
29Toelichting

Hieronder volgen vier fragmenten uit de roman Wat eeuwig zeker is … 
van Bernard van Bergen uit 1935.1 Achter dit pseudoniem ging G. Meynen 
(1908-1969) schuil, van 1929 tot 1935 student in de theologie aan de Vrije 
Universiteit (vu). Hij wilde per se dat hij niet bekend zou worden als de 
schrijver, zo blijkt uit de correspondentie met J. Steunenberg van uitgeverij 
Kok in Kampen.2 Zijn loopbaan als predikant, die op het moment van zijn 
eerste contacten met Kok nog niet begonnen was, moest vrij zijn van alle 
commentaar op deze hobby. Toen het boek in november 1935 verscheen 
was Meynen kort daarvoor, op 29 september, bevestigd als gereformeerd 
predikant van Visvliet, op de grens van Groningen en Friesland.
 Op het omslag staat, enigszins luidruchtig, vermeld: ’n roman over het 
Studentenleven aan de v.u. Die ‘ondertitel’ was kennelijk alleen voor de 
reclame, want op de titelpagina komt hij niet voor. Het was dan ook niet 
het idee van Meynen zelf, maar van J. Steunenberg. Dat zou Meynen nog 
opbreken. Want meer dan één recensent wees erop dat deze vlag de lading 
niet dekte. Natuurlijk, het boek gaat over de belevenissen van Kees van 
Marle, zoon van een predikant, en student in de theologie aan de vu. Maar 
dat alles vormt slechts het decor van het toneel waarop de student zijn 
existentiële worstelingen beleeft. De recensent van De Reformatie verwees 
naar de foto op het omslag, waarop men wel de ramen van het vu-gebouw 
aan de Keizersgracht ziet, maar niet naar binnen kan kijken. Dat was sym-
bolisch, want over het studentenleven aan de vu leert men niet zoveel uit 
deze roman. De recensent was echter door Steunenberg op het verkeerde 
spoor gezet. Zo ook W. Baas die een recensie schreef voor de Calvinisti-
sche Studentenbladen en de aankondiging van de uitgever misleidend vond. 
Daarin stond dat de roman ging over ‘het hedendaagsche studentenleven, 
de nood der candidaten en de mentaliteit van het Gereformeerde volk en 
zijn leiders’.3 Commerciële belangen wogen zwaarder dan de juistheid van 
de mededeling op het omslag en in de aankondiging. Meynen betreurde dat 
omslag dan ook. Zijn boek gaat over de worsteling met het roepingsbesef 
van de (aanstaande) predikant. Volgens de familie is het boek deels autobio-
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Foto van de stofomslag van de roman Wat eeuwig zeker is .... 
met de verwarrende ondertitel.
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grafisch. Meynen heeft het, net als de hoofdpersoon, in zijn studentenjaren 
niet gemakkelijk gehad.

Voor wie aan de vu theologie studeerde, was niet de godsdienst voorwerp 
van studie, maar God, voor zover Hij zich geopenbaard heeft. En het is geen 
mens geraden Gods Woord te verkondigen als hij daartoe niet geroepen was, 
zo vond men. Ben ik wel geroepen? Vooral onder de afgescheidenen woog 
deze vraag zwaar. Dolerenden waren in het algemeen minder bevindelijk 
ingesteld. Toch was het ook in die kring een belangrijke kwestie. De vraag 
was en is natuurlijk, hoe men zal weten dat men geroepen is.
 Het lijkt er op dat Meynen een enigszins bevindelijke inslag had. In bij-
zondere gebeurtenissen worden aanwijzingen van God gezien. Maar dat is 
tegelijkertijd het probleem waartegen Meynen zich verzet. Het boek wil er 
tegen waarschuwen daar al te veel waarde aan te hechten. In die zin is hij 
een typische vertegenwoordiger van de Doleantie, in het algemeen iets ra tio-
na listischer, iets nuchterder ingesteld dan de families die uit de Afscheiding 
voortkwamen. Aan de andere kant ging hij niet mee met hen die zich in die 
jaren tegen alle bevindelijkheid keerden.4

Wat de gekozen fragmenten betreft kan het volgende worden opgemerkt. 
Hoofdpersoon in de roman is, zoals al werd opgemerkt, theologisch student 
Kees van Marle, zoon van een predikant. De lezer leert hem in het eerste 
fragment kennen als hij nog met zijn eindexamen gymnasium bezig is. Tot 
zijn verbijstering zakt hij daarvoor. Dat wekt de vraag naar zijn roeping tot 
het predikantschap. Is dit geen teken uit de hemel dat het ambt niet voor hem 
is weggelegd? Dat is de centrale vraag van deze roman. Heb ik wel roeping? 
Hierover heeft Kees na thuiskomst van een verblijf bij familie een gesprek 
met zijn vader. Die vraag keert in het tweede fragment terug als zijn verloofde 
Truce enkele jaren later komt te overlijden en hij al dwalend op het kerkhof 
door een diepe vertwijfeling wordt overvallen.5 Met moeite pakt hij na het 
overlijden van Truce zijn studie weer op. Daarbij was onder meer (derde 
fragment) een gesprek met een oudere studievriend van belang. Uiteindelijk, 
het kan niet anders, komt alles goed. Kees doet zijn kandidaatsexamen en 
zijn praeparatoir examen.6 Daarna begint het bange wachten. Zal hij een 
preekverzoek krijgen? Er was in die tijd immers een enorm overschot aan 
kandidaten. Na zijn eerste preekbeurt is alle twijfel echter geweken en kijkt 
hij daar in het laatste fragment de volgende dag dankbaar op terug.

Romanfragmenten

‘Maar U weet toch wel, dat we er allemaal om gevraagd hebben … we hebben 
er toch om gebeden … dat hebt U toch zelf ook gedaan … hoe lost U dat 
dan op, wat hebben we er dan eigenlijk aan?’
 Kees zweeg weer. Met zijn vingers draaide hij wat zenuwachtig aan een 
knoop van zijn jas. In hem was de schier eindeloos gestelde en nu zoo onver-
wacht uitgesproken vraag naar het doel, dat achter dat alles liggen moest.
 ‘Ja Kees, maar je vergeet nu even wat het gebed is. Bidden is maar niet, 
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vandaag iets vragen en het dan morgen krijgen en gebedsverhooring is niet 
dat wij onze wenschen en verlangens dadelijk vervuld zien, maar bidden is 
tenslotte niet anders dan dit, dat wij in alle dingen zeggen: ‘Uw wil geschiede’, 
Uw wil, in kleine en groote dingen, in slagen en zakken, in leven en sterven, 
altijd weer ‘Uw wil’. En als je het zoo ziet, dan is ook dit gebed verhoord en 
zelfs nog ruimer verhoord, dan wij het gevraagd hebben. En dan rusten we 
daar ook in, dat er niets bij geval geschiedt, maar dat alle dingen uit Zijn 
Vaderhand ons toekomen. Zoo nemen we ze aan en zoo eerst weten we dat 
ook dit goed is, vergeet niet Kees … alle dingen werken mede ten goede, 
dengene, die gelooft, die naar Zijn voornemen geroepen is.’
 ‘Maar dat is het nu juist Vader, dat bedoel ik, ben ik wel geroepen en wil 
deze verhindering juist niet zeggen, dat ik geen dominé moet worden?’
 Dominé van Marle schrok. Plotseling gevoelde hij, dat hier meer omging, 
dan hij vermoedde en dat achter deze vragen diepere dingen verborgen lagen. 
Wat was hierop het antwoord? Wat had hij zijn jongen te zeggen, nu deze 
naar zijn roeping vroeg? Was er om roeping gebeden? En de teleurstelling … 
was dat het Goddelijk antwoord? … Was dit al het Goddelijk ‘daarom’ op 
ons menschelijk ‘waarom’? … Had God reeds gesproken ? … Had Kees het 
gevoeld en hij zelf nog niet? … Was zijn zoon hem voor … ? Had hij daaraan 
wel gedacht … geroepen tot den Dienst … dat immers zeggen wilde, door God 
zelf aangewezen worden in levensleiding en in gaven en in verstand … Maar 
dat was immers niet voldoende, daar moest toch ook, ja bovenal bijkomen, 
zij het ook niet zoo hoorbaar, maar dan toch … geroepen als Samuel.7

 Dominé van Marle teekende figuren op een oude enveloppe, hij keek er 
aandachtig naar en zag toch niet wat hij teekende. Als in één blik zag hij voor 
zich zijn jeugd … de school … het gymnasium … den studententijd … hoe had 
hij, in al die jaren, de roeping zelf gevoeld … ? Had hij het zoo uitgesproken 
gevoeld, dat God hem tot dit werk geroepen had? Nee immers … had hij er 
zelf mee geworsteld … was die vraag wel eens recht op hem afgekomen … 
nee, dat niet … en toch … was hij zelf niet geroepen tot dezen wonderlijk 
mooien arbeid … ? Ja, dat wel … natuurlijk was hij geroepen, maar God 
had hem dat langzamerhand doen verstaan. De lust was er geweest en de 
gelegenheid en hij was er in voorspoedig geweest … Hij had het antwoord 
misschien niet zoo rechtstreeks gehoord, maar hij had het wel ontvangen 
… in zijn werk van iederen dag … en nog telkens weer gaf God hem het 
antwoord, dat hij niet tevergeefs arbeidde. Dominé sloeg zijn oogen op. Hij 
gevoelde zich uit de worsteling, die wel kort, maar toch heftig was geweest.
 ‘Kijk eens Kees, ik vind het heel prettig en het doet mijn Vaderhart goed, 
dat je met deze dingen ernst maakt. Maar toch mag je óók hierin niet te 
zwaartillend zijn. In de eerste plaats werkt God niet altijd met het plotselinge, 
maar meestal langs een geleidelijken weg. En bezie in dit licht eens je leven. 
God heeft je een goed verstand gegeven en mij in de gelegenheid gesteld 
om je te laten studeeren. Nu zijn jouw gedachten ook naar het predikambt 
uitgegaan en nu mag je, zooals ik het zie, heusch niet bij den eersten den 
besten tegenslag, dien je in je leven krijgt, direct maar denken, dat dit een 
vingerwijzing Gods is, dat je oorspronkelijke keuze foutief zou zijn geweest. 
Aan God zijn honderden andere dingen mogelijk – indien het al mocht blij-
ken dat je geen predikant mag worden – om je dit duidelijk te maken. En 
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in de tweede plaats – en dat beteekent veel meer – heb je ook hierin te gaan 
den weg van het geloof. Wat niet zeggen wil, dat de geloofsweg een weg is 
zonder tegenslag of moeilijkheid, maar wij moeten juist dan de geloofsvrucht 
toonen, wanneer Hij het anders bestuurt dan wij denken en willen en die 
geloofsvrucht is: geloofsgehoorzaamheid. Wat denk je, dat er van Paulus’ 
zendingswerk terecht gekomen zou zijn, wanneer hij bij al de tegenslagen die 
hij had, maar gedacht had: ik moet zeker maar geen apostel zijn. En dan ligt 
er voor Paulus ook een onverhoord gebed, waarvoor hij zelfs tot driemaal toe 
zeer dringend gebeden heeft, maar dat anderzijds rijk is verhoord, doordat 
hij in geloofsgehoorzaamheid zijn roeping heeft gevolgd, in de vaste over-
tuiging, dat dit woord Gods eeuwig zeker was, toen Hij tot hem persoonlijk 
zei: “Mijn genade is u genoeg …”’8

❦ ❦ ❦

‘Truce … ik kan niet meer … ik wil niet meer … zonder jou …’
 Hij liep al maar door. In hem was de worsteling, de vraag, die nu nog veel 
heftiger op hem aankwam, de vraag naar de roeping. De vraag, of hij nu niet 
duidelijk te hooren kreeg, wat hij jaren geleden al gemeend had, dat hij maar 
geen predikant moest worden. Toen had Vader hem er over heen geholpen en 
Vaders woorden waren, naar zijn gedachten, bewaarheid geworden. Maar 
nu… nu scheen het toch niet zoo te zijn.

❦ ❦ ❦

De Novemberwind gierde door de straten, toen Kees met zijn kraag hoog 
op, op antwoord wachtte, dat op zijn fluiten bij Jos’9 kast10, volgen moest. 
Gelukkig, hij was thuis. Nog maar een paar maanden zou hij in de stad zijn, 
behoefde er eigenlijk niet meer te wezen. Hij zat vlak voor zijn ‘candjes’11 
… ‘welnee, je stoort me absoluut niet, dat wil zeggen, een uurtje kan er best 
af,’ ontving Jos hem vriendelijk en wees Kees een stoel.
 ‘Ja, ’t is een beetje lastig, zie je, maar ’k wou je raad eens hebben … ik kan 
’t kort zeggen, ’k wil eigenlijk maar ophouden, je weet van dit voorjaar … 
toen heb ik maanden thuis rondgesjouwd … ’k ben toen maar weer naar hier 
gegaan … maar ’k geloof toch, dat het ’t beste is dat ik wat anders aanpak …’
 ‘Maar je werkt nu toch met Pim samen, dat bevalt hem goed, vertelde hij 
mij,’ onderbrak Jos.
 ‘Ja, maar dat neemt niet weg, dat ik ’t allemaal niet verwerken kan, ik weet 
het zelf niet … ik weet wel, dat God ons met alle dingen in ons leven iets te 
zeggen heeft en nu geloof ik, dat het in dit geval zoo is, dat ik de boodschap 
gekregen heb, dat ik wat anders moet worden …’
 ‘En welke argumenten heb je daar nu voor?’
 ‘Och, zonder Truce heb ik er toch geen zin in en kan ik me de toekomst 
niet voorstellen.’
 ‘En met Truce zou je ’t wel gekund hebben?’
 ‘Ja, alles was zoo mooi en ik waardeerde alles zoo en ’k verlangde naar 
de toekomst. Maar nu is er niets, dat me iets meer schelen kan, ’k weet zelf 
niet, wat ik moet.’
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 ‘Zal ik je dan nu eens wat zeggen, daar zal je misschien van schrikken en 
toch geloof ik, dat het zoo is, zeg me maar, als ik ’t mis heb, ’k zal ’t in één 
vraag doen: Durf je, zonder Truce, de toekomst niet tegen, en durf je die wel 
tegen zonder God?’
 Verwonderd keek Kees hem aan en wist niet wat te antwoorden. Dat 
behoefde ook niet, want Jos was nog niet klaar, overtuigd van de juistheid, 
ging hij er onbarmhartig op door: ‘Jij moet naar God terug en je hebt niets 
anders te doen, dan blij te zijn, dat je nog naar Hem kunt en dat Hij je nog 
hooren wil. Maar jij tobt rond met jezelf en over jezelf en over Truce en over 
de toekomst, maar denk je wel eens aan God? En dan heb jij je toekomst niet 
uit te stippelen, dat wordt voor je gedaan, maar dan heb je ook te gehoor-
zamen en te volgen en dan heb je te bidden, elken dag weer, en te danken 
ook!’
 ‘Maar ik bid wel,’ wierp Kees tegen.
 ‘Ja, alles goed en wel, maar je hebt ook te werken, je hebt een taak, die God 
je geeft, ook vandaag, en die heb je te vervullen. En je hebt geen aanwijzingen 
te zien. Als jij er in ziet, dat dit voor jou zeggen wil, dat je op zou moeten 
houden, dan zou ik ’t juist willen omdraaien en zeggen, dat Hij zich met je 
bemoeit. Heusch, God laat je niet los. En je weet, hoe het gezegd is: elk kind 
van God moet in ‘lijden’ gestudeerd hebben. En dan zie ik het veeleer zoo, 
dat dit behoort bij jouw leerschool, dat zou misschien niet passen voor een 
ander, maar voor jou wel. Je bidt misschien ‘Uw wil geschiede’ maar je leeft 
er niet naar. En als je dat maar deed, dan zag je ook weer perspectieven, dan 
ging het leven ook weer wat voor je beteekenen. Och, ’k doe het zelf ook 
zoo vaak, we kijken altijd op onszelf, maar vergeten, dat we er dan verre 
vandaan zijn, God in ons leven te verheerlijken. We hebben niet met een 
noodlot te doen, Kees, maar met een levenden God, Die recht op ons heeft, 
elk oogenblik van ons leven.’
 Kees keek recht voor zich uit. Jos sprak altijd zoo overtuigd, zoo met klem. 
Zooals hij het zei, moest het wezen …
 Kees ging dien avond met goede voornemens naar huis.

❦ ❦ ❦

Het Wandelpad lag als te droomen in zomeravondschemering. Langzaam 
wandelde Kees langs ’t bekende pad en genoot van de schoone natuur.
 Met zijn gedachten leefde hij nog in den dag van gisteren. ‘O, God, ik 
dank U,’ prevelde hij, ‘dat Elgersma12 ’t gevoeld heeft … ik dank U, dat er 
menschen zijn geweest, die ’t verstaan hebben … ik dank U, dat ik iets heb 
mogen doen in Uw wijngaard … ik dank U.’
 En hij dacht terug … het eindexamen was misgegaan, zijn strijd om Truce, 
haar sterven juist toen hij haar zoo lief had, zijn strijd voor de preek … de 
groote angstvraag naar de roeping … ‘Niets bestendigs hier beneen,’ fluis-
terde hij. En nu … Geslaagd voor zijn candidaats13 … eenmaal gewerkt in 
dat werk, dat schooner was dan hij had kunnen vermoeden … ‘Maar Hijzelf 
verandert niet …’
 Wat had zijn Vader gezegd? ‘Mijn genade is genoeg … Mijn kracht in 
zwakheid.’
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 Wat had Jos gezegd? Dat hij in ‘lijden’ had moeten studeeren.
 Wat had de professor14 gezegd? ‘Dat alle dingen mede moesten werken ten 
goede, dengenen die gelooven, dengenen die naar Zijn voornemen geroepen 
zijn.’15

 Wat had Elgersma gezegd? Dat hij den Heere gedankt had, dat hij er 
geweest was, omdat hij wederom gezien had, hoe groot Gods liefde in zijn 
leven was …
 ‘Voor Elgersma heb ik, in Uw kracht, iets mogen zijn, ik dank U, Vader, 
dat Ge mij tot dit werk geroepen hebt.’

 Het Wandelpad was als de Hof, maar nu niet voor ‘twee menschen’.16

 Nee, voor God en Zijn dienstknecht.
 ‘Truce, jij bent in ’t eeuwige Paradijs, ik zal hier mijn taak voltooien en 
dan kom ik ook.’
 ‘Ja, ’k ben nu wel alleen! Alleen? Nee, toch niet! Want het is God, Die 
in dezen Hof spreekt in den dagwind, Die mij opzoekt in ’t suizen van een 
zachte koelte17 en tot mij zegt: “Vrees niet, Ik ben met u, Ik ben uw God, die 
nooit verander,18 Ik,

 Die wolken, lucht en winden
 Wijs spoor en loop en baan,
 Ik zal ook wegen vinden,
 Waarlangs uw voet kan gaan …”’19

 ‘Zal vinden? Zal God vinden? Neen, Hij heeft gevonden … Wat Hij mij 
schenkt, is goed voor mij, want ’t is Zijn liefde en onveranderlijke trouw, die 
eeuwig zeker is,20 bij al wat wisselt …’
 In zijn ziel klonk het: ‘Ik heb u geroepen’.
 En hijzelf fluisterde het antwoord:
 ‘Amen, Goddelijk Evangelie, Amen zegt mijn ziel daarop.’

Over de auteur en zijn werk21

Gerben Meynen werd op 8 mei 1908 geboren als tweede zoon van ds. Jo-
hannes Gerardus Meynen (1870-1935) en Trijntje IJnzonides (1898-1924) 
te Vlaardingen. Hij kwam uit een typische vu-familie. Grootvader Joännes 
Meynen (1829-1908), hoofdonderwijzer van de tweede Christelijke School 
in Groningen, was meteen in mei 1887 bij de instituering van de Neder-
duitsche Gereformeerde Kerk te Groningen met de Doleantie meegegaan. 
Bij hem thuis waren ze ‘werelds hervormd’ maar door zijn huwelijk met de 
bevindelijke Christina Johanna Elizabeth van Riemsdijk (1837-1900), die 
gezelschappen bezocht in IJsselmuiden en Groningen, werd hij overtuigd 
lid van de Gereformeerde Kerk. Hun zoons, Johannes Gerardus en Wessel 
Willem (1873-1950), behoorden tot de eerste lichting predikanten van de 
vu. Vooral de colleges van dr. A. Kuyper (1837-1920) hadden op Gerbens 
vader een vormende invloed gehad.
 Gerben zakte – evenals Kees van Marle in de roman – voor zijn eindexa-
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men gymnasium alfa aan het Christelijk Lyceum te Hilversum, de school 
waar hij later zelf nog leraar zou worden. Evenals eerder zijn oudere broer 
Johannes (1899-1984) kon hij in september 1929 na het behalen van een 
admissie-examen toch theologie gaan studeren aan de vu.22 Hij deed op 2 juni 
1930 zijn propedeutisch examen en op 7 juni 1935 zijn kandidaatsexamen. 
Op 29 september 1935 werd hij bevestigd door zijn oudere broer als eerste 
predikant van de op 15 oktober 1933 geïnstitueerde Gereformeerde Kerk 
van Visvliet (Groningen). Vandaar vertrok hij naar Naaldwijk, waar hij op 
31 juli 1938 werd bevestigd. Op 25 oktober 1942 werd Meynen bevestigd 
als predikant van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-West, waar hij 
vanwege de groei van de gemeente als derde predikant werd benoemd. Hij 
deed zich daar kennen als een ‘echt gevoelsmens met gevoel voor humor en 
een sterk relativeringsvermogen’. Na drie jaar moest hij vanwege zijn astma, 
die hem ernstig hinderde bij het bezoeken van portiekwoningen, naar een 
gezondere atmosfeer uitzien. Op 20 december 1945 werd hij predikant van 
de Gereformeerde Kerk van Hilversum. Vanaf deze tijd hield hij geregeld 
radiotoespraken voor de ncrv en de Wereldomroep Radio Nederland.23 
Sinds 4 november 1956, het jaar dat de Gereformeerde Kerk van Utrecht 
in vier kerken werd gesplitst, was Meynen de tweede predikant van de Ge-
reformeerde Kerk van Utrecht-West, speciaal voor de wijk Oog-in-Al, in 
de vacature van ds. J. Kremer (1906-1992). Meynen mocht zich in al zijn 
gemeenten verheugen in druk bezochte kerkdiensten. Hij wist ook de jeugd 
als predikant en leraar aan te spreken. Hoewel het hem ‘niet om de theologie 
of het kerkelijk bedrijf maar om de ménsen’ was te doen, vervulde Meynen 
ook enkele bestuursfuncties. Hij was lid en voorzitter van de Classis Utrecht 
en werd ook afgevaardigd naar de Particuliere Synode van Utrecht. Van 
1955-1967 was hij landelijk deputaat in het bestuur van het Interkerkelijk 
Protestants Ziekenhuisbureau (secundus). Verder was hij jarenlang lid van 
de Verenigingsraad van de ncrv, voorzitter van de Provinciale Commissie 
van de ncrv in de provincie Utrecht en van het ncrv-comité te Utrecht.
 Van zijn preken, lezingen en radiotoespraken zijn er enkele gepubliceerd. Te 
noemen zijn: Wij moeten weer verder (1945), een uitgave voor de kerkelijke 
jeugd na de oorlog, en vier avondoverdenkingen voor de ncrv gehouden 
kort na de Watersnoodramp, getiteld Boven het bruisen (1953). Vrijwel 
vanaf het begin van zijn ambtsperiode verschenen er regelmatig preken van 
hem in druk, onder meer de afscheidspreek van Amsterdam-West en zijn 
intredepreek in Hilversum (1945) en in Menigerlei Genade, de laatste ver-
scheen postuum.24 Een vijftigtal voor de Wereldomroep Radio Nederland 
in de rubriek ‘Ter overdenking’ gevoerde gesprekken werden gebundeld in 
Twee minuten (1964). Dit gebeurde ook met de in de rubriek ‘Op de man 
af’ voor de ncrv-microfoon gehouden toespraken in Onder vier ogen (1962, 
4e dr. 1979). Met collega B. Timmer (1909-1956) schreef hij In ’s Konings 
dienst (1946, 1947 2e dr.) en met ds. G.R. Visser (1912-1984) Zijn werk 
wacht (z.j.), beide belijdenisboekjes. Hij was één van de medeauteurs van 
het door dr. G.N. Lammens (1923-1985) samengestelde Bijbels Dagboek 
Ontmoetingen (1955).
 Meynen trouwde op 21 juli 1938 te Woerden met Anthonia Wilhelmina 
Constance Koning (1912-2005), stiefdochter van ds. C. van Reenen (1888-
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ds. G. Meynen 
(vu, hdc, Archief familie Meynen, inv.nr. 7)

1976). Zijn schoonvader bevestigde hem vervolgens tien dagen later, op 31 
juli, in Naaldwijk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, drie zoons 
en twee dochters. Twee van zijn zoons studeerden theologie. Zijn oudste 
zoon, Johannes Gerhardus Meynen (1939-2013),25 werd gemeentepredi-
kant. Op 28 april 1969 overleed Meynen, nog maar 60 jaar oud, na een 
ziekbed van enkele maanden aan de gevolgen van maagkanker. Op 1 mei 
werd hij vanuit zijn wijkkerk, de Pniëlkerk, onder grote belangstelling op de 
Algemene Begraafplaats Tolsteeg te Utrecht begraven. De dienst werd geleid 
door ds. H.A.L. van der Linden (1915-1998).

Zoals al eerder werd vermeld verscheen in 1935 onder het pseudoniem van 
Bernard van Bergen de roman Wat eeuwig zeker is …26 Recensie-exemplaren 
werden verzonden naar de bekende gereformeerde kranten, tijdschriften en 
kerkbodes. Uit de correspondentie met Steunenberg valt op te maken dat 
de meeste recensenten bepaald niet lovend waren. Een enkele was ronduit 
vernietigend, in het bijzonder de recensie die ds. H. Veldkamp (1895-1956), 
predikant te Sneek, schreef in het Friesch Kerkblad.27 Helaas is de betreffende 
jaargang niet bewaard gebleven, dus wat Veldkamp voor bezwaren had, is 
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niet bekend. De recensent van De Reformatie, dr. H. Smilde, docent aan de 
Christelijke hbs te Groningen, meende dat Van Bergen onbewust worstelde 
met het probleem van de roeping tot het schrijven. Daar moest de auteur nog 
maar eens over na denken, zo schreef hij.28 Vernietigender kan haast niet. De 
verkoop was slecht. Steunenberg weet dat aan de slechte ontvangst in de pers. 
Vanaf 1 januari, zo meldde hij Meynen in juni 1936, had de uitgever meer 
exemplaren terugontvangen van de boekhandel dan er verkocht waren.29 Het 
betekende voorlopig het einde van Meynens aspiraties als schrijver, hoewel 
Steunenberg hem wel enkele suggesties aan de hand had gedaan.30

 Toen Meynen in 1939 vroeg of Steunenberg een bundel schetsen van hem 
wilde uitgeven, ging hij daar om commerciële redenen niet op in. Novellen-
bundels bleken slecht te verkopen. Wel liet Steunenberg weten belangstelling 
te hebben voor een romanmanuscript van Meynen.31 Pas jaren later, toen 
zijn faam als kanselredenaar en als schrijver van stichtelijke boekjes en pre-
kenbundels gevestigd was, zou Meynen zich nogmaals aan het schrijven van 
twee romans wagen, onder het pseudoniem Karel D. Viseur (= zoeker).
 De eerste roman Waarom ik niet? (1962) schetst de levensgeschiedenis 
van verpleegster Frieda Durant, die ongetrouwd blijft en daarmee worstelt, 
vooral wanneer haar ware liefde de getrouwde chirug Leonard van Doorne 
blijkt te zijn. Frieda’s schoonzus Annie is bij dit alles haar steun en toever-
laat. Na het geloof jaren kwijt te zijn geweest, keert zij terug naar de kerk. 
Ds. Van den Bos Verwey begeleidt haar op het laatst van haar leven. Haar 
verhaal wordt verteld tegen de achtergrond van goede en minder geslaagde 
huwelijken en relaties in haar familie. De roman kent een bijzondere opbouw, 
beginnend met haar begrafenis en eindigend met haar overlijden. Daar tussen 
leert de lezer in drie hoofdstukken Frieda’s leven kennen zoals dit was in 
1917, 1924 en 1957.
 Vrijwel meteen na het verschijnen van deze roman begon Meynen aan het 
schrijven van de volgende roman En toch ben je bij ons, mam (1966).32 Deze 
gaat over de zakenman Leonard Jan van Steenbergen33, die na het overlijden 
van zijn vrouw Thea van Ramshorst hertrouwt met de jongere lerares Els 
van Voorst en wat dit voor zijn vijf kinderen, met name zijn oudste dochter 
Marleen, betekent.34 Na het verlies van haar moeder ontwikkelt zij een bij-
zondere band met haar vader. Zij voelt zich geroepen na zijn tweede huwelijk 
de band van het gezin te bewaren en te herstellen, hoe zwaar haar dit ook 
vaak zelf valt. Spanningen en gewetensconflicten doen zich mede hierdoor 
ook voor tussen de nieuwe echtgenoten. Maar geloof helpt het gezin. Ook 
als Leonard kort na de geboorte van een zoontje, Leo junior, een hartinfarct 
krijgt en rustiger aan moet gaan doen. Marleen is kort daarvoor getrouwd 
met ds. Jan Heuveling en vertrokken naar de pastorie in Tweede Exloërmond.
 Beide boeken zijn uitgegeven bij Kok in de populaire vcl-serie.35 Hier-
door was Meynen verzekerd van een ruime verspreiding van zijn werk.36 
Beide romans hebben ook mooie psychologische beschouwingen. Verder 
schetsen ze trefzeker de maatschappelijke – en kerkelijke veranderingen van 
de jaren zestig. Uit de pastorale gesprekken van predikanten en de – niet 
overvloedig – gebruikte Bijbelcitaten in de romans kon de lezer achter het 
auteurspseudoniem Karel D. Viseur wel een predikant vermoeden.
 Eerder schreef Meynen in 1958, onder eigen naam, een kinderboek, Her-
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mans heerlijke vakantie, uitgegeven bij Callenbach in Nijkerk. Dit gaat over 
een predikantengezin uit Hilversum met vier kinderen met dezelfde namen 
als Meynens eigen kinderen. Zoon Herman gaat uit logeren bij het gezin van 
de zakenman Barendrecht in een dorp op Goeree-Overflakkee, omdat zijn 
vader met zijn moeder zieken gaat bezoeken in Zwitserland.37

Als men de romans van Meynen met elkaar vergelijkt, vallen enkele zaken 
op. Zijn eerste roman Wat eeuwig zeker is … en het kinderboek Hermans 
heerlijke vakantie waren beiden op verschillende manieren sterk autobio-
grafisch. Dit element speelt later alleen in Toch ben je bij ons, mam nog 
zijdelings een rol. Kon recensent Baas zich voor de oorlog nog ergeren 
aan de ‘tallooze stichtelijkheden, psalmen, gezangen, teksten, gebeden (!) 
en preeken’ van Meynen, in de latere romans ging het veel meer over een 
christelijke levensstijl en levensvragen waarmee kerkmensen geconfronteerd 
konden worden. Daaruit bleek ook de ervaring die Meynen zelf inmiddels 
als gemeentepredikant had opgedaan. De stijl is luchtiger geworden en als 
schrijver had hij ook duidelijk meer ervaring. Het zijn anno 2015 nog steeds 
lezenswaardige romans.

Noten

 1. Bernard van Bergen, Wat eeuwig zeker is …, Kampen 1935, 44-46, 164, 172-
173 en 212-213. Zie over deze roman Maarten J. Aalders, ‘Een Campus Novel 
over de vu? Over Wat eeuwig zeker is … van Bernard van Bergen’, in: L.J. 
Dorsman en P.J. Knegtmans, Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de cam-
pus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, Hilversum 2015, 
67-80. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens over dit boek en over Meynen 
aan dat artikel ontleend.

 2. Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, inventarisnummer 8, 
20 november 1934, van G. Meynen aan J. Steunenberg; 23 november 1934 
van J. Steunenberg aan G. Meynen. Hij had sedert de zomer van 1934 contact 
met de uitgeverij en ontving voor zijn boek (oplage 2.000 exemplaren) ƒ500, 
waarmee hij pas in tweede instantie akkoord ging. Zie ook de brief van 17 
november 1934 van J. Steunenberg aan G. Meynen; 20 november 1934, van 
G. Meynen aan J. Steunenberg.

 3. Calvinistische Studentenbladen, jrg. 5 nr. 6 (maart 1936) 67-68. De recensent 
kende de auteur niet en heeft hem geen recht gedaan, omdat hij het thema 
van de roman niet heeft verstaan. Dit geldt ook voor de bespreking van deze 
roman door A.Th. van Deursen, in Een hoeksteen in het verzuild bestel. De 
Vrije Universiteit 1880-2005, Amsterdam 2005, 147-148, die zich te veel op 
deze recensie baseert.

 4. Over het begrip ‘roeping tot het ambt’ zie het lemma van K. Dijk in de Chris-
telijke Encyclopaedie voor het Nederlansche Volk (i-vi), Kampen 1926-1931, 
aldaar iv, 756.

 5. In werkelijkheid had Meynen te maken met een verbroken verloving, niet met 
een verloofde die overleed.

 6. Meynen deed op 2 juli 1935 in de Classis Amersfoort zijn praeparatoir examen 
en op 29 augustus 1935 in de Classis Kollum zijn peremptoir examen.

 7. Zie 1 Samuel 3.
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 8. 2 Corinthiërs 12: 8-9 (Statenvertaling).
 9. Naar verluidt was dit Johannes Verkuyl (1908-2001), evenals Meynen lid van 

de oratorische vereniging Demostenes. Van deze vereniging was Meynen fiscus 
en assessor. In het studiejaar 1932-1933 was hij assessor van het Corps der 
Studenten aan de Vrije Universiteit Nil Desperandum Deo Duce (Wanhoop 
niet want God leidt).

 10. Kast: studentenkamer.
 11. Candjes: kandidaatsexamen.
 12. Na het overlijden van zijn verloofde Truce was Kees met vakantie bij familie 

in het hoge noorden. Tijdens een pauze op een lange fietstocht ontmoette hij 
Elgersma met wie hij een goed gesprek had over het predikantschap. Later 
blijkt deze 73-jarige man, die een zwaar leven achter de rug heeft, kerkganger 
te zijn in de kerk waar Kees zijn eerste preek houdt. Hij komt na afloop hem 
daar speciaal voor bedanken.

 13. Meynen haalde op 2 juni 1935 zijn kandidaatsexamen,
 14. Na het gesprek met Jos had Kees van Marle ook een gesprek met een professor, 

waardoor hij zich opgelucht voelde en daarna weer kon werken.
 15. Romeinen 8: 28 (Statenvertaling).
 16. Aan het begin van de roman moet Kees van Marle voor zijn gezondheid meer 

wandelen. Later deed hij dit geregeld in gezelschap van Truce. Dit deed hem 
denken aan de Hof van Eden.

 17. 1 Koningen 19: 12 (Statenvertaling).
 18. Jesaja 41: 10a (Statenvertaling).
 19. Gezang 273: 2e helft van eerste couplet (Beveel gerust uw wegen) uit de her-

vormde bundel Evangelische gezangen. Verder was het in 1935 als lied 411 
opgenomen in de Zangbundel van Johannes de Heer. Het duurde tot 1956 
voordat dit lied als Gezang 54 van Enige gezangen (nummers 30-59) door de 
generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan de bestaande 
gezangenbundel werd toegevoegd.

 20. Aan deze zin is de titel van de roman ontleend. Mogelijk heeft Meynen hier 
gedacht aan Psalm 19: 4, vijfde regel (Oude berijming), luidend ‘Dat eeuwig 
zeker is’.

 21. Behalve aan de in noot 1 genoemde bron zijn voor dit onderdeel gegevens 
ontleend aan: een vraaggesprek van J. Mastenbroek met J.[G.] Meynen, ‘Ou-
derwets gereformeerd’, in: Terdege, 8 maart 2006, een bericht in: Kerknieuws, 
jrg. 27 nr. 1318 (2 mei 1969), de In memoriams van ds. N. W[arner] (1910-
1988), in: Utrechts Kerkblad, jrg. 25 nr. 17 (3 mei 1969) en van G.N. Lam-
mens jr., in: Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jrg. 53 
(1970) 466-467, en Het Utrecht Archief, Predikantendocumentatie van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het koninkrijk der Nederlanden (toegang 1486), 
inventarisnummer 152.

 22. Zie uitgebreid over het admissie-examen, dat alleen voor de theologische fa-
culteit gold: Maarten J. Aalders, ‘Een Campus Novel over de vu?’ (zie noot 1).

 23. Uit Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden) van de Vrije Universiteit, Archief van de familie Meynen, 1870-
2013 (collectie 1071), inventarisnummer 4 blijkt dat Meynen in 1938 al een 
bijbellezing voor de ncrv hield. Verder hield hij in de jaren zestig radiolezingen 
voor o.a. het Zendingscentrum, het Convent van Kerken, de Stichting Alledag-
kerk en Kerk zonder grenzen.

 24. De oudst bekende preek is van 17 juli 1938. In de periode van 1948-1950 
verscheen bij uitgeverij S.J.P. Bakker te Amsterdam een zestal preken in een 
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prekenserie. In de reeks Menigerlei Genade verschenen preken van hem op 9 
november 1941 en 12 oktober 1969 postuum en in de jaren 1966-1967 in de 
serie Levenswoorden.

 25. Zie voor In memoriam van J.G. Meynen: Historisch Tijdschrift gkn 30 (de-
cember 2014), 57-58.

 26. Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, inventarisnummer 
2593, Productieboeken, vermeldt een oplage van 2.000 exemplaren.

 27. Ds. H. Veldkamp was later één van de medeauteurs van het Bijbels dagboek 
Ontmoetingen waaraan ook Meynen meewerkte.

 28. De Reformatie, 14 februari 1936. De recensie is ondertekend door H.S. te Gr., 
die sinds 4 oktober 1935 meewerkte aan deze periodiek.

 29. Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, inventarisnummer 8, 
19 juni 1936, van J. Steunenberg aan G. Meynen.

 30. Zie onder meer Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, inven-
tarisnummer 8, 10 mei 1935, van G. Meynen aan J. Steunenberg. Onder meer 
waren hem de thema’s Kinderbeperking (N.B. Meynen was nog ongetrouwd) 
en Kerk en jeugd gesuggereerd.

 31. Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, inventarisnummer 19, 
?? augustus 1939, van G. Meynen aan J. Steunenberg; 18 augustus 1939, van 
J. Steunenberg aan G. Meynen.

 32. Aanvankelijk had deze roman als titel De Zantenhof, later stelde Meynen nog 
als titels voor Het portret dat spreekt en Een blik op het dashbord. In 1965 
bewerkte hij in overleg met mej. E. Berger het manuscript. Meynen ontving 
voor dit boek een honorarium van ƒ3.500. Zie voor de correspondentie van 
W. Meynen met W.E. Steunenberg over deze roman over de periode 9 maart 
1963-1 februari 1966: Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, 
inventarisnummer 50.

 33. De hoofdpersoon van de roman heette aanvankelijk Eduard van Zanten. Om-
dat een aandeelhouder van uitgeverij Kok, tevens schoonvader van W.E. Steu-
nenberg L.I. Veldhuyzen van Zanten heette, veranderde Meynen deze naam 
op Steunenbergs verzoek. Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. 
Kok, inventarisnummer 50, 3 september 1964, van W.E. Steunenberg aan G. 
Meynen.

 34. Meynens eigen moeder overleed in 1924 aan hartfalen toen hij zestien jaar oud 
was. Zijn vader hertrouwde in 1930 met Johanna Hoenderop (1883-1985).

 35. vcl staat voor Vereeniging tot bevordering van Christelijke Lectuur (vcl), 
uitgegeven sinds 1843 door H. Höveker en in 1907 opgekocht door uitgeverij 
Kok. In 2014 is de vcl-serie samengevoegd met de Spiegelserie, die uitgeverij 
Zomer & Keuning sinds 1938 uitgaf. Beide series zijn samengevoegd tot de 
z&k Romanserie.

 36. Correspondentie daarover is niet bewaard gebleven en er zijn geen recensies 
bekend van beide romans.

 37. De Gereformeerde Kerken in Nederland kenden het zgn. Davos-Comité, dat 
predikanten uitzond om tuberculosepatiënten in de Zwitserse sanatoria op 
te zoeken. Meynen bezocht ‘de verstrooiden in Zwitserland’ van 15 juni-15 
juli 1948 en van 14 juli-?? 1949 (volgens het boek in 1949 twee weken). Het 
kinderboek speelt in 1949.


