel valt buiten den arbeid in het Evangelie, hetzij dat 
hij daarom eigener beweging zijn ambt neerlegt, hetzij 
dat hem overeenkomstig het advies der algemeene 
vergadering deswege ontslag verleend wordt door de 
plaatselijke kerk. 

           Een dienaar des Woords kan door de plaatselijke kerk, 
gehoord het oordeel der algemeene vergadering, van den 
vasten dienst worden ontslagen, met behoud van zijn 
ambtsbevoegdheid: 

          a.  zoo hij aanvaardt een anderen dienst ten bate der kerk 
in het algemeen of zulk een arbeid, die een geestelijk ka-
rakter draagt en met de verkondiging van het Evangelie 
in verband staat; 

          b.  indien voor de algemeene vergadering komt vast te staan, 
dat overeenkomstig het eenparig gevoelen van leeraar 
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en gemeente hun langer samenleven niet profijtelijk is 
te achten. 

           Twee plaatselijke kerken kunnen met bewilliging van 
de betrokken dienaren des Woords en na gunstig advies 
van de algemeene vergadering onderling van predikant 
wisselen met inachtneming van het bepaalde in art. 14. 

   Art. 18.  De ouderlingen en diakenen worden door den kerkeraad 
naar plaatselijke regeling met medewerking en goedvin-
ding der gemeenteleden benoemd. Hun diensttijd wordt 
eveneens naar plaatselijke regeling vastgesteld met dien 
verstande, dat jaarlijks een evenredig deel aftreedt. 

           De aftredenden zullen door anderen vervangen worden, 
tenzij het belang der kerk het anders vereischt. 

   C. Van den Kerkeraad. 
   Art. 19. In elke plaatselijke kerk bestaat een kerkeraad, bij wien 

de leiding dier kerk berust. 
   Art. 20.  De kerkeraad wordt gevormd door de dienaren des 

Woords, de ouderlingen en de diakenen. 
   Art. 21.  De kerkeraad vergadert minstens éénmaal per maand. 

In kerken, waar het aantal ouderlingen zes of meer 
bedraagt, vergadert de kerkeraad zonder de diakenen 
ter behartiging van de persoonlijke geestelijke belangen 
der gemeenteleden en tot de uitoefening der tucht; en 
komen de diakenen afzonderlijk samen tot regeling van 
hun practischen arbeid. Voor elk dezer vergaderingen 
wordt door den kerkeraad een huishoudelijke regeling 
vastgesteld. 

   Art. 22.  Op de vergaderingen van den kerkeraad zullen geen 
andere dan kerkelijke zaken behandeld worden. 

   Art. 23.  De leden van den kerkeraad zullen door onderteekening 
het antwoord bevestigen, door hen mondeling gegeven 
op de vragen van het Bevestigingsformulier. 

   Art. 24.  De leiding van de kerkeraadsvergaderingen berust bij 
den dienaar des Woords; in kerken met meer dan één 
predikant bij ieder van hen naar toerbeurt. 

   Art. 25.  Aan belijdende leden, die uit de gemeente naar elders ver-
trekken, zal een attestatie of getuigenis aangaande hun 
belijdenis en wandel door den kerkeraad medegegeven 
worden; voor doopleden zal in dit geval een doop-attest 
worden verstrekt. Attestatie en doop attest moeten door 
twee leden van den kerkeraad onderteekend worden. 

           Bovendien wordt van vertrek naar elders aan de betrok-
ken kerkeraden terstond kennis gegeven. 
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   Art. 26.  Het beheer van de goederen, fondsen en inkomsten der 
kerk berust bij den kerkeraad en kan door dezen opge-
dragen worden aan de commissie van financiën. 

   Art. 27.  De kerkeraad belegt en leidt de gemeente-vergaderingen, 
voor welke hij het agendum vaststelt. 

           Over belangrijke zaken, die den gang van het kerkelijk 
leven betreffen, neemt hij geen definitieve beslissingen. 
zonder vooraf de gemeente-vergadering te hebben ge-
hoord. 

   Art. 28.  Voor allen arbeid, die in en door de gemeente ten dien-
ste van Gods Koninkrijk geschiedt, maakt de kerkeraad  
gebruik van de door God in de gemeente geschonken 
gaven en krachten. 

   Art. 29.  De kerkeraad draagt zorg voor de geestelijke en kerke-
lijke belangen van naburige plaatsen, die door de kring-
vergadering aan hem zijn toevertrouwd. 

   D. Van den eeredienst
           Samenkomsten der gemeente. 
   Art. 30.  De kerken zullen behalve den Zondag ook den Kerstdag, 

Goeden Vrijdag, Paschen, Hemelvaartsdag en Pinksteren 
onderhouden. De onderhouding der tweede feestdagen 
wordt in de vrijheid der kerken gelaten. 

           Het aantal diensten wordt door den kerkeraad in overleg 
met de gemeente bepaald. 

   Art. 31. In den tweeden dienst op den Zondag wordt in den regel 
de Catechismusprediking gehouden. Bijzondere diensten 
als bede- en dankstonden en dergelijke worden naar 
plaatselijke behoeften gehouden. 

   Art. 32.  De gang van den eeredienst geschiedt, wat de algemeene 
inrichting daarvan betreft, naar een door de gezamenlijke 
kerken vastgestelde regeling. 

   Art. 33.  In den eeredienst zullen alleen gezongen worden de Psal-
men en de Gezangen, die door de gezamenlijke kerken 
voor gebruik zijn aangenomen. 

   Art. 34.  Bij de trouwdiensten zal het daartoe strekkende Formu-
lier worden gebruikt. 

   Art. 35.  In tijden van volksrampen en andere nooden, waar van 
de druk algemeen gevoeld wordt, zal een bedestond 
uitgeschreven worden door twee kerken, welke de al-
gemeene vergadering heeft aangewezen. Desgelijks zal 
geschieden met algemeene dankstonden bij bijzondere 
gelegenheden. 
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           Heilige Doop
   Art. 36.  De Heilige Doop wordt bediend aan de kinderen der 

gemeente en na afgelegde geloofsbelijdenis aan nog niet 
gedoopte volwassenen, die zich tot de kerk willen voe-
gen. 

   Art. 37.  De bediening heeft met het Formulier plaats in de open-
bare samenkomsten der gemeente, wanneer Gods Woord 
gepredikt wordt; in bijzondere gevallen is ook huisdoop 
geoorloofd. 

   Art. 38.  De stipulatiën bij den kinderdoop worden aangegaan met 
de ouders. Indien geen van beide ouders nog belijdenis 
deed, zuIlen de stipulatiën mede of uitsluitend worden 
aangegaan met één of meer belijdende leden. 

   Art. 39.  De namen der gedoopten en dergenen, die de stipulatiën 
aangingen, benevens het tijdstip van den Doop worden 
opgeteekend in een Doopregister. 

           Heilig Avondmaal. 
   Art. 40.  De viering van het Heilig Avondmaal zal onderhouden 

worden en geschieden in de openbare samenkomst der 
gemeente; krankencommunie, ofschoon niet ongeoor-
loofd, blijft uitzondering. 

   Art. 41.  De viering van het Heilig Avondmaal zal plaats hebben 
in overeenstemming met de instelling. Overigens zal het 
iedere kerk vrij staan zulk een wijze te volgen, als zij 
oordeelt tot de meeste stichting te dienen, evenwel met 
gebruikmaking van het daarvoor bestaande Formulier. 

   Art. 42  Hoe dikwijls het Avondmaal gehouden zal worden, blijft 
aan het oordeel der plaatselijke kerk; echter wordt het 
minstens eenmaal in de drie maanden bediend. 

   Art. 43.  Men zal niemand tot het Avondmaal toelaten dan die 
overeenkomstig het daartoe strekkend Formulier belijde-
nis gedaan heeft van zijn geloof en getuigenis heeft van 
een vromen wandel. 

   Art. 44.  Leden van kerken buiten het kerkverband kunnen als 
gasten toetreden na voorafgaande aanvraag bij den ker-
keraad  en onder genoegzamen waarborg voor belijdenis 
en wandel. 

   E. Van de oefening der tucht. 
           Doel en wijze. 
   Art. 45.  De kerkelijke tucht moet uitsluitend ten doel hebben 

leden der gemeente, die een onchristelijke leer of leven 
voeren met drang der liefde daarvan terug te brengen en 
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alzoo de heiligheid der kerk te bewaren. 
   Art. 46.  Zij behoort op onderscheiden wijze geoefend te worden, 

naar gelang zij toegepast wordt op doopleden, belijdende 
leden of kerkeraadsleden

           Over doopleden. 
   Art. 47.  De tucht over doopleden moet zooveel mogelijk geoefend 

worden in contact met hun ouders of voogden. Zij, die 
zich na herhaald vermaan door hun woord en wandel als 
ongeloovige of goddelooze menschen blijven gedragen, 
worden, gehoord de kringvergadering, bij besluit van 
den kerkeraad met voorkennis der gemeente niet langer 
als leden der gemeente beschouwd. 

           Over belijdende leden. 
   Art. 48.  Voor tuchtoefening bij afwijkingen, welke niet openbaar 

zijn, geldt de regel, door Christus voorgeschreven in Mat-
thëus 18, zoodat eerst na vruchteloos onderling vermaan 
en mededeeling aan den kerkeraad deze handelend mag 
optreden. 

           Bij openbare zonden is de kerkeraad geroepen zelf ter-
stond tot tuchtoefening over te gaan. 

   Art. 49.  De tucht, door den kerkeraad toegepast, doorloopt twee 
stadiën. 

           Het eerste stadium begint met vermaning en gaat, wan-
neer geen boetvaardigheid intreedt, door tot het afhou-
den van het Heilig Avondmaal. 

           Het tweede stadium vindt zijn einde in de uitsluiting uit 
de gemeente. Hiertoe zal de kerkeraad eerst overgaan, 
wanneer na onderscheiden vermaningen en langdurig af-
houden van het Heilig Avondmaal geen bekeering wordt 
waargenomen. De gemeente zal bij herhaling worden op-
gewekt door gebed en vermaning aan de tuchtoefening 
deel te nemen. 

           De uitsluiting uit de gemeente zal geschieden na advies 
der kringvergadering en bewilliging der gemeente. 

   Art. 50.  Leden der gemeente, van wie geconstateerd moet wor-
den, dat ze zich metterdaad aan de gemeenschap der kerk 
onttrekken, kunnen geen voorwerpen der kerkelijke 
tucht zijn. 

           Over kerkeraadsleden. 
   Art. 51.  De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen 

zullen onder elkander de Christelijke censuur oefenen 
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en elkander van de bediening huns ambts vriendelijk 
vermanen, inzonderheid vóór de viering van het Heilig 
Avondmaal. 

   Art. 52.  Wanneer kerkeraadsleden zich in leer of leven komen te 
misgaan, zal met hen worden gehandeld naar de bepalin-
gen voor de tuchtoefening over belijdende leden der ge-
meente. Bovendien zullen zij, zoo hun leer onchristelijk 
is, of zoo zij een openbare, grove zonde bedrijven, door 
den kerkeraad, met advies van een naburigen kerkeraad, 
in hun dienst voorloopig worden geschorst. 

           De schorsing wordt definitief, zoo de kringvergadering 
daartoe adviseert en de gemeente daarin bewilligt. 

           Tot afzetting van ouderlingen en diakenen zal de kerk 
slechts overgaan na advies der kringvergadering en on-
der bewilliging der gemeente; tot afzetting van dienaren 
des Woords, na advies der algemeene vergadering en 
onder bewilliging der gemeente. 

   Art. 53.  Indien een dienaar des Woords gevoelens verbreidt, 
welke naar het oordeel der algemeene vergadering in 
strijd zijn met de belijdenis der kerken, maar overigens 
vasthoudt aan de Christelijke leer en hij ook onberis-
pelijk is van levenswandel, zal de kerkeraad, indien 
de algemeene vergadering daartoe adviseert en onder 
bewilliging der gemeente, hem aanraden ontslag uit den 
dienst te vragen en, zoo hij dit weigert, hem ongevraagd 
ontslag verleenen. 

   Art. 54.  Indien kerkeraad en gemeente zich niet naar het advies of 
het oordeel der meerdere vergaderingen gedragen, zal de 
algemeene vergadering beslissen, of zulk een plaatselijke 
kerk nog langer binnen het kerkverband kan blijven. 

           Bij een conflict tusschen kerkeraad en gemeente zal het 
oordeel der algemeene vergadering beslissend zijn. 

   Art. 55.  Gedurende den tijd der schorsing behoudt de predikant 
het recht op zijn volle honorarium; bij ontslag uit den 
dienst wordt hem een wachtgeld toegekend, waarvan 
bedrag en termijn door den kerkeraad met advies der 
kringvergadering worden bepaald; of in geval van afzet-
ting een wachtgeld zal worden toegekend, zal de kerke-
raad na advies der algemeene vergadering beslissen. 

   Art. 56.  De vraag of iemand, die van den dienst des Woords 
is afgezet, of uit den dienst der kerk ontslagen, weder 
beroepbaar zal worden gesteld, zal door de algemeene 
vergadering beantwoord worden, gehoord het gevoelen 
der kerk, welke hij het laatst diende, en der kringverga-
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dering waartoe die kerk behoort. 

           Slotbepaling
   Art. 57.  De nadere regeling voor de oefening der tucht in over-

eenstemming met bovenstaande bepalingen, eveneens in 
voorkomende gevallen de wijze van verzoening met de 
gemeente, worden aan de plaatselijke kerk overgelaten

   Hoofdstuk III. Van het kerkverband

   A. Algemeene bepalingen
   Art. 58.  Het kerkverband, dat gegrond is op de inleidende bepa-

lingen van hoofdstuk I en dat elk der plaatselijke kerken 
naar de eenheid van het lichaam van Christus behoort te 
onderhouden, bedoelt de onderlinge eenheid der kerken 
te openbaren, gezamenlijk voor de waarheid Gods te ge-
tuigen, en door samenleving krachtens de gemeenschap 
der heiligen de gemeenschappelijke belangen der kerken 
te behartigen en den opbouw der Kerk en de komst van 
Gods Koninkrijk te bevorderen. 

   Art. 59.  De beslissing over het opnemen eener plaatselijke kerk 
in het kerkverband berust bij de gezamenlijke kerken; 
eveneens die tot hereeniging of vereeniging met andere 
kerkgemeenschappen. 

   Art. 60.  Elke kerk heeft, zoo zij overtuigd is, dat de gezamenlijke 
kerken beslissingen nemen en handhaven in strijd met 
de bepalingen van hoofdstuk I, het recht zich aan het 
kerkverband te onttrekken. 

           De gezamenlijke kerken hebben, zoo zij overtuigd zijn, 
dat een plaatselijke kerk beslissingen neemt en handhaaft 
in strijd met de bepalingen van hoofdstuk I, het recht 
bij een met redenen gemotiveerd besluit zulk een kerk 
buiten het verband te plaatsen. 

           In geen van beide gevallen zal de betrokken kerk eenige 
aanspraak kunnen maken op de gemeenschappelijke 
bezittingen der kerken. 

   Art. 61.  Er zijn Kringvergaderingen en Algemeene vergaderin-
gen, bestaande uit de door haar afgevaardigden verte-
genwoordigde kerken. 

           Er kunnen ook Conferenties worden gehouden, be-
staande uit leden der kerken. 

   Art. 62.  De kerken zullen in de credentiebrieven, die zij aan haar 
afgevaardigden naar Kringvergaderingen en Algemeene 
vergaderingen medegeven, verklaren zich te verbinden, 
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om alle besluiten dezer vergaderingen, ook in geval ze 
niet met algemeene stemmen genomen zijn, voor vast en 
bondig te houden, tenzij bewezen wordt, dat zij strijden 
tegen de Heilige Schrift, de belijdenis, eenige bepaling 
van deze kerkenordening of een besluit eener vorige 
vergadering. 

           Indien het verschil van gevoelen niet door overtuiging 
blijkt te kunnen worden weggenomen, zal ook ter dezer 
zake art. 54 alinea 1 van toepassing zijn. 

           Besluiten van Conferenties dragen geen bindend, wel een 
adviseerend karakter. 

   Art. 63.  De Kringvergadering zal geen zaken behandelen, welke 
door de plaatselijke kerk konden worden afgedaan; 
eveneens zal de Algemeene vergadering zich onthouden 
van het behandelen van zaken, die uitsluitend tot de be-
voegdheid der plaatselijke kerk of der Kringvergadering 
behooren. 

   Art. 64.  De met keurstem afgevaardigden zullen niet deelnemen 
aan een stemming over zaken, welke hun personen of 
hun kerken in het bijzonder aangaan. 

   Art. 65.  De werkzaamheden en de bevoegdheden van het mo-
deramen eener Kringvergadering en eener Algemeene 
vergadering houden met het einde der vergadering op, 
tenzij de vergadering zelve aan het moderamen of aan een 
lid van het moderamen een bepaalde opdracht geeft. 

   B. Van de Kringvergaderingen
   Art. 66.  Eenige genabuurde kerken houden volgens regeling der 

Algemeene vergadering tezamen Kringvergaderingen.
   Art. 67 De Kringvergadering wordt in den regel een of twee maal 

’s jaars gehouden en voorts zoo dikwijls de Kringverga-
dering zelve daartoe besluit of minstens twee kerken dit 
begeeren.

   Art. 68.  Iedere kerk zal naar haar Kringvergadering met behoor-
lijken credentiebrief afvaardigen één predikant, of in 
geval van vacature een ouderling, en nog een ouderling 
of een diaken, wier namen met die van hunne plaatsver-
vangers op den geloofsbrief zullen worden vermeld. 

           De overige predikanten als ook emeriti-predikanten en 
volgens art. 17a van den vasten dienst ontslagen pre-
dikanten van kerken binnen het ressort van den kring 
hebben het recht de Kringvergaderingen bij te wonen 
met adviseerende stem en op de vergadering voorstellen 
te doen. 
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   Art. 69.  De Kringvergadering stelt een huishoudelijke regeling 
vast, welke ter kennis wordt gebracht van de Algemeene 
vergadering en bepalingen bevat onder meer over sa-
menroeping, moderamen, kerkvisitatie, vacaturedien-
sten en financiëele aangelegenheden. 

   Art. 70.  De Kringvergadering behartigt de gemeenschappelijke 
belangen en bevordert den opbouw der kerken, tot den 
kring behoorend. Haar werkzaamheden bestaan uit: 

           het behandelen van bezwaren, door kerkleden tegen 
handelingen of besluiten van hun kerkeraden inge-
bracht, ingeval die bezwaren volgens hun inzicht niet 
door die kerkeraden bevredigend worden opgelost; 

           het geven van advies in tuchtgevallen en in zaken, welke 
door een kerkeraad zelf niet konden worden afgedaan 
dienaar des Woords, 

           het doen van voorstellen aan de algemeene vergadering 
en het overwegen van gemeenschappelijke belangen der 
gezamenlijke kerken. 

   C. Van de Algemeene vergaderingen
   Art. 71 De Algemeene vergadering, waarin alle kerken samen-

komen, wordt in den regel een of tweemaal ’s jaars ge-
houden, en voorts zoo dikwijls zij zelve daartoe besluit 
of minstens één Kringvergadering of minstens één derde 
deel van het totale aantal kerken dit begeert. 

   Art. 72.  Tot de Algemeene vergadering zal iedere kerk afvaar-
digen met behoorlijken credentiebrief één dienaar des 
Woords, of ingeval van vacature een ouderling, en nog 
een ouderling of een diaken, wier namen met die hunner 
plaatsvervangers op den geloofsbrief worden vermeld. 

           De overige dienaren des Woords als ook de emeriti-diena-
ren en volgens art. 17a van den vasten dienst ontslagen 
dienaren der kerken hebben het recht de vergadering bij 
te wonen met adviseerende stem en op de vergadering 
voorstellen te doen. 

   Art. 73.  De Algemeene vergadering kan voor bepaalde door haar 
aangewezen zaken in secties vergaderen, met dien ver-
stande, dat zooveel mogelijk iedere kerk of althans iedere 
Kring in elke sectie vertegenwoordigd is en de sectiever-
gadering slechts concept-besluiten neemt, waarover de 
Algemeene vergadering beslist. 

   Art. 74.  De Algemeene vergadering stelt een huishoudelijke rege-
ling vast, die onder meer bepalingen bevat over de wijze 
van samenroeping, de aanwijzing van het moderamen, de 
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orde van werkzaamheden en de verrekening der kosten 
van het kerkverband. 

   Art. 75.  De taak der Algemeene vergadering is het behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen der kerken, zoo 
geestelijke als stoffelijke, waartoe met name behooren 
de vaststelling en handhaving der belijdenis en der orde 
voor het kerkelijk leven, de regeling der examinatie van 
candidaten tot den dienst des Woords, de zorg voor 
hulpbehoevende kerken, emeriti-dienaren en weduwen 
en weezen der dienaren en hulpbehoevende studenten, 
de behandeling van bezwaarschriften van kerkleden en 
kerken, het werk der Zending en der Evangelisatie, het 
samenwerken met andere kerken en het contact met de 
Overheid. 

   D. Van de Conferenties. 
   Art. 76.  Zoowel de Kringvergadering als de Algemeene vergade-

ring kan een Conferentie beleggen; de Kringvergadering 
alleen voor de kerken van haar ressort. 

   Art. 77.  Het doel der Conferenties is versterking van den band der 
gemeenschap tusschen de leden der kerken onderling, 
bevordering van het geestelijk leven, verdieping van het 
kerkelijk besef en bezinning op de taak der kerk in haar 
geheel en der kerkleden persoonlijk èn in het onderling 
samenleven èn in het midden der wereld. 

   Art. 78.  De vergadering, die een Conferentie belegt, draagt zorg 
voor de samenroeping en regeling daarvan, ook in finan-
ciëel opzicht.

   Hoofdstuk iv. Slotbepalingen.

   Art. 79.  Bij elke onderlinge verhouding als van gemeente en 
kerkeraad, gemeenteleden en kerkeraadsleden, plaatse-
lijke kerk, kringvergadering en algemeene vergadering, 
alsmede van de plaatselijke kerken onderling, zal ieder 
zich gedragen naar de ordinantie van Christus: Eén is uw 
Meester, en gij zijt allen broeders (Matthëus 23: 8). 

   Art. 80.  In al datgene, waaromtrent deze ordening geen bepaling 
bevat, zal het aan elke kerk vrij staan te doen wat zij tot 
opbouw der gemeente nuttig acht. 

   Art· 81 Wijzigingen in deze ordening mogen alleen worden 
aangebracht door een algemeene vergadering.
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Bijlage 5
Overeenkomst met de Nederlandse Hervormde Kerk

Behoort bij hoofdstuk XI, overgenomen uit S.F.H.J. Berkelbach van 
der Sprenkel en J.G. Geelkerken, De Hereeniging van de Nederlandsche 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland (in hersteld 
verband) (’s-Gravenhage 1946) 59-64.

overeenkomst

tusschen de nederlandsche hervomder kerk en de 
gereformeerde kerken in nederland (in hersteld verband)

De Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, hierna te 
noemen de Generale Synode, en de Algemeene Vergadering van de 
Gereformeerde kerken in Nederland (in Hersteld Verband), hierna 
te noemen de Algemeene Vergadering;
Betreurende de kerkelijke gescheidenheid van de belijders der 
christelijke religie in het algemeen en die der gereformeerde ge-
zindte in het bijzonder;
Strevende naar hereeniging van die kerkgemeenschappen hier te 
lande, welke in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift staan op den 
bodem van de symbolische en liturgische geschriften van het Gere-
formeerd Protestantisme, zijn ten aanzien van haar wederzijdsche 
kerkgemeenschappen het navolgende overeengekomen:

   i. Commissie van Contact
          a. De Generale Synode en de Algemeene Vergadering stel-

len in een Commissie van Contact, bestaande uit 10 leden, 
zijnde zes dienstdoende predikanten en vier dienstdoen-
de ouderlingen, van wie elk harer drie dienstdoende pre-
dikanten en twee dienstdoende ouderlingen met hunne 
secundi benoemt. Jaarlijks komen twee predikanten en 
twee ouderlingen, van elk zijde één, aan de beurt van 
aftreding volgens een rooster, voor de eerste maal door 
de Generale Synode en de Algemeene Vergadering voor 
de door elk benoemde leden bij loting op te maken. Af-
tredenden zijn terstond herkiesbaar.

          b. De leden dezer Commissie wijzen uit hun midden een 
predikant-voorzitter en een predikant-secretaris aan, 
dusdanig, dat deze niet uit dezelfde kerkgemeenschap 
worden gekozen.

          c. Zij heeft tot taak, in geregeld beraad met de Generale 
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Synode en de Algemeene Vergadering te staan en:
           1. te zoeken naar en voorstellen te doen omtrent zood-

anige vormen van onderling contact en overleg als voor 
de wederzijdsche kerkgemeenschappen aanvaardbaar 
en aan een op hare hereeniging gerichte samenwerking 
dienst kunnen zijn;

           2. uitvoering te geven aan haar vanwege de Generale 
Synode en de Algemeene Vergadering te verstrekken 
opdrachten ter verwezenlijking van de in deze overeen-
komst omschreven doeleinden:

           3. het bevorderen van het betrekken der Gereformeerde 
kerken (in Hersteld Verband) in den arbeid, welke in de 
Nederlandsche Hervormde Kerk wordt verricht nopens 
de zorg voor haar belijdenis en kerkorde.

          d. De Commissie verstrekt aan de Generale Synode en aan 
de Algemeene Vergadering de door elk harer in verband 
met den arbeid der Commissie verlangde inlichtingen 
omtrent de wederzijdsche kerkgemeenschappen. De 
Commissie is harerzijds bevoegd, bij of door bemidde-
ling van beide colleges alle inlichtingen in te winnen, 
welke zij voor haar arbeid behoeft.

          e. De Commissie dient jaarlijks vóór 1 Maart bij de Generale 
Synode en bij de Algemeene Vergadering een verslag in 
van haar werkzaamheden.

   ii. Leden en lidmaten.
           De Generale Synode en de Algemeene Vergadering zullen 

bevorderen:
          a. dat doop- en lidmaatattestatiën door de kerkeraden der 

Nederlandsche Hervormde Kerk en der Gereformeerde 
kerken (in Hersteld Verband) wederkeerig worden afge-
geven en als genoegzaam aanvaard.

          b. dat de kerkeraden der Nederlandsche Hervormde Kerk 
en die der Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) 
onder genoegzamen waarborg omtrent belijdenis en 
wandel, leden van elkanders kerkgemeenschappen het 
recht van toegang tot het Heilig Avondmaal verleenen;

          c. dat leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk en die 
van de Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) we-
derzijds benoembaar zijn tot functies en bedieningen met 
inachtneming van het nieuwe art. 2 van het Algemeen 
Reglement, dat 1 Januari 1946 in werking treedt, speciaal 
van de laatste alinea daarvan.
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   iii. Predikanten.
          a. De predikanten der Nederlandsch Hervormde Kerk zijn 

bevoegd tot bediening des Woords en der Sacramenten 
in de Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband), de 
candidaten tot den Heiligen Dienst in de Nederlandsche 
Hervormde Kerk tot het spreken van een stichtelijk 
woord in deze kerken; beiden mits zij voldoen aan het 
bepaalde in de Verklaring van 3 Maart 1931, zulks ter 
beoordeeling van den betrokken kerkeraad en ingeval 
van geschil van de Algemeene Vergadering.

          b. De predikanten der Gereformeerde kerken (in Hersteld 
Verband) zijn bevoegd tot de bediening des Woords en 
der Sacramenten in de Nederlandsche Hervormde Kerk, 
de door de Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) 
beroepbaar verklaarde candidaten tot het vervullen van 
predikbeurten in de Nederlandsche Hervormde Kerk; 
beiden met inachtneming van de overigens daarvoor in 
de Nederlandsch Hervormde Kerk geldende bepalingen, 
behoudens het hierna vastgestelde onder e.

          c. De predikanten van beide kerkgemeenschappen, de 
candidaten tot den Heiligen Dienst in de Nederlandsche 
Hervormde Kerk en de beroepbaar verklaarde candida-
ten der Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) zijn 
wederzijds beroepbaar.

          d. Tot het Kerkelijk examen der Gereformeerde kerken (in 
Hersteld Verband) worden slechts toegelaten degenen, 
die minstens twee jaren achtereen belijdend lid zijn van 
kerken in Hersteld Verband.

          e. Tot de stukken, vereischt voor het afleggen van dit 
examen zullen, zoodra drie jaren na het inwerkingtre-
den dezer overeenkomst zijn verstreken, behoudens de 
vanwege de Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) 
vereischte, genoegzaam zijn de stukken, vereischt voor 
het examen ter toelating tot de Evangeliebediening in 
de Nederlandsche Hervormde Kerk. Gedurende deze 
drie jaren zullen zijn vereischt de testimonia voor het 
Kerkelijk examen der Gereformeerde kerken (in Hersteld 
Verband).

          f. Een colloquium doctum zal door de Algemeene Verga-
dering der Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) 
slechts worden gehouden met medewerking van de 
daartoe in de Nederlandsche Hervormde Kerk bevoegde 
personen door of vanwege de Generale Synode aan te 
wijzen. Alleen wanneer deze eenparig na afloop van het 
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colloquium doctum daartoe adviseeren, zal de betrok-
kene beroepbaar worden verklaard.

          g. Omtrent de gelijkwaardigheid van buitenlandsche diplo-
ma’s met een diploma candidaatsexamen-theologie eener 
Nederlandsche instelling van Hooger Onderwijs zal de 
Algemeene Vergadering zich richten naar de daarvoor 
in de Nederlandsche Hervormde Kerk geldende bepa-
lingen.

          h. Voor een predikant, krachtens deze overeenkomst over-
komende naar een predikantsplaats der Nederlandsche 
Hervormde Kerk, worden de dienstjaren doorgebracht 
bij de Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) 
medegeteld bij de berekening van de periodieke ver-
hoogingen boven hun minimum-aanvangstraktement. 
Voor de pensioenen van zulk een predikant zal door den 
pensioenraad – onder goedkeuring van de Algemeene 
Synodale Commissie – voor elk geval afzonderlijk een re-
geling worden getroffen, teneinde zijn pensioensrechten 
en –plichten, voor zoover deze blijven beneden die van 
de Hervormde predikanten, daarmede in overeenstem-
ming te brengen, waartoe loopende rechten en verplich-
tingen zullen worden ingebracht of verrekend, terwijl 
anderzijds met verkregen rechten zal worden rekening 
gehouden, voor zoover de daaruit voortvloeiende ver-
meerdering van lasten aan de kerkelijke pensioenfond-
sen en kansen door of voor den predikant zal worden 
vergoed. Voor de lasten, verbonden aan het pensioen 
van emeriti-predikanten van de Gereformeerde kerken 
in Hersteld Verband, zal in elk geval afzonderlijk een 
regeling worden getroffen, met dien verstande, dat deze 
niet komen ten laste van de pensioenfondsen en kassen 
der Hervormde Kerk.

   iv. Bepalingen van algemeene strekking.
          a. Geen onderhandelingen omtrent fusie van plaatselijke 

Gereformeerde kerken (in Hersteld Verband) en Ne-
derlandsche Hervormde Gemeenten worden door de 
betrokken kerkeraden gevoerd dan met door hen in te 
roepen medewerking van de Commissie, van Contact, die 
daarbij van voorlichting dient. Besluiten dienaangaande 
worden niet genomen dan na vooraf ingewonnen advies 
en treden niet in werking dan na verkregen approbatie 
zoowel van de Algemeene Vergadering der Gereformeer-
der kerken (in Hersteld Verband) als van de daarvoor 
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bevoegde Colleges van Besturen der Nederlandsche Her-
vormde Kerk.

          b. De Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
kerken (in Hersteld Verband) behouden elk haar eigen 
vertegenwoordiging bij de Overheid.

          c. De Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk 
en de Algemeene Vergadering van de Gereformeerde ker-
ken in Nederland (in Hersteld Verband) verbinden zich 
de in haar reglementaire voorschriften en ordeningen 
tot het doorvoeren van het bepaalde in deze overeen-
komst noodzakelijke wijzigingen ten spoedigste aan de 
daartoe bevoegde instanties voor te dragen. Zoodra deze 
wijzigingen haar beslag zullen hebben gekregen, zal deze 
overeenkomst verbindend zijn en in werking treden.

          d. Wederzijds zal opzegging dezer overeenkomst te allen 
tijde kunnen plaats vinden, mits daarvan op redelijken 
termijn schriftelijk wordt kennis gegeven. Dientenge-
volge noodzakelijke voorzieningen zullen in gemeen 
overleg worden getroffen.

          e. De Generale Synode en de Algemeene Vergadering voor-
noemd zullen zich telken jare in haar vergaderingen 
uitdrukkelijk rekenschap geven van de mate, waarin 
deze overeenkomst kan geacht worden aan het gestelde 
doeleinde bevorderlijk te zijn geweest, alsmede van de 
al of niet wenschelijkheid haar te wijzigen af aan te vul-
len.

          f. De kosten der Commissie van Contact worden door beide 
kerkgemeenschappen elk voor de helft gedragen en jaar-
lijks verrekend.

Bijlage 6
Acte van Hereeniging

Behoort bij hoofdstuk xi, overgenomen uit S.F.H.J. Berkelbach van 
der Sprenkel en J.G. Geelkerken, De Hereeniging van de Nederlandsche 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband) (’s-Gravenhage 1946) 65-66.

acte van hereeniging
De Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken 
in Nederland (in Hersteld Verband), 
beide betreurende de kerkelijke gescheidenheid van de belijders 
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der christelijke religie in het algemeen en die der Gereformeerde 
gezindte in het bijzonder; 
beide in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, staande op den 
bodem van dezelfde symbolische en liturgische geschriften; 
beide de hereeniging met elkander van heeler harte begeerende;
hebben tot de hereeniging van de Gereformeerde kerken in Ne-
derland in Hersteld Verband) met de Nederlandsche Hervormde 
Kerk besloten, welke met het onderteekenen van deze Acte door 
het Moderamen van de Generale Synode der Nederlandsche Her-
vormde Kerk en het Moderamen van de Algemene Vergadering 
van de Gereformeerde kerken in Nederland (in Hersteld Verband) 
op heden, den vijftienden Mei van het jaar 1946 in de Nieuwe-
Zijdskapel te Amsterdam tot stand gekomen is. 

De Algemeene Vergadering van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland (in Hersteld Verband) draagt met ingang van heden al de 
haar toekomende rechten en bevoegdheden over aan de Generale 
Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk. 
De overeenkomsten betreffende plaatselijke hereeniging, door de 
Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerken door de 
Gereformeerde kerken in Nederland (in Hersteld Verband) aan-
vaard, zijn als bijlagen aan deze Acte toegevoegd. 
Van deze hereeniging zullen in, opdracht der Algemeene Verga-
dering van de Gereformeerde kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband) de daartoe door haar gemachtigden zoo spoedig mogelijk 
kennis geven aan ‘s lands Overheid. 
De plaatselijke Kerkeraden zullen, zoodra de zaken hunner ker-
ken tot algeheele afwikkeling zijn gebracht, aan de plaatselijke 
Overheid van hare hereeniging met de Nederduitsch Hervormde 
Gemeente ter plaatse bericht doen toekomen. 
Ootmoedigen dank brengen de beide kerkgemeenschappen voor 
deze hereeniging aan God, den Vader, Die het al regeert, en aan 
Jezus Christus, Die de Heer der Kerk is, en aan den Heiligen Geest, 
Die de harten neigt. 
Met vreugde erkent de Nederlandsche Hervormde Kerk het werk 
Gods in haar geschiedende, waardoor de weg tot deze hereeniging 
geopend is geworden, en neemt zij de nu tot haar terugkomende 
kerken in zich op. 
Met bewogenheid herinneren de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland (in Hersteld Verband) zich de plechtige belofte hunner 
voorvaderen om weer ‘gemeenschap te willen hebben met de 
Nederlandsche Hervormde Kerk’, zoodra ‘deze terugkeert tot den 
waarachtigen dienst des Heeren’; zij lossen thans deze belofte in,  
aan de dankbare erkenning van het werk Gods in de Nederlandsche 
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Hervormde Kerk mede deelnemende om aldus ‘thans hereenigd te 
worden ‘met de Nederlandsche Hervormde Kerk.
‘Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die 
is boven allen en door allen en in allen’ (Ef. 4: 5, 6). 

Bijlage 7
Herderlijk schrijven 1941

Behoort bij hoofdstuk xii.

Zandvoort, 17 maart 1941.

Herderlijk Schrijven der Algem.Vergadering

Broeders en Zusters,

De Algemeene Vergadering onzer kerken gevoelt zich gedrongen 
U van Christus’ wege het volgende op het hart te binden:

1e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, het Evangelie van Jezus 
Christus te prediken als de boodschap van Gods beloften en Gods 
geboden voor heel het leven. Haar dienst aan ons volk bestaat in 
deze prediking.

2e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, in den dienst van Jezus 
Christus barmhartigheid te oefenen aan alle menschen, maar meest 
aan de huisgenooten des geloofs.

3e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping te bidden voor onze Ko-
ningin, onze Overheid, en de bezettende macht. Dit gebed is een 
gebed om de rechte Overheid, opdat er waarachtig samenleven 
mogelijk is, en de Kerk in vrijheid het Evangelie van Jezus Christus 
aan allen moge prediken.

4e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, haar doopleden van hun 
Doop tot het Avondmaal te leiden, opdat zij, als behoorend tot het 
volk Gods, en mitsdien van alle andere volken en vreemde religies 
afgezonderd zijnde, Jezus Christus toegeëigend worden, Zijn merk 
en veldteeken dragend.

5e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, alle theoretisch en prac-
tisch antisemitisme af te wijzen, en te bidden voor het volk Israël, 
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opdat het zijn Messias erkenne en belijde en opnieuw naar Gods 
beloften de wereld tot zegen zij.

6e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, de geesten te beproe-
ven of zij uit God zijn, opdat haar leden niet misleid worden door 
woorden, die, in de Kerk in gebruik, als voertuigen van geheel 
andere gedachten dan de bijbelsche worden gebezigd, zooals: 
voorzienigheid, scheppingsorde, godsvertrouwen, zegen, offer, 
wedergeboorte en dergelijke.

7e. In dezen tijd heeft de Kerk de roeping, alle zonde en ongerech-
tigheid te haten, omdat God deze haat, en te getuigen tegen alle 
onheilige haat en wraakzucht, door het gebed van Christus te pre-
diken: ‘Hebt Uw vijanden lief’, opdat zij niet gelijkvormig worde 
aan deze wereld en haar geloofsleven niet vergiftigd worde.

God make Zijn Kerk trouw en doe haar leven in geloof en gehoor-
zaamheid aan Zijn beloften en geboden, opdat zij in de verwachting 
van het komende Koninkrijk de haar van Christus’ wege toever-
trouwde taak onder ons volk vervullen moge.

Bijlage 8 
Richtlijnen voor het ambtelijk handelen der kerkelijke 
ambtsdragers in deze tijd

Behoort bij hoofdstuk xii.

 1) In de ambtelijke bediening des Woords, die krachtens de op-
dracht van den Heer der Kerk geschiedt, zal niets verzwegen 
kunnen worden op bevel van of uit vrees voor eenige aardsche 
heerschappij of tyrannie, en mitsdien zal in deze tijd van iede-
ren kansel duidelijk verkondigd worden:

 a) dat alleen aan Jezus Christus alle (totale) macht in hemel en op 
aarde is gegeven, en dat dit beteekent een ontkenning en afwij-
zing van den totalen staatsvorm van het nationaal-socialisme.

 b) dat de hoop op en verwachting van het komende Godsrijk 
uitsluit een zich zodanig overgeven aan aardsche verwachtin-
gen en een zoodanig vereeren van deze tegenwoordige wereld 
als gevraagd worden in den nationaal-socialistischen totalen 
staat.

 2 Door de ambtelijke bediening der Sacramenten wordt be-
tuigd:
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 a) door den H.Doop: dat de Chr.gemeente als het volk Gods is 
afgescheiden van alle andere volken en vreemde religiën om 
alleen aan Jezus Christus toe te behooren, Zijn merk en veld-
teeken dragende, hetgeen concreet inhoudt, dat met name in 
het onderwijs aan de kinderen der gemeente in gezin en school 
de dienst van den eenigen, waarachtigen God en niet de dienst 
van den afgodischen nationaal-socialistischen staat bepalend 
zal zijn.

 b) door het H.Avondmaal: dat de Chr.gemeente het lichaam van 
Christus, de tempel des H.Geestes, vleesch van Zijn vleesch 
en been van Zijn gebeente, is, hetgeen concreet inhoudt, dat 
diegenen, die in onboetvaardigheid hun eigen leven als het 
allerhoogst en eeuwig goed beschouwen, zonder kastijding 
zijnde, en m.n. geen gemeenschap willen met het volk der 
Joden, waaruit Christus Jezus naar lichaam en bloed geboren 
is en uit hetwelk de zaligheid is, bastaarden en geen kinderen 
zijn, geen deel in het Rijk van Christus hebbende zoolang zij 
in dergelijke zonden blijven.

 3) In de ambtelijke bediening van opzicht en tucht (ouderling-
schap) is aan de gemeente gegeven in den Naam van Christus in 
leer en leven alles te veroordeelen, wat strijdt met het getuigenis 
der H.Schrift, hetgeen concreet inhoudt:

 a) alle leering te weerstaan, die woorden gebruikt, welke in de 
Kerk gebruikelijk zijn, doch die als voertuig bezigende van 
geheel andere gedachten dan die der H.Schrift, als namelijk 
‘Godsvertrouwen’, ‘voorzienigheid’, ‘scheppingsorde’, ‘ze-
gen’, ‘liefde’, ‘offer’, ‘wedergeboorte’ en vele andere.

 b) alle leefwijze te weerstaan, die de rechtvaardiging en heiliging 
der menschelijke natuur door Jezus Christus veracht en, de 
binding der menschelijke natuur om der zonde wil ontken-
nende, macht als recht vereert.

 c) zeer in het bijzonder het onderdrukken van volksgenooten van 
Joodschen bloede te weerspreken, als zijnde een hoon van Gods 
verkiezende genade, en een hoogmoed jegens Gods gericht.

 4) In de ambtelijke bediening der armverzorging (diakenschap) 
is aan de Gemeente van Christuswege opgedragen, uit Zijne 
liefde zorg te dragen in den nood van allen maar meest van de 
huisgenooten den geloofs, hetgeen concreet inhoudt:

 a) dat de collecten voor de diaconie een onverliesbaar onderdeel 
van den eeredienst zijn.

 b) dat alle hulp van en aan ‘Winterhulp’ als zijnde een armver-
zorging ter propaganda der nationaal-socialistische beginselen, 
die ook de diaconie der Kerk zou willen verslinden, door de 
Chr.Gemeente zal worden afgewezen.
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 5 In de ambtelijke bediening der gebeden door de gemeente in 
dezen tijd, zoowel in het openbaar als in de huizen zal niet 
worden opgehouden God onzen Zaligmaker, die wil, dat alle 
menschen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, in 
alle nooden aan te roepen en Hem te smeeken:

 a) om  genade voor het volk der Joden, dat nu al zoo lang in 
duisternis en druk verkeert.

 b) om verlossing van alle bedienaren des Woords, die om de uit-
oefening van hun ambt van hun vrijheid beroofd zijn.

 c) om een rechte overheid, opdat wij een stil en gerust leven 
mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid.

 d) om beteugeling van het Rijk van den antichrist, en bevrijding 
van den waan van een totalen staat.

 e) om herstel van onze volksvrijheden.
 f) om bewaring van ons land en volk, opdat het zich in den recht-

matigen strijd, dien het te voeren heeft, niet overgeve aan een 
verhardende haat, maar aan Hem, die gzegd heeft: Mij komt 
de wrake toe, Ik zal het vergelden.

 6 In alle deze ambtelijke bedieningen heeft de Kerk van Christus 
alleen acht te geven op het Woord en den Geest van haar Heer, 
en mitsdien zal de Kerk noch in den dienst des Woords, noch 
in dien der Sacramenten, noch in de ambten van opzicht, tucht 
en armverzorging, noch ook in den dienst der gebeden gehoor 
geven aan andere stemmen en bevelen, die niet de stem en het 
bevel van den Heer der Kerk zijn.

Bijlage 9
Overzicht van de kerken van het Hersteld Verband per 
provincie

Ik dank Atze Herder (Johannesburg, Zuid-Afrika), die mij deze gege-
vens ter beschikking stelde en toestond ze voor publicatie te gebruiken. 
Hier en daar zijn ze door mij aangevuld of gecorrigeerd. De data staan 
voor de start van de kerk en voor hereniging met de nhk (of opheffing 
indien dit eerder plaatsvond). Voor correcties en aanvullingen houd 
ik me aanbevolen.

   Friesland
       Harkema-Opeinde, 13 nov. 1927 - 15 mei 1946
       (NB: er was voorheen geen Hervormde Gemeente in Harkema)
       Dr N.D. van Leeuwen tot 26 mei 1929
       J. ter Schegget 8 sept. 1929-17 sept. 1933
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       B.A. Venemans 10 sept. 1933-2 mei 1943 (vanaf 22 jan. 1933 als 
hulppredikant)

       J. Blonet 9 mei 1943-11 jan. 1948

   Leeuwarden, 6 april 1928 - 15 mei 1946
       Dr N.D. van Leeuwen 26 mei 1929-1 juli 1931 (naar nhk)
       J. Diepersloot 24 mei 1934-26 mei 1946

   Makkum, 8 mei 1927 - opgeheven 4.1931
       C. Vermaat tot 23 maart 1928

   Oudemirdum, 28 nov. 1926 - 15 mei 1946
       S.P. Vermeer tot 23 juni 1929
       L. Nieuwpoort (hulpdiensten) 5.1930-15 juni 1931
       E.C.B. Kok 23 mei 1932-20 sept. 1936
       L.Th.A. van der Marel 2 okt. 1938-1942
       P. Verdam 23 mei 1943-12 okt. 1947

   Overijssel
       Enschede, 19 dec. 1929 - 31 maart 1946
       J.C. Aalders 4 okt. 1931-20 maart 1936 (naar nhk)
       L. Overduin 5 sept. 1937-1 mei 1966 
       L.Th.A. van der Marel 1942-8.1945 (daarna algemeen secretaris 

cicsa)

   Gelderland
       Arnhem, 13 feb. 1929 - 11 maart 1944
       P. van der Vloed 29 juni 1930-25 sept. 1932

   Utrecht
       Amersfoort, 23 jan. 1927-15 mei 1946
       J. van der Woude 4 juni 1928-26 mei 1930
       H.C. van den Brink 1 maart 1931-1 sept. 1932 (emeritus, 7.1942 

naar nhk)
       G.F.W. Herngreen 18 sept. 1938-12 sept. 1943

   Baarn, 28 nov. 1926 - opgeheven 1940
       C. Vermaat 1 april 1928-14 jan. 1934
       C.J.I. Sluyk 24 maart 1938-21 jan. 1939 (†)

   Tienhoven, 3 okt. 1926 - 8 dec. 1946 (vereniging later wegens verzet 
van de plaatselijke Hervormde Gemeente)

       E.L. Smelik tot 2 sept. 1928 
       M. Fokkema (schoolhoofd) (hulpdiensten) 1 mei 1929-1 maart 
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1932
       G. Ubbink (icm Utrecht) 18 aug. 1928-27 sept. 1942 
       K.H. Kroon (hulppredikant) 1 sept. 1932-10 dec. 1933
       C.A. de Ridder (icm Utrecht) 1 jan. 1943-1 aug. 1945 
       J. Blonet (hulppredikant icm Santpoort) 1 sept. 1941-1943

   Utrecht, 14 dec. 1927 - 1 juli 1946
       G. Ubbink (icm Tienhoven) 18 aug. 1928-27 sept. 1942
       H. van der Linde (hervormd kandidaat) (hulpdiensten) 1 sept. 

1942-31 dec. 1943 
       C.A. de Ridder (icm Tienhoven) 1 jan. 1943-1 aug. 1945 (daarna 

tot 1 jan. 1947 legerpredikant)
       D. van der Plas 3 sept. 1945-30 sept. 1958

   Noord-Holland
       Amstelveen, 1 juli 1928 - 15 mei 1946
       Dr C. Koppenaal 15 sept. 1929-7 juni 1931 (†)
       M. Hinlopen, hulppredikant vanaf 25-1-1932 icm Rotterdam
       M. Hinlopen 30 mei 1932-15 mei 1946

   Amsterdam-Centrum, 7 okt. 1926 - 15 mei 1946
       J.C. Aalders 27 maart 1927-4 okt. 1931
       J. ter Schegget 17 sept. 1933-27 sept. 1953

   Amsterdam-Zuid, 17 maart 1926 (1e kerk in hv) - 15 mei 1946
       J.J. Buskes jr 23 mei 1926-19 maart 1929   
       Dr J.G. Geelkerken tot 15 sept. 1946
       S.P. Vermeer 23 juni 1929-15 maart 1932 (naar nhk)
       J.J. Buskes jr 4 sept. 1932-23 okt. 1938
       Dr E.L. Smelik 17 sept. 1939-15 feb. 1949
       W.E. van Duin (voor West) 16 okt. 1927-25 maart 1928 
       H.A.C. Hildering (miss. dienst China/Java) 7 mei 1930-31 dec. 

1939

   Amsterdam-West, 11 dec. 1927 (Uit Amsterdam-Zuid) - opgeheven 
1 jan. 1936

       W.E. van Duin 25 maart 1928-1 maart 1934 (emeritus)

   Andijk, 29 april 1928 - 15 mei 1946
       J. Diepersloot 16 juni 1930-15 mei 1934
       K.H. Kroon 27 juli 1934-31 dec. 1936
       G.L.I. Stockmann (hulpdiensten) 29 okt. 1944-23 sept. 1945 

daarna predikant tot 1 juli 1946

14 Bijlagen 22-10-2012, 21:31297



298                                                                                       bijlagen

   Bussum, 19 feb. 1928 - 15 mei 1946
       G.W. van Deth 4 juni 1930-12 okt. 1938
       E.C.B. Kok 22 jan. 1939-21 sept. 1947

   Haarlem, 27 feb. 1927 - 15 mei 1946
       P.A.E. Sillevis Smitt 6 nov. 1927-20 juni 1937 (†)
       G.W. van Deth 12 okt. 1938-2 juni 1946

   Hilversum, 26 feb. 1928 - 15 mei 1946
       J. van der Woude 26 mei 1930-11.1936 (naar Protestantse Kerk 

in Nederlands Indië)
       E.L. Smelik 25 feb. 1937-20 sept. 1939
       P.G. van den Hooff 6 feb. 1940-15 nov. 1966

   Oosterend (Texel), 18 dec. 1927 - terug naar de Gereformeerde Kerk 
12 maart 1950, maar meerderheid leden stapte over naar nhk 
in 1946

       J.J. Buskes jr 24 maart 1929-4 sept. 1932
       E.C.B. Kok 20 sept. 1936-22 jan. 1939
       D. van der Plas 8 juni 1941-3 sept. 1945
       G.M.J. Winter 30 sept. 1945-4 juli 1948

   Santpoort, 19 mei 1929 - 15 mei 1946
       J. Blonet (hulppredikant icm Tienhoven) 1 sept. 1941-1943

   Zaandam, 15 mei 1927 - 15 mei 1946
       G.W. van Deth 30 okt. 1927-4 juni 1930
       P.G. van den Hooff 31 maart 1932-13 dec. 1936
       C.A. de Ridder 15 mei 1938-1 jan. 1943

   Zandvoort, 17 juli 1926 (2e kerk in hv) -1943 (wegens evacuatie 
opgeheven)

       H.C. van den Brink tot 14 okt. 1928
       P. van der Vloed 25 sept. 1932-1942

   Zuid-Holland
       ‘s-Gravenhage, 10 april 1927 - 15 mei 1946
       H. Hasper 4 maart 1928-15 mei 1946 (wachtgeld), 14 sept. 1951 

(emeritaat)

   Leiden-Noordwijk, 30 mei 1928 - 15 mei 1946
       H.C. van den Brink 17 okt. 1928-1 maart 1931
       K.H. Kroon (hulpdiensten) 10 dec. 1933-1 aug. 1934
       K.H. Kroon 28 nov. 1937-12 juli 1942 (naar nhk)
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        B.A. Venemans 2 mei 1943-13 april 1947

   Rotterdam, 6 feb. 1927 - 15 mei 1946
       E.L. Smelik 2 sept. 1928-25 feb. 1937 
       M. Hinlopen (hulppredikant, icm Amstelveen) 25 jan. 1932-30 

mei 1932
       J.J. Buskes jr 3 nov. 1938-16 mei 1943 (naar nhk)
       G.F.W. Herngreen 19 sept. 1943-15 mei 1946

   Zeeland
       Middelburg, 22 jan. 1928 - 15 mei 1946
       L. Nieuwpoort 21 dec. 1931-10 sept. 1934 (naar Protestantse Kerk 

in Nederlands Indië)
       P.G. van den Hooff 13 dec. 1936-6 feb. 1940

   Predikanten in algemene dienst
       Dr J.G. Ubbink 5 okt. 1938-28 feb. 1940 (naar nhk)
       Dr C. Koppenaal 14 juni 1926- 15 sept. 1929
       P. van der Vloed 1942-? mei 1943 (naar nhk)

Bijlage 10
Overzicht van de predikanten van het Hersteld 
Verband

Ik dank Atze Herder (Johannesburg, Zuid-Afrika), die mij deze gege-
vens ter beschikking stelde en toestond ze voor publicatie te gebruiken. 
Hier en daar zijn ze door mij aangevuld of gecorrigeerd. Voor aanvul-
lingen en correcties houd ik me aanbevolen.

Johannes Christiaan Aalders, ∗ 25 sept. 1881, vu, ’s-Gravenmoer 
10 feb. 1907, Beetgum 7 nov. 1909, Bunschoten-Spakenburg B 17 
juni 1917, Batavia 22 dec. 1918, Schoonhoven en Willige Langerak 
19 juli 1925, hv 18 okt. 1926, Amsterdam-Centrum 27 maart 1927, 
Enschede 4 okt. 1931, nhk 20 maart 1936, Haarlem (hulppredikant) 
16 okt. 1937, Amsterdam (evangelisatie) 1 juni 1938, emeritus 1 
okt. 1946, ziekenhuispredikant ‘s-Gravenhage 1 nov. 1946-1950, 
† 12 feb. 1966

Jan Blonet, ∗ 9 april 1916, ruu, Santpoort icm Tienhoven (hulp-
predikant) 1 sept. 1941, Harkema-Opeinde na 31-10-1943, Goënga 
c.a. 11 jan. 1948, Dedemsvaart 26 okt. 1952, Overschie 14 jan. 1962, 
emeritus 1 mei 1981, Hillegersberg (Bijstand in het pastoraat) 1 aug. 
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1981-? , † 23 juni 2000

Hendrik Christiaan van den Brink, ∗ 13 nov. 1866, vu, Rinsumageest 
3 sept. 1893, Heeg 15 nov. 1896, Rotterdam 11 nov. 1900, Dieren 2 
juni 1912, Zandvoort 22 okt. 1919, afgezet 20 juli 1926, hv, Leiden 
14 okt. 1928, Amersfoort 1 maart 1931, emeritus 1 sept. 1932, nhk 
7.1942, aanzoek lidmaatschap Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
1.1947, † 19 april 1947

Johannes Jacobus Buskes jr, ∗ 16 sept. 1899, vu, Oosterend 9 maart 
1924, Amsterdam-Zuid (hv) 23 mei 1926, Oosterend 24 maart 
1929, Amsterdam-Zuid 4 sept. 1932, Rotterdam 3 nov. 1938, ambt 
neergelegd 16 mei 1943, nhk 1 juli 1943, Amsterdam (werk onder 
de arbeiders) 12 sept. 1943, (idem voor de ziekenhuizen) 1954, 
emeritus 1 okt. 1961, † 9 maart 1980

Gerrit Willem van Deth, ∗ 21 mei 1898, vu, Bloemendaal (hulp-
predikant) 30 aug. 1925, hv, Zaandam 30 okt. 1927, Bussum 4 juni 
1930, Haarlem 12 okt. 1938, Bloemendaal (bijzonder werk) 2 juni 
1946, † 15 jan. 1957

Jacob Diepersloot, ∗ 17 okt. 1902, vu, Andijk 15 juni 1930, Leeu-
warden 24 mei 1934, Assen 26 mei 1946, Delfshaven 24 juli 1949, 
emeritus 1 mei 1968, † 19 mei 1982

Willem Eliza van Duin, 11 okt. 1883, vu, Ouddorp 4 juni 1909, 
Bolnes 6 april 1913, Bleiswijk 24 dec. 1916, Haarlemmermeer-Oost-
zijde 19 maart 1922, afgezet 7 dec. 1926, hv, Amsterdam-Zuid (voor 
West) 16 okt. 1927, Amsterdam-West 25 maart 1928, emeritus 1 
maart 1934, † 20 sept. 1953

Dr. Johannes Gerardus Geelkerken, ∗ 13 juni 1879, vu, Epe 5 feb. 
1911, Overtoom 2 juni 1915, afgezet 17 maart 1926, hv Amsterdam-
Zuid (Overtoom), emeritus 15 sept. 1946, † 3 feb. 1960

Hendrik Hasper, ∗ 14 sept. 1886, vu, Schiermonnikoog 20 okt. 
1912, Oldeboorn 11 nov. 1917, buiten bediening 1 juni 1923, hv 
20 sept. 1927, ‘s-Gravenhage 4 maart 1928, wachtgeld 15 mei 1946, 
emeritus 15 sept. 1951,  † 24 maart 1974

George Friedrich Waldemar Herngreen, ∗ 7 nov. 1914, vu/ruu, 
Amersfoort 18 sept. 1938, Rotterdam 19 sept. 1943, Kralingen 
15 mei 1946, Groningen 3 okt. 1954, ’s-Gravenhage 14 juni 1964, 
Heemstede 15 dec. 1968, emeritus 1 jan. 1973, † 27 sept. 1986
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Hermanus Antonius Christiaan Hildering, ∗ 26 feb. 1898, vu, Am-
sterdam-Zuid (missionaire dienst) 7 mei 1930, Nederlands Zende-
ling genootschap 1 jan. 1940, Oegstgeest (directeur Zendingshuis) 
7.1953, emeritus 1 sept. 1960, Elden (hulpdiensten) 1960-1968, 
† 11 mei 1986

Meindert Hinlopen, ∗ 2 feb. 1907, vu, Rotterdam (hulppredikant) 25 
jan. 1932 i.c.m. Amstelveen, Amstelveen 30 mei 1932, Amstelveen-
Buitenveldert 15 mei 1946, emeritus 1 mei 1972, † 31 mei 1999

Peter Gerrit van den Hooff, ∗ 13 nov. 1901, vu/ruu, Zaandam 29 
maart 1932, Middelburg 13 dec. 1936, Hilversum 6 feb. 1940, 
emeritus 15 nov. 1966, † 19 feb. 1978

Elisa Cornelis Barend Kok, ∗ 16 nov. 1902, vu, Oudemirdum 23 
mei 1932, Oosterend 20 sept. 1936, Bussum 22 jan. 1939, Charlois 
21 sept. 1947, Oudenhoorn 7 juli 1963, emeritus 1 mei 1968, † 5 
juli 1983

Dr. Cornelis Koppenaal, ∗ 1 nov. 1888, vu, Meppel (hulppredikant) 
10.1914-10.1915, Monnickendam 30 maart 1919, losgemaakt 16 
juni 1926, hv, algemene dienst tot 9.1929, Amstelveen 15 sept. 
1929, † 7 juni 1931

Kleijs Hendrik Kroon, ∗ 5 mei 1904, vu/ruu, Tienhoven (hulppre-
dikant) 1 sept. 1932, Leiden (hulppredikant) 10 dec. 1933, Andijk 
29 juli 1934, Leiden-Noordwijk 28 nov. 1937, nhk 12 juli 1942, 
Amsterdam (hulppredikant) 15 okt. 1942, predikant varende ge-
meente 19 dec. 1945, werk van Kerk en Israel 19 feb. 1950, emeritus 
1 mei 1970, † 20 okt. 1983

Dr. Nicolaas Dirk van Leeuwen, ∗ 13 jan. 1881, vu, Murmerwoude 
15 jan. 1911, Harkema-Opeinde 24 okt. 1920, afgezet 11 nov. 1927, 
hv, Leeuwarden 26 mei 1929, nhk 1 juli 1931, Holysloot en Uitdam 
22 nov. 1931, emeritus 1 april 1951, † 9 maart 1961

Leendert Theodorus Arend van der Marel, ∗ 31 aug. 1909, vu en UvA, 
Oudemirdum 2 okt. 1938, Enschede 1942, Algemeen secretaris 
cicsa 1945, Wesepe 27 april 1947, Alkmaar 25 jan. 1953, emeritus 
1 sept. 1974, † 25 april 1995

Laurens Nieuwpoort, ∗ 16 jan. 1897, vu, Oudemirdum (hulp-
predikant) 5.1930, Middelburg 21 dec. 1931, Ned. Oost Indië 10 
sept. 1934, Menado 11.1934, Djocjakarta 12.1936, ontslag 2 okt. 
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1939, nhk 1940,  Haarlem (hulppredikant) 24 aug. 1941, Naarden 
(Evangelisatie) 1 aug. 1943, Cubaard 6 okt. 1946, emeritus 1 mei 
1962, † 23 dec. 1979

Leendert Overduin, ∗ 21 dec. 1900, vu, Enschede 5 sept. 1937, eme-
ritus 1 mei 1966, † 17 juli 1976

Dirk van der Plas, ∗ 17 feb. 1916, vu en UvA, Oosterend 8 juni 
1941, Utrecht 3 sept. 1945, vanaf 15 mei 1946 predikant voor de 
leiding van het landelijke jeugdwerk, Scheveningen 30 nov. 1958, 
Zeist 16 mei 1971, emeritus 1 mei 1981, † 2 nov. 1990

Dr. Cornelis Antonie de Ridder, ∗ 29 sept. 1912, vu, Zaandam 15 
mei 1938, Utrecht en Tienhoven 1 jan. 1943, leger-predikant 1 
aug. 1945, Genep 2 feb. 1947, Utrecht (studiesecretaris npc) 8 okt. 
1961, wetenschappelijk hoofdmedewerker UvA 1 okt. 1965, † 16 
okt. 1966

Jan ter Schegget, ∗ 6 aug. 1898, vu, Harkema-Opeinde 8 sept. 1929, 
Amsterdam-Centrum 17 sept. 1933, Amsterdam-Watergraafsmeer 
27 sept. 1953, emeritus 1 okt. 1963, † 9 nov. 1968

Petrus Abraham Elisa Sillevis Smitt, ∗ 16 nov. 1901, vu, Haarlem 
6 nov. 1927, † 20 juni 1937

Cornelis Johannes Izaäk Sluijk, ∗ 3 dec. 1870, ruu, Doerdjela (hulp-
predikant) 11 juni 1897, toegevoegd aan hulpprediker Haroekoe 
1897, Tanawangko 1898, Loleh 1904, met verlof naar Nederland 
1905, Batjan tevens waarnemend predikant Ternate 1908, Doe-
tinchem (nhk, hulppredikant voor Gaanderen) 1910-1 aug. 1913, 
bibliothecaris Winterswijk, hv 15 nov. 1937, Baarn 24 maart 1938, 
† 21 jan. 1939

Dr. Evert Louis Smelik, ∗ 8 sept. 1900, vu, Bloemendaal (hulppre-
dikant) 15 juli 1924, Tienhoven 6 dec. 1925, afgezet 30 sept. 1926, 
hv, Rotterdam 2 sept. 1928, Hilversum 25 feb. 1937, Amsterdam-
Zuid 17 sept. 1939, hoogleraar UvA 15 feb. 1949, emeritus 13 sept. 
1967, † 22 feb. 1985

Georg Leo Ignatius Stockmann, ∗ 3 aug. 1906, Grootseminarie Drie-
bergen-Rijsenburg, rk Priesterwijding 15 juli 1931, Kapelaan te 
Deurningen en Wageningen, assistent te Groningen en Wolvega 
8.1942, uit Rooms-Katholieke Kerk 1943, Andijk 23 sept. 1945 
(vanaf 29 okt. 1944 als hulppredikant), Garsthuizen 23 maart 1947, 
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Siddeburen 13 nov. 1949, Ried en Boer en Dongjum 30 juni 1968, 
emeritus 1 mei 1972, † 6 juli 1989

Dr. Gerard Ubbink, ∗ 30 april 1900, vu, Zweeloo 20 dec. 1925, 
ontheven 13 juli 1928, hv, Tienhoven en Utrecht 15 aug. 1928, 
predikantstaak neergelegd 27 sept. 1942, ambt neergelegd 15 okt. 
1943, directeur Gelders Psychologisch Instituut Arnhem 1950, 
† 28 okt. 1989

Dr. Johan Gerhard Ubbink, ∗ 18 feb. 1875, vu, Oosternijkerk 20 
maart 1904, Monnickendam 16 feb. 1913, Zevenhoven 30 juni 
1918, afgezet 14 juni 1932, hv, algemene dienst 5 okt. 1938, ambt 
neergelegd 28 feb. 1940, nhk ca 13 maart 1940, Leiden (hulppre-
dikant) 1940, † 31 okt. 1944

Dr. Bernard Albert Venemans, ∗ 26 sept. 1908, vu, Harkema-Op-
einde (hulppredikant) 22 jan. 1933, predikant 10 sept. 1933, Lei-
den-Noordwijk 2 mei 1943, Ransdorp 13 april 1947, Purmerend 
24 april 1949, Edam (evangelisatie) 4 juni 1967, emeritus 1 okt. 
1973, † 4 aug. 1992

Pieter Verdam, ∗ 26 jan. 1920, ruu, Oudemirdum 23 mei 1943, 
Wijnjeterp 12 okt. 1947, predikant in Algemene Dienst voor bij-
zondere werkzaamheden classis Heerenveen 1 april 1950, predi-
kant geestelijke en maatschappelijke opbouw in Oost-Friesland 25 
juli 1954, secretaris Bond voor Evangelisaties in en ten bate nhk 
4 okt. 1959, Hengelo 3 sept. 1961, leraar godsdienst Enschede 1 
aug. 1972, † 20 juni 1992

Cornelis Vermaat, ∗ 25 nov. 1874, vu, Paesens 28 nov. 1900, Mak-
kum, 18 aug. 1907, afgezet 4 mei 1927, hv, Baarn 1 april 1928, ambt 
neergelegd 15 jan. 1934, † 4 maart 1960

Simon Petrus Vermeer, ∗ 14 juni 1893, vu, Oudemirdum 2 sept. 
1923, geschorst 27 nov. 1926, hv, Amsterdam-Zuid 23 juni 1929, 
nhk 15 maart 1932, Oudenhoorn 2 okt. 1932, Oosterbierum 6 feb. 
1938, Slochteren 7 sept. 1947, emeritus 1 mei 1959, bijstand in het 
pastoraat Leermans en te Rijsoord, † 11 feb. 1978

Pieter van der Vloed, ∗ 21 feb. 1900, vu, Arnhem 29 juni 1930, 
Zandvoort 25 sept. 1932, algemene dienst 1942, 8 juli 1943 nhk, 
ziekenhuispredikant Rotterdam (diaconnessenhuis) 1943, Vlaar-
dingen 27 jan. 1946, emeritus 1 mei 1965, 1 mei 1965-1972 bijstand 
in het pastoraat Zandvoort,  † 23 april 1975
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Gerardus Martinus Johannes Winter, ∗ 25 dec. 1913, vu, Oosterend 
30 sept. 1945, Rijk 4 juli 1948, tevens reserve-legerpredikant 1951 
tot 1 april 1979, Hillegersberg 29 nov. 1953, tevens deeltijds-docent 
godsdienst te Rotterdam 1956 tot 1 april 1979, emeritus 1 april 
1979, † 5 juli 1998

Jan van der Woude, ∗ 20 sept. 1896, vu, Amersfoort 4 juni 1928, 
Hilversum 26 mei 1930, Indische Staatskerk 1936, Koetaradja 
11.1936, Soerakarta 1937, Malang 1 juli 1940, † Malang 3 april 
1944 (in oorlogskamp).
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Bijlage 11a
Kerken, instituering en opheffing

Amersfoort 23 jan. 1927 1946
Amstelveen 1 juli 1928 1946
Amsterdam-Centrum 7 okt. 1926 1946
Amsterdam-West 11 dec. 1927 1936
Amsterdam-Zuid 17 maart 1926 1946
Andijk 29 apr. 1928 1946
Arnhem 13 feb. 1929 1943
Baarn 28 nov. 1926 1940
Bussum 11 feb. 1928 1946
Enschede 10 apr. 1927 1946
Gravenhage 19 dec. 1929 1946
Haarlem 27 feb. 1927 1946
Harkema-Opeinde 13 nov. 1927 1946
Hilversum 26 feb. 1928 1946
Leeuwarden 6 apr. 1928 1946
Leiden-Noordwijk 30 mei 1928 1946
Makkum 8 mei 1927 1931
Middelburg 22 jan. 1928 1946
Oosterend (Texel) 18 dec. 1927 niet 
Oudemirdum 28 nov. 1926 1946
Rotterdam 6 feb. 1927 1946
Santpoort 19 mei 1929 1946
Tienhoven 3 okt. 1926 1946
Utrecht 27 nov. 1927 1946
Zaandam 15 mei 1927 1946
Zandvoort 17 juli 1926 1944
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Kerk 1927 1927 * 1928 1929 1930 1931 1931 ** 1932 1933 
Amersfoort 80 40 86 138 151 156 70 156 146 
Amstelveen   72 85 93 99 56 107 115 
Amsterdam-Centrum 506 321 564 598 568 503 298 504 472
Amsterdam-West 254 140 280 295 299 296 160 293 267 
Amsterdam-Zuid 3.050 1.500 2.700 2.700 2.700 2.700 1.300 2.200 2.200 
Andijk   65 71 81 95 43 103 110 
Arnhem    51 49 50 35 42 35 
Baarn 57 32 66 76 73 72 37 73 80 
Bussum   51 69 92 97 52 97 122 
Enschede     51 58 29 75 73
Gravenhage 152 79 170 187 190 222 129 240 209
Haarlem 86 51 130 160 171 166 99 162 208
Harkema-Opeinde 300 80 300 425 525 500 114 573 575
Hilversum   55 77 106 127 68 174 185
Leeuwarden   73 97 101 77 35 85 97
Leiden-Noordwijk   65 87 78 88  85 94
Makkum 35 18 32 25 25
Middelburg   40 42 42 52 30 60 66
Oosterend (Texel) 120 120 162 188 188 208 98 217 225
Oudemirdum 185 86 186 192 190 190 90 203 223
Rotterdam 241 126 289 323 325 320 170 320 300
Santpoort    51 49 42 21 54 59
Tienhoven 129 51 106 102 102 100 40 109 110
Utrecht 75 34 49 111 107 113 65 150 151
Zaandam 99 48 123 123 103 105 57 137 174
Zandvoort 123 57 117 113 126 116 57 100 100
 5.492 2.743 5.781 6.386 6.585 6.552 3.153 6.319 6.396

1927* = belijdende leden
1931** = belijdende leden

Bijlage 11b
Overzicht van ledenaantallen 1927-1933
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Kerk 1927 1927 * 1928 1929 1930 1931 1931 ** 1932 1933 
Amersfoort 80 40 86 138 151 156 70 156 146 
Amstelveen   72 85 93 99 56 107 115 
Amsterdam-Centrum 506 321 564 598 568 503 298 504 472
Amsterdam-West 254 140 280 295 299 296 160 293 267 
Amsterdam-Zuid 3.050 1.500 2.700 2.700 2.700 2.700 1.300 2.200 2.200 
Andijk   65 71 81 95 43 103 110 
Arnhem    51 49 50 35 42 35 
Baarn 57 32 66 76 73 72 37 73 80 
Bussum   51 69 92 97 52 97 122 
Enschede     51 58 29 75 73
Gravenhage 152 79 170 187 190 222 129 240 209
Haarlem 86 51 130 160 171 166 99 162 208
Harkema-Opeinde 300 80 300 425 525 500 114 573 575
Hilversum   55 77 106 127 68 174 185
Leeuwarden   73 97 101 77 35 85 97
Leiden-Noordwijk   65 87 78 88  85 94
Makkum 35 18 32 25 25
Middelburg   40 42 42 52 30 60 66
Oosterend (Texel) 120 120 162 188 188 208 98 217 225
Oudemirdum 185 86 186 192 190 190 90 203 223
Rotterdam 241 126 289 323 325 320 170 320 300
Santpoort    51 49 42 21 54 59
Tienhoven 129 51 106 102 102 100 40 109 110
Utrecht 75 34 49 111 107 113 65 150 151
Zaandam 99 48 123 123 103 105 57 137 174
Zandvoort 123 57 117 113 126 116 57 100 100
 5.492 2.743 5.781 6.386 6.585 6.552 3.153 6.319 6.396

1927* = belijdende leden
1931** = belijdende leden
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Kerk 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 ***
Amersfoort 153 160 151 152 143 152 157 177 94
Amstelveen 147 172 205 241 262 273 265 307 126
Amsterdam-Centrum 485 501 535 564 597 608 625 619 376
Amsterdam-West 223 190
Amsterdam-Zuid 2.200 2.376 2.376 2.376 2.376 2.412 2.370 144
Andijk 112 97 90 84 81 84 79 89 37
Arnhem 35 35 29 24 24 24 17
Baarn 76 73 63 62 62 48
Bussum 135 142 146 160 163 179 207 211 123
Enschede 78 76 60 75 107 127 128 134 72
Gravenhage 208 214 223 209 232 217 167 158 113
Haarlem 216 228 230 236 255 297 303 318 117
Harkema-Opeinde 600 600 600 600 600 600 600 600 131
Hilversum 201 209 194 204 212 191 208 212 117
Leeuwarden 108 144 157 159 164 183 186 195 92
Leiden-Noordwijk 99 102 103 121 125 150 152 163 99
Makkum
Middelburg 72 83 80 82 84 85 70 62 37
Oosterend (Texel) 227 229 241 242 259 247 248 262 135
Oudemirdum 230 234 234 243 246 245 238 235 83
Rotterdam 333 335 350 350 349 368 371 381 227
Santpoort 67 67 71 75 65 69 68 68 39
Tienhoven 107 102 103 89 82 82 75 91 37
Utrecht 152 158 160 186 188 204 194 190 100
Zaandam 190 208 227 227 240 247 248 248 123
Zandvoort 100 100 103 97 92 82 92 97 57
 6.554 6.659 6.731 6..858 7008 7.138 7.110 7.187 3.687

1941*** = belijdende leden

Bijlage 11c
Overzicht van ledenaantallen 1934-1941
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Kerk 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 ***
Amersfoort 153 160 151 152 143 152 157 177 94
Amstelveen 147 172 205 241 262 273 265 307 126
Amsterdam-Centrum 485 501 535 564 597 608 625 619 376
Amsterdam-West 223 190
Amsterdam-Zuid 2.200 2.376 2.376 2.376 2.376 2.412 2.370 144
Andijk 112 97 90 84 81 84 79 89 37
Arnhem 35 35 29 24 24 24 17
Baarn 76 73 63 62 62 48
Bussum 135 142 146 160 163 179 207 211 123
Enschede 78 76 60 75 107 127 128 134 72
Gravenhage 208 214 223 209 232 217 167 158 113
Haarlem 216 228 230 236 255 297 303 318 117
Harkema-Opeinde 600 600 600 600 600 600 600 600 131
Hilversum 201 209 194 204 212 191 208 212 117
Leeuwarden 108 144 157 159 164 183 186 195 92
Leiden-Noordwijk 99 102 103 121 125 150 152 163 99
Makkum
Middelburg 72 83 80 82 84 85 70 62 37
Oosterend (Texel) 227 229 241 242 259 247 248 262 135
Oudemirdum 230 234 234 243 246 245 238 235 83
Rotterdam 333 335 350 350 349 368 371 381 227
Santpoort 67 67 71 75 65 69 68 68 39
Tienhoven 107 102 103 89 82 82 75 91 37
Utrecht 152 158 160 186 188 204 194 190 100
Zaandam 190 208 227 227 240 247 248 248 123
Zandvoort 100 100 103 97 92 82 92 97 57
 6.554 6.659 6.731 6..858 7008 7.138 7.110 7.187 3.687

1941*** = belijdende leden
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Aalders, J.C. 1881 1936 nh 1926 predikant vu
Blonet, J. 1916 1946 nh 1943 uit eigen kring ruu
Brink, H.C. van den 1866 1940 nh, emeritus 1926 predikant vu
Buskes, J.J. 1899 1943 nh 1926 predikant vu
Deth, G.W. Van 1898 1946 nh 1927 student vu
Diepersloot, J. 1902 1946 nh 1930 student vu
Duin, W.E. van 1883 1946 nh 1926 predikant vu
Geelkerken, J.G. 1879 1946 nh 1926 predikant vu
Hasper, H. 1886 1946 nh 1926 predikant vu
Herngreen, G.F.W. 1914 1946 nh 1938 uit eigen kring vu+ruu
Hildering, H.A.C. 1898 1940 nh 1930 zendingspred. vu
Hinlopen, M. 1907 1946 nh 1932 student vu
Hooff, P.G. van den 1901 1946 nh 1932 student vu+ruu
Kok, E.C.B. 1902 1946 nh 1932 student vu+ruu
Koppenaal, C. 1888 1930 overleden 1926 predikant vu
Kroon, K.H. 1904 1942 nh 1934 student vu+ruu
Leeuwen, N.D. 1881 1931 nh 1927 predikant vu
Marel, L.Th.A. v.d. 1909 1946 nh, docent 1938 student vu+ UvA
Nieuwpoort, L. 1897 1934 Indie 1934 student vu+ruu
Overduin, L. 1900 1946 nh 1937 naoogst vu
Plas, D. v.d. 1916 1946 nh 1941 uit eigen kring vu+UvA
Ridder, C.A. de 1912 1946 nh, legerpredikant 1938 naoogst vu+ruu
Schegget, J. ter 1898 1946 nh 1929 student vu
Sluyk, C.J.I. 1870 1938 overleden 1938 naoogst ruu
Smelik, E.L. 1900 1946 nh 1926 predikant vu
Smitt, P.A.E. Sillevis 1901 1936 overleden 1927 student vu
Stockmann, G.J.I. 1906 1946 nh 1945 rk Seminarie
Ubbink, G. 1900 1943 nh, ambt neergel. 1928 predikant vu
Ubbink, J.G. 1875 1940 nh 1938 predikant vu
Venemans, B.A. 1908 1946 nh 1933 student vu
Verdam, P. 1920 1946 nh 1943 uit eigen kring ruu
Vermaat, C. 1874 1934 nh, ambt neergel. 1926 predikant vu
Vermeer, S.P. 1893 1932 nh 1926 predikant vu
Vloed, P.v.d. 1900 1943 nh 1930 student vu
Winter, G.M.J. 1913 1946 nh 1945 uit eigen kring vu
Woude, J. van der 1896 1936 Indië 1928 student vu

Bijlage 12
Overzicht van predikanten

Naoogst In later tijd overgekomen naar het hv
Uit eigen kring Opgegroeid in de kring van het hv
ruu Rijksuniversiteit Utrecht
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Aalders, J.C. 1881 1936 nh 1926 predikant vu
Blonet, J. 1916 1946 nh 1943 uit eigen kring ruu
Brink, H.C. van den 1866 1940 nh, emeritus 1926 predikant vu
Buskes, J.J. 1899 1943 nh 1926 predikant vu
Deth, G.W. Van 1898 1946 nh 1927 student vu
Diepersloot, J. 1902 1946 nh 1930 student vu
Duin, W.E. van 1883 1946 nh 1926 predikant vu
Geelkerken, J.G. 1879 1946 nh 1926 predikant vu
Hasper, H. 1886 1946 nh 1926 predikant vu
Herngreen, G.F.W. 1914 1946 nh 1938 uit eigen kring vu+ruu
Hildering, H.A.C. 1898 1940 nh 1930 zendingspred. vu
Hinlopen, M. 1907 1946 nh 1932 student vu
Hooff, P.G. van den 1901 1946 nh 1932 student vu+ruu
Kok, E.C.B. 1902 1946 nh 1932 student vu+ruu
Koppenaal, C. 1888 1930 overleden 1926 predikant vu
Kroon, K.H. 1904 1942 nh 1934 student vu+ruu
Leeuwen, N.D. 1881 1931 nh 1927 predikant vu
Marel, L.Th.A. v.d. 1909 1946 nh, docent 1938 student vu+ UvA
Nieuwpoort, L. 1897 1934 Indie 1934 student vu+ruu
Overduin, L. 1900 1946 nh 1937 naoogst vu
Plas, D. v.d. 1916 1946 nh 1941 uit eigen kring vu+UvA
Ridder, C.A. de 1912 1946 nh, legerpredikant 1938 naoogst vu+ruu
Schegget, J. ter 1898 1946 nh 1929 student vu
Sluyk, C.J.I. 1870 1938 overleden 1938 naoogst ruu
Smelik, E.L. 1900 1946 nh 1926 predikant vu
Smitt, P.A.E. Sillevis 1901 1936 overleden 1927 student vu
Stockmann, G.J.I. 1906 1946 nh 1945 rk Seminarie
Ubbink, G. 1900 1943 nh, ambt neergel. 1928 predikant vu
Ubbink, J.G. 1875 1940 nh 1938 predikant vu
Venemans, B.A. 1908 1946 nh 1933 student vu
Verdam, P. 1920 1946 nh 1943 uit eigen kring ruu
Vermaat, C. 1874 1934 nh, ambt neergel. 1926 predikant vu
Vermeer, S.P. 1893 1932 nh 1926 predikant vu
Vloed, P.v.d. 1900 1943 nh 1930 student vu
Winter, G.M.J. 1913 1946 nh 1945 uit eigen kring vu
Woude, J. van der 1896 1936 Indië 1928 student vu
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Bijlage 13
Enkele oplagecijfers

1931      1.300
1932   1.200   1.150
1933   800   1.031
1934      902
1935 1.000  700 2.500 3.500 816
1936 950  600 3.500 3.200 798
1937 950 6.200 600/800  2.900 716
1938 900 1.700   2.900 714
1939 900 1.100   2.850 615
1940 900 975  4.000 2.800
1941 900    3.000
1942     3.300
1943   2.250  3.500
1944   3.450
1945   4.000

Deze cijfers zijn ontleend aan George Harinck, De Reformatie. 
Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 
(Baarn1933) Bijlage iv. Enkele oplage cijfers = blz 443. 
Waar het gaat om de cijfers van Woord en Geest zijn  deze ontleend 
aan de jaarlijkse accountantsrapporten, aanwezig in het Archief 
Geelkerken.
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ag Archief Geelkerken
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Archief FdG Archief van de Faculteit der Godgeleerdheid aan de 
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Archief gke Archief van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven
arp Anti Revolutionaire Partij 
asc Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse 

Hervormde Kerk
Assen Buitengewone generale synode van de Gereformeer-

de Kerken in Nederland, gehouden te Assen in 1926
bhic Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-Herto-
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dko Kerkorde van de synode van Dordrecht 1618-1619
FdG Faculteit der Godgeleerdheid
fqi Fides Quaerit Intellectum
ga Gemeentearchief
gkn Gereformeerde Kerken in Nederland
hdc Historisch Documentatie Centrum voor het Neder-

lands Protestantisme (1800-heden) Universiteitsbibli-
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hua Het Utrechts Archief
hv Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 

Verband) 
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logische Universiteit
ko Kerkorde
mnl Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
nbg Nederlands Bijbelgenootschap
ncsv Nederlandse Christen Studenten Vereniging
nddd Nil Desperandum Deo Duce
ngb Nederlandse Geloofsbelijdenis
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nhk Nederlandse Hervormde Kerk
or Oecumenische Raad 
Oud Verband Gereformeerde Kerken die zich aan Assen confor-

meerden
ov Oud Verband
rhce Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
saa Stadsarchief Amsterdam
sagv Streekarchief Gooi en Vechtstreek
ssr Societas Studiosorum Reformatorum
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