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VOORWOORD 

Een eeuw vrijzinnigheid in Den Haag. Van de oprichting 

van onze Vereniging is, na honderd jaar, vanzelfsprekend 

niemand meer in leven. Daarom is het goed dat de heer 

A.H.C. Molier, onze vroegere secretaris, uit de archieven 

van de Vereniging honderd jaar historie van de oprichting 

af tot onze tijd, in dit boekje heeft beschreven.  

De laatste eeuw is veel gebeurd, zowel in de grote wereld 

om ons heen als in de kleine wereld van onze geloofsge-

meenschap in en om onze Houtrustkerk. Van dat laatste 

treft u hier een getrouw verslag aan.  

P.J. Barnouw 

erelid van de vereniging en  

oud-voorganger van de Houtrustkerkgemeente 
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INLEIDING 

In het thans voor u liggende boekje is de tekst van een eer-

der in 1993 van mijn hand verschenen brochure vrijwel 

geheel opgenomen. Die brochure droeg de ondertitel "Een 

historische schets" en werd ter gelegenheid van het vijfen-

zeventigjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige 

Hervormden te ’s-Gravenhage en Scheveningen door mij 

samen gesteld.  

In dit boekje is nu ook het reilen en zeilen van de Vereni-

ging(en) in de periode 1905 tot 1918 beschreven waarbij 

voornamelijk geput is uit de notulenboeken van de afdeling 

’s-Gravenhage, opgericht in 1905 en die van de afdeling 

Scheveningen, opgericht in 1912.  

Tenslotte wordt de geschiedenis van de laatste twaalf jaar 

beschreven en wordt het boekje afgesloten met de afbeel-

dingen van mej. dr. N.A. Bruining en alle predikanten die 

onze gemeenschap gediend hebben.  

Hiermede  is dan nu de historie van een eeuw vrijzinnig 

verenigingsleven in Den Haag en omstreken op schrift ge-

steld. Ook factoren die hebben geleid tot de evolutie van 

het Modernisme in theologie en kerk tot het Vrijzinnig 

Protestantisme zijn summier als aanloop tot de vereni-

gingsgeschiedenis opgenomen.  

De opkomst van het Vrijzinnig Protestantisme is door di-

verse gerenommeerde auteurs uitvoerig op schrift gesteld 

en in boekvorm toegankelijk.  
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Heel onlangs nog (2004) is door Uitgeverij De Ploeg een 

lezenswaardig boekje uitgegeven onder de titel "Modern 

geloven", een korte schets van de geschiedenis van de 

VVH, opgesteld door dr. K.M. Witteveen. Zoals de rug-

tekst aangeeft: "voor vrijzinnigen een goed hulpmiddel om 

kennis te nemen van het erfgoed dat zij beheren en voor 

anderen een mogelijkheid om in kort bestek een overzicht 

te verkrijgen van wat de geschiedenis van deze stroming 

inhoudt".  

 

DE MODERNE RICHTING 

De oorsprong van het vrijzinnig gedachtegoed ligt in de 

Renaissance en het Humanisme, in de overgang van de 

Middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Een latere belangrijke 

periode in de vorming van het Vrijzinnig Protestantisme 

was de opkomst van de "Moderne Richting" in de tweede 

helft van de 19
e
 eeuw omstreeks 1860.  

Tegenover een tot nieuw leven gewekte orthodoxie, de 

Réveilbeweging, ontwikkelde zich in de omliggende lan-

den en ook in Nederland een moderne theologie. Deze 

werd gevoed door het wijsgerig idealisme, het culturele  en 

politieke liberalisme alsmede door het verlangen natuurwe-

tenschap en godsdienst met elkaar te verzoenen. Een ge-

loofsopvatting die afstand nam van het geloven op gezag 

en die onder andere gevoed werd door de nieuwste bijbel-

kritiek van die tijd, gericht op het Oude en Nieuwe Testa-

ment. Naast de hoofdstroom die zichtbaar was als een strikt 

academische beweging ontstond in het derde kwart van die 

eeuw een religieus-ethische richting, later de "Ethiesch-

Modernen" genoemd.  
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DE NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND 

De "Moderne Richting" burgerde snel in. Velen voelden 

zich beklemd door de dogmatiek van de orthodoxe kerk 

van die tijd. Op 27 oktober 1868 stichtten de moderne pre-

dikanten B.W. Colenbrander te Drachten en W. Zaalberg te 

Bergum de "Dokkumer Krans". Hieruit is op 22 oktober 

1869 een groter comité ontstaan, dat zich ten doel stelde 

een anticonfessionele vereniging te stichten. Zo ontstond 

uiteindelijk op 14 juli 1870 te Utrecht, op initiatief van 

Friesche Hervormde predikanten, de Nederlandsche Pro-

testantenbond (N.P.B.) als tegenhanger van de in 1864 op-

gerichte Confessionele Vereeniging. Secretaris van het 

hoofdbestuur werd ds. A.S. Carpentier Alting. De stuwen-

de voorzitter was prof. dr. C.W. Opzoomer (1821 - 1892), 

de eerste hoogleraar die in Utrecht de Moderne Richting 

voorstond. Hij was jurist van oorsprong, later tot hoogle-

raar in de wijsbegeerte benoemd en werd bekend als de 

filosoof van de ervaring. 

De N.P.B. werd opgericht als "Vereeniging van allen die 

willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van het 

godsdienstig leven te bevorderen, zoo binnen de kring der 

kerkgenootschappen als op ieder ander gebied".  

De vrijzinnigen zochten elkaar op in gesprekskringen. Een 

deel van de aanhang beschouwde de N.P.B. als een nieuw 

geestelijk tehuis, een ander deel wilde binnen de bestaande 

kerken blijven en met gebundelde vrijzinnige krachten in-

vloed binnen de Hervormde Kerk uitoefenen. De Bond 

verzorgde een Bijbelvertaling die bekend staat als de 

"Leidse Vertaling" gereedgekomen in 1901 (O.T.) en 1912 

(N.T.). 
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Tot 1900 beleefde zij een bloeitijd, daarna begon men meer 

te verwachten van de oude kerkelijke gemeenschappen. In 

1902 bepleit ds. Colenbrander de oprichting van een nieuw 

Hervormd Genootschap. In diezelfde tijd was predikant dr. 

C.J. Niemeijer te Bolsward secretaris van de N.P.B. (van 

1900 - 1905). Deze namen komen we later nog tegen.  

 

DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK 

Een ingrijpende gebeurtenis in dit kerkgenootschap was de 

in 1867 door de Synode ingevoerde wijziging van de voor-

schriften voor het beroepen van predikanten en voor de 

benoeming van ouderlingen, diakenen en zogeheten nota-

belen, die belast waren met het beheer van kerkelijke goe-

deren. Voordien kende men het systeem van coöptatie, dat 

wil zeggen de benoeming van nieuwe leden van de kerken-

raad geschiedde door de zittende leden. Voortaan moesten 

er kiescolleges worden gevormd, die door stemming kon-

den bepalen hoe de kerkenraad samengesteld diende te 

worden. Ieder stemgerechtigd, belijdend lidmaat van man-

nelijke kunne van 23 jaar of ouder was verkiesbaar om 

zitting te nemen in dit kiescollege.  

Men moest daarvoor bij de Hervormde Gemeente een ver-

zoek indienen om te worden ingeschreven op de lijst van 

stemgerechtigde lidmaten onder overlegging van een attes-

tatie. 

Invloed op het beleid van de kerkenraad, en in het bijzon-

der ten aanzien van het beroepen van nieuwe predikanten, 

was denkbaar als een of meer geestverwanten zitting zou-

den hebben in dit kiescollege. Het was dus zaak lidmaten te 

vinden die bereid waren zich als "gemachtigde" in het 
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kiescollege te laten verkiezen. De rekrutering van geschik-

te lidmaten vond als regel plaats via een zeer gevarieerd 

gezelschap van Kiesverenigingen.  

Onder de Haagse hervormde predikanten bevonden zich 

twee aanhangers van de Moderne Richting, dr. J.C . Zaal-

berg en ds. W.C. Hoevers. Eerstgenoemde vertrok in 1876 

en ds. Hoevers kwam te overlijden in 1884. In vervanging 

werd niet voorzien door beroeping van voorgangers van 

vrijzinnige signatuur.  

Voor de vrijzinnige lidmaten was er dien ten gevolge geen 

verkondiging en godsdienstonderwijs meer in moderne 

geest in de kerken van de Haagse Hervormde Gemeente. 

In 1904 ontstond er in de Hervormde Gemeente 's-

Gravenhage een nieuwe vacature door het beroep naar Rot-

terdam van ds. van Nes. In dat geval kwam er wederom 

een orthodoxe predikant voor in de plaats.  

 

DE VRIJZINNIGE HERVORMDEN ORGANISEREN 

ZICH 

In de courant Het Vaderland van 8 maart 1904 (avondblad 

A) vinden we onder Kerknieuws een bericht over een cir-

culaire van een comité waarin zitting hebben dr. C.J. Nie-

meijer te Bolsward, president, W. Meindersma te Oldeber-

koop, secretaris, T.S. van der Ley te Rauwerd, penning-

meester, dr. R. Vorenkamp, te Leeuwarden en F. Germs te 

Twijzel. Deze circulaire was gericht aan de vrijzinnige 

predikanten in Friesland, met een oproep aan allen die in 

de zaak belangstellen tot deelname aan een vergadering te 

Leeuwarden op 8 april d.a.v. om te komen tot de stichting 
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van een vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Fries-

land. Op 24 april 1904 wordt daadwerkelijk door dr. Cor-

nelis Johan Niemeyer de bedoelde Vereniging opgericht. 

Ook elders in den lande waren er plaatselijke activiteiten.  

 

De courant Het Vaderland plaatst op 1 oktober (avondblad 

B) in de rubriek Kerknieuws het volgende bericht: "Enkele 

vrijzinnige hervormde predikanten hebben besloten pogin-

gen in het werk te stellen een vereeniging van vrijzinnige 

hervormden binnen de provincie Zuid-Holland op te rich-

ten, ter verdediging en bescherming van vrijzinnige begin-

selen binnen de Ned. Herv. kerk. Daartoe hebben zij een 

vergadering uitgeschreven op Maandag 3 october te Rot-

terdam, ter bespreking van doel en strekking. Tot deze ver-

gadering zijn uitgenodigd vrijzinnige predikanten en ge-

meenten, terwijl introductie geoorloofd is. Het comité van 

voorbereiding bestaat uit de heeren B.W. Colenbrander, 

voorzitter; L. Lamping, penningmeester en Th.H.P. van 

Papendrecht, secretaris".  

In Zuid-Holland werd op 3 oktober l904 deze Provinciale 

Vereniging opgericht. Ook kwamen in dat jaar al afdelin-

gen of correspondentschappen tot stand, onder andere in 

Noordwijk, Gouda, Dordrecht en Moordrecht.  

Bij het doorbladeren van de jaargang 1904 van Het Vader-

land werd het oog opnieuw getroffen door een bericht in de 

rubriek Kerknieuws (avondblad A van 12 november). De 

aanhef daarvan luidt: "De plaatselijke Vereeniging der 

Vrijzinnig-Nederlandsch Hervormden alhier, aangesloten 
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bij de gelijknamige provinciale vereeniging in Zuid-

Holland, stelt zich ten doel, samenwerking te verkrijgen 

tusschen alle Vrijzinnig-Nederlandsch hervormden, in de 

kerkelijke gemeente te 's-Gravenhage, ter behartiging van 

hun godsdienstige en kerkelijke belangen. Dat doel tracht 

zij te bereiken door: enz. ....".  

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de afdeling 's-

Gravenhage kort daarvoor is opgericht en dat naar alle 

waarschijnlijkheid uit de aanwezigen een voorlopig bestuur 

werd gevormd. 

Een verslag daarvan is helaas verloren gegaan, evenals een 

verslag van een vergadering op 4 januari 1905. Ook nu 

bood Het Vaderland uitkomst, want het middagblad van de 

volgende dag bevat een rapportage van deze samenkomst.  

"De onlangs hier ter stede op initiatief van den heer ds. 

B.W. Colenbrander gestichte Vereeniging der Vrijz. Ned. 

Hervormden hield gisteravond in een der zalen van het 

Zuid-Hollandsch Koffiehuis (aan de Groenmarkt) een vrij 

talrijk bezochte vergadering. Deze jeugdige vereeniging 

stelt zich ten doel samenwerking te verkrijgen tusschen alle 

Vrijzinnig-Hervormden in Zuid-Holland ter behartiging 

van hun godsdienstige en kerkelijke belangen.  

Ter bereiking van dit doel zal de vereeniging werken in 

aansluiting aan de provinciale vereeniging. Medegedeeld 

werd dat de Haagsche vereeniging reeds 77 leden telt. Tot 

bestuurslid werden gekozen ds. Colenbrander, mej. Beij-

dals en de heeren P. van Beijma, K.G. Houwen en J.W. 

Pippel.  
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Alvorens tot deze keuze was overgegaan, was door den 

leider der vergadering, ds. Colenbrander, medegedeeld, dat 

zijn mede-oprichters, de heeren mr. W. Dolk, J.H. van de 

Velde en dr. J.Th. Mouton, wegens drukke bezigheden 

verhinderd waren een bestuursfunctie op zich te nemen. Na 

afloop van deze huishoudelijke aangelegenheden werd in 

een vergadering met introductie voor niet-leden door ds. 

Colenbrander een bespreking over het doel der vereeniging 

uiteengezet".  

Van deze vergadering zijn notulen gemaakt, die zoals ge-

zegd helaas verloren zijn gegaan, maar van het toen behan-

delde is wel voorlezing gedaan tijdens een ledenvergade-

ring op 17 februari 1905 naar blijkt uit de eerste inschrij-

ving in het notulenboek van de Plaatselijke Vereeniging 

der Vrijzinnig Nederlandsch Hervormden te 's-

Gravenhage. 

Deze bijeenkomst vond plaats in het "Toussainthuis", de 

voormalige woning van de kunstschilder Johannes Bos-

boom en zijn echtgenote, schrijfster van historische ro-

mans, Anna L.G. Toussaint op het adres Toussaintkade 21. 

Ds. Bernard Willem Colenbrander (1836-1923) opent de 

vergadering met de mededeling dat er volgens de presen-

tielijst 27 leden aanwezig zijn en vertelt dat het ledental is 

geklommen tot 92. Daarna doet hij voorlezing van het ver-

handelde in de vergadering van 4 januari 1905. De notulen 

daarvan worden vervolgens goedgekeurd. Voorts zijn aan 

de orde enige wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 

behelzende de contributie en opvoering van het aantal be-

stuursleden van 5 naar 7.  
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De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op 50 cents per 

jaar tot 5 gulden, voor begunstigers op méér dan 5 gulden. 

Donateurs bepalen zelf hun contributie. Over de contributie 

wordt in de maand juli bij vooruitbetaling beschikt, terwijl 

voor hen die 50 cents jaarlijks contribueren de gelegenheid 

is geopend, die wekelijks met 1 cent te voldoen. Minstens 

20% van het totaalbedrag der contributies wordt in de kas 

van de Provinciale Vereniging gestort.  

Een journalist van het Vaderland, (middagblad van 18 fe-

bruari 1905) citeert de slotwoorden van de voorzitter: "Het 

is waar, de toestand voor de Vrijzinnig Hervormden is niet 

plezierig, maar toch mag men mijns inziens niet breken 

met de kerk als organisatie. Men bedenke, dat de hoogste 

moed is, zich lijdzaam te getroosten (applaus)."  

Na afloop van de openbare vergadering wordt door ds. 

Colenbrander het bijna voltallig aanwezige bestuur nog 

even bijeengeroepen ter definitieve constitutie, zo lezen we 

in het Notulenboek der Bestuursvergaderingen. Uit de 

functieverdeling blijkt onder meer dat aan Colenbrander 

het voorzitterschap wordt toebedeeld, secretaris is J.W. 

Jungmann.  

Ds. Colenbrander werd geboren op 6 juni 1836 te Herwen 

en Aardt. Hij studeerde theologie te Utrecht en was sinds 

1877 Hervormd predikant in zijn geboorteplaats, later o.m. 

te Drachten. Op 30 september 1901 kwam hij uit Enkhui-

zen naar Den Haag en woonde aldaar op het adres Watt-

straat no 21, tot zijn overlijden op 17 met 1923. Hij vervul-

de zijn functie als voorzitter tot 25 oktober 1910.  



15 
 

Reeds in een volgende bestuursvergadering werpt de voor-

zitter de vraag op of het niet mogelijk is een op geregelde 

tijden verschijnend eigen orgaan te hebben. Daardoor zou 

men bredere kringen kunnen bereiken en voortdurend de 

zaak levendig kunnen houden. Dit idee wordt niet overge-

nomen, de voorkeur van de overige bestuursleden gaat uit 

naar een circulaire, ruim te verspreiden, vooral onder jonge 

onderwijzers. In de ledenvergadering van 20 november 

1905 wordt ds. Carpentier Alting, vooraanstaand vrijmetse-

laar en medestichter van de N.P.B., tot lid van het bestuur 

gekozen, in de plaats van J.W. Jungmann, maar een jaar 

later reeds, treedt ds. Carpentier Alting af.  

Het bestuur richtte in de komende tijd diverse brieven tot 

de kerkenraad van de Haagse Hervormde Gemeente "om 

ruimte" voor een vrijzinnig predikant, zonder resultaat ove-

rigens, en organiseerde sprekersavonden, die slecht be-

zocht worden omdat men het gebodene te geleerd van in-

houd vindt.  

Het bestuur trekt dan ook de conclusie dat hier geen wer-

vingskracht van uit gaat. Ook laat het bestuur circulaires 

drukken, ter verspreiding onder potentiële leden, maar 

heeft grote moeite om geschikte namen en adressen te ver-

zamelen.  

Gezien de nog steeds wat fragiele positie van de Afdeling 

wordt gezocht naar meer samenwerking met de Protestan-

ten Bond of met de Ethische kiesvereniging "Licht , Lief-

de, Leven". Een oriënterende vergadering met deze groe-

pen gaat echter zonder besluit uiteen.  

In 1907 telt de Vereniging 107 leden. Het bestuur is van 

oordeel dat gestreefd moet worden naar meer leden onder 
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de werkmansklasse en in de ledenvergadering gaan ook 

stemmen op tot oprichting van een eigen vrijzinnig-

hervormde kiesvereniging. Dit gebeurt echter niet, maar de 

Vereniging profileert zich wel steeds meer in die richting. 

Bovendien wil het bestuur niet de Protestanten Bond voor 

de voeten lopen, omdat de Bond de mogelijkheid biedt om 

de 14 dagen een godsdienstoefening bij te wonen in een 

zaal van het gebouw van de Vrijmetselaarsloge aan de 

Fluwelen Burgwal no. 22. Bovendien heeft de N.P.B. ook 

godsdienstonderwijs in haar dienstenpakket.  

De Vereniging moet zich beperken, zo is de heersende op-

vatting, tot de kerkelijke strijd. Het bestuur voelt zich 

steeds heel sterk met de Hervormde Kerk verbonden en 

blijft dus een plaats claimen voor vrijzinnigen in de Haagse 

Hervormde Gemeente. Het adviseert de leden dan ook met 

klem de door de Kerkvoogdij opgelegde hoofdelijke om-

slag te betalen.  

Door middel van een advertentie wordt een propagandist 

gezocht. Dit levert inderdaad iemand op, de heer Velle-

koop, die zich op 30 september 1908 in de bestuursverga-

dering presenteert. De bestuursleden beklagen zich over 

een nijpend gebrek aan tijd, er zijn vele tussentijdse muta-

ties. Er zijn ook geldelijke zorgen, de financiële positie is 

weinig rooskleurig.  

Inmiddels voltrok zich buiten de Vereniging een gebeurte-

nis die een grote impact zou hebben op de omvang en sa-

menstelling van het ledental. In het Bestuur van het 

Haagsch Genootschap (een in 1785 opgerichte instelling, 

die in de loop van tijd allengs een vrijzinnig protestantse 

inslag had gekregen) diende prof. Albert Bruining (1846 – 
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1919) een voorstel in tot het oprichten van "eene inrichting 

tot opleiding van onderwijzers, waarbij mede in het leer-

plan is opgenomen eene zoodanige kennis van de gods-

dienst als voor openbare onderwijzers wenschelijk moet 

worden geacht". (De N.P.B. had in de jaren 1906/1907 

eveneens plannen geopperd om een vrijzinnig christelijke 

kweekschool te stichten, maar de Bond kon om diverse 

redenen niet daartoe besluiten).  

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Bruining, theo-

logisch hoogleraar te Amsterdam, en prof. H. Oort lieten 

onder hun supervisie een rapport opstellen door een leer-

ling en huisvriend van Bruining, te weten Dirk de Boer 

Hzn, onderwijzer in Amsterdam. In het Bestuur van het 

Haagsch Genootschap werden de consequenties met be-

trekking tot de oprichting bezien en werd besloten de 

kweekschool annex leerschool voor praktische oefening 

van de aanstaande leerkrachten, te realiseren. De Boer 

werd op 1 augustus 1909 in de functie van directeur van de 

kweekschool aangesteld. Hoofd van de leerschool werd 

J.G. Bos. Na gereedkomen van het gebouw aan de Antonie 

Duyckstraat 126 werd de school op 2 mei 1910 door prof. 

Oort officieel geopend.  

Als docent voor het vak Kennis van de Godsdienst viel de 

keuze op de dochter van prof. Bruining, Nicolette Adriana 

(1886 - 1963) die net (1912) in Amsterdam haar kandidaats 

examen theologie had gedaan bij haar vader. Zij vervulde 

later een prominente rol in onze Vereniging waar ze zitting 

had in het Bestuur van 1926 tot 1959, de meeste tijd in de 

functie van voorzitter.  
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En daarmee zijn we weer terug bij de VVH afdeling 's-

Gravenhage. Bij de bestuurswisseling op 25 october 1910 

treedt voorzitter ds. Colenbrander af, hij is niet herkiesbaar, 

maar met instemming van het bestuur zal hij overgaan tot 

de uitgifte van een mededelingenorgaan voor vrijzinnigen, 

onder de naam "Het Maandblad" (welk blad tot eind 1933 

bleef bestaan). Het eerste nummer verscheen in april 1911. 

Colenbrander beschrijft daarin de gang van zaken bij het 

kiescollege en roept de stemgerechtigde lezers toe: ver-

klaart U voor het behoud van het kiescollege! Hij maakt in 

het blad ook melding van het bestaan van een kiescomité 

bij de Afdeling.  

De plaats van ds. Colenbrander wordt nu ingenomen door 

de hierboven genoemde Dirk de Boer Hzn., directeur van 

de Kweekschool. Deze kwam 23 september 1909 uit Am-

sterdam naar Den Haag en woonde met zijn gezin in de 

Antonie Duyckstraat no 37. De Boer blijft bij de Afdeling 

maar relatief kort als voorzitter in functie, want hij maakt 

in de bestuursvergadering van 8 februari 1912 melding van 

plannen om binnen de Hervormde Gemeente Scheveningen 

tot een vrijzinnige afdeling te komen en gezien hij tot ker-

kelijk Scheveningen behoort, treedt hij uit het bestuur. De 

afdeling telt nu 180 leden en begunstigers en er is een lijst 

samengesteld met 39 namen van kandidaten voor het kies-

college.  

 

EN NU SCHEVENINGEN 

Opnieuw is het de courant Het Vaderland (2e avondblad 

van 24 februari 1912) waar wat interessante informatie met 
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betrekking tot de oprichting van de afdeling Scheveningen 

wordt gevonden. 

"Op initiatief van de heeren ds. Post te Rijswijk, A. van 

Veen en J.J. Hakkert te Scheveningen, werd 1 Februari l.l. 

een vergadering belegd met het doel een afdeeling Scheve-

ningen van de Vereeniging van Vrijzinnig Nederlandsch-

Hervormden in de provincie Zuid-Holland op te richten. 

Ds. Post zette in een korte rede het doel van de vereeniging 

uiteen. Naar aanleiding van deze inleiding ontspon zich een 

discussie, welke veel tijd eischte, zoodat men niet kon ge-

raken tot vaststelling van een huishoudelijk reglement en 

verkiezing van een bestuur, waarna besloten werd het voor-

lopig comité te continueren met opdracht de volgende ver-

gadering, welke zoo spoedig mogelijk zou worden gehou-

den, een ontwerp reglement voor te leggen. De nieuwe 

afdeling telt aanvankelijk 30 leden".  

Inderdaad vindt op Donderdag 22 februari 1912 in de bo-

venzaal van café De Kroon aan de Frederik Hendriklaan 

een constituerende vergadering plaats, en op de 27e daar 

aan volgende, de eerste bestuursvergadering. De heer Hen-

drik Antoine Avenarius, hoofd van een school, wordt be-

noemd tot voorzitter, vice-voorzitter wordt Dirk de Boer. 

De afdeling Scheveningen, in welk gebied de N.P.B. niet is 

vertegenwoordigd, stelt als prioriteit: vrijzinnig catechisa-

tieonderwijs. Er zijn voldoende gegadigden en de emeritus 

predikant ds. Adolf Frederik Kamp is bereid bij hem thuis 

in de Cornelis Jolstraat no. 98 de cursus te leiden. Ds 

Kamp had zich, komende uit Zwolle, op 16 december 1910 

in Scheveningen gevestigd. 



20 
 

Reeds het volgende jaar worden er plannen geopperd met 

godsdienstprediking te beginnen en eventueel samen met 

andere verenigingen in Scheveningen een gebouw te stich-

ten. 

Op 15 februari 1914 is het zover, weliswaar niet in een 

eigen gebouw, maar in een gehuurd gymnastieklokaal van 

de openbare school in de Neptunusstraat no. 92 (tegen-

woordig het Schevenings Museum); de stoelen, podium, 

katheder en een leunstoel worden door de Kurhaus Directie 

ter beschikking gesteld.  

In april moet vanwege de mobilisatie en bezetting door 

militairen, de school worden verlaten en wordt uitgeweken 

naar het gymnastieklokaal van een openbare school in de 

Paulus Buysstraat no. 51. Om de 14 dagen is er een dienst, 

die goed bezocht wordt.  

Door ziekte van ds. Kamp worden de catechisaties in l915 

overgenomen door ds. Post.  

In oktober van dat jaar komen de besturen van de Afdelin-

gen 's-Gravenhage en Scheveningen bijeen om te spreken 

over meer samenwerking met de Protestantenbond, nu door 

het recente overlijden van hun voorganger ds. Albertus 

Samuel Carpentier Alting (1837-1915), een opvolger wordt 

gezocht. De Bond zal financiële steun vragen, maar dan 

zullen wij verlangen dat er een Hervormde predikant wordt 

aangesteld, aldus wordt genotuleerd.  

In de Algemene vergadering van 10 december 1915 wordt 

een voorstel behandeld om de Bond een financiële bijdrage 

te verlenen ad fl. 100.- gedurende 5 jaar. Het Bestuur is 

zich wel bewust dat het geven van godsdienstonderwijs op 

de weg van de Vereniging ligt, maar erkend moet worden 
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dat zij niet sterk genoeg is dit aan te vatten. Genoemd 

voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De 

Bond voorziet dan in de vacature door ds. Hage te benoe-

men, die primo mei 1916 in functie treedt.  

Het bestuur van de afdeling Scheveningen, stelt in zijn 

vergadering van 21 mei 1916, "dat gelet op het treurig ge-

brek aan activiteit bij onze zusterafdeling en op de nood-

zaak, in sommige opzichten, gezamenlijk front te maken 

tegen de N.P.B., de twee afdelingen moeten fuseren." Toch 

ziet men op dat moment daarvan af omdat het in feite een 

actie is tegen het lakse Haagse bestuur. Gewacht moet 

worden op een nieuw bestuur aldaar.  

In de ledenvergadering van 26 october 1916 van de afde-

ling 's-Gravenhage wordt kennis gemaakt met ds. Hage, die 

als toehoorder aanwezig is. Bij de bespreking van de werk-

zaamheden voor de a.s. winter wijst de voorzitter (mr. J.W. 

de Kanter) op de slechte resultaten van het verkiezings-

werk, men blijft weg of men laat zich niet op de kiezerslijst 

plaatsten. De heer Avenarius zegt "dat velen menen: waar-

om kerkelijke actie gevoerd, als de N.P.B. toch in alle be-

hoeften voorziet?" Uit de vergadering wordt echter tegen-

geworpen dat de Bond niet alle hervormden bereikt, in het 

bijzonder niet de 'kleine luijden', zij werkt niet altijd in ons 

belang. De voorzitter zegt dat er een goede samenwerking 

is met de N.P.B. en betreurt deze uitlating.  

Op 1 november 1917 komt bij de Haagse afdeling een 

nieuwe voorzitter: Hendrik De Noo Bzn, gemeentelijk in-

specteur van het onderwijs. De Noo was op 4 mei 1915 

met zijn gezin uit Alkmaar naar Den Haag gekomen.  
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In ztjn openingsspeech zegt hij dat de vereniging te veel 

optreedt als kiesvereniging. Zij zou ook gelegenheid moe-

ten geven voor godsdienstprediking en godsdienstonder-

wijs. De voorzitter is niet tevreden dat de vrijzinnige leden 

hier en daar gesticht kunnen worden; men moet godsdien-

stige vorming vinden in eigen kring. De Noo voegt daaraan 

toe dat de Afdeling Scheveningen graag zou zien dat er 

meer samenwerking kwam. 

De Afdeling Scheveningen vergadert op 8 januari 1918. 

Aan de aanwezige leden wordt verslag gedaan over een 

voorbespreking met de zusterafdeling 's-Gravenhage. In de 

notulen staat letterlijk: "van Den Haag hebben we nooit 

veel fraais beleefd, maar de afdeling heeft nu een fikse 

voorzitter in de figuur van de heer de Noo; men heeft daar 

heel lang weinig uitgevoerd, maar slaat nu de handen aan 

de ploeg en is bereid tot samensmelting".  

De beoogde fusie komt tot stand op 23 oktober in een goed 

bezochte Algemene Vergadering in het gebouw van de 

Kweekschool in de Antonie Duyckstraat no. 126. Bij het  

agendapunt Bestuursverkiezing worden 216 stemmen ge-

teld. De Noo wordt verkozen tot voorzitter, tot bestuursle-

den onder anderen Dirk de Boer, Hendrik A. Avenarius en 

A. van Veen (secretaris).  

De vereniging telde nu zo'n 400 leden.  

 

HAAGSE VRIJZINNIGEN IN GYMNASTIEKLOKA-

LEN 

'Scheveningen' kerkte al in het gymnastieklokaal van de 

school in de Paulus Buysstraat. Nu werden ook op andere  
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punten in de stad gymnastieklokalen gevonden waar zon-

dags kon worden gepreekt: de school Abeelstraat 30, An-

thonie Duyckstraat 126, Wilhelmina van Pruisenstraat 49. 

Voor het houden van de zondagschool werd een lokaal 

gehuurd van de school in de Cederstraat 29. In de be-

stuursvergadering van 21 augustus 1924 werd besloten tot 

aanstelling van Ds. C.H. Hagen uit 's-Hertogenbosch voor 

het geven van godsdienstonderwijs. De catechisatieuren 

vonden doordeweeks plaats in de lokalen van de scholen in 

de Galvanistraat, Jan van Nassaustraat, Falckstraat en De la 

Reykade (tegenwoordig De la Reyweg).  

Wanneer er kinderen gedoopt moesten worden begaven de 

ouders zich met de kleine dopeling naar Rijswijk, waar de 

predikant vrijzinnig was. Ook zij die als lidmaat tot de kerk 

wilden toetreden moesten voor de aanneming en bevesti-

ging naar Rijswijk gaan.  

In verband met het streven naar evenredige vertegenwoor-

diging bij verkiezing van de kerkenraad werd door de Ver-

eniging veel werk verricht om van de leden/lidmaten de 

kerkelijke attestatie te achterhalen, hiervoor werd zelfs 

correspondentie gevoerd met de kerken in de voormalige 

koloniën in Oost en West.  

Als persorgaan fungeerde het al sedert 1910 verschijnende, 

"Maandblad van de Vrijzinnig Hervormden in 's-

Gravenhage, Scheveningen en Omstreken" onder redactie 

van ds. B.W. Colenbrander. In de kop wordt vermeld: "dit 

blad beoogt propaganda te maken voor evenredige verte-

genwoordiging in de Ned. Herv. Gemeente te ’s-
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Gravenhage en Scheveningen." Het laatste "Maandblad" 

kwam uit op 15 december 1933. Nadien vervulde "Kerk en 

Wereld" de functie van orgaan van de landelijke Vereni-

ging van Vrijzinnige Hervormden waarin de gemeentebe-

richten van de afdeling 's-Gravenhage/Scheveningen (aan-

vankelijk op een los inlegvel) zijn opgenomen onder de 

rubriek Gemeenteblad "Contact".  

Recent is "Kerk en Wereld" samen met "Vrijzinnige Vi-

zier" op gegaan in "VrijZicht".  

 

SAMENWERKING MET ANDERE VRIJZINNIGEN 

Met de andere ondogmatische kerkgenootschappen werd in 

federatief verband samengewerkt. In 1922 werd opgericht 

de Federatie van Vrijzinnige Protestanten, die het vrijzin-

nig godsdienstonderwijs op de openbare scholen verzorgde 

alsmede kinderdiensten en een zondagschool in de ver-

schillende delen van de stad. Ook kerkdiensten (eind 1937) 

in het schoolgebouw Capadosestraat, in juni 1939 ver-

plaatst naar de school Bresterstraat 7, in de wijk Laakkwar-

tier. 

De andere partners in de Federatie waren de Remonstrants 

Gereformeerde Gemeente, de Nederlandse Protestanten 

Bond, de Doopsgezinden en de vrijzinnige Lutheranen. Op 

initiatief van de Federatie kwam in 1927 de Vereniging Het 

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum tot stand. Het VCL ging in 

1929 van start en groeide snel uit tot een succesvolle 

school. Ook werd met behulp van de Federatie opgericht 

de Stichting Vrijzinnig Protestantse Crisiszorg, welke een 

tehuis opende in de Gaslaan 161.  
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VAN SCHOOLLOKAAL NAAR EIGEN KERKGE-

BOUW 

Hoe meer het werk van de Vereniging toenam, des te smar-

telijker werd het ontbreken van een centrum voor het werk 

gevoeld. Want een schoollokaal mag dan voldoende ruimte 

kunnen bieden aan een aantal mensen, die naar een predi-

ker komen luisteren, van een godsdienstoefening verwacht 

men toch iets anders. En zo rees de vraag: wat moeten wij 

doen om werkelijk het gemeenteleven op te bouwen?  

Al in 1926 moest worden vastgesteld dat door de grote 

toeloop van kerkgangers in het gebouw Abeelstraat het 

door de Gemeente (verhuurder) gestelde maximum toe-

laatbare aantal bezoekers werd overschreden. In dat jaar 

werd besloten een Commissie in te stellen "inzake de stich-

ting van een kerkbouwfonds". Deze commissie ging met 

voortvarendheid aan de slag met een geldwervingsactie, 

doch al spoedig bleek het met de geldwerving niet erg 

meer te vlotten.  

Er bleken twee stromingen te zijn: zij die meenden wij 

moeten een eigen predikant hebben, die aan het godsdien-

stige leven leiding kan geven en zij die allereerst een cen-

trum wilden stichten, waarin de werkzaamheden van de 

Vereniging konden worden samengebracht.  

De eerste groep heeft het pleit gewonnen en een predikant 

werd benoemd, ds. Wynandus Gerardus Reddingius (1899-

1971). Deze deed op 1 september 1929 zijn intrede in de 

Evangelisch Lutherse kerk alhier, die daartoe aan de vere-

niging was afgestaan. De Hervormde gemeente had afwij-

zend beschikt op het verzoek van het Bestuur om één van 
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haar kerkgebouwen daarvoor beschikbaar te stellen. Op 9 

september 1930 werd door de voorzitter van het bestuur ds. 

D. Boer een propaganda-commissie geïnstalleerd, welke 

tot taak kreeg "het propageren in den meest uitgebreiden 

zin van de beginselen en de belangen welke de Vereeni-

ging nastreeft."  

De Vereniging telde in dat jaar 1300 leden en begunstigers.  

 

DR. NICOLETTE BRUINING VOORZITTER 

Na enige tijd wordt echter steeds duidelijker, dat het niet 

boterde tussen de nieuwe predikant en de voorzitter van de 

Vereniging. Ook onder de leden is er ontevredenheid over 

de gang van zaken. Er dreigt tweespalt. De situatie esca-

leert en op 6 mei 1931 geeft de voorzitter te kennen dat hij 

van zijn functie ontheven wil worden.  

Mejuffrouw dr. Nicolette A. Bruining, sinds 1 april 1926 

deel uitmakend van het Bestuur, neemt nu als loco-

voorzitter de leiding van de Vereniging op zich. Na enkele 

emotioneel verlopen ledenvergaderingen wordt dr. Brui-

ning tot voorzitter benoemd en een bouwfondscommissie 

ingesteld. Intussen heeft ds. Reddingius laten weten dat hij 

het volgend jaar februari niet voor herbenoeming in aan-

merking wil komen. Eind maart 1932 maakt hij bekend dat 

hij een beroep naar Westzaan heeft aangenomen. Op 31 

juli d.a.v. houdt ds. Reddingius zijn afscheidspreek.  

Hij wordt opgevolgd door ds. Arie Trouw (1891 - 1950) , 

voorganger van de Vereniging van Vrijzinnige Hervorm-

den te Haarlem. Ds. Trouw aarzelde destijds het beroep op  
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hem aan te nemen, maar zegde tenslotte toe op voorwaarde 

dat er zo spoedig mogelijk een kerk zou worden gebouwd. 

Het is bewonderenswaardig dat ds. Trouw die zo overtuigd 

was van het grote belang van het kerkgebouw, het toch 

zonder de kerk heeft aangedurfd naar Den Haag te komen 

en hier zijn werk te beginnen. Hij had blijkbaar een zo 

groot vertrouwen in de ernst van het Bestuur, dat hem ver-

zekerde: de kerk zal er komen en in de bereidheid van de 

leden die beloofden met alle krachten hieraan te zullen 

medewerken, dat hij van zijn kant het durfde wagen een 

beroep naar Den Haag aan te nemen. 

Op 28 mei 1933 hield ds. Trouw, na te zijn bevestigd door 

dr. Bruining zijn intredepreek eveneens in de Evangelisch 

Lutherse kerk.  
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DE HOUTRUSTKERK GEREED 

Wel nu, de Houtrustkerk is er gekomen, voornamelijk door 

het werken van ds. Trouw zelf. Niemand heeft zich er meer 

voor ingespannen dan deze predikant. Maar ook het Be-

stuur deed wat het kon. Groot was de vreugde toen de klok 

luidde op 20 september 1936 en de gemeente riep om op te 

gaan tot de eerste kerkdienst. Het ledental was inmiddels 

toegenomen tot een aantal van 1707.  

In verband met het gereedkomen der kerk kon worden 

overgegaan tot opheffing van de diensten in de Abeelstraat 

en Antonie Duyckstraat. Voor de leden in het Noordoosten 

en Oosten van de stad, die aanvankelijk aangewezen waren 

op de aula van het 2e Stedelijk Gymnasium aan de Neu-

huyskade, werd in 1935 ingehuurd de aula van het Duits 

Gymnasium in de Jan van Nassaustraat 112. De behoefte 

aan een plaats van samenkomst in dat gedeelte van de stad 

kwam steeds sterker naar voren.  

De catechisaties werden in deze tijd gegeven door ds. 

Trouw en mejuffrouw C.E. Jolles.  

Op 1 februari 1938 trad als organist bij de Vereniging in 

dienst Aart Smink. Hij formeerde een cantorij en een groot 

koor en componeerde. Het nog altijd bij de afsluiting van 

de diensten gezongen "Amen" is van zijn hand. Muziek 

heeft steeds een belangrijke plaats gekregen in de eredienst 

van de gemeente. 

Het ledental blijft zich belangrijk uitbreiden en bereikte in 

het mobilisatiejaar 1939 een stand van 2000. Ook het aan-

tal catechisanten steeg jaarlijks geleidelijk van 100 (in 
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1934) naar bijna 300 (in 1939). Er kwamen in deze periode 

tot stand een "meisjesclub" van de Commissie "Tehuis 

voor werkende jonge vrouwen" alsmede een "dames-

groep"; de laatstgenoemd kreeg in 1937 de status van Vrij-

zinnig Hervormde Vrouwengroep. Op 21 september 1939 

werd opgericht de VH Vrouwengroep Spoorwijk-

Laakkwartier.  

Eind 1938 bespraken het Bestuur en de predikant de drin-

gende noodzaak binnen korte tijd over te gaan tot benoe-

ming van een tweede predikant. Op de Algemene Leden-

vergadering van 5 juli 1939 werd besloten tot het beroepen 

van een tweede voorganger. Spoedig daarna werd een be-

roep uitgebracht op ds. Jan Frederik Kruyt (1898-1985).  

 

DE JAREN 1940 - 1945 

Ds. Kruyt zou op 2 juni 1940 worden bevestigd, maar door 

de oorlogsomstandigheden moest dit worden uitgesteld. 

Wederzijds werd het wenselijk geacht enige maanden aan 

te zien hoe de toestand zich zou ontwikkelen. Maar tegen 

september moest een definitief besluit worden genomen.  

Na ernstige en langdurige overweging heeft het Bestuur het 

beroep gehandhaafd en kon op 22 september 1940 ds. 

Kruyt door ds. Trouw in de Houtrustkerk worden beves-

tigd. Na de komst van ds. Kruyt viel opnieuw een stijging 

te constateren, zowel van het aantal leden als van nieuwe 

lidmaten en catechisanten.  



30 
 

Een belangrijk feit uit datzelfde jaar was het in gebruik 

nemen van het kerkgebouw van de Anglicaanse Gemeente, 

3e Van den Boschstraat 1.  

Een Nederlandse vereniging had indertijd een kerk gesticht 

voor de hier wonende Engelsen en Amerikanen. Toen deze 

kerk door het vertrek van de predikant buiten dienst ge-

raakte werd zij aan de Vereniging om niet ten gebruike 

aangeboden. 

Er werd nadien door onze leden nog uitsluitend gekerkt in 

de Houtrustkerk en in de "Engelse" kerk. De huur van de 

aula in de Jan van Nassaustraat werd opgezegd.  

In het "jaarboekje van 1941" schrijft ds. Kruyt: "Ook bij de 

kerken zijn wij moeilijke tijden vol onrust binnen gegaan. 

Het is nu geen tijd om te verdelen maar om samen te bin-

den: wij willen geen vrije gemeente zijn of worden, maar 

een vereniging van mensen, die zich bij voortduring herin-

neren, te behoren tot de Hervormde Kerk, die wij, naar het 

woord uit onze doelstelling, hopen te bewaren in haar pro-

testantse eenheid. De kerk van onze vaderen moge ook die 

van onze kinderen zijn."  

In 1941 werd opgericht de VH-vrouwengroep Bezuiden- 

en Benoordenhout.  

Het ledental bereikte dat jaar de stand van 2400.  

In deze donkere tijden ontstond in september 1942 ook het 

instituut "Huisgemeenten", wijkbijeenkomsten bij een van 

de leden thuis, waarop na een inleiding over een onder-

werp, binnen het kader van geloof en godsdienstig leven 

liggend, van gedachten wordt gewisseld.  
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SPERRGEBIET 

In oktober 1942 begon de Duitse bezetter met de aanleg 

van een verdedigingslinie die dwars door de stad liep, van 

Kijkduin tot Huis ten Bosch. Voor deze "Atlantik Wall" 

die de Duitsers moest beschermen tegen een invasie van de 

Geallieerden, gingen grote delen van Duinoord en de Bo-

men- en Bloemenbuurt tegen de grond. Ter plaatse van de 

smalle Beek kwam een brede antitankgracht.  

Zo'n 130.000 mensen moesten hun huizen uit. De evacués 

werden voor zover mogelijk in Den Haag gehuisvest, maar 

veel gezinnen moesten zelfs naar de Gelderse Achterhoek 

verhuizen. Het Bestuur stelde een evacuatiecommissie in 

om de leden de nodige ondersteuning te geven. Door deze 

gedwongen verhuizing verloor de Vereniging 350 leden, 

die zich over vrijwel het gehele land verspreidden.  

Scheveningen alsmede en stuk van westelijk Den Haag 

werd in een vesting veranderd en tot verboden gebied ver-

klaard. De Houtrustkerk ontsnapte ternauwernood aan vol-

ledige afbraak, doch moest wel worden ontruimd. Het Be-

stuur wendde zich tweemaal tot de Haagse Kerkenraad met 

het verzoek, indien de kerk tijdelijk buiten gebruik moest 

worden gesteld, een kerkgebouw voor de zondagnamiddag 

af te staan. Deze wees beide verzoeken om "principiële 

redenen" af . De laatste dienst in de Houtrustkerk vond 

plaats op 21 februari 1943.  
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BIOSCOOP WEST-END 

Voor de kerkdiensten werd uitgeweken naar een zaal in het 

bioscooptheater "West-End" in de Fahrenheitstraat 436. 

Het kerkelijk Bureau werd ondergebracht in een herenhuis 

aan de Ieplaan 14, alwaar ook ruimte werd gevonden voor 

het voortzetten van de catechisaties, alsmede woonruimte 

voor het kostersgezin Ondanks de benarde toestand blijft 

het ledental stijgen: 2900! Er worden in het Bestuur al 

plannen gesmeed voor de bouw van een tweede kerk.  

Op 3 maart 1945 troffen bommen van de Engelsen, die 

probeerden lanceerinrichtingen van de Duitse Wehrmacht 

uit te schakelen, door een fatale vergissing het Korte Voor-

hout en het Bezuidenhout. Er vielen meer dan 500 doden 

en zo'n 12.000 mensen zaten in één klap zonder onderdak. 

Ook ds. Kruyt, die destijds woonde op het Louise de Co-

lignyplein 26 verloor zijn gehele inboedel. Hij en zijn ge-

zin waren echter gered en zij verhuisden naar Rijswijk. 

Bovendien ging door het bombardement de Anglicaanse 

Kerk in de Van den Boschstraat verloren.  

Reeds op 18 maart d.a.v. kon door ds. Kruyt weer een 

dienst worden gehouden in de inmiddels gehuurde aula van 

het Nederlands Lyceum in de Willemstraat 40a.  

 

NA DE BEVRIJDING 

In juni 1945 werden de diensten van het Lyceum op 2 zon-

dagen verplaatst naar een lokaal van de Haagsche School-

vereniging in de Nassaulaan 26, en vervolgens weer terug 

naar de Willemstraat (6 zondagen), daarna naar een school-
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lokaal in de Van der Parrastraat (voor 8 diensten) om daar-

na, medio september, eindelijk in rustiger vaarwater te ko-

men in de Carpentierstraat 141d, de voormalige synagoge 

welke aan de Vereniging in huur werd afgestaan door de 

Nederlandsch Israëlitische Gemeente.  

In datzelfde jaar werd door het Bestuur een Diaconale 

Commissie ingesteld, welke enerzijds contacten onderhield 

met de Vrijzinnige Protestantse Crisiszorg en anderzijds 

met de Hervormde Diaconie. De commissie rekende het 

tevens tot haar taak het gemeenschapsbesef tussen de leden 

(inmiddels 2888 op 1 juni 1945) onderling te versterken; 

zij werd daarbij geholpen door een omvangrijke groep van 

huisbezoekers. 

Ds. Kruyt schrijft in het mededelingenblad van de maand 

september 1945: "Wij zijn dankbaar dat ons Bestuur nu 

bezig is met de (Haagse) kerkenraad een kerkelijk gesprek 

te voeren, dat enige belofte voor de toekomst inhoudt, maar 

het is slechts en klein begin."  

Na herstel van de opgelopen oorlogsschade en een grondi-

ge in- en uitwendige schoonmaakbeurt kon op de 9e sep-

tember 1945 de Houtrustkerk aan de Beeklaan worden her-

opend! Eind december 1946 bedroeg het aantal leden 2909. 

Dit aantal bleek zich gedurende enkele jaren te stabiliseren.  

De catechete mejuffrouw Jolles nam op 4 januari 1947 

afscheid van de Houtrustkerkgemeente en vertrok naar 

Soest, waar zij als voorgangster van de Nederlandse Pro-

testanten Bond was benoemd.  
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In 1949 stichtte het Bestuur een derde kerkplaats: een lo-

kaal in de school aan de Zonnebloemstraat 70. Dit zou niet 

zo'n geslaagde keuze blijken, omdat velen uit die wijk toch 

de Houtrustkerk bleven zien als het plaatselijk centrum.  

De verwachting dat dit jaar ook een derde predikant zou 

kunnen worden beroepen bleek te optimistisch. 

Op 3 juni l950 trof de Vereniging een zware slag door het 

overlijden van ds. A. Trouw. Ter vervulling van de ontsta-

ne vacature werd een beroep uitgebracht op ds. Pieter 

Smits (1906-2002), die uit Enschede overkwam en op 12 

november l950 tot predikant bij de Vereniging werd be-

noemd.  

In de verhouding tot de Haagse Hervormde Gemeente zijn 

de eerste tekenen van kentering merkbaar, alhoewel for-

meel de verhouding geen wijziging heeft ondergaan. Er is 

een kerkelijk gesprek in een drietal wijken op gang geko-

men; daar werd wederzijds begrip gekweekt en bij de in-

trede van ds. Smits was een afvaardiging van de Hervorm-

de Gemeente in de Houtrustkerk aanwezig.  

In de beginjaren van dit decennium zet zich echter geleide-

lijk een lichte daling van het ledental in.  

Op 29 maart 1953 kon na vele voorbereidende contacten 

met de wijkkerkenraad van de Maranathakerk (Wijk XIV), 

onder haar verantwoordelijkheid voor de eerste maal een 

bevestigingsdienst binnen de grenzen van de Haagse Her-

vormde Gemeente worden gehouden. Enkele maanden 

later kon onder verantwoordelijkheid van diezelfde kerken-

raad, op 5 juli 1953 in de Houtrustkerk de eerste doop-

dienst worden belegd.  
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Opgemerkt wordt in het jaarverslag 1953 van de secretaris 

dat zich bij de afdeling VVH-Loosduinen een samenwer-

king aftekent met de Hervormde Gemeente aldaar, die con-

sequenties kan hebben o.m. voor de circa 100 leden woon-

achtig in de wijken Bohemen en Morgenstond.  

In 1956 werd samen met de Remonstrantse Gereformeerde 

Gemeente een commissie van voorbereiding gevormd om 

te komen tot de bouw van een Vrijzinnig Christelijk Tehuis 

voor Ouderen. Er werd in het Bestuur ook weer gedacht 

aan het beroepen van een derde predikant in verband met 

de sterke groei van Den Haag in de jaren na de oorlog. De 

kerkdiensten in de Zonnebloemstraat werden in dat jaar 

echter beëindigd wegens teruglopend bezoek. In plaats 

daarvan werd in een schoollokaal aan de Beatrijsstraat een 

onderkomen gevonden voor de leden in de nieuwe wijken 

van Zuid Den Haag.  

Eind 1957 ging de Algemene Ledenvergadering akkoord 

met de oprichting van een nieuwe afdeling VVH 's-

Gravenhage-Loosduinen; de oprichting werd in 1958 een 

feit. De afdeling VVH 's-Gravenhage en Scheveningen 

verloor daardoor 350 leden en stond uit haar vermogen f. 

18.000,- af voor haar zusterafdeling.  

Op 23 januari 1959 werd dr. Smits benoemd tot buitenge-

woon hoogleraar in de kerkelijke sociologie bij de Rijks 

Universiteit te Leiden. Het Bestuur nam het besluit nu een 

beroep uit te brengen niet alleen voor de vervanging van 

dr. Smits, doch ook voor de vervulling van de reeds lang 

beoogde derde predikantsplaats!  
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Dit leidde ertoe dat op 5 juli ds. Wilhelm Coenraad Ligt-

helm (1914-2002), uit Lekkerkerk en op 6 september d.a.v. 

ds. Pieter Jacobus Barnouw (geb.1919), uit Wognum en 

Zwaag, in dienst van de Vereniging traden. Dr. Smits nam 

afscheid in de dienst van 30 augustus van dat jaar.  

Kort daarna, op 23 september, vond de opening plaats van 

het Vrijzinnig Christelijk verzorgingstehuis Dekkersduin, 

gevestigd in de Campanulastraat 6. Het huis bleek duidelijk 

in een behoefte te voorzien.  

Op 31 december 1959 werd de laatste dienst gehouden in 

de voormalige Synagoge in de 2e Carpentierstraat; dit ge-

bouw moest worden verlaten omdat het door de eigenaar 

was verkocht en verbouwd zou worden tot bioscoopzaal. 

De diensten werden verplaatst naar de Goede Vrijdagkapel, 

welke na het gereedkomen van de Goede Vrijdagkerk, in 

de loop van 1960 werd omgebouwd tot toneelzaal en om-

gedoopt tot "Origo". Het Bestuur zag het verblijf in deze 

toneelzaal als een tijdelijke oplossing en hield zijn bouw-

plannen overeind. In het daarop volgende jaar kreeg de 

Vereniging optie op een bouwterrein aan de Jacob Camp-

huijsstraat. Het stichten van een eigen kerkgebouw, tevens 

wijkcentrum voor het Bezuidenhout zou, zo dacht men, een 

aanmerkelijke verbetering betekenen voor de leden die nu 

op Origo aangewezen waren en.... bouwplannen veroorza-

ken gewoonlijk een grote opleving. De Vereniging telde op 

dat moment 2400 leden.  
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EERSTE STAP TOT INTEGRATIE VAN DE HAAGSE 

VRIJZINNIGEN. 

In het jaar 1960 nam de Haagse Hervormde kerkenraad een 

belangrijk besluit. Er werd een hoorcommissie benoemd 

welke de raad moest adviseren of de beroeping kon worden 

aanbevolen van de drie voorgangers van de Vereniging tot 

"predikanten van de Hervormde Gemeente met bijzondere 

opdracht voor het werk onder de vrijzinnige hervormden". 

Het werk van deze commissie zou door diverse oorzaken 

weinig vorderingen maken. Pas in 1963 kwam er een eind 

aan het voorgangerschap buiten Hervormd kerkelijk ver-

band. 

De drie predikanten, Barnouw, Kruyt en Ligthelm, werden 

officieel opgenomen in het Haagse kerkelijke circuit als 

predikanten voor bijzondere werkzaamheden. Hiermede 

kwam tevens een einde aan in de Vereniging levende ge-

voelens van miskenning en wantrouwen.  

De predikanten werden op 17 maart van dat jaar in de Gro-

te of Sint Jacobskerk door Ds. W. Sijbrandij, praeses van 

de Centrale Kerkenraad, bevestigd. In het jaarverslag van 

dat jaar wordt gememoreerd dat haar erevoorzitster mejuf-

frouw dr. N.A. Bruining deze plechtigheid bijwoonde. "De 

Vereniging moge zich tot in lengte van dagen herinneren, 

hoe zij keer op keer na ernstige teleurstellingen de strijd 

om de positie van de vrijzinnigen in de Hervormde Kerk 

weer aanbond." Zo schrijft de secretaris. Helaas moest de 

Vereniging haar kort nadien verliezen; dr. Bruinirg over-

leed op 12 april 1963.  
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De bevestiging van de eerste ambtsdragers volgde op 26 

mei. Bestuursleden zijn sindsdien gaan functioneren als 

ouderlingen en diakenen, wat tevens heeft bijgedragen tot 

het gevoel er als vrijzinnige leden daadwerkelijk bij te ho-

ren. De Wijkcommissies die van oudsher belast waren met 

de zorg voor het behoorlijk verloop der godsdienstoefenin-

gen, konden worden opgeheven alsook de Sociale Com-

missie omdat de verantwoordelijkheid voor deze commis-

sies met de integratie was overgegaan op de ambtsdragers. 

Hoewel leden van de Vereniging gehoopt hadden op een 

beroeping der predikanten voor gewone werkzaamheden 

en een zekere vrijblijvendheid meenden te bespeuren, 

waardeerde men de thans geboden vorm als een eerste stap, 

die bij zorgvuldige uitwerking zou kunnen leiden tot de 

uiteindelijk gewenste integratie overeenkomstig ordinantie 

13, artikel 2.  

De kerkdiensten in de Beatrijsstraat werden verplaatst naar 

de aula van de Aart van der Leeuwschool in de Van Ruys-

broekstraat. Van de meer sfeervolle omgeving aldaar ver-

wachtte het Bestuur een stimulans tot beter kerkbezoek. Dit 

zou naar achteraf bleek toch onder de maat blijven. Op 5 

juli 1964 werd dan ook op deze plaats de laatste dienst ge-

houden. 

Eerder in datzelfde jaar ging ds. J.F. Kruyt met emeritaat; 

hij hield op 26 april in de Houtrustkerk zijn afscheids-

dienst.  
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ZORGEN OVER HET TERUGLOPEND LEDENTAL 

In de kring van het Bestuur ging men zich toch ernstig zor-

gen maken over het snel teruglopend ledenbestand, dat 

reeds de 1600 naderde. Besloten werd voor ds. Kruyt geen 

opvolger te beroepen en de bouwplannen voor het Bezui-

denhout werden afgeblazen. Daar tegenover stemde de 

Algemene Ledenvergadering wel in met een voorstel van 

het Bestuur de Houtrustkerk inwendig te renoveren, het-

geen gepaard ging met een reductie van het aantal zitplaat-

sen. De renovatie, uitgevoerd onder leiding van de archi-

tect Harbert Reitsma, kwam gereed in 1965. Het verslag 

van dat jaar vermeldt: "Wat hij tot stand bracht is velen tot 

een vreugde en moge een symptoom blijken voor een zich 

vernieuwende vereniging."  

Tijdens de verbouwing heeft het gemeenteleven niet veel 

geleden. Er heerst die atmosfeer van de kleine gemeente, 

die sommigen zich nog herinneren uit de periode van op-

bouw van onze vereniging.  

Eind 1967 werd het vele jaren bestaande College van Col-

lectanten wegens tekort aan leden opgeheven. Het ledental 

van de Vereniging was inmiddels verder gedaald tot 1351 

leden per ultimo 1968.  

De integratie verliep intussen zonder schokken, aan het 

eind van de jaren zestig konden de beide predikanten mee 

rouleren in de preekbeurtenroosters van de wijkgemeenten 

van het noordelijke stadsdeel van Den Haag. Dientenge-

volge werd de huur van het gebouw Origo opgezegd en 

wist een verheugend aantal leden de weg te vinden naar de 

wijkkerken in het Benoorden- en Bezuidenhout, Marlot en 
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Mariahoeve.  

De schrikbarende achteruitgang van het aantal leden, voor-

namelijk ten gevolge van overlijden, de vergrijzing en vele 

verhuizingen buiten het territoir van de Vereniging, zonder 

dat daar voldoende aanwas van nieuwe leden tegenover 

stond, betekende ook substantiële vermindering van in-

komsten. 

Op 1 april 1972 telde de Vereniging 803 leden, drastische 

maatregelen konden dan ook niet uitblijven. Samenloop 

van omstandigheden maakten het mogelijk een predikants-

plaats op te offeren. Bij het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyce-

um was namelijk een vacature ontstaan, waarop dr. Bar-

nouw solliciteerde en als rector werd aangenomen. Dr. 

Barnouw was al eerder aan het VCL als docent werkzaam 

geweest voor enige uren per week, waarvan hij de revenu-

en ten gunste had laten komen aan de Verenigingskas. Op 

20 augustus l972 hield dr. Barnouw zijn afscheidspreek in 

de Houtrustkerk.  

De roulatie-afspraken met de Hervormde wijkgemeenten 

moesten uiteraard ook worden bijgesteld. Ds. Ligthelm 

bleef in 12 diensten voorgaan respectievelijk in Kruispunt 

en in de Wilhelminakerk.  

De zorg voor het kleine aantal catechisanten kon worden 

ondergebracht bij de Maranathakerk.  

In 1973 schreef ds. Ligthelm in het gemeenteblad Contact: 

"komt in het natuurlijk verloop der leden geen verandering 

dan zakken we naar een minimaal restant; dat restant kan 

wel eens te gering zijn om het bedrijf, zelfs sterk inge-
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krompen in stand te houden. Zitten we met vele andere 

gemeenten al in de alarmfase? Het lijkt me van wel. Alleen 

nieuw bloed kan ons, op den duur, nog redden." Dr. A.H. 

van den Heuvel, die een toespraak hield ter gelegenheid 

van het 40-jarig bestaan van de Houtrustkerk hield zijn 

toehoorders voor: "je moet als gemeente niet méér tijd be-

steden aan zorgen maken, dan aan plannen maken!"  

 

DE INTEGRATIE, TWEEDE STAP 

De toekomst van de Vereniging en het aankomend emeri-

taat van ds. Ligthelm waren twee zaken die in de volgende 

jaren leidden tot intensief overleg met de organen van de 

Haagse Hervormde Gemeente en tot de instelling van een 

strategische werkgroep. Na moeizaam verlopen besprekin-

gen viel op 17 maart 1977 bij de Centrale Kerkenraad wel 

een principe besluit, maar het zou nog tot 18 oktober 1979 

duren eerdat door de Centrale Kerkenraad uitvoering zou 

worden gegeven aan het besluit dat voor de opvolger van 

ds. Ligthelm een predikantsplaats te vestigen voor een pre-

dikant "voor gewone werkzaamheden met een bepaalde 

opdracht". Deze integratie werd gerealiseerd op voorwaar-

den, die het financiële risico voor de Hervormde Gemeente 

tot een minimum beperkten. Het was een nieuwe stap op de 

weg naar wezenlijke integratie. Hiermee werd tegemoet 

gekomen aan een door de Vereniging in de loop van de 

jaren herhaaldelijk geuite wens.  

Op 17 januari 1980 hield ds. Ligthelm zijn afscheidspreek 

in de Houtrustkerk.  
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Het beroepingswerk was inmiddels in gang gezet en op 31 

augustus kon in de Grote of Sint Jacobskerk ds. Sake de 

Jong (geb. 1928), afkomstig uit Groningen, door ds. E. 

Bosch worden bevestigd.  

Al spoedig kwam aan het licht dat ds. de Jong een uitge-

sproken mening had over wezen en taak van de Vereni-

ging. Hij zag alleen maar een toekomst voor de Houtrust-

kerkgemeente als zij haar karakter van modaliteitsgemeen-

te in belangrijke mate zou prijsgeven en zich omvormde tot 

een mentaliteitsgemeente.  

De meeste leden van kerkenraadscommissie en bestuur 

kenden deze opvatting, toen zij ds. De Jong beriepen. Zij 

waren bereid hem te steunen in zijn streven de Houtrust-

kerkgemeente meer te doen zijn dan een Vereniging van 

Vrijzinnige Hervormden binnen het geheel van de Haagse 

Hervormde Gemeente. Zij hielden zich ervan overtuigd dat 

dit doel bereikbaar zou zijn, indien een voorzichtig beleid 

zou worden gevoerd. Daarbij rekening houdend met het 

verleden, waarin de leden de Vereniging zich steeds had-

den geïdentificeerd met een kerkelijke gemeente. Ds. De 

Jong stuitte echter op weerstanden toen hij zijn visie in alle 

consequenties wilde doorvoeren. 

Behalve deze teleurstelling hebben motieven in de per-

soonlijke sfeer ds. De Jong ertoe gebracht om te zien naar 

een andere functie. Hij vond deze bij de Provinciale Kerk-

vergadering van Noord-Holland, waar hij als scriba in 

dienst trad. 

Op 4 oktober 1981 hield hij zijn laatste dienst in de Hout-

rustkerk.  
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Tijdens het daarop volgende overleg met de Hervormde 

Gemeente over de vervulling van de vacature werd de mo-

gelijkheid geopperd ds. Coenraad Willem Schlingemann 

(1928-1991) te beroepen, die in die tijd verbonden was aan 

de Wijkgemeente rond Bethel, een kapel van de Hervorm-

de Gemeente aan de Thomas Schwenckestraat. Overeenge-

komen werd dat een opvolger van ds. De Jong, gezien het 

ledental en de financiële positie van de Vereniging, een 

deel van de tijd, voorlopig l0% ter beschikking zou zijn 

van de centrale gemeente, een percentage dat jaarlijks met 

l0% zou toenemen tot een maximum van 40%.  

Reeds op 18 mei 1982 kon op ds. Schlingemann een be-

roep worden uitgebracht en op 19 juni d.a.v. werd hij door 

ds. W.C.  Ligthelm  bevestigd.  Met  de  komst van ds. 

Schlingemann kwam er voor het eerst sinds 1979 weer 

regelmaat in de pastorale zorg. 

De Centrale Kerkenraad slaagde er voorshands niet in in-

vulling te geven aan de voor de Hervormde Gemeente be-

schikbare tijd. 

In oktober l984 had de Remonstrants Gereformeerde Ge-

meente ds. Schlingemann benaderd i.v.m. een vacature 

voor halftime predikant. Intensief overleg tussen de Re-

monstrantse Gemeente, de Centrale Kerkenraad en de 

Houtrustkerkgemeente resulteerde in een positief resultaat. 

Op 1 september 1985 werd ds. Schlingemann als predikant 

van de Haagse Hervormde Gemeente, tevens bevestigd als 

predikant van de Remonstrantse Gemeente: een niet unie-

ke, maar wel bijzondere situatie. Het contract met de Cen-

trale Kerkenraad werd helaas per 1 september 1988 door de 

Remonstrantse Gemeente beëindigd. De invulling van de 
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40% werktijd van ds. Schlingemann was opnieuw een pro-

bleem en beperkte zich tot een indeling in het centrale 

preekbeurtrooster.  

In de jaren 1989/1990 werd door de kerkenraadscommissie 

en het Bestuur de volle aandacht gegeven aan het vraagstuk 

van de toekomst van de Houtrustkerkgemeente, mede in 

het vooruitzicht van het emeritaat van ds. Schlingemann. 

Niet voorzien kon worden dat hij op 8 september 1991 zo 

plotseling zou komen te overlijden. 

Met de Centrale Kerkenraad van de Haagse Hervormde 

Gemeente is toen overlegd over de ontstane situatie en de 

mogelijke vervulling van de vacature.  

Een mogelijk voorstel diende te zijn gebaseerd op een visie 

op de toekomst, neergelegd in een beleidsplan. Dat be-

leidsplan is opgesteld en heeft begin 1992 een brede be-

spreking gekregen in de vijf huisgemeenten. De uiteinde-

lijke versie is door de kerkenraad (Speciale Commissie) en 

Bestuur vastgelegd en ingediend bij de Centrale Kerken-

raad. Intensief overleg, dat daarop volgde, heeft geleid tot 

het besluit dat voor de Houtrustkerkgemeente een predi-

kant mocht worden gezocht op basis van 7/12 werktijd, dat 

wil zeggen 7 dagdelen ten opzichte van 12 dagdelen welke 

kennelijk een fulltime functie omvat.  

Eind 1992 is het beroepingswerk begonnen. Dit vergde 

geruime tijd, want pas op 20 maart 1994 kwam een einde 

aan het herderloze tijdperk met de intrede van ds. Arie 

Cornelis Jan Jonkers (geb. 1939) in de Houtrustkerk, be-

vestigd door ds. W.P. ten Kate.  
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Tijdens het vacuüm genoot de Houtrustkerkgemeente on-

dersteuning van consulent ds. IJ. Akkerman, predikant van 

de Maranathakerk alsmede van haar oud-predikant en ere-

lid dr. P.J. Barnouw.  

De toekomst van de Vereniging houdt de gemoederen 

steeds bezig, het Bestuur zoekt naar (nieuwe) perspectie-

ven omdat het geen duurzame toekomst ziet in een op 

zichzelf voortgaan van de Houtrustkerkgemeente.  

In een extra ledenvergadering op 4 februari 1997 verkrij-

gen Bestuur en Kerkenraad goedkeuring voor het volgende 

uitgangspunt: "Het beleid wordt er in beginsel op gericht 

voor de Gemeente een samenwerkingsverband te zoeken 

met (een) andere Gemeente(n) in de Haagse regio binnen 

de Hervormde Kerk dan wel haar opvolger, de Verenigde 

Protestantse Kerk in Nederland."  

 

EEN PARTNER GEZOCHT 

In dit kader zijn oriënterende en geheel vrijblijvende ge-

sprekken gevoerd met een aantal mogelijke partners, waar-

onder de Evangelisch Lutherse Gemeente, die in het proces 

van S.O.W. (Samen op weg) een partner in de regio zoekt.  

In de loop van 1997 en het eerste kwartaal van 1998 is met 

Lutherse Gemeente diverse keren overleg gevoerd op be-

stuurlijk niveau en zijn er een aantal gezamenlijke activi-

teiten geweest. Bestuur en Kerkenraad vragen in de Alge-

mene ledenvergadering van 19 mei 1998 toestemming de 

kennismakingsperiode tot eind van dat jaar te mogen ver-

lengen om tot een verantwoord stappenplan te komen. Een 



46 
 

meerderheid van de aanwezige leden ziet daar geen heil in, 

en wel om diverse redenen, zodoende wordt bij stemming 

het bestuursvoorstel verworpen.  

In de Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2001 consta-

teert de voorzitter dat het op samenwerkingsverband ge-

richte beleid is gestrand. Hij pleit dan ook voor opheffing 

van het in 1997 genomen besluit. De vergadering stemt 

daarmede in. 

Tijdens diezelfde vergadering kondigt ds. Jonkers aan dat 

hij per 1 februari 2002 met emeritaat zal gaan door gebruik 

te maken van de mogelijkheid vervroegd uit te treden.  

Op 27 januari van dat jaar houdt hij in een bijzondere 

dienst zijn afscheidspreek.  

Het Bestuur trekt in zijn vergadering van 3 juni daaraan 

volgend dan ook de conclusie dat het draagvlak en de 

stemming onder de gemeenteleden zich niet lenen voor 

nadere onderhandelingen.  

Met ingang van 1 januari 2000 breekt een periode aan van 

ruim 10 maanden waarin de Houtrustkerk onderdak biedt 

aan de Maranathakerkgemeente, die vanwege renovatie 

van het eigen kerkgebouw in de 2e Sweelinckstraat, moet 

uitwijken. De diensten geleid door ds. Akkerman stonden 

onder verantwoordelijkheid van de Maranathakerk, de ove-

rige onder verantwoordelijkheid van de Houtrustkerkge-

meente. 
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BUITENGEWONE WIJKGEMMEENTE.  

Met de verwachte komst van de Protestantse kerk in Ne-

derland en een nieuwe kerkorde zal, in de organisatie van 

de kerk geen plaats meer voor zo geheten 'Speciale Com-

missies' bedoeld voor niet wijkgebonden commissies zoals 

die in Den Haag bestaan voor de Gereformeerde Bonds-

gemeente en de Vrijzinnige Hervormden.  

Derhalve is aan de Generale Synode verzocht aan de Hout-

rustkerkgemeente de status van Buitengewone Wijkge-

meente van de Haagse Hervormde Gemeente toe te ken-

nen. Aan dit verzoek is voldaan; op 24 februari 2002 werd 

een en ander officieel geïnstitutionaliseerd.  

 

DE PREDIKANTSVACATURE WEER VERVULD! 

De procedure voor de beroeping van een predikant op basis 

van 50% werd na het afscheid van ds. Jonkers al spoedig 

op gang gebracht, waarbij opnieuw in deze predikantsloze 

periode ds. IJ. Akkerman als consulent fungeerde. In de 

maand mei van 2002 kwam de hoor/adviescommissie reeds 

met een positief resultaat. Op 1 september van dat jaar 

deed ds. Arne Jonges (geb .1944) zijn intrede in de Hout-

rustkerk; hij werd bevestigd door ds. IJ. Akkerman.  

 

HEDEN 

In 2004 werd de naam van de Vereniging gewijzigd in: 

'Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage 
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en omstreken'. De huidige stand van zaken in de Houtrust-

kerkgemeente stemt wel tot zorg (nog maar 150 leden, 

veelal hoog bejaard), maar ook tot voldoening. De gemeen-

te behield haar financiële zelfstandigheid en beschikt over 

een mooi kerkgebouw.  

De kerkzaal wordt zondagsmiddags als galerie gebruikt 

door de kosteres, tevens kunstenares, Inez van Maanen.  

Het Klais orgel is recent gerestaureerd. De Vereniging 

heeft als cantor-organist in dienst, Marieke Stoel, die met 

verve het koor en de cantorij leidt en concerten organiseert.  

Het belangrijkste is echter dat de gemeenteleden zo harte-

lijk, meelevend en actief zijn. Vrijwel iedere zondag is er 

een kerkdienst in de Houtrustkerk. Het aantal kerkgangers 

blijft stabiel en er zijn buiten de zondagse kerkgang verras-

send veel activiteiten door de week.  

 

TOEKOMST 

Hebben wij toekomst? Het beschrijven van de gebeurtenis-

sen van het verleden, die wij geschiedenis noemen, is vaak 

moeilijk genoeg, wat valt er dan voor zinnigs te zeggen 

over wat nog niet gebeurd is? De vraag of wij een toekomst 

hebben moet maar beantwoord worden met een tegen-

vraag: waarom niet?  

Zolang kerk en christendom bestaan is er nooit een absolu-

te eenheid van geloven geweest omdat de woorden en ge-

dachten van ons basisdocument, de bijbel, altijd weer op 

verschillende manieren uitgelegd kunnen worden.  

De uit de bijbel afgeleide dogma's, die de theorie en het 

geloof van de kerk formuleren, kunnen op dezelfde wijze 
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persoonlijk gelezen en begrepen worden, dat hoort bij de 

menselijke zelfstandigheid en vrijheid, die we in het evan-

gelie kunnen vinden. Als we dat weten en geloven en blij-

ven geloven zal er altijd, in of buiten de kerk, vrijzinnig-

heid in welke vorm dan ook blijven bestaan: wij hebben de 

toekomst!  
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Nicolette Adriana Bruining (1886 - 1963).  

Gepromoveerd 26 mei 1916. Bestuurslid en aansluitend 

voorzitter van de Vereniging van 1926 - 1959; secretaris 

van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestan-

tisme vanaf de oprichting in 1923. Initiatiefneemster in 

1925 tot de oprichting van de V.P.R.O en tot 1956 voorzit-

ter. Zij was aan enkele Haagse middelbare scholen werk-

zaam als lerares in godsdienstkennis en hebreeuws.  
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Ds. Wynandus Gerardus 

Reddinius (1899 - l971) 

Predikant van onze gemeente van 

1929 - 1932. 
  

 

Ds. Arie Trouw (1891 - 1950) 

Predikant van onze gemeente van 

1933 - 1950. 
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Ds. Jan Frederik Kruyt 

(1898 - 1985). 

Predikant van onze gemeente 

van 1940 - 1964.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. P. Smits 

(1906 - 2002) 

Predikant van onze gemeente 

van 1950 - 1959. 

Promoveerde in 1952 te  

Leiden. 
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Dr. Pieter Jacobus Barnauw 

(geb. 1919). 

Predikant van onze gemeente 

van 1959 - 1972. 

Promoveerde in 1963 in 

Groningen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Wilhelm Coenraad  

Ligthelm (1914 - 2002) 

Predikant van onze gemeente 

van 1959 - 1980. 
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Ds. Sake de Jong (geb . 1928) 

Predikant van onze gemeente 

van 1980 - 1981.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds. Coenraad Willem 

Schlingemann (1928 - 1991) 

Predikant van onze gemeente 

van 1982 - 1991 
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Ds. Arie Cornelis Jan 

Jonkers (geb. 1939). 

Predikant van onze gemeente 

van 1994 - 2002 

  

 

Dr. Arne Jonges (geb. 1944) 

Predikant van onze gemeente 

sedert 2002. 

Gepromoveerd in 2004 in 

Nijmegen. 
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