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Wanneer, waarom en hoe is de Afscheiding in Dwingeloo tot stand gekomen en wat is er daarna zoal gebeurd?
Geprobeerd is om antwoord te geven op deze vragen, gebruikmakend van diverse bronnen. In het boek “Meister Albert en zijn zonen”
(Ds. J. Kok, 1909) tekent de auteur met kleur en gloed het leven en de rol van zijn familie. Naast een proefschrift van G. Wi nter uit 1977
over de Afscheiding in Dwingeloo, artikelen op internet en privé-informatie is bovenal gebruik gemaakt van het archief van de
Gereformeerde Kerk Dwingeloo, met daarin ook een aantal unieke stukken. Helaas ontbreken de kerkenraadsnotulen van 1835 tot 1871,
waardoor sommige vragen niet eenduidig te beantwoorden zijn.
Harry Ballast, archivaris Gereformeerde Kerk Dwingeloo.

April 2013
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Meister Albert en zijn zonen
Albert Hilberts Kok (1760-1853) woont in Eemster (bij Dwingeloo, maar tot 1823 behorend
bij Diever) als hij in 1783 door de Hervormde Kerk van Diever benoemd wordt tot
koster/schoolmeester in Diever. Door het daarvoor afgelegde examen is hij ook gerechtigd
om catechese te geven en om, bij afwezigheid van de predikant, voor te gaan in gebed en
oefening. Hij maakt in die periode veel indruk, wat hem voor de rest van zijn leven de titel
van “Meister” oplevert.
Toch kiest hij er voor om boer te worden en met hard werken, grondaankoop en
grondontginning wordt hij een vermogend man. Volgens de kadastrale gegevens van 1832
is hij eigenaar van 25 hectare land en drie boerderijen, twee in Eemster en eentje op de
Voshaar. Aangenomen moet worden dat hij in Eemster woonde in de grootste (zuidelijkste)
boerderij.
Het was een man met aanzien binnen kerk en maatschappij. Binnen de kerk was hij
ouderling en ging geregeld voor in kerkdiensten. Door zijn zoon Wolter wordt hij beschreven
als “Vader kende en vreesde den Heere”. Over zijn maatschappelijke betrokkenheid lezen
we: “Hij was assessor, dat is wethouder, en in Eemster metterdaad burgemeester, lid van
de Landdag van Drenthe, de vertegenwoordiger der Eigenerfden, de raadsman der
geringen, de vriend en vertrouwde van de edelen op de kasteelen en inzonderheid de
intieme vriend van Jhr. van Holthe, de burgemeester van Dwingeloo. En zie daar, zoo bekend en geacht dat hij in overleg met de
Franschen tot Kapitein van de Landstorm werd benoemd”.
Echter de zonen, en niet vader Albert, nemen het voortouw bij de Afscheiding in
Dwingeloo. Van de oudste (Hilbert) en de derde (Wolter) wordt gezegd: “in karakter en
aanleg hun vader gelijk; vroolijk, ijverig en gezellig, verstandig en op allerlei terrein
bekwaam”. Frederik (de tweede) is anders:
“Streng voor zichzelf en anderen,
zwaarmoedig en in zichzelf gekeerd. Hij had wel de oprechtheid van zijn vader, maar niet
dat blijmoedige en humoristische dat het verkeer met Meister Albert zoo aangenaam
maakte”.
Als Hilbert trouwt, vertrekt hij naar Diever en zal daar een belangrijke rol spelen bij de
Afscheiding. Wolter krijgt de boerderij op de Voshaar; voor Frederik wordt aan de Brink
een winkel gekocht (gemarkeerd op de kaart van 1832), “een groote zaak, naast het
gemeentehuis, waarin een zoogenaamde laken- en kruidenierswinkel gevestigd was en
waaraan een bierbrouwerij en geneverstokerij verbonden waren”. De aanstootgevende
drankactiviteiten stoot hij na korte tijd al weer af.
Zowel Frederik als Wolter worden later predikant, maar de rol van Frederik is rond de Afscheiding toch het grootst.
2

Onvrede over leer en overheid
Al in de 18e eeuw zijn veel orthodox-gereformeerden ontevreden over de vaderlandse kerk. Deze onvrede gaat vooral over de geest van
rationalisme en vrijzinnigheid die er de overhand dreigt te krijgen, waardoor er in de ogen van een groeiende groep een verwatering van
de Bijbelse leer ontstaat.
Tevens probeert de regering meer greep op de kerk te krijgen. In 1816 wordt een reglement aan de kerk opgelegd, dat de Dordtse
Kerkorde uit 1618 moet vervangen. De bestaande structuur van de kerk, waarin de leden van de hogere bestuursorganen worden
benoemd door leden van de lagere organen, moet plaats maken voor een stelsel waarin de hogere organen de leden van de lagere
organen benoemden. De leden van de hoogste organen, de landelijke synodale vergadering en de provinciale kerkbesturen, worden
benoemd door het Departement voor Hervormde Eredienst.
Een ondubbelzinnige handhaving van de aloude gereformeerde belijdenisgeschriften past niet bij die strategie; de overheid wenst in het
land geen onenigheid over leerstellige kwesties. Er moet ruimte zijn binnen de nationale kerk voor velerlei godsdienstige opvattingen. En
de naam van de Nederduits Gereformeerde Kerk wordt gewijzigd in Nederlandse Hervormde Kerk.
Het orthodoxe deel der natie protesteert. Veel geletterden onder hen doen dat door middel van brieven aan de koning. De mindere man
schrijft geen brieven, maar bezoekt wel de godsdienstige bijeenkomsten die, buiten de officiële kerk om bij particulieren worden
gehouden, waar oefenaren de oude waarheid verkondigen. Uiteindelijk loopt dit uit op de Afscheiding van de Hervormde Kerk door een
deel van de orthodoxe leden.
En wat gebeurt er in Dwingeloo
Ook in Dwingeloo is er onvrede. Meister Albert heeft de hervormde predikant Cransen meerdere keren gewezen op het, in zijn ogen,
toenemende verderf in de kerk en hem vermaant de oude gereformeerde leer te prediken, waarvan Cransen op sommige punten afwijkt,
vooral inzake de kernstukken van uitverkiezing, de verlossing door Christus en de opvatting over het Heilig Avondmaal.
Maar Frederik Alberts Kok gaat verder dan zijn vader. Het oog van ds. Cransen is gevallen op Frederik en zijn vriend Gerrit Kerssies en hij
geeft aan hen een opleiding tot catecheermeester. Deze opleiding duurt niet erg lang; hun begeerte om veel te leren botst met hun
gevoel omdat “de leer, die ons geleerd werd, niet de leer der waarheid en Godszaligheid was”. Frederik besluit zich niet meer onder het
gehoor van Cransen te mengen want “hij preekte bij de waarheid langs”. Zijn broer Wolter schrijft hierover: “Bij velen vielen de oogen
open voor het verval der kerk … bij mijn broer en mij kwam er ook meer ijver en opgewektheid om te strijden voor het geloof … Daarom
besloten wij als broeders om den Zondag in een kamer van Frederik met bidden, lezen en zingen door te brengen”. Zo ontstaat in
Dwingeloo al vroeg een huisgemeente.
Deze samenkomsten beginnen al in 1825 en naast de broers is eveneens Frederiks grootste vriend Geert Roelofs Kerssies daarbij
aanwezig. Ergens lezen we dat de burgemeester van Dwingeloo, Jhr. Aalt Willem van Holthe tot Oldengaerde, deze bijeenkomsten soms
bijgewoond heeft.
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De Afscheiding begint in Ulrum
In het Groningse Ulrum is ds. Hendrik de Cock het ook niet eens met de opvattingen van de heersende kerk. Hij
bestrijdt openlijk enige collega-predikanten, waarbij hij hen betitelt als "wolven die de schaapskooi van Christus
aantasten". Een kerkrechtelijke strijd leidt in eerste instantie in december 1833 tot een schorsing door de classis
en in mei 1834 wordt hij afgezet door de provinciale kerkvergadering. De aanhang van De Cock is
verontwaardigd; tot die aanhang behoort de gehele kerkenraad. Deze stuurt protestbrieven aan kerkelijke en
wereldlijke besturen, terwijl het gewone volk protesteert door middel van oproerig gedrag.
Niets baat en op 13 oktober 1834 stelt De Cock aan de kerkenraad voor om de Nederlandse Hervormde Kerk te
verlaten. De kerkenraad gaat unaniem akkoord en ondertekent een Akte van Afscheiding of Wederkeering. Op 14
oktober wordt de akte voorgelegd aan de vergaderde gemeenteleden. Een belangrijk deel van de lidmaten van de
Hervormde Kerk te Ulrum, en een groot aantal andere personen (in totaal 137), ondertekenen deze Akte van
Afscheiding.
Van Ulrum naar Dwingeloo
Kort nadat Hendrik de Cock met zijn gemeente te Ulrum zich losmaakt van de Hervormde kerk, schrijft
waarmee een nauwe samenwerking begint tussen De Cock en de familie Kok in Dwingeloo.

Frederik Kok hem een brief

Op woensdag 19 november 1834 preekt ds. de Cock ’s avonds in Smilde, waar de eerste Afgescheiden gemeente van Drenthe gesticht
wordt. Die avond wordt ook bezocht door de gebroeders Kok. Hun vader gaat niet mee; hij twijfelt nog, want “hij had de kerk der vaderen
lief en zag er zoo tegen op om haar te verlaten … Als het wezen moet, dan zult gij het zien”.
De twijfel duurt niet lang want op de zondag daarna, 23 november 1834, beluistert hij weer duidelijk niet-orthodoxe uitspraken van ds.
Cransen en verlaat demonstratief het kerkgebouw, gevolgd door een groot deel van de gemeente. Dat is de spreekwoordelijke druppel die
de bijna volle emmer doet overlopen. Om tot officiële afscheiding over te gaan, schrijven op 24 november tien lidmaten een brief aan de
hervormde kerkenraad waarin zij hun attestatie opvragen. De Akte van Afscheiding wordt door deze tien lidmaten ondertekend. Zij
vertegenwoordigen 21 personen, waarvan het merendeel uit Eemster en Leggeloo komt.
Ds. de Cock reist naar Groningen waar hij op 28 november 1834 voor de hogere rechtbank moet verschijnen. Op de 27 e wordt daar ’s
avonds ook nog een gemeente gesticht. Het uitgesproken vonnis is drie maanden hechtenis en hij wordt meteen gevangen gezet.
Daardoor kan hij zijn in Smilde gedane toezegging niet nakomen om snel naar Dwingeloo te komen.
Intussen gaan de openbare huiskamerdiensten bij Frederik gewoon door, waarbij er streng op wordt toegezien dat ,op straffe van een
boete, het vergader-maximum van 19 personen per samenkomst niet wordt overschreden.
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Er wordt voor grotere samenkomsten soms uitgeweken naar de boerderij van Meister Albert, van waaruit goed te zien is of er “onraad”
vanuit Dwingeloo dreigt. “Daar kwam ook volk van andere plaatsen, zoodat we soms bij honderdtallen aanwezig waren zonder
verhindering”.
Ook in maart 1835 gaat ds. de Cock voor in de schuur van Meister Albert. Na de preek wordt de
Afgescheiden gemeente van Dwingeloo gesticht. Er wordt een kerkenraad benoemd, bestaande uit,
zoals vastgelegd in het eerste lidmatenboek (zie bijlage 1), de ouderlingen F.A. Kok en G.R. Kerssies
en de diakenen J.F. Zantinge en K.J. Hoogendoorn.
Wanneer gebeurde dit alles?
Waarschijnlijk blijft dit een vraag. In het boek “Meister Albert en zijn zonen” wordt gesproken over “maart 1835”. De notulen van 1885
geven evenmin duidelijkheid; er wordt met geen woord gerept over een 50-jarig jubileum. Als op 27 maart 1935 het 100-jarig bestaan
wel herdacht wordt, spreek ds. Dee een herdenkingsrede uit waarin ook hij alleen sprak over “maart 1835”. En in de Encyclopedie van
Drenthe lezen we: “Van 19 tot 24 maart was De Cock ten huize van Frederik Alberts Kok in Dwingeloo, waar ook een afgescheiden
gemeente werd geïnstitueerd. Op 25 maart 1835 volgde Hoogeveen”.
De exacte datum blijft dus een vraagteken, omdat er geen document is waarin dit eenduidig is vastgelegd. Maar de tot nu toe
gehanteerde datum van 27 maart 1835 is zeer waarschijnlijk onjuist.
De jonge gemeente groeit tegen de verdrukking in
De reacties zijn ongekend heftig: “De vervolging was zeer hevig, niet alleen van geestelijken en politie, maar zelfs van vrienden en buren,
zoodat men zijn leven niet veilig was op de wegen en in de eigen woning”, schrijft Frederik. “Dienstdoenden werden weggezonden door
hunne heeren en vrouwen, kinderen hadden geen plaats meer aan de disch van de ouders, den werklieden werd het werk ontzegd,
neringdoende menschen werd de nering onttrokken en al het kwaad dat er maar bedacht kon worden werd hun aangedaan”.
Maar zij krijgen een stille bescherming van de burgemeester, ter wille van zijn vriend Meister Albert. Nadat een aantal keren de ruiten bij
Frederik ingegooid zijn, neemt hij het besluit om er geen nieuwe meer wil in te zetten. Met enig vertoon laat vervolgens de burgemeester
dat doen; daarna, wordt geschreven, is er geen ruit meer gesneuveld.
Toch groeit de gemeente gestaag in ledenaantal. In een brief aan de officier van de rechtbank in Assen van 4 april 1835 geeft de
burgemeester al een aantal aan van “meer dan honderd”.
Vanwege het maximum van 19 personen per samenkomst besluit de kerkenraad om ’s zondags oefeningen te houden op drie plaatsen.
Het vinden van geschikte voorgangers is een probleem maar F.A. Kok, G.R. Kerssies en J. van de Werp, een afgezette onderwijzer die uit
Houwerzijl gekomen was, zijn bereid om elk 3 keer per zondag voor te gaan en in de week catechese te geven.
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Predikantenopleiding
In 1834 en 1835 worden m.n. in Groningen en Drenthe veel Afgescheiden gemeentes gesticht. In de gemeentes zijn veel “oefenaars”
actief, die voorgaan in de samenkomsten, maar “er waren geen leeraars”.
Op 8 april 1835 komen afgevaardigden uit Groningen en Drenthe bij elkaar waar “met eenparigheid van stemmen besloten werd om aan
den getrouwen leeraar ds. de Cock te beschikken een woning op een door hem te verkiezen plaats en een jaarlijks traktement van 700
gulden”. Zo betrekt De Cock een woning in Smilde en wordt, als predikant van de noordelijke provincies, eigenlijk ook de eerste predikant
van de gemeente in Dwingeloo.
In de daarop volgende jaren wordt de behoefte aan leraren steeds groter en er wordt in 1839 besloten om ds. de Cock te belasten met
het onderwijs. Dit wordt gegeven in Groningen waar de Cock op dat moment woont. Maar als tweede locatie voor de opleiding kiest hij
voor het huis van Frederik Kok in Dwingeloo, waar de Cock één keer per 14 dagen komt om les te geven.
De gemeenten worden opgeroepen geschikte leden “gewillig te maken om de opleiding te gaan volgen”. Uit Dwingeloo waren dat o.a.
Frederik Kok, zijn vriend Geert Kerssies en later ook zijn broer Wolter Kok. “Er kwamen broeders uit Dwingeloo, uit Hoogeveen, Smilde en
Diever om van dat onderwijs te genieten”. Ook Meister Albert schuift vaak aan als er les is. Of Frederik de eerste afstuderende is, kan niet
worden achterhaald, maar al na een jaar wordt hij tot de bediening toegelaten en daarna beroepen door de gemeente van Dwingeloo.
Ook Wolter slaagt en “drie weken voor mei 1842 ben ik door mijn broeder bevestigd” na een beroep van Ruinerwold/Koekange te hebben
aangenomen. Na het overlijden van ds. de Cock in 1842 wordt de Drentse opleiding zelfstandig; Wolter Kok volgt De Cock op als docent
en geeft les aan 17 studenten in zijn woning in Berghuizen. Ze krijgen gratis onderwijs en betalen anderhalve gulden per week kostgeld.
In 1846 wordt Wolter predikant in Hoogeveen en verhuist de predikantenopleiding met hem mee daarheen.
In 1854 start de opleiding in Kampen met o.a. 13 studenten uit Hoogeveen. Dit groeit uit tot de landelijke Theologische Hogeschool en
het betekent het einde van de Drentse predikantenopleiding.

De eerste predikant van Dwingeloo
In 1840 ontvangt Frederik een beroep van zijn eigen gemeente. Aan zijn bevestiging gaat een roerige periode vooraf. Een deel van de
gemeente vindt hem te streng en geeft de voorkeur aan K.J. Timmerman uit Hooghalen, die het in de onderlinge stemming met F.A. Kok
net niet haalt. Na enig geharrewar wordt op een provinciale vergadering de uitslag van de stemming wel goedgekeurd, maar met het
advies om opnieuw te stemmen ter wille van de goede vrede. Op 10 augustus 1840 geeft de gemeente Dwingeloo “na veel tuimelen en
twist het beroep aan F.A. Kok”. Deze neemt het beroep aan en hij wordt op 4 oktober 1840 door ds. de Cock bevestigd.
Al in 1842 vertrekt Frederik naar Wanswerd in Friesland. “Het koste hem veel om Dwingelo, het land zijner vaderen, te verlaten ….. Hij
gaf aan de gemeente van Dwingelo een oud huis en stuk grond om daarop eene kerk te bouwen”.
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Eindelijk erkenning
Maar er is nog steeds geen vrijheid van godsdienst. Eerder pogingen op erkenning en daarmee
vrijheid van godsdienst zijn op niets uitgelopen. Maar met het aantreden van Willem II op 7 oktober
1840 gloort er nieuwe hoop. De gemeente in Dwingeloo stelt een huishoudelijk reglement (zie bijlagen
2-9) op. Frederik Kok en Geert Kerssies gaan naar burgemeester Jhr. van Holthe met het verzoek “of
mijnheer het onderteekenen zou en den weg wilde wijzen hoe zij het klaar kregen …. Het had nu lang
genoeg geduurd met die vijandschap en last, moeite en schade, die de menschen leden. Mijnheer wist
er alles van en zij waren zeer dankbaar, dat mijnheer zooveel gedaan had om het te voorkomen en
vree te houden onder het volk”.
Zij laten de stukken achter en de volgende dag brengt de burgemeester ze getekend terug.
Op 9 februari 1841 besluit de classis om gezamenlijk de koning rekwesten tot erkenning aan te bieden. In Dwingeloo is het rekwest op 9
maart 1841 opgesteld door de kerkenraad en persoonlijk ondertekend door alle 84 leden boven de 18 jaar, waarbij zij verklaren “geen
aanspraak te zullen maken op de bezittingen, inkomsten en regten van het Hervormd Kerkgenootschap en aan de wetten van de Staat
gehoorzaam zullen zijn”. Op de namenlijst is tevens vermeld dat er ook nog 67 kinderen zijn; dus totaal gaat het om 151 personen.
De burgemeester meldt in een brief aan de Gouverneur des Konings in Drenthe, dat zich
hieronder 29 gezinshoofden bevinden, 9 leden van gezinnen waarvan de hoofden zich niet
hebben afgescheiden, terwijl de overigen behoren tot de eerste huisgezinnen, “zowel vrijen
als dienstbaren”.
De burgemeester verklaart tevens dat de gemeente tot uitoefening van de eredienst het
huis van H.J. Punt gebruikt en dat het daartoe geschikt is “en hiertoe geene stoornis aan
andere godsdienstige gezindheden of aan de publieke orde en veiligheid te duchten is”.
Op 28 juli 1841 verleent Willem II zijn goedkeur aan de Christelijk Afgescheiden gemeente
te Dwingeloo en op 5 augustus wordt dit document door de betreffende Minister van Staat
officieel verstuurd aan G.R. Kerssies c.s. (zie bijlagen 10-15).
In de bepalingen staat dat de erediensten gehouden moeten worden in het huis van Hubert
Jacobs Punt en kinderen.

7

Kerk en pastorie
Alom wordt aangenomen, hoewel niet te achterhalen, dat het eerste Huis des Heren in gebruik genomen is in 1845. Het is eveneens een
vraagteken of deze kerk gebouwd is op de grond, die Frederik Kok in 1842 aan de gemeente schonk.
De
pastorie
heeft
oorspronkelijk
waarschijnlijk een boerderijvorm gehad met
een voorhuis en een achterhuis. In 1880
besluit de kerkenraad om op de deel een
catechesekamer te bouwen en in 1882 wordt
genotuleerd dat er ook behoefte is aan een
ruimte
voor
de
jongelingsvereniging.
Waarschijnlijk is dat het beeld op de foto van
ca. 1900.
Ook de voorkant van de oude pastorie heeft
een aanpassing gehad, want in 1890 wordt er
een studeerkamer “boven de pastorie”
gebouwd.
Na nog enige verbouwingen (elke nieuwe predikant heeft zo zijn wensen) wordt in 1926 geconstateerd dat het gebouw “geen onkosten
meer waard is” en besluit de gemeente om een nieuwe pastorie te bouwen.

Als er in 1915 inmiddels 400 leden zijn, wordt er voor de eerste keer over ruimtegebrek gesproken en besluit de kerkenraad om de twee
banken uit de consistorie in de kerk te plaatsen en om nieuwe banken voor de consistorie aan te schaffen.
Vijf jaar later lezen we: “daar in de voormiddag er te weinig mannenzitplaatsen in de kerk zijn, worden de beide voorste vrouwenbanken
des ’s morgens beschikbaar gesteld voor de mannen”.
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De gemeente is in 1950 doorgegroeid naar een aantal van bijna 500 leden en er wordt nu serieus gesproken over het vergroten van de
kerk. Maar pas in 1953 hakt men, mede i.v.m. groot ruimtegebrek in de zomermaanden, de knoop door en wordt er een zijvleugel
aangebouwd. Deze uitbreiding blijkt in de zomermaanden ook al weer snel onvoldoende, want in 1960 wordt besloten om in de
vakantieperiode twee morgendiensten te houden.

1940-1945
Ds. M. Geertsema dient, sinds 2 december 1934, de gemeente als de oorlog uitbreekt.
Over deze periode lezen we heel weinig in de notulen van de kerkenraad; waarschijnlijk zal
er in de consistorie tijdens vergaderingen wel over gesproken zijn, maar alles wat op schrift
staat kan ook tegen je gebruikt worden. Vermeld worden wel collectes en andere vormen
van steun aan getroffenen. Slechts één keer wordt er in 1944 genotuleerd dat een
kerkenraadslid iets meldt over een “vorige onderduiker”. Wel is duidelijk dat veel
gemeenteleden in die tijd één of meerdere onderduikers een veilig thuis bieden. Daarbij kan
ds. Geertsema onopvallend de contacten met hen onderhouden, omdat hij bekend staat om
zijn getrouwe bezoeken in de gemeente.
Hij wordt in dorp en omgeving beschouwd als de geestelijk leider van het verzet tegen de
Duitse bezetter. Vanaf de kansel bestrijdt hij de nazi’s en hij is actief bij de verspreiding van
het illegale Trouw. Ook geven zijn vrouw en hij meermalen onderdak aan onderduikers.
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Op 19 oktober 1944 wordt hij in de vroege morgen gearresteerd. Eerst verblijft hij in de gevangenis in Assen. Ook daar blijft hij zijn ambt
trouw; hij preekt en gaat voor in gebed om zo, via open celluikjes, ook daar vervolgden tot hulp en troost te zijn. Met 120 andere
gevangenen wordt hij in januari 1945 op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme. Wat er daarna gebeurd is, zal een
vraagteken blijven.
In 2007 wordt Marten Geertsema postuum door de staat Israël onderscheiden met de Yad Vashem-medaille en de eretitel Rechtvaardige
onder de Volkeren. De toen door zijn zoon uitgesproken rede (zie bijlagen 16-18) geeft een meer uitvoerige beschrijving van deze
predikant in oorlogstijd en over de verschillende theorieën waar en wanneer hij overleden is.
Door de onduidelijkheid over het lot van ds. Geertsema wordt Dwingeloo pas in december 1946 officieel vacant verklaard en kan het
beroepingswerk beginnen. Mevrouw Geertsema blijft in de pastorie wonen tot zij in 1948 met haar gezin verhuist naar Groningen.
Tot 1 maart 1949 verleent ds. S. Datema (emeritus-predikant sinds 1935) als hulppredikant zijn diensten aan de gemeente.
Van Vogelzang tot Vogelsangh
De kerk is eigenaar van een perceel grond (zie markering op kadasterkaart 1832) in de “Vogelzang”,
begrensd door (de huidige) Heuvelenweg-Batingheweg-Kerkpad.
In een brief uit 1840 van de burgemeester is te lezen dat “het getal hunne armen is tans slegts twee
bejaarde personen”. Toch is op dit perceel, zo blijkt uit de notulen van 1871, ooit al een armhuis
gebouwd met een viertal woningen, waarvoor de bewoners een kleine huur betalen.
Nadat in 1891 het armhuis “door hemelvuur in den asch is gelegd" wordt het herbouwd en op een
gevelsteen heeft het nu ook een naam: “Huize
Vogelzang”.
In de volksmond heet dit gebouw “de Punthuizen”
omdat meerdere families Punt in de loop der jaren
daar wonen. Behalve het huis huren de bewoners ook
een deel van de grond voor eigen gebruik.
In 1932 wordt een stuk grond (hoek HeuvelenwegBatingheweg) verkocht voor de bouw van een
Landbouwschool. Steeds meer stukken gaan over in
andere handen en in 1953 wordt, ter dekking van de
kosten van de kerkverbouw, de woningen in het
armhuis verkocht aan de bewoners van dat moment.
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De plaatselijke Jeugdcentrale vraagt in 1946 voor de eerste keer om een eigen
jeugdgebouw. In de jaren erna worden meerdere plannen uitgewerkt en als in 1950
tegelijkertijd gesproken wordt over kerkbouw wordt er toch voor gekozen om eerst met
een jeugdgebouw aan de slag te gaan. In 1951 laat men nieuwbouwplannen hiervoor
varen en wordt Café Ottens (het voormalige Hotel Zantinge, aan de Brink) gekocht.
Tien jaar later liggen er weer allerlei plannen ter tafel voor een ander jeugdgebouw:
nieuwbouw of verhuizen naar de pastorie en een nieuwe pastorie bouwen. Men kiest
uiteindelijk toch voor renovatie van het bestaande gebouw.
Maar in 1969 wordt het wel verkocht aan de Boerenleenbank, die op die plek een nieuw
gebouw neerzet. Met het beschikbare geld wordt de leegstaande Landbouwschool gekocht.
De kerk is daarmee weer eigenaar van de grond die het in 1932 verkocht. Het nieuwe jeugdgebouw
krijgt de naam “de Vogelsangh”.
Voor de beheerder wordt eerst een houten bungalow geplaatst die later vervangen wordt door een
woning aan het Kerkpad. De beheerders proberen een zo goed mogelijk exploitatie te realiseren.
Allerlei activiteiten vinden er dan ook een onderdak: bibliotheek, peuterspeelzaal, muziekschool,
balletles, dansles, kaartavonden, horeca. Sommige daarvan staan, in de ogen van veel
gemeenteleden, op gespannen voet staan met een kerkelijk gebouw.
Uiteindelijk wordt op 31-12-1982 het gebouw verkocht aan de beheerder. De reden: er is besloten om
een nieuwe kerk te bouwen.
Een nieuwe kerk
Vanaf 1975 spreken kerkenraad en gemeente meerdere keren over de noodzaak van uitbreiding; het oude bedehuis is ook dringend aan
groot onderhoud toe. Weer worden er allerlei alternatieven uitgewerkt: de Vogelsangh verbouwen tot kerk – de kerk uitbreiden door de
pastorie af te breken – uitbreiding door het afbreken van de consistorie en dat deel voorzien van kelder en zolder. Men spreekt ook over
nieuwbouw, maar dat wordt te duur bevonden en het beschikbare oppervlak is te klein.
In 1981 is er ineens een doorbraak; een uitgewerkt plan voor een nieuwe en grotere kerk op de plaats van de oude kerk, met behoud van
de pastorie. Kosten ruim 1 miljoen gulden. Bij een rondgang door de gemeente zeggen 160 adressen 460 duizend gulden toe en de
Vogelsangh kan verkocht worden. Met het geld uit het fonds Kerkbouw, een scala aan geld wervende activiteiten door jong en oud én ook
nog een onverwachte gift van Stichting Steun Kerkbouw ligt het benodigde geld in een korte tijd bijna geheel op tafel.
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Op 21 maart 1982 wordt de laatste dienst in
de oude kerk gehouden; de afbraak start de
dag erna en is na drie dagen voltooid.
De 20.000 stenen van de oude kerk
gebikt door jong en oud. Deze
verwerkt in het fundament van het
gebouw; zo wordt er voorgebouwd
verleden.
De gemeente houdt haar
voorlopig in de Vogelsangh.

worden
worden
nieuwe
op het

kerkdiensten

Binnen acht maanden draagt op 17 december 1982 de bouwcommissie de nieuwe kerk over aan de kerkenraad en twee dagen later wordt
de eerste dienst gehouden.

In de hal is een gedenksteen ingemetseld met de tekst: “Ik ben de alpha en de
omega, het begin en het einde” (Openbaring 22:12). Het ontwerp van het
wandkleed in de hal, dat gemaakt is door de vrouwenverenigingen, is
gebaseerd op Openbaring 21:1: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde”. En de preekstoel is versierd met houtsnijwerk naar 1 Samuël 3: 10:
“Spreek Heer, uw dienaar luistert”.
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De jeugd heeft met na het realiseren van de nieuwe kerk niet meer de beschikking over een
eigen “jeugdgebouw” maar maakt gebruik van de verschillende ruimtes die in de kerk
aanwezig zijn. In 2003 gaat er een langgekoesterde wens in vervulling als boven de ingang
een nieuw jeugdhonk gerealiseerd wordt.

Een nieuwe kerk – een nieuwe naam.
In 2005 wordt door de gemeente gekozen voor “Brug-Es Kerk” als naam voor het
kerkgebouw.
Orgels
Het orgel uit de oude kerk kan helaas niet zodanig aangepast worden dat dit de nieuwe kerkzaal volledig kan vullen met haar klanken.
Noodgedwongen wordt er voorlopig een Johannesorgel geplaatst.
Uit het nieuwe orgelfonds hoopt men op termijn een pijporgel te bekostigen.
Maar het is niet de eerste keer dat de gemeenzang het moest doen zonder pijporgel. In 1898 wordt
voor het eerst gesproken over een orgel “tot leiding, steun en opluistering van het psalmgezang”,
maar de kerkenraad is hierover verdeeld en besluit het niet te doen. Men gaat verder door uit de
kerkenraad telkens voorlezers/voorzangers te benoemen. Maar in 1901 meldt een broeder “dat er
acht is geslagen op een advertentie in de Bazuin, waarin een voor deze kerk geschikt orgel wordt
aangeboden”. Na een bezoek door twee ouderlingen koopt men dit orgel van de fa. Proper
(Kampen) voor fl. 325.
In 1908 komt er een groter orgel, gebouwd door de fa. van Oekelen uit Glimmen; hiervoor wordt
ook een orgeltrapper benoemd. Na een aantal grondige reparaties wordt in 1941 de orgeltrapper
vervangen door een windmachine. Dit orgel
heeft
gejubeld en mee getreurd tijdens de diensten tot de oude
kerk in 1982 wordt afgebroken.
In 1990 wordt de gemeente verblijd met een legaat van de oudpredikant (1959-1965) Ds. Daniël Bremmer.
Hierdoor wordt het mogelijk om versneld een pijporgel aan te
schaffen. Dit door de fa. Nijsse & Zonen gebouwde instrument
wordt in 1991 in gebruik genomen en wordt vernoemd naar de
erflater.
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Scheiden en samenvoegen
De Gereformeerde Kerk Dwingeloo start in 1835 als een “Christelijk Afgescheiden Gemeente”.
In 1869 vindt er een naamswijziging plaats naar “Christelijk Gereformeerde Kerk” als de eerder afgesplitste “Gereformeerde Kerken onder
het Kruis” weer terugkeren naar het oude verband.
De “Gereformeerde Kerk” ontstaat in 1892 als de (dolerende) Nederduits Gereformeerde Kerk (van dr. Abraham Kuyper) weer
samengevoegd wordt met de Christelijke Gereformeerde Kerk.
In 2004 fuseren de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Hiermee is het grootste deel van de Afgescheidenen, na bijna twee eeuwen, weer met de Hervormden verenigd binnen één landelijke
kerkorganisatie.

Predikanten galerij

Ds. F.A. Kok

Ds. G.R. Kerssies

Ds. C.J. Wessels

04-05-1843

04-10-1840
/

/
06-11-1842

02-06-1907

11-01-1880
/

23-09-1879
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Ds. G.H. de Jonge

/
01-07-1906

23-10-1910

Ds. H. Fokkens
02-04-1911
/

Dr. S.P. Dee

Ds. H. Lanning

/

04-10-1914

Ds. H. Zandbergen

/

06-01-1918

/

/
16-09-1934

/
10-05-1925

Ds. S. Datema
(emeritus hulppredikant)

Ds. M. Geertsema
02-12-1934

09-11-1930

29-11-1925

24-11-1918

07-03-1915

/
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16-02-1930

Ds. E. de Vries
13-03-1949

1945
1945

Ds. W.J. Smidt

/
01-03-1949

25-01-1953

Ds. J. Nierop
05-06-1955

Ds. D. Bremmer

Ds. Tj. Kuipers

03-05-1959
/

25-01-1959

Drs. J.J. de Lange

/

01-04-1965

Ds. H. Koetsveld

04-06-1989
/

/
01-02-1981

/
16-08-1970

Drs. G. Zijlstra

29-01-1984

29-02-1976

02-05-1971

13-06-1965
/

/

01-07-1988
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Ds. M. Mellema

15-06-1975

Drs. A. Priem
01-02-1994

01-08-1993

/
01-05-1999

Drs. R.van Gulik-Renooy

Drs. I. Postma

Drs. E.A. van Gulik

23-04-2006

28-11-1999

28-11-1999
/

/

/
31-12-2001

03-02-2013

03-04-2005
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Toespraak S. P. Geertsema bij de ceremonie ter gelegenheid van de uitreiking
van de Yad Vashem onderscheiding in 2007
Zeer geachte, beste en lieve aanwezigen,
Er zijn twee belangrijke redenen waarom ik erg blij ben met de postume toekenning aan
mijn vader van de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren, ook bekend als de Yad
Vashem onderscheiding. De eerste reden heeft te maken met de verzetshouding van
mijn vader in de oorlog, de tweede met wat er later na zijn arrestatie met hem gebeurd
is. Naar beide heb ik enig onderzoek gedaan. Gezien de beschikbare tijd volsta ik met het
aanstippen van een paar momenten. Ik laat eerst zoveel mogelijk tijdgenoten van mijn
vader aan het woord.
Burgemeester Stork van Dwingeloo wordt op 4 mei 1942 om kwart over negen in de
ochtend, als gijzelaar gevangen genomen en overgebracht naar Noord-Brabant. Zijn
vrouw zegt daarover in een toespraak op 4 mei 1990 bij de dodenherdenking te
Dwingeloo7: Als een lopend vuurtje ging het bericht van de gijzeling de gemeente door.
Om half elf stond het eerste bezoek al op de stoep. Het was dominee Geertsema, de
gereformeerde predikant. Na een poosje pakte hij zijn zakbijbeltje en vroeg: “waarmee
kan ik u troosten? Is er iets dat ik u kan voorlezen?”
“O ja, graag onze trouwtekst: “1 Corinthen 13.” ‘zo blijven dan geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde’.
Bij zijn vertrek voel ik een hand op mijn schouder, hij zei: “Probeer niet te haten, hoe
moeilijk dat ook is, en vergeet nooit dat heel Dwingeloo om u heen staat.”
Later werd hijzelf opgepakt vanwege zijn verzetswerk.
Tot zover mevrouw Stork.
In de Gereformeerde Kerkbode van 16 oktober 1948 schrijft ds. J.H. van der Hoeven te
Meppel in een in memoriam, dat mijn vader bij zijn verzetswerk onopvallend tewerk ging.
Hij wist zich daarbij door God geroepen. Ik citeer: “Daarom borg hij, zonder veel rumoer,
[de mensen] die vervolgd werden…” Tussen haakjes schrijft hij “Men wist het “zo’n
beetje”, alleen ingewijden wisten meer”.
Volgens het boekje Dwingeloo in Oorlogstijd7 p.117 hebben er 11 Joden van elders in
Dwingeloo ondergedoken gezeten. Genoemde ds. van der Hoeven (Opdat wij niet
vergeten1) en later Lammert Huizing (in het Nieuwsblad van het Noorden, 30-8-1996)
schrijven ook dat mijn vader dit onderduiken coördineerde. Volgens Willem Klaassen in
Dwingeloo was mijn vader erg trouw in het bezoeken van mensen. Daardoor kon hij zijn
LO-werk doen zonder dat het verdacht was.
Als bij deze 11 joodse mensen ook de zes zijn geteld waarvan we weten – de heer en
mevrouw Soesan, mw. Braaf en haar zoon Herman3, de familie Mendels3 - dan is in ieder
geval met zekerheid vast te stellen dat mijn vader bij meer dan de helft van deze elf
betrokken is geweest.
Eén van de door Van der Hoeven ingewijden genoemden, was vermoedelijk J.
Oosterhuis, leider van het verzet te Diever. Deze schrijft later over hem 2: “Niet
onvermeld mag blijven dat vooral in de laatste oorlogsjaren, toen het illegale werk
bijzonder riskant werd, de groep uit Diever wel eens met problemen te kampen kreeg die
zo moeilijk waren, dat men er geen raad mee wist. Verschillende keren werd in die
periode contact gezocht met dominee Geertsema, gereformeerd predikant te Dwingeloo.
Nooit tevergeefs deed men op hem een beroep. Als het nodig was, kwam hij naar Diever
om zijn oordeel te geven. Deze geloofsheld, die vanaf het begin aan het verzet
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meegedaan heeft en die een bijzonder scherpe geest bezat, hebben we helaas na de
bevrijding niet meer [terug] gezien. De Duitsers hebben hem gevangen genomen, en na
een gedwongen verblijf in de gevangenis te Assen, heeft niemand meer iets van hem
vernomen.”
Brochure Borger.
Over die gevangenschap schrijft J.A. Niemeijer uit Borger 4, zie ook 6. “Zondagavond hoorde
hij [Mans Vos, een gevangen verzetsstrijder uit Borger] via het open celluikje een
medegevangene, dominee Geertsema uit Dwingeloo met luide stem het laatste gedeelte
van Romeinen 8 lezen en daarna Psalm 23: 'Zelfs al ga ik door een dal van diepe
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten
mij.' De predikant bad tenslotte het Onze Vader. Veel gevangenen die wisten dat ze voor
de dood stonden, hoorden de woorden diep bewogen aan.” Tot zover Niemeijer.
Ook in de gevangenis bleef vader trouw aan zijn roeping.
Ik ben trots op zo’n vader.
Opmerkelijk is dat in Nederland gewapend verzet veel meer aandacht krijgt dan
ideologisch verzet. Dat laatste werd in het openbaar gepleegd o.a. door diverse
gereformeerde predikanten en R.K. geestelijken. Ik kan hier nu niet dieper op ingaan,
maar de film over het ideologisch verzet, tot in de dood, van Sophie Scholl, heeft op mij
een veel diepere indruk gemaakt dan de film Zwartboek, over het gewapend verzet.
Sophie Scholl hoorde bij de Duitse studentenverzetsgroep “Die Weisse Rose”.
Dat vaders’ verzetswerk nu erkenning vindt in de Yad Vashem onderscheiding maakt me,
maakt ons, blij en dankbaar.
Mijn vader is met het transport van half januari 1945 in het concentratiekamp
Neuengamme aangekomen. Wat is er daar met hem gebeurd? Wanneer en waar is hij
overleden?
Wie een indruk wil hebben van wat mijn vader in Neuengamme doorstaan heeft, moet
het boek Nederlanders in Neuengamme9 lezen. Hiervan verschijnt binnenkort de derde
druk.
Over mijn vaders’ dood is een aantal tegenstrijdige verklaringen afgelegd, zowel door
teruggekeerde gevangenen als door de autoriteiten. De ene autoriteit liet zijn overlijden
plaats vinden op 3 mei 1945, op de Cap Arcona, bij Neustadt in Holstein, de andere
plaatste dat al omstreeks half maart, te Neuengamme. Ik heb dat beschreven in
genoemd boek Nederlanders in Neuengamme.
Een brief van een zuster van vader, bevat misschien de sleutel tot meer duidelijkheid. Zij
heeft contact gehad met een teruggekeerde gevangene. De laatste had veelvuldig
contact gehad met een zekere Camphuis uit Groningen, die uiteindelijk bij de ontruiming
van Neuengamme, in de tweede helft van april, is overleden. In deze brief staan twee
onderling strijdige beweringen over vader. Enerzijds zou hij in Neuengamme veel zijn
samen geweest met deze Camphuis uit Groningen. Deze was hem echter half februari
ineens - definitief - uit het oog verloren. Anderzijds zou hij ook veel samen geweest zijn
met dokter Van Nooten uit Diever.
Mijn commentaar hierop is dat Van Nooten pas half maart in Neuengamme aankwam.
In het transport van half maart 1945 bevond zich ook de veearts Geert Geertsema uit
Borger. Van hem is bekend dat hij op de Cap Arcona is omgekomen 9. Van sommige
verklaringen over vader is aantoonbaar dat er sprake is van persoonsverwisseling: ze
gaan over de veearts. Als we alle beweringen over vader die qua datum betrekking
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zouden kunnen hebben op deze veearts Geertsema inderdaad op de veearts laten slaan,
wordt er een groot stuk tegenstrijdigheid opgeheven. Als we de hypothese van de
persoonsverwisseling uitwerken, ontstaat er ongeveer het volgende beeld van wat er
gebeurd kan zijn.
Genoemde Camphuis had Torsperre. Hij mocht evenals 70 anderen met Torsperre van
het transport van half januari 1945 de poort niet uit. Deze mensen zaten samen in één
en hetzelfde blok5. Ze waren ter dood veroordeeld en kregen dezelfde extra beroerde
behandeling. Als Camphuis en mijn vader veel samen waren moet vader ook Torsperre
gehad hebben. Alle Torsperren van dit transport zijn behalve Camphuis, die op het
laatste moment gratie kreeg5, tussen begin februari en half maart 1945 omgebracht.
Mijn vader zou dan tussen half februari en half maart zijn gedood.
Half maart 1945 komt de veearts Geertsema aan in Neuengamme. Deze zal dan veel
samen geweest zijn met dokter van Nooten uit Diever, uit hetzelfde transport. Het
volgende is uit betrouwbare bron8 bekend. De veearts is eind maart elders (in Ülzen)
tewerk gesteld. Hij is teruggekeerd in Neuengamme en uiteindelijk op de Cap Arcona
omgekomen. Deze dingen werden door andere bronnen over mijn vader beweerd. Als we
ze toepassen op de veearts, verdwijnen veel tegenstrijdigheden, ook die in de brief van
mijn tante. (Ook dokter Van Nooten is niet teruggekeerd.)
Als vader inderdaad in Neuengamme is omgebracht, dan is zijn stoffelijk overschot hetzij
verbrand hetzij ter beschikking gesteld voor zogenaamd “medisch” onderzoek 5. Als hij
gecremeerd is, zal zijn as zijn uitgestrooid op de moestuin van de SS te Neuengamme.
Aan dit gebruik herinneren de vele brandnetels die op die plaats tot op de huidige dag
groeien.
Hoewel ik het voorgaande waarschijnlijk juist acht, weten we niet zeker wat er met vader
gebeurd is. We hebben geen betrouwbaar bericht van overlijden en weten niet waar zijn
stoffelijk overschot zich bevindt of bevond.
Ook daarom ben ik, zijn we, erg blij dat nu behalve op de gedenkstenen en –plaatsen
waar zijn naam al is vermeld, (Dwingeloo (gedenksteen voor het gemeentehuis),
Groningen (gebouw van de Christelijke HBS), Neuengamme (Haus des Gedenkens), en
het papieren monument Nederlanders in Neuengamme) deze nu ook in Jeruzalem op de
gedenkmuur te Yad Vashem, de Righteous Honor Wall, is of wordt vermeld.
Nogmaals, dank u wel, ook voor uw aandacht.
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