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Inleiding 

 
Zondag 10 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel. 

Het was het begin van een bezettingstijd, die voor Zwolle tot 14 april 1945 zou 

duren. Ongetwijfeld zullen er weer tal van publicaties toegevoegd worden aan 

het reeds bestaande grote aantal over deze periode. Steeds meer wordt 

getracht de houding van de ‘gewone’ Nederlanders te beschrijven door het 

gebruik van dagboeken, brieven en herinneringen uit die periode. 

Ik wil proberen de houding van de hervormde gemeente en de gereformeerde 

kerk in Zwolle in deze tijd te beschrijven met behulp van de kerkenraadnotulen, 

aanwezig op het Historisch Centrum Overijssel. De kerkenraad was en is toch 

het hart van de plaatselijke gemeente. Daar worden de lijnen uitgestippeld, de 

richtlijnen van hogere instanties zoals de synode besproken, daar vindt de 

discussie plaats (of juist niet!). Uiteraard werd niet alles genotuleerd. Delicate 

kwesties, die gevaar konden betekenen, werden mondeling afgehandeld of 

‘besmuikt’ genotuleerd. De goede verstaander had immers aan een half woord 

genoeg. Toch is er een duidelijk beeld uit de notulen te halen. 

Ik heb zowel de hervormde als de gereformeerde notulen gekozen, omdat in de 

huidige Oosterkerkgemeente beide groepen aanwezig zijn. Het is absoluut niet 

mijn bedoeling een vergelijking met waardeoordelen te maken. Ik probeer het 

denken en doen van onze geestelijke voorouders te verklaren en te begrijpen 

vanuit hun specifieke situatie. Het waren mensen die oprecht trachtten hun 

kerk door deze moeilijke periode heen te loodsen. 

 

Henk Moerman 
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De Nederlandse Hervormde Kerk vóór de Duitse inval 

Landelijk 

In de hervormde kerk heerste grote verdeeldheid. Er was strijd tussen de 

diverse richtingen. De belangrijkste tegenstelling was die tussen orthodoxen  

(‘rechtse  groep’) en de vrijzinnigen (‘modernen’ of  ‘linkse groep’). Binnen deze 

twee hoofdrichtingen waren weer talloze onderlinge tegenstellingen. In veel 

plaatsen zette de meerderheid de minderheid buiten de officiële plaatselijke 

gemeente. Zo ontstonden  de orthodoxe evangelisaties in vrijzinnige 

gemeenten  en organiseerde de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden eigen 

diensten in orthodoxe gemeenten. 

De hervormde synode was een juridisch, administratief orgaan, waarvan 

nauwelijks leiding uitging. Wel ontstonden er in de jaren dertig kleine groepen, 

die deze verlammende situatie wilden doorbreken. Sommigen vroegen aan-

dacht voor de kerkstrijd in Duitsland, maar de synode bleef bij niet-inmenging, 

ook ten aanzien van de Jodenvervolging:  

   ‘Protesten doen meer kwaad dan goed’ 

Op 1 april 1940 werd met 10 tegen 9 stemmen ds. K. H. E. Gravemeyer tot 

secretaris van de synode gekozen. Hij werd belast met de leiding van de 

dagelijkse gang van zaken. 

 

Hervormd Zwolle 

Ongeveer 20.000 leden, bijna de helft van de Zwolse bevolking, was in naam 

hervormd. De vrijzinnige groep was vanaf de 19de eeuw overheersend, maar 

aan het einde van de 19de eeuw/begin 20ste eeuw werd de orthodoxe groep 

zelfbewuster en eiste haar rechten op. Eerst waren er één orthodoxe predikant 

en 3 vrijzinnige predikanten, daarna 2 orthodoxe predikanten, één 

evangelische predikant (middengroep) en 3 vrijzinnige predikanten. 

In tegenstelling tot veel andere hervormde gemeenten bleef er één kerkenraad 

en bleven de verschillende richtingen bij elkaar. In kerkgang, aantal dopelingen, 

catechisanten, collecteopbrengsten werd de orthodoxe groep steeds sterker. 

Enkele cijfers:  

 de orthodoxe diensten trokken per zondag ongeveer 2500 ,  

 de evangelische dienst 450 en  

 de vrijzinnige diensten 600 mensen.  
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 Van de ongeveer 350 dopelingen per jaar, werden er een kleine 200 in 

orthodoxe diensten gedoopt.  

 Van de ruim 300 catechisanten volgden een kleine 200 catechisatie bij de 

orthodoxe predikanten. 

Toen in april 1940 de vrijzinnige predikant ds. Kruyt vertrok, 

kwam er een compromis tot stand, 

opgesteld door de twee domine-rende 

predikanten, die al  vele jaren in Zwolle 

werkten:  

 de vrijzinnige ds. Horreüs de 

Haas (afbeelding links) en 

  de orthodoxe ds. Van Noppen 
(foto rechts).  

Dit compromis hield in dat er in de plaats van ds. Kruyt een derde orthodoxe 

predikant zou komen, maar dat de verhoudingen in de kerkenraad tussen 

vrijzinnige en orthodoxe ouderlingen niet zou veranderen (dus een vrijzinnige 

meerderheid) en tenslotte werd er afgesproken dat de vrijzinnige prediking bij 

een toekomstige overduidelijke orthodoxe meerderheid gewaarborgd zou 

blijven (deze garantie is tot 2009, toen de diensten  van de Vereniging van 

Vrijzinnige Hervormden in het wijkcentrum de Brug aan de Herenweg gestopt 

werden, gestand gedaan!). Dit compromis heeft een dreigende kerkstrijd in de 

hervormde gemeente voorkomen. 
 
Er was één kerkenraad ( 6 predikanten, 18 ouderlingen en 18 diakenen), die de 

belangrijkste zaken op organisatorisch en bestuurlijk gebied regelde. In de 

smalle kerkenraad (geen diakenen) werden praktische, persoonlijke zaken 

besproken. Inhoudelijke gesprekken vonden in beide kerkenraden nauwelijks 

plaats. Die werden in eigen kring gevoerd. 

Naast ds. Horreüs de Haas (60 jaar) was ds. Jonges (33 jaar) vrijzinnig predikant 

en naast ds. Van Noppen (55 jaar) waren ds. Groenewegen (56 jaar)  en  

ds. Stevens (32 jaar) de orthodoxe predikanten.  

Predikant van de evangelische middengroep was, na het emeritaat van de alom 

gewaardeerde ds. de Jonge,  ds. van der Kam (32 jaar). Na het overlijden van  

ds. Horreüs de Haas (in 1943) werd ds. de Boer de tweede vrijzinnige predikant. 
 
Geheel zelfstandig regelde het College van Kerkvoogden, een groep van 8 

mannen uit de hogere Zwolse burgerij, de materiële zaken. De samenwerking 

met de kerkenraad verliep niet altijd even soepel.  
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De hervormde gemeente beschikte over vier kerkgebouwen: de Grote kerk,  

de Broerenkerk (links), de Bethlehemse kerk (rechts) en de in 1933 gebouwde 

Jeruzalemkerk. 

 

De Gereformeerde Kerken in Nederland vóór de Duitse inval 

Landelijk 

De gereformeerde kerk was een hechte groep met trouwe leden. Er werd van 

de gemeenteleden uniformiteit in leer en leven verlangd. De kerkenraad hield 

streng toezicht op de naleving ervan. De gereformeerde kerk was deels 

ontstaan uit onvrede over de opgelegde kerkorde van 1816, waarmee de 

hervormde synode de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente beknotte. 

Er begon echter in de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw een zelfde tendens van 

synodale centrale macht te komen in de gereformeerde kerk. Dit had het 

voordeel dat de kerk een duidelijk geluid kon laten horen zoals bijvoorbeeld de 

uitspraak in 1936 van de onverenigbaarheid van gereformeerde en nationaal-

socialistische beginselen. 

De hervormde synode zou een dergelijke uitspraak nooit kunnen doen. Bij de 

discussie over deze synodale uitspraak kwamen al wel meningsverschillen naar 

voren. Professor K. Schilder (1890-1952) uit Kampen was fel tegen de nationaal-

socialistische beginselen, professor H.H. Kuyper (zoon van Abraham Kuyper !) 

vond daarentegen dat de synode zich niet op politiek terrein mocht begeven. 

Beide heren komen wij verderop nog tegen. 

Kort samengevat: de gereformeerde kerken waren een nogal gesloten, aparte, 

gemeenschap, overtuigd van eigen gelijk. 
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Gereformeerd Zwolle 

De gereformeerde kerk in Zwolle was een grote gemeente met bijna 5000 

leden en met 3 predikanten, 42  ouderlingen (in 1943: 52) en 20 diakenen. 

Ds. Munnik (55 jaar), al vanaf 1926 in Zwolle werkzaam, was de leidende 

predikant, een goed organisator, ‘een calvinist van het zuiverste water’. Hij 

vormde een hecht team met dr. Thijs (60 jaar) , een intellectueel en ds. Kuiper 

(45 jaar) joviaal, resp. 14 en 11 jaar werkzaam in Zwolle. Omdat de gemeente te 

groot werd, werd Berkum in de gemeente Zwollerkerspel, in 1936 een 

zelfstandige gemeente. Na 1936 werden in de kerkenraad verdere afsplitsingen 

besproken (bijvoorbeeld Zwolle-west), maar nooit gerealiseerd. Wel werd er in 

1942 een vierde predikant beroepen, ds. Vreugdenhil (33 jaar), ‘die tot ons is 

willen overkomen’. 

De gemeente kwam trouw op en hield zich over het algemeen keurig aan de 

regels. In de smalle kerkenraad (geen diakenen) werden de huisbezoeken van 

de ouderlingen besproken en werd tot eventuele sancties besloten, zoals ‘ 

afhouden van het Heilig Avondmaal’. In het uiterste geval kon, na vele 

gesprekken, de kerkelijke ban uitgesproken worden, waardoor de betrokkene 

buiten de gemeenschap der kerk werd geplaatst. In de brede kerkenraad 

werden vooral organisatorische en financiële zaken besproken zoals de 

verkiezing van ambtsdragers: hiervoor werden dubbeltallen opgesteld, waaruit 

de gemeente dan kon kiezen. Degene die gekozen werd , werd geacht ‘zijn 

roeping te aanvaarden’. Ontheffing uit het ambt werd alleen verleend als het 

goed gemotiveerd was. 

De Zwolse gemeente had de beschikking over 3 kerkgebouwen: de 19de eeuwse 

Plantagekerk1 en Oosterkerk èn de in 1926 gebouwde Zuiderkerk 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 maakt nu deel uit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. 

2
 maakt nu deel uit van het landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken 
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De Duitse inval 

 

Nederland had sinds 1839 (de afscheiding van België) met succes een 

neutraliteitspolitiek gevoerd (Nederland was buiten de Eerste Wereldoorlog 

gebleven!). Op een Duitse bezetting was Nederland totaal niet voorbereid. De 

snelle capitulatie, de vlucht van koningin Wilhelmina naar Engeland, de 

onverwacht snelle capitulatie van Frankrijk daarna, zorgden in het algemeen 

voor een berustende, afwachtende houding. Het optreden van de Duitsers in 

Nederland viel mee (in Polen was dat heel anders geweest!). De aangestelde 

rijkscommissaris Seyss-Inquart beloofde de Nederlandse vrijheden niet aan te 

tasten. Bovendien hield hij de gehate N.S.B. op afstand. 

Reactie Nederlandse Hervormde Kerk 

De pas gekozen secretaris ds. K.H.E. Gravemeyer (1883) was een sterke persoon, 

die een actief optreden van de kerk voorstond: de hervormde kerk als 

‘volkskerk’, als ‘vaderlandse kerk’ had de plicht zich te laten horen. Omdat de 

synode zeer onregelmatig bijeen kwam, ging onder zijn leiding het dagelijks 

bestuur, de Algemene Synodale Commissie, voortvarend aan de slag. De 

Commissie voor Kerkelijk Overleg werd gevormd met diverse werkgroepen, 

waaronder de werkgroep ‘Kerk en Overheid’ onder leiding van P. Scholten. In 

deze werkgroep werden de latere protesten, kanselboodschappen en 

herderlijke brieven opgesteld. Ds. Gravemeyer wist een aantal actieve, 

principieel anti nationaal-socialistische figuren om zich heen te verzamelen. Hij 

zelf was onvermoeibaar in het adviseren van de plaatselijke gemeenten, per 

brief of door persoonlijk bezoek (de zogenaamde ‘opruitochten’). 

Reactie Gereformeerde Kerken 

 Ook hier kwam de synode sporadisch bijeen. Het initiatief 

kwam te liggen bij de Deputaten voor de Correspondentie 

met de Hooge Overheid (in het vervolg gemakshalve 

Deputaten genoemd). De leiding was in handen van V. U. 

hoogleraar H.H. Kuyper. Dit betekende in het begin een 

aanpassingskoers om op die manier zoveel mogelijk buiten 

alle moeilijkheden te blijven. Op deze aanpassingspolitiek 

werd door de Kamper hoogleraar Schilder felle kritiek 

uitgeoefend. Schilder werd al in augustus 1940 door de 

Duitsers gearresteerd. 
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Interkerkelijke samenwerking 

Op 25 juni 1940 kwamen op uitnodiging van ds. Gravemeyer afgevaardigden 

van 7 protestantse kerken bijeen. Dit gelukkige initiatief leidde tot de oprich-

ting van het Convent van Kerken. In het begin waren er grote meningsverschil-

len tussen diegenen die wilden protesteren tegen de eerste antisemitische 

maatregelen3 van september 1940 en diegenen die zich afzijdig wilden houden. 

Door de vervanging van H. H. Kuyper door J. Donner werd het Convent (vanaf 

1942 Interkerkelijk Overleg, IKO, geheten) eensgezinder en kon een grotere rol 

gaan spelen. De kerken lieten zich op die manier niet uit elkaar drijven. Ook 

met de Rooms Katholieke Kerk was er groeiend contact. 

Reactie van de twee Zwolse kerken op de Duitse inval 

Op 20 mei sprak ds. Munnik in de smalle kerkenraad, na de afhandeling van 

een aantal praktische zaken, aldus:  

‘Wij hebben de roeping getrouw te zijn. Wij moeten niet voortgaan alsof 

wij alles verloren hebben, alles kwijt zijn. Wij moeten letten op wat God in 

Zijn gemeente ons nog liet’. 

Br(oeder) Van Vulpen vroeg naar een collecte voor het getroffen Rotterdam. 

Die werd op 30 juni gehouden. 
 
Pas op 4 juni gaf in de hervormde smalle kerkenraad ds. de Haas een eerste 

reactie op de Duitse bezetting:  

‘Wat staat ons nu te doen als kerk, naar wat het geloof van ons vraagt?’  

Hij somde een aantal zaken  op:  

‘Uit het feit dat wij een christelijke religie belijden volgt het aanvaarden 

van een universeel verband met afwijzing van oorlogspraktijken, joden-

vervolging en terrorisme; dat wij een hervormde en protestantsche kerk 

hebben, dat betekent priesterschap der geloovigen, godsdienstige 

persoonlijkheid in strijd met willekeur’. 

                                                           

3 Ariërverklaring en ontslag uit overheidsdienst 
In het najaar van 1940 troffen de joden in Nederland de eerste maatregelen uit een lange reeks die hen van de 

rest van de bevolking moest (onder)scheiden. 

Vóór 26 oktober moesten alle ambtenaren, onder wie leraren, een ariërverklaring inleveren. Wie weigerde 

werd ontslagen. Nadat de joodse ambtenaren op deze manier geïdentificeerd waren, werd in november een 

begin gemaakt met het ontslag van joden uit overheidsdienst. Dit gebeurde in verreweg de meeste gevallen 

zonder veel ophef.  
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Ds. De Haas twijfelde aan de beloften van Seyss-Inquart:  

‘Daarom moeten wij weten wat we nu zullen doen. Twee evangelische 

polen hebben wij te bedenken: wijs als een slang en oprecht als de 

duiven, dat wil zeggen niet willekeurig, maar met een wacht voor de 

lippen en tegelijk de beginselen uitspreken, de christelijke religie 

uitspreeken als vrije Nederlanders in protestantschen geest.’  

Ds. De Haas kreeg van alle kanten bijval. Van Noppen voegde er nog aan toe 

dankbaar te zijn voor de wijze waarop de synode trachtte leiding te geven en 

waardeerde het getuigenis van ons hoogste college. 

 

De onderlinge hervormd-gereformeerde verhoudingen in Zwolle. 

Vóór de bezetting ontbrak iedere vorm van contact. Men negeerde elkaar, bij 

de hervormden was geen sprake van afkeer (die was veel meer gericht tegen 

de rooms katholieken). De gereformeerde kerk weigerde contact met de her-

vormde kerk vanwege de aanwezigheid van de vrijzinnige richting.  

Zo werd de uitnodiging voor het bijwonen van de bevestigingsdienst (15 juni 

1941) van de orthodoxe predikant Stevens afgeslagen vanwege de 

aanwezigheid van vrijzinnige predikanten.  

Bij de bevestiging (september 1942)van de gereformeerde predikant 

Vreugdenhil werden alleen de orthodox hervormde predikanten uitgenodigd. 

 

De pogingen tot het houden van een ‘Alle Dag’- kerk in het begin van de 

bezetting liep door deze gereformeerde houding spaak, maar ook door het 

verzet van ds. De Haas, die geen enkele concessie wilde doen.  

Ds. De Haas verklaarde in de kerkenraad:  

‘Er wordt gezongen, gebeden en bijbel gelezen, men kan echter niet 

ontkomen aan een zekere toelichting. De waarheid is mij het liefst. Die 

breng ik er niet bij om hals’. 

Ook gezamenlijke bidstonden strandden. In de gereformeerde kerk werd alleen 

de doop door orthodoxe predikanten erkend en werd bij gemengde huwelijken 

uitgezocht bij wie de hervormde partner catechisatie had gevolgd.  

Toch traden de beide kerken vaak gelijk op omdat zij dezelfde boodschappen 

van het Convent ontvingen. Aan het einde van de bezetting kwam de 

samenwerking op praktisch terrein van de grond (zie blz. 25 e.v.). 
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Praktische problemen in de bezettingstijd 

In de beide kerkenraden kwamen praktische en principiële zaken aan de orde. 

Uiteraard liepen deze problemen door elkaar, maar voor overzichtelijkheid 

worden deze kwesties apart beschreven. 
 
Op 16 juli klaagde de hervormde ouderling Meyerink over het storend zingen 

van Duitse soldaten, die langs de Bethlehemsekerk marcheerden op zondag-

morgen. Ds. De Haas wilde nu nog geen stappen ondernemen en zo geen 

aanstoot geven. In augustus vroeg de hervormde kerkenraad  de 

Ordnungspolizei een gepland concert van de politiekapel om 11 uur zondag-

morgen met een half uur uit te stellen. Dit uitstel werd niet verleend, maar wel 

werd de toezegging voor een volgende keer gedaan. Het was nog de tijd van 

beleefde verzoeken. Dat zou veranderen! 

Verduistering van de kerken   

Gedurende de hele bezettingstijd was dit een discussiepunt in de hervormde 

kerkenraad en kerkvoogdij. Al in september 1940 hadden de kerkvoogden 

bericht dat alleen het catechisatiegebouw aan de Kamperstraat verduisterd 

kon worden. De kerkenraad deed een klemmend beroep tenminste één kerk te 

verduisteren in verband met diensten tijdens de kerst en oudjaar. De 

Jeruzalemkerk kwam het meest in 

aanmerking. De kerkvoogden hielden voet bij 

stuk. Het werd te duur. 

In december 1941 nam ds. Stevens het heft 

in eigen hand. Hij liet, aldus het verslag van 

de kerkvoogdij, ‘de lampen omfloersen 

zoodat alleen een lichtkegel dat gedeelte van 

de kerkvloer verlicht. De kerkgangers zaten in 

het donker en moesten met zaklantaarns het 

noodige licht verschaffen.’ De kerkvoogden 

waren boos: het licht zou op de witte muren 

weerkaatsen en er was kans op ongelukken. 

De president-kerkvoogd merkte verder op 

dat een dergelijk verduisterde kerk ook nog 

ongewenste toestanden zou kunnen moge-

lijk maken. Bovendien werd het gezien als 

een poging van de predikanten om hun zin door te drijven. Voor het 

aangevoerde morele bezwaar waren de andere kerkvoogden niet gevoelig.  



13 

 

‘ Daarvoor achtten zij de leiding van ds. Stevens voldoende waarborg’.  

Het volgende jaar vroeg ds. Stevens de Oosterkerk voor 2 avonddiensten. Dat 

werd toegestaan: ná de gereformeerde diensten en mits er voor brandstof 

werd gezorgd. 

De mogelijke verduistering van de Jeruzalemkerk bleef een discussiepunt. In 

1942 werd een onderzoek ingesteld door br Meyerink, de architect van de 

Jeruzalemkerk. Hij had contact met een firma uit Enschede, die voor fl. 594,-  

de Jeruzalemkerk wilde verduisteren. Met 6 tegen 2 werd hiertoe besloten. In 

maart 1943 bleek de verduistering niet te functioneren, want de constructie 

deugde niet. Pogingen om in contact te komen met de betreffende firma, 

mislukten: de kerk was niet verduisterd, het geld wel. 

In de gereformeerde kerkenraad vormde verduistering geen discussiepunt. 

Verwarming van de kerken 

De rantsoenering van kolen werd in de loop van de oorlog 

steeds strakker. Daarom besloot de kerkvoogdij slechts 2 

van de 4 kerken te verwarmen, de Grote kerk en de 

Jeruzalemkerk. Over de diverse richtingen werden de 

verwarmde en onverwarmde kerken zo eerlijk mogelijk 

verdeeld. Dat leverde uiteraard de nodige discussie op. 

Steeds was er vanuit de hervormde kerkenraad de vraag om de consistorie-

kamer van de Grote Kerk te verwarmen. Die werd veel  gebruikt voor verga-

deringen. Steeds weer weigerde de kerkvoogdij, die zelf beschikte over een 

verwarmde kerkvoogdenkamer. De kerkenraad werd dus gedwongen een 

andere vergaderruimte te zoeken. In de loop der jaren waren dat: 

 Hotel Peters aan de Grote Markt,  

 gebouw der Vereeniging voor Christelijke Belangen op het Aa-plein, 

 catechisatiegebouw Kamperstraat,  

 Eigen Gebouw Badhuiswal nr 9 ,  

 Ons Thuis Thorbeckegracht.  
 
Op 7 november 1944 had ds. Van de Kam 

de vergadering al geopend in de ijskoude 

consistoriekamer. Toen besloot hij te 

verkassen naar de verwarmde bestuurs-

kamer van het Oudeliedenhuis aan de van 

Karnebeekstraat (foto rechts). Dat bleef de 

hele strenge winter van 1944/45 zo.       
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Het verbod op het gebruik van kunstlicht leverde vanaf november 1944 proble-

men op. De vergaderingen moesten noodgedwongen vroeg beginnen en er 

werd  opgelet of er volle maan was. Toen de hervormde 

kerkenraadsvergaderingen steeds meer uitliepen (oorzaken zie verder), uitte 

de scriba, ds. De Boer, de volgende noodkreten in de notulen: hij kon niet meer 

onderscheiden wie wat zei en gaf het zelfs op om op het gevoel aantekeningen 

te maken. 

Af en toe werden gebouwen of delen daarvan gevorderd door de autoriteiten: 

in 1940 het catechisatiegebouw voor de legering van soldaten, in oktober 1941 

werd de fietsenkelder van de Jeruzalemkerk (plaats voor 300 honderd fietsen!) 

Catechisatiegebouw Kamperstraat 

 

Hotel Peters aan de Grote Markt 

Eigen Gebouw Badhuiswal nr 9 

Ons Thuis Thorbeckegracht 
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gevorderd voor aardappelopslag evenals het koor van de Broerenkerk. Zakelijk 

als de kerkvoogden waren, kregen zij voor de aardappelopslag een redelijke 

vergoeding en moest de huurder zorgen voor een vervangende fietsenstalling 

met toezicht, moesten de aardappels in zakken opgeslagen worden en moest 

na beëindiging alles weer schoon worden opgeleverd.  

In 1943 werd de klok van de Jeruzalemkerk gevorderd. Een kleine vervangende 

klok werd geweigerd. Het aangeboden exemplaar was veel te klein. Ook de 

gereformeerde kerk moest de klokken afstaan. Op een aanbod van een firma 

om een noodluidklok te leveren, werd niet ingegaan. 
 
Voor de gereformeerde kerk vormde de verduistering geen probleem, maar de 

verwarming van de kerken wel. In oktober 1942 werd, na overleg met de 

Commissie van Beheer, besloten dat met ingang van het stookseizoen, half 

november, de Oosterkerk tijdelijk zou worden gesloten. In de Plantagekerk  

moesten dan dubbele diensten gehouden worden. Bij strenge vorst moest de 

omgekeerde oplossing toegepast worden. Getracht zou worden de Zuiderkerk 

open te houden. In de strenge winter van 1944/45 werd besloten de diensten 

te bekorten, niet door een kortere preek, maar door korter voor- en naspel van 

de organist. 
 
Op 7 februari 1944 deed ds. Munnik verslag van een samenkomst van politie en 

geestelijken van alle gezindten: 

 

 

 

 

  

 

 

Verder werd er besloten dat: 

 

 

 

 

 

 

 

bij luchtalarm mocht niemand de kerk verlaten. De deuren mochten niet 

gesloten zijn. Alleen bij brand of bominslag kon ontruiming noodzakelijk 

worden. Met de Commissie van Beheer moesten verder maatregelen 

besproken worden, ‘ook met het oog op de eigenaardige gesteldheid dat in 

de Plantagekerk de deuren naar binnen opendraaiden’.  

mocht vóór de morgengodsdienstoefening luchtalarm worden gegeven en 

het sein ‘veilig’ kwam vóór half elf, dan moest de morgendienst een half uur 

nadat dit sein gegeven was, aanvangen. Hetzelfde gold voor de 

middagdienst. Kwam het sein ‘veilig’ na half vier, dan verviel de 

middagdienst.  
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In de hervormde kerkenraad was geen behoefte aan zo’n precieze regeling. Pas 

op 5 april 1945 kwam dit punt ter sprake en werd het weinig verhelderende 

advies gegeven de diensten zoveel mogelijk op tijd te laten beginnen. 

In de gereformeerde notulen kwam herhaaldelijk het brood voor het Heilig 

Avondmaal ter sprake. Meer dan 2 duizend gemeenteleden namen aan de 

avondmaalsvieringen in de 3 kerken deel. In de hervormde kerk was het aantal 

deelnemers veel kleiner: gemiddeld bij een vrijzinnige dienst 140 (slechts 

eenmaal per jaar), evangelische dienst 125, rechtzinnige dienst 450.  

Door de rantsoenering door het Centraal Distributiekantoor werden de rant-

soenen al in 1941 aanzienlijk verkleind. Verder werd in de gereformeerde 

kerkenraad geklaagd over de slechte kwaliteit. ‘De laatste keer was het niet te 

snijden’, aldus de notulen van 28 september 1942. 
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Principiële problemen 

De voorbede 

 De voorbede voor de koningin was, zeker in de gereformeerde kerk, een vast 

onderdeel in de dienst der gebeden. 

Na de capitulatie heerste er op dit punt verwarring: wie was de overheid? In 

het Convent van Kerken werd dit punt besproken. Professor H. H. Kuyper wilde 

bidden voor de overheid in het algemeen, van hervormde zijde werd gepleit 

voor handhaving van de voorbede voor de koningin. Ds. Gravenmeyer 

adviseerde de plaatselijke gemeenten voorbede voor het koninklijk huis te 

blijven doen. Er heerste dus onzekerheid. 

Op 1 juli 1940 vroeg br. Rodink, gereformeerd ouderling, bij 

de rondvraag waarom er laatste zondagen niet gebeden 

was voor de wettige overheid. Ds. Munnik antwoordde dat 

het gebed voor de overheid steeds geschiedde, maar hij 

achtte het niet goed te bidden voor de overheid in Londen 

vertoevend. 

Het bleef een lastig punt. De voorbede voor het koninklijk huis leidde soms tot 

arrestatie. Dat gebeurde met de hervormde predikant Groenewegen, die in 

maart 1942 onder andere op grond van de voorbede werd gearresteerd. 

Typerend voor de inzet van ds. Gravemeyer was zijn briefje van 11 maart aan 

de kerkenraad: 

 ‘Met leedwezen nam ik kennis van uw bericht inzake ds. Groenevelt. Wil mij op 

de hoogte houden, als iets naders bekend is’.  

Deze arrestatie leidde tot de volgende vraag aan ds. Gravemeyer:  

‘Moeten wij nu alles op het spel zetten en trotseren voor die ene voorbede’?   

Ds. Gravemeyer antwoordde direct:  

‘Men ga voort met de voorbede’  

met het formele argument dat de voorbede een vast onderdeel was van het 

formuliergebed, opgesteld door de synode. Hierop konden de predikanten zich 

dus beroepen.  

In de gereformeerde kerk schoven de Deputaten dit probleem door naar de 

synode, die in december 1941 aan de plaatselijke gemeenten schreef dat de 

voorbede voor het koninklijk huis moest blijven. 

 Deze voorbede heeft grote invloed gehad omdat de kerkgangers, en dat waren 

er velen, iedere zondag hoorden dat de Duitse bezetting onwettig was.  

 



18 

 

De Nationaal-Socialistische Beweging ( N.S.B. ) 

Inde gereformeerde kerken was al in 1936 besloten dat de heidense beginse-

len van de N.S.B. zoals verheerlijking van de oorlog, leidersbeginsel en totali-

taire leer botsten met het persoonlijk karakter van het christelijk geloof. Aan 

leden van de N.S.B. moest het Heilig Avondmaal onthouden worden en bij 

volharding moesten zij uit de kerk gezet worden. Volgens de 

schattingen van  ds. Delleman, die de geschiedenis van de 

gereformeerde kerken in de periode 1940-1945 beschreven 

heeft in zijn ‘Opdat wij niet vergeten’, betrof dat vóór 1940 

ongeveer 300 leden en na 1940 ongeveer 500 leden.  
 
In de gereformeerde notulen kwam dit punt tweemaal aan 

de orde:  

 tweemaal had een gemeentelid ambtelijk bezoek ontvangen en was 

onderhouden ‘over zijn aanhangen, voorstaan en propaganda van de 

nationaal-socialistische beginselen'. Hem werd het Heilig Avondmaal 

onthouden ‘wegens gegeven ergernis’.  

 De tweede maal betrof het een gezin ‘ontrouw in de kerkgang’. Het 

oudste kind ging naar de openbare school, de man was voorstander van 

de N.S.B. Er werd bijzonder toezicht ingesteld. 

In de hervormde kerk lag dit punt moeilijker. De kerkorde liet geen veroorde-

ling van de N.S.B. toe. Leden konden alleen geschrapt worden als zij hun 

Hoofdelijke Omslag (H.O.) niet betaalden.  

In de hervormde notulen kwam dit punt driemaal aan de orde: 

 Op 22 juli 1942   kwam een brief binnen van de echtgenote van een lid 

van de N.S.B.. Haar man had als lid bedankt omdat ‘de kerk de tekenen 

der tijden niet verstond en geen protest had aangetekend tegen het 

gevangen zetten van leden van de N.S.B. tijdens de oorlogsdagen van 

1940. De kerkenraad besloot tot schrappen. 

 Brief van een lid van de N.S.B., die vroeg waarom hij H.O. moest betalen, 

nu de kerk te kennen had gegeven geen prijs te stellen op leden die lid 

zijn van de N.S.B. De kerkenraad antwoordde: zolang men lid was, moest 

men H.O. betalen. 

 In een provocerende brief van dr. H. M. Werther op briefpapier van de 

N.S.B. gedateerd  26 grasmaand 1942 (De N.S.B. gebruikte de Nederland-

se namen van maanden in plaats van de van oorsprong Latijnse namen. 

Zo werd getracht het Nederlandse karakter van de N.S.B. te onderstre-

pen) schreef Werther dat hij niet meer aan een bijbelkring kon deelne-
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men en dat hij niet meer gegroet werd door hem bekende kerkelijke 

functionarissen met uitzondering van één der predikanten. Hij was 

verbaasd een kwitantie H.O. te ontvangen van fl. 42,-. Volgens hem kon 

er geen zegen rusten op een geldelijke bijdrage van een ongewenst lid. 

Verder wilde hij weten of hij en zijn gezin in tijden van ziekte op hulp en 

bijstand konden rekenen. De scriba antwoordde dat hij zolang hij niet 

bedankte, verplicht was H.O. te betalen. Verder schreef de scriba dat 

ieder lid een beroep op hulp en bijstand kon doen met de restrictie dat 

hij er niet op kon rekenen.                                                                                                                                                                                      

Diaconie/Winterhulp 

De Duitsers wilden geen kerkstrijd in Nederland, maar streefden er wel stapje 

voor stapje naar de invloed van de kerk buiten de kerkmuren te verminderen.  

De Duitsers eisten in december 1940 de indiening van een collecteplan per half 

jaar. Hier kwam niets van terecht. Wel werd het de hervormde diaconie 

verboden een jaarlijkse collecte langs de deuren te houden. Dit leverde een 

schadepost van zeker fl. 1000,- op. De kerkenraad besloot in februari 1941 van 

de kansel af te kondigen dat de bijdrage bij de diakenen thuis kon worden 

afgegeven. Ook werd de gemeente opgeroepen aan een kerkcollecte in maart 

royaal te geven. Op het verzoek van de Duitsers om namen van ondersteunde 

leden op te geven (dreiging van tewerkstelling in Duitsland!) werd op aanraden 

van ds. Gravemeyer geen gehoor gegeven. 
 
Een geraffineerde poging om de diaconie de wind uit de zeilen te nemen, was 

de oprichting in het najaar van 1940 van de Winterhulp. De Winterhulp was 

opgezet als een landelijke actie om georganiseerde hulp te bieden aan ieder die 

het nodig had. De Duitsers zetten het handig op : de gehate N.S.B. werd er 

buiten gehouden en mensen van onverdachte reputatie werden gestrikt om 

mee te doen. In de hervormde kerkenraad van 25 februari 1941 kwam de 

Winterhulp ter sprake. Ds. De Haas deed de 

volgende opmerkelijke uitspraak: 
 
 ‘ De achtergrond van Winterhulp moeten wij 

toch kunnen waarderen, namelijk een 

volksgemeenschap omvattende hulp. Wij 

moeten niet vergeten dat diaconale hulp niet 

het hoogste ideaal mag zijn’.  
 
De socialist De Haas moest eigenlijk niets 

hebben van de ouderwetse diaconale 
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liefdadigheid. Ds. van Noppen kwam hiertegen in het geweer: ‘De diaconie 

moet haar plicht ten opzichte van behoeftigen vervullen’. In de vergadering van 

2 april had ds. De Haas de moed zijn ongelijk te erkennen en ging hij akkoord 

met de synodale afwijzing van Winterhulp, al vond hij wel dat de synode de 

indruk wekte aan hulpbetoon in eigen kring de voorkeur te geven boven sociale 

voorziening in de noden van iedereen.  

In de gereformeerde kerkenraad van 2 december 1940 vroeg br. Pleysant 

inlichtingen over Winterhulp. De voorzitter antwoordde dat er contact was 

opgenomen met de Centrale Diaconale Conferentie, het overkoepelende 

diaconale orgaan. Vervolgens stelde br. Propsma de intrigerende vraag of ds. 

Munnik vrijwillig lid was geworden van het provinciale erecomité van Winter-

hulp. De voorzitter achtte deze vraag ‘niet dienende deze vergadering. Vrager 

wende zich persoonlijk tot ds. Munnik’. 

Na verloop van tijd werden de Duitse bedoelingen met Winterhulp duidelijk en 

ging de hele opzet als een nachtkaars uit. 

Arbeidsinzet 

De arbeidsinzet was de tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland. 

Ook hier pasten de Duitsers de stap voor stap methode toe: eerst werkelozen 

op vrijwillige basis, vervolgens werd steeds meer dwang uitgeoefend en wer-

den uitkeringen ingehouden. Na de Duitse inval in Rusland (juni 1941) nam het 

gebrek aan arbeidskrachten in Duitsland sterk toe en werd de tewerkstelling 

van steeds meer mannen geëist. Op den duur vonden er razzia’s plaats om aan 

voldoende arbeidskrachten te komen.  

De kerken protesteerden herhaaldelijk , maar 

stonden machteloos. Het verzoek van de 

kerken voor geestelijke verzorging werd 

afgewezen. Door de hervormde kerkenraad 

werd de Commissie voor geestelijke Volksge- 

zondheid opgericht. Deze commissie moest de 

gezinnen steunen, waarvan de man in Duits-

land werkte. Dit was het begin van het kerke-

lijk maatschappelijk werk. De emeritus predi-

kant ds. De Jonge werd gevraagd dit werk te 

begeleiden. 

In april 1941 waren er ongeveer 900 ingezetenen van Zwolle in Duitsland 

werkzaam. Omdat ambtenaren geen inlichtingen mochten geven, werd in de 

kerken herhaaldelijk een oproep gedaan namen en adressen door te geven. 
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Een aparte commissie zorgde voor het sturen van brieven en lectuur. Dit werd 

zorgvuldig en met grote trouw gedaan.  

In de gereformeerde kerkenraad op 2 september 1940 kwam de vraag van de 

lokale autoriteiten aan de diakenen aan de orde om niet mee te werken aan de 

steunverlening aan werkelozen, die werk in Duitsland weigerden. De diakenen 

werd geadviseerd de gevraagde medewerking te verlenen. Het was nog de  

periode vol onzekerheid. Naderhand berichtten de Deputaten dat namen niet 

doorgegeven moesten worden.  

Net zoals bij de hervormden hebben de gereformeerden 

zich zeer ingespannen, hiertoe aangespoord door de 

Deputaten, om namen en adressen te verzamelen en 

post te verzenden aan de tewerkgestelden in Duitsland. 

In december 1942 werd besloten dat de tewerkgestel-

den elke 14 dagen een brief van één van de predikanten zouden ontvangen. 

Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) 

H. C. Touw schreef in zijn lijvige boek over het verzet in de hervormde kerk dat 

de Nederlandse arbeidsdienst één van de gevaarlijkste pogingen tot nazifice-

ring van Nederland was. Ook hier weer de geraffineerde stap voor stap metho-

de: eerst werden op vrijwillige basis, later gedwongen, groepen jonge mannen, 

na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, gedurende een half jaar in kampen te 

werk gesteld. Het was een soort ongewapende dienstplicht, zogenaamd om 

lichamelijk werk te leren waarderen. Eerst bestond de leiding niet uit nationaal 

socialisten en was de geestelijke verzorging door de kerken toegestaan. 

Geleidelijk werd duidelijk dat de bedoeling een nationaal-socialistische jeugd-

opvoeding was. Vanaf 1942 werden bepaalde groepen naar geboortedatum en 

jaar verplicht opgeroepen en kwam de leiding in nationaal-socialistische 

handen. Weigering kon  maatschappelijke consequenties  hebben zoals geen 

overheidsbetrekking en geen verdere studiemogelijkheid. 

De arbeidsdienst heeft in beide kerkenraden tot verhitte discussies geleid. 

De hervormde synode was verdeeld over een oproep tot weigeren                              

en gaf het advies de arbeidsdienst onder protest te vervullen. Ieder moest 

volgens zijn eigen geweten beslissen. Dit advies werd te slap gevonden en 

leidde tot een storm van protest. In de hervormde kerkenraad op 24 november 

1942 stelde ouderling Ploos van Amstel de volgend vraag: ‘Welke praktische 

consequenties zijn aan het synodale advies verbonden?’ Besloten werd de 

synode nadere richtlijnen te vragen. Op 19 januari 1943 bracht ds. 

Groenewegen naar aanleiding van een anoniem schrijven de houding van de 
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synode opnieuw ter sprake. Was de synode inconsequent? Moest de 

kerkenraad een standpunt bepalen? Ds. De Haas vond de verwijzing naar 

gewetensbeslissing niet inconsequent. ‘In laatste instantie is het altijd een 

gewetensbeslissing’. Hij wees op de mogelijk ernstige gevolgen van weigering. 

‘Men moet hiervoor niet terugdeinzen, maar wel weloverwogen handelen en 

niet improvisorisch’. Ds. Van Noppen protesteerde tegen het ageren tegen de 

synode. ‘Wij overzien de problemen niet’. Besloten werd mondeling (!) contact 

met de synode te zoeken om opheldering. 

In de gereformeerde kerk vond een soortgelijke discussie plaats. De synode 

ontraadde deelname aan de arbeidsdienst ten sterkste, men moest alleen voor 

dwang wijken. 

Voor een aantal kerkenraden in de gereformeerde kerk was dit een te 

voorzichtige opstelling en onder leiding van de gereformeerde predikant ds. F. 

Slomp werd mede om de arbeidsdienst te ontlopen de L. O. opgericht: de 

Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. 

In de gereformeerde kerkenraad van Zwolle kwam de arbeidsdienst ter sprake 

naar aanleiding van een schrijven van de classis ’s Hertogenbosch aan de 

synode inzake de verplichte arbeidsdienst. De synode werd opgeroepen 

duidelijker te spreken. De kerkenraad besloot dat ‘het niet aangaat aan dit 

schrijven adhesie te betuigen’. De arbeidsdienst bleef een probleem. Welke 

raad moest aan de jongeren en hun ouders gegeven worden? De meningen 
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waren verdeeld en een bepaald advies werd niet gegeven. Wel werden er 

avondbijeenkomsten over de arbeidsdienst georganiseerd onder leiding van ds. 

Vreugdenhil.  Toch bleef de vraag naar een duidelijker opstelling. De 

ouderlingen Post en Van Westenbrugge vroegen hierom. Vooral ouderling Post 

had een afwijkende opstelling. De kerkenraad kwam er niet uit. Post vroeg en 

kreeg ontheffing uit zijn ambt. 

Jodenvervolging 

Ook hier werd de stap voor stap methode toegepast. Het begon met een paar 

onschuldig lijkende maatregelen, maar op den duur vormden al die maatrege-

len een fuik, waaruit nauwelijks te ontkomen was. De eerste stap was de 

ariërverklaring, het begin van het apart zetten van de Joden. Op enkele 

uitzonderingen na werd die zonder nadenken ingevuld. In september 1940 

kwam de eerste concrete anti-Joodse maatregel: Joden mochten niet meer in 

ambtelijke dienst worden aangenomen en Joodse ambtenaren mochten niet 

meer in rang bevorderd worden. In het Convent van Kerken werd deze 

maatregel besproken en werd een protest bij de Duitse overheid ingediend, het 

begin van een lange reeks protesten, in steeds scherpere bewoordingen 

gesteld. 

I n de hervormde kerkenraad kwam de 

Jodenvervolging vaker aan de orde dan in de 

gereformeerde kerkenraad. Dat kwam door de 

aanwezigheid van ds. Horreüs de Haas, die al in 

1933 aan de synode namens de Vereniging van 

Vrijzinnig Hervormden, afdeling Zwolle, om een 

protest gevraagd had tegen de beginnende 

Jodenvervolging in Duitsland. Hij publiceerde vóór 1940 enkele anti nationaal-

socialistische geschriften. De gereformeerde kerkenraad ontving  alle protesten 

van Convent, Deputaten en synode. Deze werden voor kennisgeving 

aangenomen, van  de synodestukken kregen de kerkenraadsleden een 

exemplaar. In de hervormde kerk werden de protesten vaak voorgelezen, in de 

gereformeerde kerk werden de protesten in de preek verwerkt. 

In de hervormde kerkenraad werd op 8 oktober 1940 met algemene stemmen 

besloten het volgende schrijven aan de synode te zenden:  ‘De kerkenraad 

heeft met verontrusting kennis genomen van de maatregelen, die een degra-

datie inhouden van onze Joodsche medeburgers. Zij vraagt of een algemeen 

kerkelijk getuigenis niet op zijn plaats is’. 
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Op 25 november 1941 vroeg ds. De Haas instemming van de kerkenraad om, 

mocht er weer een nieuwe razzia plaatsvinden tegen de Joden, bij de 

betrokken instanties te protesteren. Alle aanwezigen konden zich hiermee 

verenigen. 

Zowel de hervormde als de gereformeerde kerkenraad besloten unaniem dat 

de bordjes ‘Verboden voor Joden’ niet geplaatst mochten worden bij kerken of 

kerkelijke gebouwen. De Duitsers lieten dat zo. 

In de loop van 1942 begonnen, na de isolering van de Joden, de deportaties. De 

gezamenlijke kerken (ook de rooms katholieke kerk) hadden in een audiëntie 

bij Seyss Inquart geprotesteerd in niet mis te verstane bewoordingen. De 

Duitsers gingen nu een duivels spel spelen: zij boden aan dat Christen-Joden        

van transport vrijgesteld konden worden. De kerken stonden voor een 

afschuwelijk dilemma: een kleine groep redden en de grote groep in de steek 

laten. Maar wat konden zij voor de grote groep doen? Hun protesten hadden 

niets uitgehaald. De hervormde en gereformeerde kerken accepteerden het 

aanbod. Toen kwam aan de orde: wie is Christen-Jood?  

De Duitsers stelden een aantal criteria op, die recht gaven op een 

‘Angehörigkeitserklärung’:  

 geboren uit tot de kerk behorende ouders  

 catechisatie gevolgd met als doel belijdenis  

 regelmatig bijwonen van kerkdiensten  

 gedoopt  

 belijdend lidmaat .  

Aan  één van deze punten moest vóór 1 januari 1941 voldaan zijn. In september 

1942 kreeg de hervormde kerkenraad het verzoek van de synode om een lijst 

met namen van degenen aan wie de kerk een “Angehörigkeitserklärung’ had 

afgegeven. Het was uiteraard tot ds. De Haas, tot wie een aantal Zwolse Joden 

zich wendden. Bij de uitgegane stukken van de kerkenraad is de worsteling van 

De Haas te lezen bij het invullen van de criteria. Hij wist dat de Duitse instanties 

kritisch toekeken. In de lijst van 17 september stonden 10 namen met 

daarachter vermeld één of meer van de verplichte criteria. 

Ook de gereformeerde kerkenraad kreeg een schrijven van de Deputaten over 

indienen van een opgave, maar in de notulen werd vermeld dat ‘dergelijke 

leden niet in onze gemeente zijn’. 

De Christen-Joden kwamen in Westerbork in een aparte barak en werden in 

september 1944 getransporteerd naar Theresienstadt. Ongeveer 400 overleef-

den de oorlog.  
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Net als de Christen-Joden werden de gemengd gehuwden vrijgesteld van 

deportatie, maar wel onder voorwaarden. In de hervormde kerkenraad van 18 

mei 1943 vroeg ds. Stevens het woord over dingen, ‘die in het duister geschied-

den, namelijk de castratie van mensen.’ Hij achtte het gewenst dat de gemeen-

te een protest liet horen. Er werd besloten aan de synode te verzoeken bij de 

overheid te protesteren en te waarschuwen. Op 20 mei 1943 werd aan de 

synode geschreven dat de kerkenraad kennis had genomen van dingen, die in 

Amsterdam geschiedden, namelijk dat aan 300 Joden uit gemengde huwelij-

ken de keuze was gesteld tussen castratie of wegvoering naar Polen en dat 

deze maatregel reeds ten uitvoer was gebracht. De synode werd dringend 

verzocht een ernstig protest en ernstige waarschuwing te richten tot de 

overheid, daar deze de ordeningen Gods met voeten trad. De hervormde 

synode schreef op 7 juni 1943 aan de Rijkscommissaris naar aanleiding van de 

castratie en sterilisatie over ‘ een uiterste consequentie van een anti christelijke 

en volksvernietigende rassenleer’.  

De Duitsers drongen bij gemengd gehuwden ook op echtscheiding aan, waar-

tegen door de kerken geprotesteerd werd. 

Op 27 mei 1943 kwamen de razzia’s op Joden in de gereformeerde kerkenraad 

ter sprake. Br. Van Westenbrugge vroeg met het oog op de a.s. viering van het 

Heilig Avondmaal of in de voorbereidingspredikatie niet bijzonder moest 

worden gewezen op de houding van die politiemensen die hadden meegewerkt 

aan ‘het vangen der Joden en op degenen die zich hadden schuldig gemaakt 

aan woekerhandel’. Bij de bespreking kwam naar voren dat de zonde van 

medewerken aan het uitvoeren van goddeloze besluiten veel algemener is dan 

alleen bij politie en dat degenen ‘die den woekerhandelaars hoge prijzen 

betalen evenzeer schuldig zijn ‘. Er werd besloten dat bij de voorbereidings-

predikatie aangedrongen zou worden op ‘nauwlettend onderzoeken of we in 

deze zaken vrijuit gaan of niet’. 

 

Kerk en samenleving, sociale en morele problemen 

De arbeidsinzet zorgde voor veel sociale problemen. De vrouwen moesten 

alleen het gezin draaiende houden in deze zware tijden. Om hulp te bieden 

werd door de hervormde kerkenraad de Commissie voor kerkelijke sociale 

gezinszorg ingesteld met als maatschappelijk werkster de onvolprezen mej. van 

Hasselt. In oktober 1943 kreeg de gereformeerde kerkenraad het verzoek om 

een financiële bijdrage voor dit werk, omdat mej. van Hasselt zich niet beperkte 

tot leden van de hervormde kerk. De gereformeerde kerkenraad stelde f. 250,- 
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beschikbaar. In een hervormd synodaal schrijven in oktober 1944 werd de 

kerkenraden geadviseerd de vrouwen, van wie de mannen afwezig waren, op 

de hoogte te brengen van de grote problemen bij terugkomst. In de vergade-

ring van 8 december 1944 deed de Commissie verslag aan de hervormde 

kerkenraad. Er werd op gewezen dat vele gezinnen dreigden af te zakken naar 

het asociale niveau en dat geschoolde hulp nodig was. Aan de kerkenraad werd 

gevraagd een centraal kerkelijk adviesbureau op te richten. De kosten zouden 

fl. 8000,- bedragen. Er was al fl. 3000,- in kas (collecten brachten in deze tijd 

veel op). Ds. Van Noppen steunde dit voorstel, mits de betrekking tussen het 

bureau en de diaconie goed geregeld werd. Van Noppen: ‘Bij de uitwerking 

moet men wel rekening houden met de Zwolsche toestand. Er moet gezorgd 

worden dat paupergezinnen niet de voortdurende last worden voor de com-

missie. Er moet vooral gedacht worden aan die gezinnen, die nog trachten 

staande te blijven’. Volgens ds. Van Noppen was een goede opvoeding nodig en 

lag de oplossing voor meisjes in beter huishoudonderwijs. Zelfs de hervormde 

kerkvoogdij, altijd voorzichtig in financiële zaken, steunde de gezinszorg finan-

cieel  ‘al is het niet haar taak’. 

In april 1944 kreeg de gereformeerde kerkenraad het verzoek van de synode 

een bijzondere collecte voor noodhulp te houden. Het richtbedrag voor Zwolle 

was fl. 560,-. De collecte bracht ruim fl. 1500,- op! 

Beide kerkenraden maakten zich grote zorgen over de zedelijke verwildering 

van de jeugd. In de hervormde kerkenraad pleitte ds. Stevens voor het oprich-

ten van een adviesbureau voor huwelijks- en gezinsproblemen. Dit ging de 

kerkenraad te ver, want goede herderlijke zorg was voldoende. 

Op 3 april 1944 schreef de hervormde kerkenraad een brief aan de andere 

protestantse kerken, waarin de kerkenraad met grote verontrusting de zede-

lijke verwildering onder de hun toevertrouwde jeugd in deze dagen hand over 

hand zag toenemen. Er werd voorgesteld op zondag 23 april een gezamenlijke 

kanselafkondiging te doen. De gereformeerde kerkenraad besloot aan dit 

initiatief mee te doen. Een bijgevoegd voorstel zou door de eigen predikanten 

bewerkt worden. In de hervormde afkondiging stond dat er toenemende 

tuchteloosheid en onzedelijkheid onder ons volk was, ‘speciaal onder de 

rijpende jeugd’. Er werd gewezen op het gevaar van de bioscoop. De ouders 

waren zich te weinig van hun verantwoordelijkheid bewust. ‘Het gezin is voor 

velen niet meer het bolwerk van tucht, vertrouwelijkheid en geestelijk leven’. De 

ouders weten niet meer waar hun kinderen ’s avonds zijn en met wie zij 

omgaan. De verderfelijke gevolgen voor lichaam en geest zullen niet uitblijven’. 
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De hongerwinter 

De winter van 1944/45 was zeer streng. Na de Spoorwegstaking van september 

1944 hadden de Duitsers alle spoorverkeer met het westen van Nederland 

verboden.  

De hongerwinter begon. Bij de hulp aan het hongerende westen hebben de 

beide kerken een grote rol gespeeld. Er werd goed 

samengewerkt met de officiële Nederlandse instan-

ties. De kerken spoorden de boeren aan voedsel te 

leveren en spoorden de schippers aan dat voedsel te 

vervoeren (Zwolle was een binnenvaartknooppunt). 

De ambtenaren van de voedselvoorziening 

verdeelden het voedsel zo eerlijk mogelijk. Op de 

terugreis namen de schippers grote aantallen 

hongerende kinderen mee, die ondergebracht 

werden bij door de kerken geselecteerde gezinnen. 

Het Interkerkelijk Bureau voor de Voedselvoorzienig 

heeft vele levens gered.  

De hervormde predikanten De Boer en Groenewe-

gen werkten goed samen met de gereformeerde 

predikanten Kuiper en Vreugdenhil. 

Naast de kinderen werden ook vluchtelingen en evacués opgevangen. Al in mei 

1940 had een aantal Rotterdammers via de kerken onderdak gekregen. In 

februari 1943 kwamen er 150  evacués uit Den Haag in Zwollerkerspel. De 

gereformeerde kerkenraad voerde uitgebreide correspondentie met andere 

gereformeerde kerken over vluchtelingen uit allerlei plaatsen (Scheveningen, 

Zeeland). 

Begin 1945 kwam de oorlog dichtbij, de geallieerden rukten vanuit het Zuiden 

op. De Bethlehemsekerk werd gevorderd als noodziekenhuis en het catechisa-

tiegebouw moest pupillen van de kinderzorg opvangen. Bij grote aantallen 

vluchtelingen moesten de andere hervormde kerken ter beschikking worden 

gesteld. 

De hervormde kerkelijke archieven werden in de Grote kerk ingemetseld om 

vernietiging door oorlogsgeweld te voorkomen. De Duitsers ronselden veel 

mannen om rondom Zwolle graafwerk te doen. In de notulen van de kerkvoog-

dij werd gemeld dat alleen de administrateur nog op het kerkelijk bureau 

aanwezig was. Laconiek werd opgemerkt dat alle andere medewerkers op 

Duitse vordering moesten ‘graven’ of wegens ziekte verhinderd waren. Ook 
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enkele kosters en organisten waren afwezig. Er werd een beroep op vrijwil-

ligers gedaan om het werk over te nemen.  

 

Ontwikkelingen in de hervormde kerk 

Gemeente Opbouw (G.O.) 

Op 27 augustus 1940 installeerde de synode de Commissie Kerkelijk Overleg 

met daarin vertegenwoordigers van de verschillende richtingen in de 

hervormde kerk. Deze commissie riep een aantal werkgroepen in het leven, 

waaronder die van Gemeente Opbouw. Deze stond onder de bezielende leiding 

van prof. Hendrik Kraemer. Het doel was de oude scheidslijnen te doorbreken 

en door een geestelijk reveil de verdeelde kerk nieuw elan te geven. Als 

grondslag werd na veel discussie genomen ‘in gehoorzaamheid aan de Heilige 

Schrift en op de bodem van de belijdenisgeschriften van de Nederlandse 

Hervormde Kerk’. De vrijzinnige richting, wars van dogma’s, sputterde tegen, 

maar deed wel mee, ook al omdat de ‘linkse’ vrijzinnigheid terrein verloor. Ds. 

De Haas behoorde tot  de ‘linkse’ vrijzinnige richting en bestreed iedere vorm 

van dogmatisme, dus ook de grondslag van G.O. Na zijn onverwachte overlijden 

in 1943 kreeg G.O. ook in Zwolle een kans.  

Midden in de winter van 1943/44 kwam op 10 januari 1944 prof. Kraemer op 

bezoek bij de kerkenraad en hield een vurig pleidooi voor G.O. Enkele citaten:  

‘ Naar de maatstaven van de Bijbel is het met onze kerk allerverschrikkelijkst 

gesteld. Ook Zwolle is geen gemeente, maar een conglomeraat van strijdende 

partijen. Onze kerk is een hotelkerk: richtingen onder één dak. Naar het Nieuwe 

Testament behoort de kerk een gezinskerk te zijn: een eenheid onder één dak, 

met spanningen en moeilijkheden en verschillen én bindingen. Het kerkelijk 

gesprek moet beginnen’.  

 In Zwolle is dat gesprek in 1944/45 zeer intensief gevoerd. De kerkenraads-

vergaderingen werden frequenter gehouden en duurden langer in donkere, 

slecht verwarmde ruimtes. Voor het eerst werden er inhoudelijke discussies 

gevoerd. Uiteraard bleven er grote verschillen bestaan, maar er werd 

tenminste over gesproken. Een scala van onderwerpen kwam aan bod: de 

plaats van de kerk in de wereld, buitenkerkelijkheid, wijkindeling (die bestond 

niet), gemeenschap-pelijke diensten, uitbreiding van het aantal ouderlingen en 

aantal predikants-plaatsen, het communisme. Ouderling Ploos van Amstel:  

‘Wij waren niet voorbereid en werden overrompeld door het nationaal socia-

lisme. Zullen wij niet in dezelfde fout ten aanzien van het communisme vallen?’  
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De uitbreiding van de kerkelijke activiteiten vroeg de inschakeling van vrijwil-

ligers. Ds. Jonges: “Er zijn onder de werkers vele uitmuntende vrouwen. Wij zijn 

nu in de gelegenheid haar een behoorlijke kerkelijke plaats te geven’. Dat ging 

de kerkenraad te ver, wel konden volgens ds. Groenewegen ‘ vrouwen als 

hulpkrachten ingeschakeld worden’.  

Zelfs de kerkvoogden, altijd voorzichtig, lieten zich meeslepen met het nieuwe 

elan en stemden in principe in met uitbreiding van het aantal predikantsplaat-

sen. 

Elim 

Het bestaan in Zwolle van de hervormd 

gereformeerde evangelisatie ‘Elim’ 

vormde een apart probleem.  

Het gebouw aan de Jufferenwal, waar 

de diensten werden gehouden, heette 

Elim.  Deze gereformeerde bonders 

vonden de orthodoxe predikanten  te 

‘licht’. Zij hielden tweemaal per zondag 

eigen diensten, maar bleven lid van de 

hervormde kerk. Hun doop- en 

belijdenisdiensten vonden plaats in één van de hervormde kerken. Steeds 

hebben de ‘Elimieten’ geprobeerd een vaste plaats met een eigen predikant in 

de hervormde gemeente te krijgen, steeds weer werd dat door de orthodoxe 

leden van de kerkenraad afgewezen. Met name ds. Van Noppen keerde zich 

steeds fel tegen deze groep, die volgens hem uit was op macht en die gevaar-

lijke extreme ideeën aanhing. Deze mening werd onder andere gevoed door 

het feit dat de uiterst orthodoxe emeritus predikant, ds. 

P. Zandt (1880-1961) van 1923 tot 1961  ‘erevoorzitter’ 

van Elim was. Ds. Zandt was kamerlid, later fractievoor-

zitter van de S.G.P. en was woonachtig in Delft. Vóór het 

kamer lidmaatschap was hij werkzaam geweest in de 

kop van Overijssel. In de oorlogsjaren deed Elim nieuwe 

pogingen vaste voet op hervormde bodem te krijgen en 

weer blokkeerde ds. Van Noppen deze pogingen. Hij 

stelde dat in gemeenten van deze richting 

‘andersdenkenden geen enkel recht gedaan werd’. De 

hervormde synode drong in het kader van G.O. aan op 

contacten. Ds. Stevens voelde daar wel voor.  
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Ds. Zandt was wegens reisproblemen afwezig en de meer flexibele ds. Van den 

Berg uit Wapenveld nam voorlopig zijn plaats in. Ds. Van Noppen bleef verzet 

bieden:  

‘Men heeft niet te doen met een groep gereformeerde bonders, maar met een 

mystieke, doopersche richting, die absoluut exclusief staat tegenover andere 

groeperingen. Wij moeten oppassen dat het ongezond geestelijk leven in de 

Elimgroep geen verderf brengt in onze gemeente’ . 

Toch besloot de kerkenraad tot de vorming van een commissie, bestaande uit 7 

leden van Elim en 3 hervormde kerkenraadsleden, onder wie ds. Stevens. Deze 

commissie moest regelmatig overleg plegen. Pas na de dood van ds. Zandt 

kwam er schot in de besprekingen, die in 1964 leidden tot een volledige 

integratie. 

Ontwikkelingen in de gereformeerde kerk 

De vrijmaking 

Het is niet de bedoeling de dogmatische en kerkrechterlijke ideeën en strijd-

punten uitvoerig te beschrijven. Daarover is voldoende literatuur verschenen. 

Het is mijn opzet de invloed van de landelijke discussie op en in de Zwolse 

kerkenraad te beschrijven: hoe lagen de verhoudingen, hoe werd er gedis-

cussieerd en hoe werd het functioneren van de kerkenraad beïnvloed door de 

theologische twisten. 

Eén opmerking vooraf: Wat voor ons wellicht niet meer van wezenlijk belang 

is, was dat voor de mensen van die tijd zeker wel! 

Hier volgt een summier overzicht van de geschilpunten: de gereformeerde kerk 

leek een eenvormig blok met dezelfde leer, maar onder de oppervlakte waren 

er wel degelijk verschillen in leer en beleving. Op dogmatisch terrein was er 

verschil van mening over de betekenis van de doop en de verbondsleer. De 

verschillen werden gevoed door de twee theologische opleidingen, de V.U. en 

Kampen. De hoogleraren van de V.U. hadden in de synode grote invloed.  

Dan was er de kerkorde. Werd de invloed van de synode niet te sterk ten koste 

van de plaatselijke gemeente? Dit strijdpunt werd in de oorlogsjaren                                   

versterkt door het (te) lang aanblijven van de synode van Sneek (1939 – 1943) 

vanwege de bijzondere omstandigheden van de bezettingstijd. Toch deed deze 

synode bindende uitspraken, onder andere over de doop en de verbondsleer. 

De Kamper hoogleraren Schilder en Greydanus verzetten zich in woord en 

geschrift. Zij werden geschorst en afgezet. Het conflict escaleerde en liep op 11 
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augustus 1944 uit op een landelijke bijeenkomst van verontrusten, het begin 

van de vrijmaking. 

Hoe reageerde de Zwolse kerkenraad? 

Al in de kerkenraadsvergadering van 2 september 1940 bleek dat  professor 

Schilder in Zwolle aanhang had, toen br. Rietberg verklaarde dat hij graag 

voorbede voor professor Schilder had gehoord, die in gevangenschap in 

Arnhem zat. 

Op 2 februari 1942 werd het voorstel om de zittingsduur van de synode te 

verlengen besproken. De scriba, br. Wijnbeek, wilde bij de classis tegen dit 

voorstel protesteren. Hij kreeg de meerderheid van de vergadering mee. Er 

waren 10 tegenstemmers, onder wie de 2 aanwezige predikanten (ds. Munnik 

zat gevangen). In de vergadering van 1 februari 1943 werd het verweer van de 

synode besproken tegen de beschuldiging van onwettigheid. De synode wees 

op het grote belang van continuïteit en op het grote gevaar van scheuring. In 

deze vergadering kwamen ook de bezwaren van de hoogleraren Schilder en 

Greydanus tegen de huidige synode aan de orde. Er is als volgt genotuleerd: 

‘discussie werd gesloten zonder dat door stemming is uitgemaakt of ieder lid 

der vergadering met de inhoud  van het synodale schrijven akkoord gaat’. 

In 1944 gingen de kerkelijke problemen in toenemende mate de kerkenraads- 

vergaderingen beheersen. Bezwaarschriften van andere gemeenten kwamen 

ter tafel. Die werden ter visie op het kerkelijk bureau gelegd. In de vergadering 

van 7 februari kwam het schrijven van prof. Schilder aan de synode ter sprake. 

De vergadering kon kiezen uit 3 mogelijkheden: terug sturen, voor kennisgeving 

aannemen, ter visie leggen op het kerkelijk bureau. De vergadering koos met 

25 tegen 23 stemmen voor de laatste mogelijkheid. Ds. Munnik had voor de 

eerste optie gekozen. 

Op 27 maart 1944 werd een verzoek van 3 broeders afgewezen om een spreker                  

over de synodebesluiten uit te nodigen, ‘bij inwilliging zou van de kerkelijke 

weg worden afgeweken’. Geen groepsvorming! Op 3 april 1944 werd met diepe 

droefheid kennisgenomen van de schorsing van prof. Schilder. Er kwamen veel 

brieven van verontruste gemeenteleden binnen. Met 33 tegen 15 stemmen 

werd de verkiezing van ambtsdragers in september uitgesteld. Zo werd 

getracht onderlinge strijd te voorkomen. 

Over een vergadering van bezwaarden werd verschillend gedacht. Ouderling 

Van Westenbrugge vond dat bezwaarden ook aan het woord moesten komen. 

Volgens ds. Munnik konden alleen ambtsdragers die zich conformeerden aan 

de synodebesluiten, naar de classis afgevaardigd worden. 
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Op 22 mei was er weer een reeks bezwaarschriften tegen de synodebesluiten 

binnengekomen. Ds. Munnik deed het voorstel deze brieven niet ontvankelijk 

te verklaren. Hiertegen kwam verzet: zonder stemming werd besloten alle 

brieven voor te lezen. Er werden 15 brieven, waaronder 2 van zusters, voorge-

lezen. De rest kwam de avond daarop aan de orde. Ds. Munnik probeerde de 

discussie af te kappen,  maar nu kwam ds. Vreugdenhil in actie. Zijn verzoek om 

met een verzoeningsvoorstel naar de classis te gaan werd met 35 tegen 25 

aangenomen. Het verzoek om een kerkelijke ruimte aan bezwaarden af te 

staan werd met 42 tegen 12 afgewezen. Ook het verzoek van br. Beekman om 

na afloop van de kerkenraadsvergadering met een aantal gelijkgezinden door 

te gaan werd afgewezen. Br. Beekman gaf niet op en schreef een protestbrief 

naar de classis. De sfeer werd grimmiger. In de notulen van 17 juli werd met 

ergernis geconstateerd dat broeders de kerk verlieten, als een stuk van de 

synode werd voorgelezen dat ‘hun niet welgevallig is’. 

Het voorstel van de classis Apeldoorn om de schorsing van professor Schilder 

op te heffen, indien deze geen stelling meer zou nemen tegen de synode, werd 

met 49 tegen 6 stemmen toegejuicht. Uit de gemeente was een brief met 20 

namen binnengekomen, waarin verzet tegen het uitstel van de verkiezing van 

ambtsdragers werd aangetekend. De vergadering vond de bezwaren niet 

overtuigend en ds. Kuiper betreurde het feit dat brieven door meerdere 

personen werden ondertekend. ‘Ieder lid dient zijn bezwaren zelfstandig in te 

dienen’. Geen groepsvorming! Volgens br. Knigge durfde de kerkenraad de 

leden geen invloed te geven.   

In de kerkenraadsvergadering van 4 september 1944 legde ds. Vreugdenhil de 

volgende verklaring af: Hij was tegen de synodale verbondsopvatting en tegen 

de afzetting van professor Schilder, die volgens hem tegen de kerkorde inging. 

Ds. Munnik wilde naar aanleiding van deze verklaring zo spoedig mogelijk een 

gesprek met ds. Vreugdenhil.  

Pas na een half jaar was er weer een kerkenraadsvergadering op 19 februari 

1945. In de tussentijd was er druk aan een compromis gewerkt. Op deze 

vergadering werd alleen over de aftredende ambtsdragers gesproken. 

In de vergadering van 1 maart gaf ds. Munnik als verklaring voor het lange 

uitblijven van een vergadering de angst voor een scheuring. Hij verklaarde dat 

ds. Thijs een ontwerp had opgesteld om de meningsverschillen over de doop te 

overbruggen. In het voorstel van ds. Thijs waren alle termen weggelaten 

waarover verschil van mening was ontstaan. Ds. Munnik stelde voor dat de 

nieuwe ambtsdragers in Zwolle konden kiezen uit de formulering van de 

synode en die van ds. Thijs, als zijnde gelijkwaardig. Zonder hoofdelijke 
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stemming werd het voorstel Thijs aanvaard. Het voorstel zou vervolgens naar 

de classis en naar de synode gestuurd worden. 

Een korte schets van de afloop van de kerkstrijd in Zwolle na de 

bevrijding op 14 april 

De dogmatische strijd leek even geluwd, maar nu laaide de strijd over de 

kerkorde op. In Kampen was de scheuring in de gereformeerde kerk al een feit. 

Ds. Lindeboom en een aantal ambtsdragers waren afgezet en gingen verder als 

de ware gereformeerde kerk. Er waren dus 2 kerkenraden. Welke mocht 

deelnemen aan de classicale vergadering van 13 mei? Ds. Munnik vond 

vergaderen met afgezette ambtsdragers een ‘schismatieke zaak, dus 

onmogelijk’. De kerkenraad steunde hem met 33 tegen 13. Ds. Vreugdenhil 

onthield zich van stemming . Op de kerkenraadsvergadering van 18 mei, dus na 

de classicale vergadering waarbij ds. Lindeboom c.s. niet waren toegelaten, 

legde ds. Vreugdenhil een verklaring af, waarin hij ds. Lindeboom steunde. 

Deze verklaring werd besproken. De conclusie zou na Pinksteren getrokken 

worden. In de dramatische vergadering van 22 mei steunden 18 ambtsdragers 

ds. Vreugdenhil, 45 stemden tegen hem en 4 stemden blanco. 

Door op 27 mei een middagdienst onder leiding van ds. Vreugdenhil te houden 

in de gehuurde Broerenkerk, was de breuk in Zwolle een feit. 
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De bevrijding 

Op 14 april werd Zwolle zonder zware gevechten door de Canadezen bevrijd. 

De Duitsers waren al naar de overkant van de IJssel gevlucht. 

 
 

Ds. Munnik deelde in de gereformeerde  kerkenraadsvergadering van 3 april 

1945 mee dat in de kring van geestelijke leiders van de verschillende kerken 

gesproken was over kerkdiensten na de bevrijding.  

Er was besloten dat ogenblikkelijk na de definitieve bevrijding allereerst in 

alle kerken op hetzelfde uur een dienst zou worden gehouden in de eigen 

kerk en enige dagen daarna gezamenlijk in 4 kerkgebouwen.  

De vergadering ging  ‘gaarne accoord’. 

Ds. Vreugdenhil leidde op 7 mei de eerste vergadering ‘in een geheel bevrijd 

Nederland en in een Europa waarin waarschijnlijk de wapenen zijn neergelegd’. 

(de definitieve Duitse capitulatie vond op 8 mei plaats) Hij sprak de hoop uit 

‘dat de broeders Bergkamp en Wieringa, die nog in gevangenschap zijn evenals 

br. Wijtjes spoedig door ’s Heeren gunst tot ons te zien weerkomen’. ‘Spreker 

bidt allen van de aanwezigen, die in den nu afgeloopen oorlogstijd een dierbaar 

pand hebben verloren als een offer voor het Vaderland de gunst en vertroosting 

des Heeren toe, met name de broeders Beekman die een broer, Van Limburg die 

een zwager, Rodink en Sietzema die een zoon en Stutvoet die een broer 

verloren'.  
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Naar aanleiding van een vraag over de besteding van de collecte bijzondere 

noden werd duidelijk dat br. Beekman de penningmeester van ‘dit ondergrond-

sche werk  was’. 

In de vergadering van de hervormde kerkenraad op 23 april somde de voor-

zitter de toekomstige taken op.  

‘In de oorlog is veel verloren gegaan, maar er zijn nu kansen. Duidelijk is dat het 

volk naar geestelijke leiding vraagt, vooral in het vacuüm, waarin wij ons nu 

bevinden’.  

Er klonken ook sombere geluiden. Ds. van de Kam: 

 ‘als straks de angstpsychose geweken is zal de afval komen’. 

De uit Duitsland terugkerende arbeiders moesten opgevangen en begeleid 

worden. De berechting van de N.S.B ‘ers was een moeilijk vraagstuk.  

Gelukkig was er geen bijltjesdag geweest, maar incidenten waren er wel.  

‘Wij moeten ons wachten voor scheiding in verschillende groepen Nederlanders. 

Als kerk hebben wij anders te staan dan als overheid’.  

In de Julianaschool bevonden zich kinderen van N.S.B’ers. Deze kinderen 

moesten weer met hun moeders verenigd worden. De vraag werd gesteld of de 

kerk zich buiten zuiveringscommissies, commissies van advies en tribunalen 

kon houden. 

Hoe moesten de komende maatschappijvormen er uitzien? Had het christen-

dom normen te stellen? Hoe moest gewaarschuwd worden tegen de  gevaren 

die de meisjes uit Zwolle in de omgang met de geallieerde bezetting bedreig-

den? 

Met name het punt van de berechting van N.S.B’ers lokte bespreking uit. Men 

was algemeen gekant tegen een behandeling, ’die we juist in de vroegere 

bezettingstijd zoo gelaakt hebben. Er zijn gezinshoofden noodig om de N.S.B. 

gezinnen in takt te laten’.  

Tot slot werd voorgesteld een rouwdienst voor de gevallenen te houden, die 

geen kerkelijke begrafenis hadden gekregen. In de vergadering van 21 mei 

werd nogmaals de berechting van N.S.B’ers aan de orde gesteld.  

Br. Veldt was ongerust over de geest van het volk ‘die dreigt vergiftigd te 

worden’. Hij vroeg om een synodale uitspraak. Er werd kritiek geuit op de 

bepalingen van de Londense regering: ‘de opzet van alles is uit haat gebooren’. 

Br. Bruins vreesde te moeten vaststellen ‘dat de Duitsers de oorlog toch 

gewonnen hebben’. Hij drong aan op actie bij het Militair Gezag.  
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Gevangen predikanten 

 

Ds. Munnik heeft tweemaal vastgezeten.  

De eerste keer van 30 juni tot 2 juli 1941. De reden was de vooraanstaande rol, 

die ds. Munnik speelde in de verboden A.R.P.  

De tweede maal duurde zijn gevangenschap langer. Hij werd op 6 mei 1942 

gearresteerd als gevolg van een wraakoefening van een vroegere catechisant. 

Deze beschuldigde ds. Munnik van het houden van een collecte voor Joodse 

kinderen en van het feit dat hij gebeden had de tirannie van het nationaal- 

socialisme te verbreken. Deze beschuldiging was in dit geval gelogen, want ds. 

Munnik was op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een verklikker in de 

betreffende dienst, dus toen paste hij wel op. Toch werd hij tot 12 augustus 

vastgehouden. 

 

Ds. Groenwegen werd op 4 maart 1941 gearresteerd vanwege de voorbede en 

een anti nationaal- socialistische preek. Hij zat gevangen van 4 mei 1942 tot 10 

augustus 1942 in kamp Amersfoort. 

 

Ds. Stevens werd tweemaal opgepakt. 

Eenmaal  in februari 1943 vanwege zijn bemoeienis met het christelijk onder-

wijs en het waarschuwen van leerlingen voor een komende razzia.  

De tweede keer was in februari 1945 vanwege zijn betrokkenheid bij de geeste-

lijke verzorging  van in Zwolle verblijvende dwangarbeiders. Beide keren was de 

gevangenschap van korte duur. 

 

Ds. Horreüs de Haas had al vóór de oorlog in woord en geschrift stelling geno-

men tegen de nationaal- socialistische ideeën. Hij werd in de gaten gehouden. 

In 1940 was de Ortskommandant van Zwolle elke zondag onder het gehoor van 

ds De Haas. Nadien niet meer, want dan had hij, naar eigen zeggen ds. De Haas 

moeten arresteren. Wellicht heeft zijn overlijden in 1943 een verblijf in de 

gevangenis voorkomen. Op 13 juli 1942 werd hij met nog 7 Zwollenaren in 

gijzeling genomen, maar hij werd diezelfde avond nog vrijgelaten, waarschijnlijk 

vanwege zijn leeftijd en gezondheid. 

Op 18 oktober 1942 schreef ds. De Haas: ‘Een paar gevaarlijke luisteraars en 

opschrijvers bij de preek hebben mij tot dusverre nog geen kwaad gedaan, 

maar ik heb mijn evacuatietasje toch maar even nagezien ( met onder andere 

kleurpotloden en Goethe)’.  
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Addenda Hervormde notulen: op Stille Zaterdag 24 april 1943 overleden na een 

kortstondige ziekte Gerardus Horreüs de Haas in de ouderdom van 63 jaar. 

Op dinsdag kwam de kerkenraad bijeen in bijzondere vergadering ter herden-

king van de overleden predikant met enkele toespraken, onder andere van ds. 

Van Noppen. Op 28 april werd De Haas begraven. ‘De broeders ouderlingen 

bewezen de laatste eer door hun overleden predikant grafwaarts te dragen. 

Vele honderden volgden den stoet van den geliefden dienaar naar Kranenburg’.    

 

Tot slot 

 
Ik heb geprobeerd de bronnen, in dit geval de notulen, zo eerlijk mogelijk te 

laten spreken. Zonder te oordelen en zonder te prijzen heb ik in alle 

bescheidenheid, soms met verbazing en soms met bewondering de woorden 

en daden van de kerkenraadsleden gevolgd en op papier gezet. Voor mij en 

hopelijk ook voor de lezer een indrukwekkend stuk geschiedenis.        

 

Zwolle , april 2015
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De predikanten 

ds H de Boer 

Dominee de Boer doet op 23 april 1943 intrede te Zwolle. Daarvoor was hij 

predikant te Beers, Rottevalle (28 november 1937) en Oudkerk (1 oktober 1939)   

Hij vertrekt 31 januari 1953 met eervol ontslag.  
 

dr. Gerardus Horreüs de Haas werd op 17 november 1879 in Beneden-

knijpe, gemeente Schoterland in Friesland geboren. De tweede voornaam 
Horreüs is een oude geslachtsnaam, die later als voornaam werd gebruikt. Hij 
was de zoon van Roelof de Haas, vrijzinnig predikant, en Titia Klazina Elisabeth 
Okken, schrijfster. 

Op 12 januari 1903 trouwde hij met de 22-jarige Ella Jeane Ulyssa Offerhaus 
(Dronrijp 26-5-1880 - Zwolle 6-4-1966) te Menaldumadeel, met wie hij twee 
dochters en een zoon kreeg. Haar ouders zijn de "medicinae doctor" Herman-
nus Johannes Offerhaus en Maria Josina Modderman wonende te Dronrijp 

De Haas was voordat hij naar Zwolle kwam predikant te Bergum en later te 
Sneek (1 oktober 1907). Van 1919 tot aan zijn dood op 24 april 1943 was hij als 
predikant werkzaam in Zwolle. Hij woonde aan het Groot Weezenland.  

In Zwolle was hij ook voorzitter van 
de partijafdeling van de SDAP. De 
Haas was een zeer breed georiën-
teerd man: theologie, biologie, psy-
chologie en natuurwetenschappen 
hadden zijn volste belangstelling. Het 
lijden van mens en dier was het 
grootste probleem waar hij mee 
worstelde. Hij was de woordvoerder 

van iedereen die lijdt, verdrukt of vervolgd 
wordt. Hij stond open voor andersdenken-
den, maar ging wel de discussie met hen 
aan. Daarom spreekt hij mensen nog steeds 
aan, al is zijn taalgebruik verouderd. 

Zijn vrij plotselinge dood in 1943 gaf een 
schok. Aan zijn begrafenis namen ongeveer 
tweeduizend mensen deel, waardoor deze een getuigenis werd van de trouw, 
waartoe De Haas steeds had opgeroepen. Tot op de dag van vandaag legt de 
Zwolse afdeling van de PvdA op 1 mei bloemen op zijn graf. 
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dr. Pieter Jonges  is geboren op 13 september 1907 te Jisp als zoon van Jan 

Jonges (slager) en Meijnoutje Klinkert  
Op 5 september 1934 werd hij toegelaten tot de Evangelie-bediening in de 
Ned.Herv.Kerk. In november volgde de intrede als predikant te Zwartewaal.  

Hij trouwt op 15 november 1934 te Velsen met Ina van den 
Berg van Eysinga (Oss, 25-5-1910 - Velp, 31-5-1990). Samen 
krijgen zij 7 kinderen.  
Eén van Ina's voorvaderen is Michiel Adriaanszn de Ruijter! 
De uit Borger gekomen ds Jonges wordt op 30 juni 1940 in 
Zwolle in de Grote Kerk bevestigd door zijn schoonvader 
prof.dr. G.A. van den Berg van Eysinga. Gepromoveerd in 
1942 in Groningen (Schleiermacher's anthropologie) 
Hij verlaat Zwolle op 23 mei 1948 om predikant te Rijswijk 

te worden. Hij overlijdt te Velp op 25 april 1976.  
 
ds. Jan Barend Groenewegen is op 11 juni 1904 te De Bilt geboren als zoon 

van Johannes Groenewegen (boomkweker) en Hannah Magdalena Jensen (uit 

Noorwegen). 
Kandidaat de Bilt, Predikant te Welsum (12 november 1931) , Treebeek (november 

1936), Zwolle, Utrecht (9 september 1945) en Corrinal, Australië (februari 1952). 
Hij is getrouwd met R. de Leeuw. In Kerkrade 
worden twee zoons geboren Hans Walter 
(1938) en Peter Diederik (1939) en in Zwolle 
Michiel (1941). Het gezin woont aan de 
Wipstrikkerallee 132 
Op 15 september 1940 wordt ds Groenewegen 
in de Grote Kerk te Zwolle bevestigd als 
predikant bij de Ned.Herv.Gemeente door ds 
J.M.Snethlage te Sittard. Na 5 jaar vertrekt hij 
naar Utrecht. 
Hij overlijdt 24 april 1988 te Sydney, Australië. 

 

ds. Lieuwe Johannes van der Kam is op 5 februari 1908 te Oosterbeek 

geboren als zoon van Eise van der Kam (slager) en Dirkje Kas. 
Hij trouwt op 2 december 1938 te Velp met Ida Gunning (1903 - Berkenwoude, 28-

11-1959). Doet intrede te Zwolle op 17 november 1940, bevestiging door ds A.de 
Jonge. Stond daarvoor in Heer-Hugowaard (1935) en Beetgum (1938) ; na Zwolle 
in Grave-Ravenstein (1946), Arkel- Kedichem (17 oktober 1948), Berkenwoude (4 

november 1956), Blija (oktober 1961) 
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Ds. L. J. van der Kam, laatstelijk (vrijzinnig-
)hervormd predikant te Blija, daarvóór in 
Berkenwoude, ging tien jaar na zijn 
emeritering, t.w. in 1977, over naar de 
Doopsgezinde Broederschap omdat hij 
voor de vrijzinnigheid geen kansen meer 
zag in de Hervormde Kerk. 
Eerder schreef hij dat hij het proces van 
kerkelijke afbrokkeling, waarover men zo 
bezorgd is niet erg vindt: ''Wij in onze 
vrijzinnige gemeenten staan als humanistische christenen al minstens tachtig 
jaar op de rand van kerk en wereld, op de rand van christendom en cultuur, op 
de rand van Bijbel en wetenschap, van traditioneel geloof en twijfel, en 
ontmoeten dagelijks al vele jaren tallozen die al over de rand zijn 
heengevallen'' 

 

ds. Johan Hendrik Kuiper is op 7 juli 1894 geboren te Genemuiden als zoon 

van Luitzel Kuiper (predikant) en Magdalena Gezina Schoemakers. Vier van hun 

zonen zijn ook predikant geworden. 

Hij was kandidaat te Kampen. Voordat hij als predikant 

te Winsum in Friesland wordt bevestigd (3 april 1921), 

trouwt hij op 23 maart 1921 te Amsterdam met 

Cornelia Jacoba Hansen (Amsterdam 28-08-1891- Zwolle16-

07-1982) Na Winsum volgt Drachten (14 september 1924) 

en doet hij intrede te Zwolle op 8 september 1929. Hij 

woonde in de pastorie naast de Oosterkerk. 

Ds. J.H. Kuiper was de eerste gereformeerde predikant 

in Berkum, waar vanaf 1933 kerkdiensten werden 

georganiseerd. 

"Op 9 april 1934 werd te midden van een grote schare door de voorzitter van 

de Commissie Berkum - Ds. J.H.Kuiper - de eerste balk gespijkerd voor het 

noodgebouw. De hamer die toen werd gebruikt, hangt nu nog in de 

Hoofdhof". Na een gevoelvolle rede, besluit Ds.Kuiper zijn betoog met de 

woorden: 

"Wie zijn wij, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te 
geven, als dit is? Want het is alles van U en wij geven het U uit Uwe hand". 
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Hij gaat te Zwolle met emeritaat op 13 

april 1961. Bijna twee jaar later overlijdt 

hij op 67-jarige leeftijd op 12 januari 1963 

te Zwolle en wordt begraven op begraaf-

plaats Bergklooster 

 

 

 

ds. Hendricus Adam Munnik  is op 23 april 1884 

te Amsterdam geboren als zoon van Hendricus 

Adam Munnik (kantoorbediende) en Elisabeth van 

Emmerik.  

Hij trouwt met Cornelia Jostmeijer (Amsterdam 11-1-

1884 - Zwolle 10-9-1927) op 22 april 1909 te Amster-

dam. Zij woonden beiden in de van Oldebarneveld-

straat te Amsterdam. Enkele dagen later, 2 mei 

1909, wordt hij bevestigd als Gereformeerd 

predikant te Fijnaart.  

Daarna is hij predikant te  Bunschoten (22 september 1912) en  te Barendrecht (25 

maart 1917). Op 23 november 1919 doet hij intrede in de Gereformeerde kerk te 

Zwolle. Na het overlijden van zijn vrouw trouwt hij op 28 mei 1929 op 45-jarige 

leeftijd te Zwolle met Agatha van der Kouwe  (Hazerswoude 5-8-1882 - Zwolle 10-4-

1946). Ds. Munnik gaat met emeritaat op 1 juli 1956 en overlijdt 16 december 

1969 te Zwolle. Evenals zijn beide echtgenoten is hij begraven (1K/A/023) op  de 

begraafplaats aan de Meppelerstraatweg te Zwolle 
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ds. Cornelis Daniël van Noppen wordt op 29 oktober 1884  te Wijnjeterp, 

gemeente Opsterland geboren. Zijn ouders zijn Leendert Martynus  van 

Noppen (predikant)  en Harmina 

Klazina Knottnerus.  In zijn geboor-

teakte wordt zijn eerste naam met 

een K geschreven.   

Hij is getrouwd met Jonkvrouw 

Johanna de Geer (1880-1965). 

 Voor hij op 24 maart 1912 te 

Boven Pekela bevestigd werd als 

predikant, is hij kandidaat te 

Scheveningen. In januari 1918 

vertrok hij naar Zwolle en werd 

daar leider van de stadsevangelisatie.  Op 6 juni 1926 wordt hij Zwolle beves-

tigd als predikant. Zes en twintig jaar later, op 31 maart 1952 gaat hij met eme-

ritaat. Hij overlijdt te Zwolle op 15 februari 1954.   

 

ds. mr. Peter Hendrik Theodoor Stevens 
Pieter Hendrik Theodoor Stevens is in 1908 geboren. Was kandidaat te 
Ginneken en predikant te Ingen (23 augustus 1936). Wordt op 15 juni 1941 door 
ds G.W.Oberman uit Utrecht te Zwolle bevestigd. Hij verlaat Zwolle op 14 april 
1946 en gaat naar 's-Gravenhage. Daar overlijdt hij op 24 december 1946 
 

dr. Jan Thijs is op 25 oktober 1881 geboren te Hasselt als zoon van de Derk 

Thijs (predikant) en Wendelina Welmers. Hij was 7 jaar toen 

zijn vader overleed. Op 14 mei 1908 trouwt hij te Kampen 

met Niesjen Cornelis 

Wieringa (Kampen 6-2-1883 - 

Zwolle 7-1-1936). Hij was 

predikant te Zuidbroek (17 

mei 1908), Hattem (13 augustus 

1911), Rijswijk, Meppel (22 

december 1918) en tenslotte 

Zwolle. Daar wordt hij op 21 juni 1926 als 

predikant van de Gereformeerde kerk bevestigd 

en woont dan Ter Pelkwijkpark 4.  Zijn vrouw 

Niesje overlijdt in 1936. Met zijn tweede vrouw, 
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Jacomina Berndina Jansen, bracht ds Thijs slechts een paar jaar in volle gezond-

heid door:  op 1 december 1946 verkreeg hij op medisch advies emeritaat. 

Slechts enkele weken daarna, 14 januari 1947, overlijdt hij en wordt op 

Bergklooster te Zwolle bij zijn 1e vrouw begraven. Op zijn grafsteen staat de 

tekst: "De ijver van uw huis heeft mij verteerd" Joh. 2:17 

 

ds. Dirk Vreugdenhil, is op 1 juni 1909 te Rotterdam geboren als zoon van 

Arie Vreugdenhil en Aaltje de Jonge. Na zijn studie 

aan de theologische Hogeschool te Kampen, werd hij 

in 1934 predikant van de Gereformeerde Kerk van 

Appelscha, waar hij stond tot 1939 toen hij naar 

Hardenberg vertrok. Vandaar ging hij naar Zwolle 

waar hij in september 1942 door zijn broer ds W. 

Vreugdenhil, Gereformeerd predikant te Langeslag, 

werd bevestigd in de Plantagekerk als 4e predikant 

van de Gereformeerde kerk. Zijn intrede is 's avonds in de Zuiderkerk.  

Op 22 mei 1945 verliet hij de gereformeerde kerk en trad toe tot de Vrijmaakt 

Gereformeerde Kerk te Zwolle. Sinds 1972 is hij verbonden aan de Vrijgemaakt 

Gereformeerde Kerk te Velp. 

Ds. Vreugdenhil heeft talrijke functies vervuld o.a. lid van het algemeen bestuur 

van de Nederlands Christelijke Radio Vereniging (NCRV), secretaris van het 

Convent van Kerken, lid van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Na zijn emeritaat vervulde ds. Vreugdenhil nog een half jaar hulpdiensten in de 

Vrije Gereformeerde Kerk te Pretoria. Ds. Vreugdenhil was bij zijn overlijden op 

11 juli 2003 te Bosch en Duin de oudste in leven zijnde predikant in de Geref. 

Kerken (vrijgemaakt). 

 
. 
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Zondag 10 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel. 

Het was het begin van een bezettingstijd, die tot 5 mei 1945 zou duren (voor 

Zwolle tot 14 april 1945). 

 

Henk Moerman, de schrijver van dit boekje, heeft geprobeerd de houding van 

de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Zwolle in die tijd te 

beschrijven met behulp van de kerkenraadnotulen, aanwezig op het Historisch 

Centrum Overijssel 

Dick van Santen was de kritische meelezer en gaf allerlei nuttige adviezen,  

Tim Krooneman droeg zorg voor de gegevens over de predikanten, de 

eindredactie en de illustraties 

  

Dit is de tweede publucatie die dit team tot stand bracht. De eerste was in 

2013: "De Oosterkerk 125 jaar, van scheiden naar helen en verder...."  

. 

Zwolle , april 2015 

 


