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Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-2013

Jan Dirk Th. Wassenaar

Gearfetting
Yn 1838 hawwe sân herfoarme predikanten it Friesch Godgeleerd Gezelschap 
(FGG) oprjochte. Dat selskip kin sjoen wurde as de dochter fan it Godgeleerd 
Gezelschap fan Grins, hoewol’t der gjin formele konneksje wie. It is net inkeld 
de ynfl oed fan de “Grinzer Rjochting” dy’t neamd wurde moat. De oprjochting 
fan it FGG hie alles te krijen mei de komst fan predikanteferienings en ek mei it 
geandewei akademysker wurden fan de teology en de maatskiplike kultuer fan de 
njoggentjinde ieu.
Yn 1863 waarden twa “moderne” predikanten lid fan it FGG, dat oant dan ta 
dominearre waard troch de Grinzer Rjochting. Dat feroarsake gâns strideraasje. 
Hiel wat diskusjes soene letter noch folgje, ûnder oaren dy tusken liberalen en 
ortodoksen. Mar in tolerânsje fan wjerskanten hie altyd de boppetoan.
Hearden oarspronklik allinnich herfoarme predikanten by it FGG, letter kamen 
der kollega's fan oare denominaasjes by, menisten ynearsten. Yn 1946 waard 
it earste roomsk-katolike lid wolkom hjitten. Yn ’e lêste desennia fan de twein-
tichste ieu waarden de rigen fersterke mei in tal net-teologen. Noch wat: dûmny 
A. Zernike waard yn 1912 it earste froulike lid.
Yn ’e reguliere gearkomsten fan it FGG waarden/wurde diskusjes holden oer 
teologyske ûnderwerpen. Eksegetyske bydragen en preeksketsen wurde oanbean 
en stellingen ferdigene. Net inkeld teologyske kwestjes stiene/steane sintraal. 
Oare ûntjouwingen waard/wurdt troch it selskip net oan foarby sjoen, oft it 
no tsjerklike, fi losofyske of maatskiplike saken oanbelanget. Foarbylden binne: 
de katolisiteit fan de tsjerke en Samen op Weg, de materialistyske wrâldfyzje en 
eksistinsjalisme; sosjale kwestjes en it politike lûd fan de tsjerke. 

De oprichting en de doelstelling
‘Daar het boven allen twijfel verheven is, dat eene grondige beoefening 
der godgeleerdheid door niets beter kan bevorderd worden, dan door 
gemeenschappelijke mededeeling van denkbeelden, zoo is het niet te 
verwonderen, dat sedert eenigen tijd bij velen het verlangen bestond, 
om eene zekere vereeniging van Godgeleerden daar te stellen, ten einde 
langs dien weg eene grondige beoefening der godgeleerdheid te bevor-
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deren.’ 1 Met het oog daarop kwamen op 19 oktober 1838 zeven jonge her-
vormde predikanten in Leeuwarden bijeen: P. van Borssum Waalkes uit 
IJsbrechtum, J. Meijer uit Beetgum, A.J. Hamerster uit Marssum, S.F. 
van Hasselt uit Wommels, J.G. van Griethuysen uit Sneek, J. Hingst uit 
Sijbrandaburen en A.T. Reitsma uit Roordahuizum.

Af b. 1. De eerste pagina van de ledenlijst.

De heren namen een conceptreglement van de hand van Van Hasselt en 
Reitsma aan als basis voor de vaststelling van een defi nitief reglement. 2 
De redactie daarvan werd aan Meijer, Hamerster en Reitsma opgedra-
gen. Niet meer dan een week later had het driemanschap zich van zijn 
taak gekweten en zo kon reeds op 26 oktober het bestuur gekozen wor-
den. Van Borssum Waalkes, die als nestor van het gezelschap werd be-
schouwd, werd voorzitter. Reitsma werd als secretaris aangewezen. Van 
Hasselt en Meijer traden ook tot het bestuur toe.

1 ‘Handelingen van het Friesche Godgeleerd Gezelschap’, p.1.
2 Zie R. Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872 (Ljouwert 2001) p.62.
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Artikel 1 van het eerste reglement luidde: ‘Het doel van het gezelschap is 
om gemeenschappelijk te streven naar eene grondige Christelijke gods-
dienstkennis, ten einde daardoor onze heilige bestemming vruchtbaar-
der te maken voor de gemeente des Heeren.’ 3 Naar aanleiding daarvan 
stelt R. Klooster vast dat de kring zuiver met het oog op de praktijk van 
het predikantschap was opgericht. 4 Die conclusie kan aanleiding geven 
tot misverstand. In de vergadering van 6 oktober 1843 ter gelegenheid 
van het eerste lustrum legde Reitsma 5, die toen nog steeds secretaris was, 
de nadruk op het wetenschappelijke karakter van het gezelschap; hij zei: 
‘Was het (…) alleen de levendig gevoelde behoefte aan wederkeerige hulp 
en zamenwerking op het gebied der wetenschap, welke onze vereeniging 
te voorschijn riep, dan kon het doel, hetwelk zij zich voorstelde, van den 
beginne geen ander dan zuiver wetenschappelijk zijn. Het was ons om 
niets anders te doen, dan om, door ijverige, aanhoudende en gemeen-
schappelijke navorsching van de godsdienstige waarheid, onze inzigten 
in die waarheid op te klaren, uit te breiden en op hechte grondslagen te 
vestigen.’ 6 De spreker voegde er wel aan toe: ‘Het onmiddellijk gevolg 
daarvan zal wel zijn, dat wij juist daardoor ook beter toegerust worden 
om die waarheid te prediken aan onze gemeenten.’ Later hebben andere 
auteurs zich in vergelijkbare trant uitgelaten.
Het ging in de kring van het FGG dus primair om wetenschapsbeoe-
fening. Reitsma laat weten dat men niet alleen mannen die door hun 
grondige geleerdheid reeds een gevestigde naam verkregen hadden, tot 
leden van het FGG verkoos. 7 Men nodigde ook collega’s uit van wie men 
op goede gronden meende te kunnen verwachten ‘dat ze, door ijver voor 
het vrije onderzoek van de Christelijke waarheid aangedreven, met ons 
zullen willen streven naar een klaarder en dieper inzigt in die waarheid.’ 
Feit is, dat in de loop der tijden de meeste leden van het gezelschap hun 
sporen op wetenschappelijk terrein verdiend hebben. Maar liefst 35 van 
hen zijn hoogleraar geworden. In dit verband wil ik ook O. Noordmans 
noemen, die – zonder dat geworden te zijn – veel theologen beïnvloed 
heeft. 8 

3 ‘Handelingen van het Friesche Godgeleerd Gezelschap’, p.1.
4 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.62.
5 Zie Een woord, ter gelegenheid van de 300ste vergadering van het Friesch Godgeleerd Gezelschap, 

uitgesproken in zijne vergadering van 29 Juni 1876, door M. van Staveren (Leeuwarden z.j.) p.4.
6 [A.T. Reitsma] Rede, uitgesproken na het vijf jarig bestaan van het Friesch Godgeleerd Gezel-

schap (Leeuwarden 1844) p.6.
7 Zie [Reitsma] Rede, pp.6-7.
8 Vgl. A.J. Visser, ‘Symphonie der duizend’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 16 (1961-

1962) p.184.
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Reeds in 1844 werd het reglement van het FGG gewijzigd. De nieuwe 
tekst van artikel 1 werd toen: ‘Het gezelschap stelt zich tot doel, om door 
gemeenschappelijke beoefening van de Godgeleerde Wetenschappen, te 
geraken tot eene klare en grondige opvatting van de Christelijke waar-
heid.’ Het FGG heeft die doelstelling altijd behouden. Daar moet wel iets 
aan toegevoegd worden. In 1984 heeft S. Krikke samen met G.J. Dijkstra 
een nieuw reglement opgesteld. 9 De beide heren kwamen onder meer 
met een voorstel tot aanpassing van artikel 1 van de statuten. Volgens 
hen zou het als volgt moeten luiden: ‘Het “Friesch Godgeleerd Gezel-
schap” heeft ten doel de wetenschappelijke studie van godsdienst en re-
ligie in de meest uitgebreide zin.’ Het voorstel werd niet aangenomen.
De eerste vergadering van het FGG werd op 1 maart 1839 gehouden. 10 
Daarvoor werden nog zeven andere predikanten aangezocht. 11 Twee aan-
vaardden het lidmaatschap, E.J. Diest Lorgion uit Stiens en L. Muntinghe 
uit Menaldum. Zo startte men met negen leden.

De invloed van de Groninger godgeleerden 
De oprichting van het FGG had alles te maken met de invloed van de zo-
genaamde Groninger godgeleerden. Zelf noemden ze zich bij voorkeur 
‘evangelische’ en ‘Nederlandse’ theologen. Met de eerste kwalifi catie wil-
den ze bij het Nieuwe Testament aansluiten. Van binding aan de confes-
sie moesten ze niet veel hebben. Ze legden meer nadruk op het gevoel. In 
hun ogen moest dat in de geest van Jezus Christus opgewekt, opgevoed 
worden tot liefde jegens God. Die liefde diende ook in maatschappelijke 
inzet tot uitdrukking te komen. Met de tweede aanduiding wordt het 
historisch bewustzijn van de Groninger godgeleerden getypeerd. Ze 
hadden het idee een typisch Nederlandse theologie, die aansloot bij het 
bijbels humanisme van Erasmus, te presenteren. 
Op 12 oktober 1835 werd ten huize van hoogleraar P. Hofstede de Groot 
te Groningen het Theologisch Gezelschap opgericht. 12 Wat de aanlei-
ding betreft, wijst J. Vree op een uit 1843 daterende toespraak ‘van wege 
het Godgeleerd Gezelschap’ waarin opgemerkt wordt dat de oprichting 
plaatsvond na de Afscheiding van 1834 en nadat de synode van 1835 ‘wij-

9 Zie J.G. de Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, Het Fries Godgeleerd Gezelschap.1838-1988 
(z.p.z.j.) p.10.

10 Zie [Reitsma] Rede, p.6.
11 Zie [A. Witteveen] Een woord ter gedachtenis aan het vijf en twintigjarig bestaan van het 

Friesch Godgeleerd Gezelschap.Gesproken in de vergadering van den 7den Julij 1864 (Leeu-
warden z.j.) p.8.

12 Zie J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden 
(1820-1843) (Kampen 1984) p.142.
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selijk’ geweigerd had de band der formulieren aan te halen. 13 De opstel-
lers van het stuk merken op: ‘Deze beide zaken werkten mede, om het 
gevoel van behoefte aan een zekeren grond en eene vastigheid des rede-
lijken geloofs nog dieper te doen gevoelen.’ 14

In formele zin was het FGG niet aan de Groninger richting verbonden, in 
de praktijk stond het gezelschap inderdaad wel onder haar invloed. Vree, 
die erop wijst dat het door de Groninger hoogleraren (behalve Hofstede 
de Groot ook J.F. van Oordt, L.G. Pareau en W. Muurling) sterk bepleite 
denkbeeld van gemeenschappelijke vorming zo ook buiten de provincie 
gestalte kreeg, levert het bewijs voor die stelling. 15 Dat doet hij op basis 
van wat bekend is over degenen die in de beginjaren lid geweest zijn, als-
ook over de Groningers die toen wel voor het lidmaatschap gevraagd zijn 
maar het niet aannamen. Verder kan gemeld worden dat verschillende 
leden van het FGG tevens corresponderend of gewoon lid van het gezel-
schap in Groningen waren. 16 Het omgekeerde was ook het geval. 17 En in 
1843 besloot het FGG dat het de leden vrij zou staan om leden van het 
Groninger gezelschap op de vergaderingen als gasten te introduceren. 
Daaruit blijkt wel de nauwe band tussen de beide gezelschappen.
Een eeuw na de oprichting wijst S. Cuperus daar als volgt op: ‘Reeds in 
de omschrijving van het doel, dat men zich stelde, om n.l. door gemeen-
schappelijke beoefening der godgeleerde wetenschappen te geraken tot 
eene klare en grondige opvatting der Christelijke waarheid, kwam uit, 
dat de Groninger school op het Gezelschap haren stempel had gedrukt. 
Jaren lang vormden hare leerlingen dan ook de meerderheid zijner le-
den. In engeren zin leefde haar geest er tot in de twintiger jaren dezer 
eeuw, in ruimeren tot heden. Treff end kwam de aanhankelijkheid aan 
die Groninger school en de erkentelijkheid voor wat men aan haar ver-
schuldigd was, uit onder andere hierin, dat, toen in ’69 (Mei) Hofstede 
de Groot zijn jubileum wegens 40-jarig professoraat vierde en toen hij 
in ’72 (Oktober) aftrad als hoogleraar, het Gezelschap hem telegrafi sch 
en schriftelijk blijk gaf van zijn deelnemen in deze gebeurtenissen.’ 18 

13 Zie Vree, De Groninger godgeleerden, p.143.
14 Toespraak aan de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, van wege het Godgeleerd Gezel-

schap onder de zinspreuk: ‘Gods woord is de waarheid’; van welk gezelschap het Tijdschrift 
Waarheid in Liefde uitgaat (Groningen 1843) p.11.

15 Zie Vree, De Groninger godgeleerden, pp.299-300.
16 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.63.
17 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.124.
18 S. Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap gedurende de eerste eeuw van zijn 

bestaan’, in: H. Stoel, S. Cuperus en O. Noordmans, Het Friesch Godgeleerd Gezelschap 
bij zijn eeuwfeest. Honderd jaren theologisch leven (Assen 1939) p.12.
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A.J. Visser attendeert nog op het feit dat een soort herdenkingswoord 
gesproken is toen de Evangelische Vereniging 19 ter ziele ging. 20 Dat is 
gebeurd in de vergadering van maart 1947. 

De opkomst van predikantenverenigingen
De oprichting van het FGG als dochter van het Theologisch Gezelschap 
te Groningen staat allerminst op zichzelf. J. Reitsma, zoon van A.T. 
Reitsma en eveneens oud-lid van het gezelschap, schrijft over de stoot 
die de Groningers (lees: “de Groninger godgeleerden”) gegeven hebben 
tot ‘de oprichting van predikantenvereenigingen, die gewijd aan zuiver 
wetenschappelijke bespreking van de vragen van den dag, op den duur 
zooveel hebben bijgedragen tot juister waardeering van gevoelens zelfs 
bij principiëel verschil van kerkelijke en godsdienstige richting’. 21 Hij 
voegt eraan toe: ‘Slechts de uiterste rechterzijde heeft zich van broeder-
lijke aanraking met andersdenkenden onthouden.’
In 1844 gingen veertien predikanten in Leeuwarden over tot de oprich-
ting van de eerste provinciale predikantenvereniging. 22 Die was bedoeld 
voor alle dienstdoende hervormde predikanten in Friesland. Men zou 
zich richten op de praktische theologie en de praktijk van het predi-
kantswerk. Tijdens de eerste voorlopige vergadering werd de eerste ‘diri-
gerende Commissie’ gekozen, die tot taak had de eerstvolgende jaarver-
gadering te organiseren. 23 Drie van de vier leden van het eerste bestuur 
waren prominente Groningers, Van Hasselt en A.T. Reitsma waren twee 
van de drie. Overigens zou de vereniging nog lang een Groninger sfeer 
ademen. Volgens Klooster voelden dominees van andere richtingen zich 
er niet thuis. 24 
Ondanks synodale af keuring – omdat de hele kerkelijke organisatie in 
gevaar zou komen – zette men niet alleen in Friesland, maar ook in an-
dere provincies door. 25 In vijf jaar tijd waren er niet minder dan tien 

19 Zie daarvoor R. Klooster, ‘“Niet de leer, maar de Heer”. De oude evangelische rich-
ting’, Leeuwarder Historische Reeks 9 (2007) pp.39-65.

20 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, pp.181-182. Het besluit tot opheffing van de Ne-
derlandsche Evangelische Vereniging is genomen op de laatste jaarvergadering, die 
op 12 juni 1946 is gehouden.

21 Zie J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden 
(Groningen 1893) p.386 (tot de vijfde, herziene dr., ’s-Gravenhage 1949, p.454). Vgl. Cu-
perus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.11.

22 Zie D.A. de Groot, ‘De Predikanten-Vereeniging in Vriesland’, Boekzaal 1845, pp.49-
65.

23 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland, p.106.
24 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland, p.109.
25 Zie G. Heitink, Biografie van de dominee (Baarn 2001) pp.124-125.
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verenigingen gevormd. Spoedig probeerden deze tot samenwerking 
te komen. In 1862 werd de eerste landelijke bijeenkomst gehouden in 
Utrecht. Sindsdien kreeg de stad eenmaal per jaar te maken met ‘de 
kraaienplaag’. 26 In 1917 gingen de verenigingen op in de landelijke Bond 
van Nederlandse Predikanten, die voortaan zou optreden als behartiger 
van de juridische en materiële belangen van de leden. 27

De oprichting van predikantenverenigingen had alles te maken met de 
professionalisering (R. Brouwer 28) ofwel de beroepsontwikkeling (D.J. 
Bos 29) van predikanten. Daarbij gaat het om een strategisch beleid dat een 
beroepsgroep inzet om uiteenlopende beroepsbelangen te behartigen. 30

In dit verband moet nog een andere ontwikkeling genoemd worden. In 
de loop der jaren gingen de predikantenverenigingen zich meer dan 
voorheen naar de richtingen 31 organiseren, waardoor de predikanten 
partijmannen werden. 32 Dat gold zeker voor Friesland. Was de in 1844 
opgerichte Friese predikantenvereniging voor alle dienstdoende her-
vormde predikanten in de provincie bedoeld, dat gold overduidelijk niet 
voor de in 1902 door een aantal ‘Friesche Rechtzinnige Predikanten’ op-
gerichte vereniging. 33 Na enige tijd was niet iedereen gelukkig met de 
gang van zaken in die kring. Een van hen was de reeds genoemde Noord-
mans, die zijn lidmaatschap in 1916 opzegde. 34 In hetzelfde jaar richtte 
hij samen met enkele collega’s, onder wie G.A. Wumkes, de Algemeene 
Friesche Predikantenvereeniging op. 35 

26 Zie J. Vree, ‘“De kraaienplaag”. Een halve eeuw predikantenverenigingen in de Ne-
derlandse samenleving, 1844-1892’, in: D.Th. Kuiper e.a. (red.), Predikant in Nederland, 
1800 tot heden. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 dl. 
5 (Kampen 1997) pp.107-151.

27 Zie R. Brouwer, Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de professionalisering van 
het hervormde predikantschap (Zoetermeer 1995) pp.64-81.

28 Zie Brouwer, Pastor tussen macht en onmacht.
29 Zie D.J. Bos, In dienst van het koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 

negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam 1999).
30 Zie H. Schilderman, Pastorale professionalisering (Kampen 1998).
31 Vgl. Th.L. Haitjema, De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk (Wageningen 

19341, 19532, geheel herziene en uitgebreide druk).
32 Zie Heitink, Biografie van de dominee, p.132.
33 Zie J.D.Th. Wassenaar, Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader 

(Zoetermeer 1999) pp.186-189.
34 Vgl. Nei sawntich jier. Tinkskriften fan dr. G.A. Wumkes (Boalsert 1949) p.178.
35 Zie Wassenaar, Noordmans in Friesland, pp.200-201.
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De verwetenschappelijking van de theologie
Heeft de oprichting van het FGG alles te maken met de invloed van de 
Groninger godgeleerden en de opkomst van predikantenverenigingen, 
er is ook een verband te ontwaren met de tendens van wat wel als ‘verwe-
tenschappelijking van de theologie’ is aangeduid. Deze verwetenschap-
pelijking had enerzijds te maken met genoemde professionalisering van 
het beroep van predikant, en anderzijds met de toenemende behoefte 
het geloof te herdefi niëren in termen die bepaald waren door de Verlich-
ting. 36 Om daarvan een indicatie te geven: volgens een berekening van 
Bos is het percentage gepromoveerde dominees gestegen van 1,3 procent 
in 1815 naar 5,8 procent in 1860. Welnu: de leden van het FGG waren 
en zijn wel (vrijwel allemaal) predikanten, maar ze waren en zijn zeker 
ook godgeleerden. Velen van hen hebben de doctorsgraad verworven. 
Het percentage heeft altijd royaal boven de 5,8 gelegen. Naast hun proef-
schrift hadden en hebben verreweg de meeste gepromoveerden ook nog 
andere, al dan niet omvangrijke, wetenschappelijke publicaties op hun 
naam staan. Ook de meeste niet-gepromoveerden hadden en hebben een 
of meer bijdragen aan de wetenschap geleverd.
Het FGG heeft zijn leden altijd tot het beoefenen van de theologische 
wetenschap aangespoord. W.F.K. Klinkenberg wijst in zijn toespraak ter 
gelegenheid van de viering van de 500 s t e vergadering van het gezelschap, 
in 1902, op het gevaar van ‘verslapping’, wat bij predikanten te maken 
heeft met de veelvuldige praktische werkzaamheden in de gemeente. 37 
Dan blijft op de studeerkamer ‘het stellen van kanselwerk’ het eerste, 
iedere week terugkerende, onvermijdelijke. Daar komt dan nog van al-
les en nog wat bij. Gevolg is, ‘dat van “het bijhouden der studie”, van het 
opnemen van nieuwe studiën slechts bij zeer ernstigen wil iets komen 
kan; dat men wel zeer bepaalde prikkelen noodig heeft, om dit of dat aan 
te vatten; dat zonder nadere aanleiding het verstand uitstel geeft aan de 
plannen van het geschoolde geweten; dat zelfs het eens opgevatte niet 
voortgezet, halverwege aan eene blauwe toekomst wordt overgelaten.’ 
Tegen het dreigende gevaar van verslapping ziet de spreker het FGG als 
‘een duchtige helper’. Hij stelt: ‘Het dwingt om alle overige dingen nu 
eens rustig achter te stellen voor het stuk werk, waartoe men op dien eer-
sten Vrijdag van de volgende maand stellig is geroepen. Daar komt het 
eergevoel, dat tot geen prijs met eene tweedrachtige verontschuldiging 
zou willen aankomen; het persoonsbewustzijn, dat toch niet bij anderen 

36 Zie Heitink, Biografie van de dominee, p.126.
37 Zie Toespraak gehouden bij de viering der 500ste vergadering van het Friesch Godgeleerd Gezel-

schap te Veenwouden, op 13 Juni 1902 door W.F.K. Klinkenberg (Leeuwarden z.j.) p.7.
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wil achterstaan. En ziedaar: dezelfde man, die ’t zoo druk heeft met vele, 
vele dingen, zet zich met geheel zijn verstand en met alle zijne krachten, 
om een begonnen studie te voltooien, die hij anders misschien zou heb-
ben laten liggen. Hij is er beter om: “het vuur, dat op den kansel moet 
branden, zal op de studeerkamer worden aangestoken.” Een waar woord 
van een onzer vroegere leden, professor Lasonder.’
Klinkenberg blikt in zijn toespraak ook terug op de situatie vóórdat het 
FGG werd opgericht. 38 ‘Een 80 jaren geleden stond het met de theologi-
sche studiën zeer slecht. De predikanten verdiepten zich in natuurkun-
dige wetenschappen en lief hebberijen. Kwam een jong predikant op een 
ringvergadering met eenige dogmatische of exegetische verhandeling, 
men vergaf het hem om zijne onervarenheid en ging over tot de orde van 
den dag. Uit de herinneringen van mijn vader kwam nog ook dit, dat als 
hij er zich over vertoornde, een meelijdend gelach zijn deel werd. Ik zeg 
niet, dat dit voortkwam uit den tijd van een gelijkvloersch rationalisme, 
maar het heiligdom der overgeleverde kerkleer moest – op eenige klei-
nigheden na, die vergeefl ijk en natuurlijk werden geacht – ongeschon-
den door allen worden in stand gehouden, ter wille van den met zooveel 
moeite verworven maatschappelijken en kerkelijken vrede.’ De tijden 
zijn veranderd, aldus Klinkenberg. ‘Dit nu is gansch anders geworden en 
de groote strijd der gedachten eischt gebiedend aller eerlijke en ernstige, 
grondige medewerking.’ 

De genootschapscultuur in de negentiende eeuw
De oprichting van het FGG kan ook nog gezien worden tegen de algeme-
ne, niet specifi ek kerkelijke of theologische achtergrond van de genoot-
schapscultuur die in de achttiende eeuw ontstond en in de negentiende 
eeuw tot bloei kwam. Deze genootschappen hadden een emancipato-
rische functie. De leden kwamen met een bepaalde regelmaat samen, 
waarbij zij voor elkaar voordrachten hielden en die bespraken. 39 In het 
verlichte Nederland werden allerlei van dergelijke (al dan niet geleerde) 
verenigingen en gezelschappen, maatschappijen en sociëteiten opge-
richt. Reitsma maakt in zijn toespraak ter gelegenheid van het eerste lus-
trum van het FGG gewag van ‘de talrijke letterkundige en wetenschap-
pelijke genootschappen, welke daar op onze vaderlandschen bodem 

38 Zie Klinkenberg, Toespraak, pp.12-13.
39 Zie W.W. Mijnhardt, ‘Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negen-

tiende eeuw’, De Negentiende Eeuw 7 (1983) pp.76-101; idem, Tot Heil van ’t Menschdom. 
Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 (Amsterdam 1987); G. Jensma, Het rode 
tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw (Ljou-
wert/Leeuwarden 1998) pp.27-29.
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zoovele vereenigingspunten aanbieden voor de beroemde mannen van 
onzen tijd’. 40 Overigens gaat het hem erom onder de aandacht te brengen 
dat het Friese theologengezelschap onder die talrijke genootschappen 
geen luisterrijke plaats inneemt… 
Over ‘verenigingspunten’ gesproken: in de genootschappen konden de 
burgers gestalte geven aan het ideaal van ‘sociabiliteit’: het door vrijwil-
lig lidmaatschap gezamenlijk nastreven van kennis, deugd en maat-
schappelijk geluk. In dit verband zij vermeld dat er ook genootschappen 
waren die tijdschriften uitgaven en prijsvragen uitschreven. 41 De Gro-
ninger godgeleerden hebben zich op beide terreinen begeven. 42 Het FGG 
heeft wel een tijdschrift uitgegeven, maar geen prijsvragen uitgeschre-
ven. Van 1854 tot 1857 verscheen het FGG-tijdschrift Wessel Gansfort. 43

Het FGG stond voor ‘het door vrijwillig lidmaatschap gezamenlijk na-
streven van kennis’. In dit verband geef ik de opmerking van H. Stoel 
door, dat het FGG uit behoefte en nood opgericht is; als voorzitter van 
het gezelschap stelt hij in de ‘Begroeting’ van de vergadering ter gelegen-
heid van het eeuwfeest: ‘Wij wonen op enkele uitzonderingen na op ’n 
dorp. Dat is schoon op velerlei manier. Maar ’t heeft ook zijn bedenkelijke 
kanten. – Wij kwamen uit de stad, uit het rijke centrum van hoogeschool, 
theologie, wetenschap, cultuur. En dan is de overgang wel heel groot. Ik 
weet niet hoe bij ieder van U de gewaarwordingen zijn geweest toen Gij 
van de Alma Mater werd weggeslingerd naar ’n misschien eenzaam dorp, 
ik weet hoe het mij is vergaan. Met lust en vreugde, ook met andere gevoe-
lens, stort men zich in de practijk, maar in de stilte is er het knagend ge-
mis van, het heimwee naar intellectueel en theologisch verkeer. ’t Gevaar 
is groot dat dit besef, dat deze behoefte verkwijnt. (…) Wij gaan inslapen, 
wij worden… en vult nu zelf maar aan, – wij worden theologisch, weten-
schappelijk, cultureel al meer beseff eloos.’ 44 De spreker noemt het FGG 
dan als een van de mogelijkheden om daaraan te ontkomen. 
In 1988 merkt J.G. de Jong, die dan secretaris is, op dat de ontmoetings-
mogelijkheden voor predikanten talrijker worden. 45 Voorzitter C.G. Wa-
ringa wijst in zijn ‘Woord van welkom’ ter gelegenheid van die jubileum-

40 Zie [Reitsma] Rede, p.3.
41 Zie Bos, In dienst van het koninkrijk, pp.235-237.
42 Zie J. Vree, ‘Theologisch talent gezocht en gesteund. De relatie tussen Groninger god-

geleerden, dito beurzen en de nationale academische prijsvragen (1815-1872)’, Docu-
mentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 nr. 70 (2009) pp.1-24.

43 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, pp.24-25.
44 H. Stoel, ‘Begroeting’, in: Stoel, Cuperus, Noordmans, Het Friesch Godgeleerd Gezel-

schap, p.9.
45 Zie De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.10.
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bijeenkomst op predikantenconferenties, symposia en postacademiale 
cursussen. 46 De Jong acht dat een van de oorzaken dat nieuwe leden dan 
moeilijker te vinden zijn of na kortere of langere tijd weer bedanken. 
 
De waarheid is in de vrijheid
Kan de oprichting van het FGG met de opkomst van predikantenver-
enigingen, met de verwetenschappelijking van de theologie en met de 
genootschapscultuur in de negentiende eeuw in verband gebracht wor-
den, feit blijft dat het vooral de invloed van de Groninger godgeleerden 
geweest is, die ertoe geleid heeft. Tot 1880 behoorden vrijwel alle leden 
tot die richting. Maar eenkennig was men niet.
Ondertussen had de ethische theologie zich ontwikkeld. D. Chantepie 
de la Saussaye was een van de vaders van deze stroming. Van 1842 tot 1848 
was hij predikant van de Waalse gemeente te Leeuwarden. Toen kon hij 
nog niet ethisch genoemd worden, omdat men de richting doorgaans 
laat beginnen met het verschijnen van het tijdschrift Ernst en Vrede 47 in 
1853. In 1843 werd hij lid van het FGG. Ondanks zijn verwantschap met 
het Reveil moet hij zich in de kring thuis gevoeld hebben. Dat blijkt in 
ieder geval uit de woorden waarmee hij zich in 1872, toen hij in Gro-
ningen hoogleraar geworden was, in zijn inaugurele oratie tot emeritus-
hoogleraar Hofstede de Groot richtte; hij sprak daarbij van ‘de tijd toen 
ik te Leiden van (…) Van Oordt, een nieuwe impuls ontving (…); de tijd, 
verder, toen ik in Frieslands hoofdstad (…) met andere inzichten dan 
die uwer school, vriendschappelijk en tot veelvuldig nut voor mij zelven 
met velen harer leerlingen verkeerde.’ 48 Vree stelt: ‘De la Saussaye is één 
der weinige theologen geweest die in die tijd bewust voordeel getrokken 
heeft van de beide réveils die toen plaatsvonden.’ 49

Ook de Franeker theologische professoren werden als lid van het FGG 
begeerd. 50 Al in de tweede vergadering, gehouden op 5 april 1839, werd 
met algemene stemmen besloten om Muurling het lidmaatschap aan te 
bieden. Hij liet weten het aanbod met genoegen te hebben ontvangen, 
maar vooralsnog verhinderd te zijn om aan de werkzaamheden van het 
gezelschap deel te nemen. Niettemin verzocht hij ‘dat het hem vergund 
worde, om indien de gelegenheid zulks toelaat, naderhand zitting te ne-

46 Zie C.G. Waringa, ‘Woord van welkom’, Het Fries Godgeleerd Gezelschap, p.5.
47 Ernst en Vrede, ‘Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk’, was het tijd-

schrift van de ethisch-irenische richting. Het verscheen van 1853 tot 1858.
48 D. Chantepie de la Saussaye, De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der 

wetenschappen (Groningen 1872) p.46.
49 Vree, De Groninger godgeleerden, p.301.
50 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.64.
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men.’ De vergadering wilde graag aan dit verzoek voldoen, maar het is er 
niet van gekomen. In 1840 trad J.H. Scholten in Muurlings plaats. Ook 
hij werd met algemene stemmen als lid gekozen. De nieuwe hoogleraar 
liet weten ‘zwarigheden’ te vinden om de vergaderingen als werkend lid 
te frequenteren. Een honorair of corresponderend lidmaatschap, zoals 
het gezelschap in Groningen dat kende, zou hij wel willen aannemen. 
De vergadering was van mening dat dit reglementair niet mogelijk was 
en besloot ‘den heer Scholten beleefdelijk te kennen te geven, dat het den 
leden zeer aangenaam zoude zijn, zoo zijn Hgl. als gewoon lid des gezel-
schaps deel wilde nemen aan onze werkzaamheden en bijeenkomsten.’ 
Op dit herhaalde verzoek is Scholten niet ingegaan.

Bezat het Groninger gezelschap een zinspreuk, namelijk ‘Gods Woord is 
de waarheid’, het FGG heeft er nooit een aangenomen, aldus Cuperus. 51 
Wel is men steeds werkzaam geweest onder de door Reitsma, de eerste 
secretaris, voorgestelde leus ‘De waarheid is in de vrijheid’. Hij legt een 
verband met het open karakter van het gezelschap: ‘Onze vereeniging is 
noch rationalistisch, noch supranaturalistisch. Daarom is ook wijsse-
lijk geoordeeld geen zinspreuk aan te nemen, om daarmede eene zekere 
vooraf bepaalde rigting, waarin wij wenschen voort te gaan, uit te druk-
ken. Ja, ik twijfel zelfs, of de leden er hunne toestemming aan zouden 
geven, zoodanige kenspreuk aan te nemen; zelfs niet al ware het: Gods 
woord is de waarheid: want de onuitsprokene en met geestelijke letteren in 
onze harten geschrevene kenspreuk is alleen deze: de waarheid is – in de 
vrijheid. Ik houd dit eigenaardige van onze vereeniging voor iets schoons, 
iets voortreff elijks, waardig dat wij het met ijver vasthouden. Het is im-
mers het echte kenmerk van ware, van onbekrompene liberaliteit, dat 
zij, uit liefde tot de waarheid, de waarheid naspoort, zonder zich a pri-
ori een bepaalden vorm der waarheid, als het eind-resultaat der naspo-
ring, voor te houden.’ 52 Toch kan Reitsma het niet laten het gedeelte van 
zijn toespraak over ‘het eigendommelijk karakter’ van het FGG met een 
zekere typering van het gezelschap af te sluiten. 53 Volgens hem bestaat 
het kenmerkende karakter ervan in ‘het streven naar eene christelijk-
wijsgeerige opvatting van die waarheid, welke ons in Christus gegeven is’.

51 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.12.
52 [Reitsma] Rede, p.7.
53 Zie [Reitsma] Rede, p.9.
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Het lidmaatschap wordt aangeboden
Volgens artikel 2 van de ‘Wetten’ van het FGG diende men in Friesland 
woonachtig te zijn om lid van het gezelschap te kunnen worden, wat 
trouwens nog steeds het geval is. Visser stelt vast dat de eerste lichtin-
gen leden ‘allermeest, haast uitsluitend zelfs’ gerekruteerd waren uit do-
minees die hun standplaats dicht bij de Friese hoofdstad hadden; ‘voor 
iemand uit, zeg: Wyckel of Kuinre, was het lidmaatschap practisch on-
mogelijk.’ 54 In 1902 vertelt Klinkenberg dat zelfs een tocht van Bozum 
naar Leeuwarden heel wat voeten in de aarde had – letterlijk. 55 Hij blikt 
dan terug op de eerste vergadering die hij na zijn benoeming als lid bij-
woonde, in 1875: ‘Vóór 7 uur in den ochtend de vriendelijke pastorie van 
Bozum uitgetreden, moest ik – ’t is een kleine bijdrage tot de primi-
tieve reisgelegenheden van dien tijd – met de waterlaarzen door de weeke 
klei naar het Deersumerhuisje, om tijdig in het trekschip te zijn, dat er 
zoo wat 2½  uur over deed, eer het de hoofdstad bereikte. Natuurlijk had 
ik een ander schoeisel in een papier onder den arm, liet in het aanleg-
huisje de bemodderde laarzen achter, om ’s avonds, als ik met dezelfde 
reisgelegenheid terugkeerde, ze weer bij de hand te hebben.’ Later, nadat 
de vervoersmogelijkheden toegenomen waren, kwamen de leden uit de 
hele provincie, zelfs van de eilanden.
Had het Theologisch Gezelschap te Groningen het aantal leden op twaalf 
gefi xeerd, met betrekking tot het FGG merkt Cuperus op: ‘Het aantal 
werkende leden, door de treklust, den dominees eigen, steeds wisselend, 
mocht bij stilzwijgende overeenkomst het getal 25 niet overschrijden.’ 56 
In artikel 3 van de eerste ‘Wetten’ werd bepaald dat het lidmaatschap 
alleen aangeboden mocht worden aan hen die daartoe met eenparige 
stemmen verkozen waren. In 1840 werd besloten om daarbij met geslo-
ten briefjes te werken. In de herziene versie van de ‘Wetten’ van 1844 
werd vastgelegd dat nieuwe leden op twee achtereenvolgende vergade-
ringen gekozen moesten worden. 
Hadden stemmingen over aspirant-leden gewoonlijk tot gevolg dat de 
voorgestelden werden benoemd, toch kwam afwijzing herhaaldelijk 
voor, ‘met name in de middenperiode’, aldus Cuperus (in 1939). 57 Volgens 
hem had dat tot gevolg dat – nadat onder anderen J.A. Bruins, ‘vertegen-

54 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.180.
55 Zie Klinkenberg, Toespraak, pp.3-4.
56 Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.13.
57 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.15.
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woordiger van de Hollandse radicale school 58’, was geweerd – in 1887 ‘het 
concurreerende louter links-gezinde “Convent”’ werd opgericht. De au-
teur vervolgt: ‘In het Gezelschap werd (…) aangedrongen op samensmel-
ting. Daarvan is het nooit gekomen (April ’92); en, naar ik meen, heeft de 
jongere vereeniging sinds lang opgehouden te bestaan.’
Er moet aanleiding geweest zijn om in de vergadering van april 2008 
over de gang van zaken met betrekking tot aspirant-leden te praten. In 
de notulen is namelijk het volgende te lezen: ‘Opgemerkt wordt dat de 
gesprekken hierover alleen tijdens de vergaderingen van het FGG ho-
ren plaats te vinden en niet met derden daarbuiten.’ Nog in hetzelfde 
jaar komt een andere kwestie met betrekking tot aspirant-leden aan de 
orde: ‘Guon leden binne fan betinken, dat it bestjoer soargje moat foar 
in lykwichtige ferdieling fan ’e leden oer de téologyske dissiplines.’ De 
secretaris voegt er tussen haakjes aan toe: ‘Dat kin wol, mar dan meie 
de leden nei har yntree yn it selskip net mear fan téologyske ynteresse 
feroarje...’

Aangevraagd en honorair lidmaatschap
In het eerste reglement van het FGG werd in artikel 4 bepaald: ‘Er zal 
geen acht geslagen worden op eenig aanzoek tot lidmaatschap, tenzij het-
zelve uit den boezem des gezelschaps voortkome.’ Later is meer dan eens 
gesproken over het openen van de mogelijkheid om het lidmaatschap aan 
te vragen, maar daar werd nooit toe besloten, met als gevolg ‘dat in het tot 
nu toe gebruikelijke systeem van uitnodigingen iets elitairs en exclusiefs 
is gelegen’, aldus het bestuur in een uit 1976 daterende brief. 
De Jong noemt in 1988 enkele oorzaken voor het verschijnsel dat in de 
eerste honderd bestaansjaren van het FGG onbekend was, namelijk dat 
nieuwe leden moeilijker te vinden waren of dat leden na kortere of lan-
gere tijd uit teleurstelling of door tijdgebrek weer bedankten: ‘Het aantal 
predikantsplaatsen daalt, de ontmoetingsmogelijkheden worden talrij-
ker, de pastorale zorgen klemmender, de heerschappij van de agenda 
breidt zich meer en meer uit.’ 59 Daarnaast zijn er altijd leden geweest die 
niet bedankten, maar wier lidmaatschap niet tot veelvuldig bezoeken 
van de vergaderingen leidde. Het is nogal eens voorgekomen dat het ge-
zelschap met minder dan de helft van het aantal leden bijeen was. 

58 De Radicale Kritiek was een stroming die geen van de brieven van Paulus als echt 
erkende en die aannam dat alle nieuwtestamentische geschriften in de tweede eeuw 
ontstaan waren. De verschijning van De Bergrede van Allard Pierson in 1878 wordt 
als beginpunt van deze school beschouwd, die in 1957 met de dood van G.A. van den 
Bergh van Eysinga tot een einde kwam.

59 De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.10.
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In artikel 6 van de ‘Wetten’ (1844) van het FGG wordt de mogelijkheid 
van het benoemen van honoraire leden genoemd. Artikel 7 luidt: ‘Deze 
benoeming geschiedt ten aanzien van hen, die vroeger gewone leden 
van het gezelschap geweest zijn, bij meerderheid van stemmen; ten aan-
zien van anderen, met eenparige stemmen, op twee achtereenvolgende 
vergaderingen.’ Cuperus laat weten dat werkende leden, wanneer zij de 
provincie verlieten, als honorair-lid aangemerkt werden. 60 Onder de be-
zwarende voorwaarde van doorbetaling van de contributie konden zij 
werkend lid blijven. Volgens de auteur hebben slechts twee leden door 
daaraan te voldoen, grote trouw aan het gezelschap betoond. De regel 
raakte in onbruik. 61 Klooster vermeldt nog dat als leden van buiten de 
provincie weer naar Friesland terugkeerden, zij weer als gewoon lid wel-
kom waren. 62

Het honorair lidmaatschap kon ook om bijzondere redenen aangeboden 
worden, al dan niet aan iemand die buiten de provinciegrenzen woon-
achtig was. 63 Dat is meermalen met oud-bestuursleden gebeurd. Ook 
twee ‘leken’ is het honorair lidmaatschap toegekend, namelijk dr. J.G. 
Ottema, conrector van het Gymnasium, en mr. W.B.S. Boeles, vicepresi-
dent en later president van het gerechtshof in Leeuwarden. 64

In 1984 kwam de kwestie van het honorair lidmaatschap voor leden die 
de provincie verlaten hadden, ter sprake. Het voorstel om het af te schaf-
fen, werd aangenomen.

De komst van niet-Groninger theologen
In de paragraaf ‘De waarheid is in de vrijheid’ kwam ter sprake dat tot 
1880 vrijwel alle leden tot de Groninger richting behoorden. Moderne 
theologen waren geen lid. Wel werden de recente publicaties van mo-
derne voormannen als Scholten en C.W. Opzoomer op de voet gevolgd. 
De actuele vragen die door de moderne theologie werden opgeworpen, 
kwamen in de vergaderingen aan de orde en men heeft geprobeerd om 
daar vanuit evangelisch standpunt antwoorden op te geven. Uit enkele 
verhandelingen blijkt dat er sprake was van een grote mate van zorg over 
de moderne theologie en de prediking van de moderne predikanten. 
Het FGG kwam voor wat betreft de ontmoeting met de moderne theo-
logie in een nieuwe fase terecht toen de eerste moderne theologen als 

60 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.15.
61 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.186.
62 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.62.
63 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.15.
64 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.16.
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lid toetraden. 65 Dat gebeurde op 1 mei 1863. B.W. Colenbrander uit En-
gelum en P.H. Hugenholtz uit Leeuwarden waren op die dag voor het 
eerst aanwezig. Hugenholtz was de eerste moderne predikant in de 
Friese hoofdstad. Ruim veertig jaar na dato schreef hij in zijn memoires 
over het FGG: ‘Van het Friesch Theologisch gezelschap, dat eens in de 
maand op Vrijdag, den marktdag, bijeenkwam, heb ik twee overheer-
schende herinneringen, die aan veel Groningsche theologie en die aan 
veel Friesche baai, beide voor hun vrienden zeer smakelijk, maar voor 
leeken hoogst benauwend. Mijn vriend Colenbrander (toenmaals in het 
naburige dorpje Engelum) en ik spanden daar onze jeugdige krachten 
in om de moderne theologie te ontvouwen en te verdedigen.’ 66 Overi-
gens stelde Hugenholtz het moderne gedachtegoed niet alleen binnen 
het FGG aan de orde, hij verkondigde het ook op de kansel, wat tot een 
aanvaring met zijn collega S.K. Thoden van Velzen, de toenmalige voor-
zitter van het gezelschap, leidde. 67 D. Jansen merkt nog op: ‘Mogelijk 
als reactie op het z.i. naar binnen gerichte karakter van dit gezelschap 
richtte hij in 1863 de Debatingclub Leeuwarden op 68, waarvan diverse 
vooraanstaande Friese liberalen lid waren.’ In 1878 zou Hugenholtz, die 
in 1866 hervormd predikant te Amsterdam werd, uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk treden. Hij werd in dat jaar de eerste voorganger van 
de Vrije Gemeente in de hoofdstad.
De positie van Colenbrander was eveneens omstreden. Een bewijs daar-
van: in 1868 nam G.H. van Borssum Waalkes, die in 1871 lid van het FGG 
zou worden, de pen tegen hem op. 69 Hij bestreed de moderne theologie, 
die hij ‘woest en onbehouwen’ vond. 70 Dat deed hij naar aanleiding van 
het boekje Geen fabelen 71 van Colenbrander.
Desondanks meldt Visser dat radicalere moderne fi guren eigenlijk pas 
in de twintigste eeuw in de kring van het FGG toegelaten werden. 72 Ie-
mand die in dit verband in ieder geval genoemd moet worden: P. Zon-

65 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.223.
66 P.H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen (Amsterdam 1904) pp.106-107.
67 Zie D. Jansen, ‘Hugenholtz jr., Petrus Hermannus’, Biografisch Lexicon voor de Geschie-

denis van het Nederlandse Protestantisme (hierna: BLGNP) dl. 5 (Kampen 2001) p.268.
68 Zie H.G. Bosch-Duit (red.), Debatingclub Leeuwarden. 125 jaar standpunten in stelling. 

1863-1988 (Leeuwarden 1988) pp.115-116.
69 Zie G.H. van Borssum Waalkes, Vier open brieven aan B.W. Colenbrander, predikant te 

Dragten (Joure 1868).
70 Zie J.J. Kalma, ‘Borssum Waalkes, Godschalk Horatius van’, BLGNP 1 (Kampen 1983) 

p.54.
71 B.W. Colenbrander, Geen fabelen. Een boek voor het volk over de wonderen van den Bijbel 

(Harlingen 1868).
72 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.189.
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dervan. Hij was vertegenwoordiger van de Hollandse Radicale School. 
Hij publiceerde een belangrijke studie over de visie op Christus in die 
kring. 73 
Visser voegt aan de opmerking over de komst van radicalere moderne 
fi guren toe: ‘Gezegd moet worden dat er ook enkelen lid waren, die stel-
lingen verkondigden welke in de mond van een gereformeerde anno 1890 
niet bevreemd zouden hebben.’ 74 De auteur legt uit: ‘Zo was er Van Eyck 
van Heslinga die, na lang zijn rechtvaardige ziel gekweld te hebben met 
het aanhoren van lezingen ter verdediging van schriftcritiek, in april 
1897 een verhandeling hield over de waarde dezer critiek. Conclusie: de 
schriftcritiek is waardeloos. Hij heeft dit referaat ook gepubliceerd en er 
de fi olen van de toorn des hooggeleerden Wildeboers over zien uitstor-
ten. Het schijnt een vrij wild werkstuk te zijn geweest.’ 
Het verbaast ondertussen dat Visser even verderop nogmaals stelt dat 
extremere fi guren van rechts zowel als links buiten de kring bleven. 75 De 
auteur voegt aan die opmerking toe: ‘Dit heeft o.a. ten gevolge gehad dat 
vertegenwoordigers van een stroming, welke in de hervormde kerk toch 
wel invloedrijk is geweest, namelijk die van wat ik zou willen noemen, 
de oud-confessionelen (mensen van het stempel van Hoedemaker, de 
Kromsigten, Lingbeek, e tutti quanti) in de ledenlijst van ons gezelschap 
niet te vinden zijn. In recentere tijd zijn onder de leden verscheidene fi -
guren aan te wijzen die tot de Confessionelen gerekend werden maar dat 
waren dan meer confessionelen van het Haitjema-Van Niftrik-type. Dat 
de Gereformeerde bond evenmin vertegenwoordigd is, kan men nauwe-
lijks verwonderlijk noemen gezien de kleinheid van de Geref. -bondsen-
clave in Friesland (praktisch alleen Driesum).’

De komst van niet-hervormde leden
De eerste vijftien jaren van het FGG waren alleen hervormde predikan-
ten lid. In 1853 trad P. Cool als eerste doopsgezinde dominee toe. Na Cool 
zijn nog veel meer doopsgezinde predikanten lid geworden. Cuperus 
merkt op: ‘Vooral het Mennisten volk is rijk onder ons vertegenwoordigd 
geweest en heeft (…) niet weinig bijgedragen tot vorming van het goed 
gerucht, dat van het Gezelschap uitging.’ 76 Ook Visser noemt de beteke-
nis van de doopsgezinde leden voor het gezelschap. 77 Volgens hem waren 
verscheidene hunner ‘een sieraad van het FGG’. 

73 Zie P. Zondervan, Radikale Christusbeschouwingen (Leeuwarden 1916).
74 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.189.
75 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.191.
76 Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.14.
77 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.184.
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In 1861 werd W.R. Poolman, predikant van de evangelisch-lutherse ge-
meente in de Friese hoofdstad, als het eerste evangelisch-lutherse lid in-
geschreven. Hij kan tot de evangelischen gerekend worden. 78

Pas in 1911 trad de eerste gereformeerde predikant toe. Veel later dus dan 
de eerste doopsgezinde en de eerste lutheraan. Visser verklaart dat als 
volgt: ‘De weinig wetenschappelijke geest van de oude afgescheidenen 
en de rancunes die de Doleantie te weeg bracht, maken het begrijpelijk 
dat de Gereformeerde Kerken niet zo meteen vertegenwoordigd waren.’ 79 
Verder laat Cuperus weten: ‘De Gereformeerden, die tot ons kwamen – 
en misschien daardoor zich tot ons getrokken gevoelden – bleken de 
leer niet al te recht te snijden; twee hunner werden hun kerk afvallig; de 
beide anderen waren reeds overgegaan naar eene ger. gemeente in her-
steld verband.’ 80 Visser formuleert het zo: ‘deze eerstelingen van de oogst 
waren vanuit gereformeerd standpunt gezien geen rijpe aren (om niet zo 
onvriendelijk te zijn van kaf te spreken).’ Hij voegt er wel aan toe dat de 
situatie veranderd is: ‘De Gereformeerden die ikzelf heb meegemaakt op 
onze vergaderingen waren én goed gereformeerd én goed FGG-er.’
In 1921 werd de eerste remonstrant, C.D. Sax, lid, aldus De Jong. 81 Oud-
lid J.W. Schneider betoogt evenwel in een uit 1989 daterende brief aan 
secretaris F.A. van Liere dat J.H.W. Bisschop Boele, predikant van de Ver-
enigde Christelijke Gemeente te Dokkum, die in 1895 lid werd, remon-
strant geweest moet zijn. De scribent wijst onder meer op de herden-
kingspreek naar aanleiding van diens overlijden, waarin te lezen is dat 
hij zich in Dokkum bij de Remonstrantse Broederschap gevoegd had. 82 
In 1946 kon het eerste rooms-katholieke lid worden verwelkomd: pa-
ter Amatus van Straaten. In het briefje waarin hij het lidmaatschap ‘in 
dank’ aannam, schreef hij: ‘Al ben ik – uiteraard – een ietwat vreemde 
eend in Uw bijt, bijten zullen we elkaar hopelijk niet!’ Terzijde: in het 
uit 1958 daterende briefje waarin hij voor het lidmaatschap bedankte, 
noemde hij zichzelf ‘deze witte raaf (hoewel hij zwart is)’.
In 1986 werd D.J.K.G. Ruiter als eerste christelijk-geformeerde predi-
kant lid, in 2002 E.C. Ouwejan als eerste vrijgemaakt-gereformeerde. 
Drie jaar later schreef Ouwejan in zijn afscheidsbrief dat hij zich in zijn 
eigen kerkverband vrij eenzaam voelde. Hij typeerde het als ‘een denk-
systeem waarbij je eigenlijk geen vragen kon stellen’, ‘waarbinnen je met 

78 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.222.
79 Visser, ‘Symphonie der duizend’, pp.184-185.
80 Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.14.
81 Zie De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.8.
82 Zie Een laatste groet. Preek ter herdenking van Ds. J.H.W. Bisschop Boele. Overleden 7 januari 

1923. Uitgesproken door Ds. A.C. de Regt (Groningen 1923) p.6.
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je denken moest blijven’. Hij schreef verder: ‘Als een beker koud water 
voor een dorstige ziel was daarom mijn onderdompeling in het FGG. 
Respectvol discussiëren. Je mening op tafel leggen en serieus genomen 
worden. Bestreden worden op zakelijk theologische gronden alleen. Het 
was voor mij een heerlijkheid.’ 
Over de diversiteit in de achtergrond van de leden van het FGG gespro-
ken: aan het einde van de twintigste eeuw kwamen ook niet-theologen 
de gelederen versterken. In 1985 werd de kerkhistoricus H. Oldenhof lid, 
in 1999 de godsdienstpedagoog H. Kuindersma, in 2005 de criminoloog 
H.Th. Bianchi. Wat wel voorwaarde tot lidmaatschap bleef: universitaire 
opleiding.
 
Vrouwelijke leden
Cuperus laat (in 1939) weten dat onder de leden één vrouwelijke (‘dus 
doopsgezinde’ 83) predikante geweest is. 84 Die ene was mejuff rouw A. Zer-
nike. Ze werd in de vergadering van juni 1912 benoemd en in die van juli, 
samen met C. Nijdam, toegesproken. De voorzitter richtte toen nog even 
het woord tot haar ‘als de eerste vrouwelijke predikante die zeer zeker 
ook een plaats in het Friesch Godgeleerd gezelschap, waar juist grote 
verscheidenheid een kenmerk is, behoort in te nemen.’ Loco-secretaris 
R.J. de Stoppelaar schreef bij haar aantreden: ‘waar een Hun zijn voet zet, 
groeit geen gras meer, maar waar een vrouw het woord voert, ontsprin-
gen de gedachten.’ 85 
Zelf schrijft Zernike in haar memoires: ‘Ik had de uitnodiging lid te 
worden van “het Fries Godgeleerd Genootschap” wel op prijs gesteld en 
enige malen de bijeenkomsten daarvan bezocht, waar ik zelf ook twee 
keer een referaat mocht houden.’ 86 Ze heeft een keer een verhandeling 
over ‘de leer van de sociale drift’ gehouden en eenmaal een stelling over 
het historisch materialisme verdedigd. Ze werkte toen aan een proef-
schrift over dat onderwerp. (In 1918 promoveerde ze in Amsterdam op de 
dissertatie Over historisch materialistische en sociaal democratische ethiek 87).

83 Vgl. M. de Baar, F. Pitstra, ‘Van “een artikel van weelde” tot beroep. Discussies over 
de geschiktheid van vrouwen voor de theologiestudie en het predikambt, 1898-1913’, 
in: M. de Baar, e.a. (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (Hilversum 2011) 
pp.25-27.

84 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.14.
85 Geciteerd bij De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.8.
86 A. Mankes-Zernike, Een vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikante 

(Amsterdam 1956) p.76.
87 A. Mankes-Zernike, Over historisch materialistische en sociaal democratische ethiek (Am-

sterdam 1918).

Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-2013

It_Beaken_75_2013_3-4_binnenwurk.indd   115It_Beaken_75_2013_3-4_binnenwurk.indd   115 29-01-14   15:5029-01-14   15:50



116

Cuperus vervolgt: ‘Zij heeft zich vermoedelijk – door vrij spoedig te be-
danken – onder ons niet al te thuis gevoeld, en wij… toen later een galant 
lid voorstelde het nog eens te beproeven, bleek de groote meerderheid 
af keerig; zelfs voor eene theologiae candidata, echtgenoote van een der 
leden, werd, toen zij op den voorhof aanklopte aan de deur van het hei-
ligdom, deze gesloten gehouden. Waarschijnlijk is aan deze af keerig-
heid niet vreemd geweest, wat Molière in zijn Don Juan Sganarelle laat 
zeggen: “Qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non seulement il 
réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes 
à la vertu et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme.”’ 88 Latere 
auteurs komen op de kwestie terug. Visser: ‘In de tijd dat de dames al 
wel studeerden, rookten ze toch nog niet en konden ook niet tegen de 
dikke tabakswolken, die ten allen tijde onze vergaderingen hebben ge-
kenmerkt.’ 89 De Jong: ‘Zij hoopte misschien fakkeldragers te ontmoeten, 
maar zie! het waren pijprokers.’ 90

Zelf schreef Zernike: ‘De Friese collega’s hadden minder egards voor me 
dan mijn kerkenraadsleden en lieten op die samenkomsten hun pijp 
voor mij niet koud! Tot een meer persoonlijke verhouding was het met 
geen hunner gekomen, zo min als met een der ring-collega’s.’ 91 Daarmee 
bevestigde Zernike Cuperus’ indruk dat ze zich in de kring van het FGG 
niet al te thuis gevoeld heeft. Daar komt bij dat diens opmerking over 
‘tabac’ net als de hare over het niet koud laten van hun pijp door de leden 
van het gezelschap, serieus opgevat moet worden. Volgens Froukje Pit-
stra, die een dissertatie over Zernike voorbereidt, ging roken zeer tegen 
haar principes in. 
Naar de mening van Korneel Roosma-de Vries vond Zernike bij de leden 
van het FGG te weinig diepgang: ‘Sy stuts der intellektueel sjoen mei 
kop en skouders boppe út.’ 92 Roosma-de Vries vertelt niet waar ze deze 
bewering op baseert. Er is nog wel iets anders te noemen. Pitstra liet mij 
weten dat Zernike in die periode met M. Honigh, die ook lid van het 
FGG was, ruzie had over de toetreding van vrouwen tot het ambt. Het 
kan zijn dat deze kwestie een rol gespeeld heeft bij het besluit om haar 
lidmaatschap op te zeggen.

88 Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.14.
89 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.185.
90 De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.8.
91 Mankes-Zernike, Een vrouw in het wondere ambt, pp.14-15.
92 ‘Predikante in de huid van predikante’, Jouster Courant, 9 september 2011; Nieuwsblad 

van Noordoost Friesland, 19 september 2011; Nieuwe Dockumer Courant, 19 september 
2011.
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Na het bedanken van Zernike heeft het zeer lang geduurd voordat er weer 
een dame in de herenkamer 93 kwam, zo laat Visser weten. 94 Hij merkt 
op: ‘Men stemde ze af. Zelfs een theol. Candidate, getrouwd met een der 
leden, werd niet toegelaten, ondanks het paulinische İੁȢ ıȡțĮ ȝĮȞ. Pas 
in 1940 werd le deuxième sexe ook in ons gezelschap weer vertegenwoor-
digd.’ De scribent vergist zich in het jaartal: het was in mei 1949 dat weer 
twee vrouwelijke leden zitting namen: C. Boer en K. van Drimmelen. 95 
Na Boer en Van Drimmelen zouden nog meer vrouwelijke theologen tot 
het FGG toetreden, maar ze zouden altijd ver in de minderheid blijven. 
Overigens: in 1953 werd artikel 1 van het uit 1942 daterende reglement 
gewijzigd. De zinsnede ‘Het Gezelschap, bestaande uit Godgeleerden 
in de provincie Friesland (…)’ werd veranderd in ‘Het Gezelschap staat 
open voor Godgeleerden in de provincie Friesland, mannelijk zowel als 
vrouwelijk, in de volgende artikelen aangeduid als: “leden”.’
In mei 2001 leidde vicevoorzitter H.G. Stavenga–van der Waals de ver-
gadering. Ze sprak daarbij het vermoeden uit dat voor het eerst in de 
geschiedenis een vergadering door een vrouw werd voorgezeten.

De vergaderingen en de locaties
Vanaf het begin vergaderde het FGG op de eerste vrijdag van de maand, 
steeds twee uren vóór en twee uren na de middag. 96 De eerste vrijdag 
van de maand bleef door de jaren heen de vaste dag van samenkomst, 
ofschoon er ook wel voor gepleit is om op een andere dag van de week 
bijeen te komen. In 1938 spreekt Noordmans in zijn lezing ter gelegen-
heid van het eeuwfeest over ‘de daartoe bestemde Vrijdagen, die planeta-
risch zoo goed vaststaan, dat ze in het bekende Zakboekje van den Bond 
van Predikanten staan aangegeven’. 97 Alleen de eerste en de laatste twee 
maanden van het kalenderjaar vergaderde men niet. Dat had te maken 
met ‘de slechte bereikbaarheid van de stad gedurende het winterseizoen 
– de landwegen waren dan dikwijls slecht begaanbaar of de waterwegen 
bevroren’. 98 In de eerste decennia van het bestaan van het FGG zijn wel 
van tijd tot tijd voorstellen gedaan om ook in de wintermaanden te ver-

93 Zie de volgende paragraaf.
94 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.185.
95 Vgl. De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.9.
96 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.20.
97 Zie O. Noordmans, ‘Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar’, in: 

Stoel, Cuperus en Noordmans, Het Friesch Godgeleerd Gezelschap, p.39; O. Noordmans, 
Verzamelde Werken dl.4 (Kampen 1988) p.21.

98 Zie Klooster, Groninger Godgeleerdheid, p.63.
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gaderen, ‘maar het gezelschap begreep bij het oude te moeten blijven’. 99 
Dat is later wel veranderd. Momenteel vergadert men al weer sinds jaar 
en dag in alle maanden, behalve in januari, juli en augustus. Men komt 
dus ook in november, december en februari bijeen.
De agenda van de vergaderingen, waarover meer in de volgende para-
graaf, bleef gedurende de geschiedenis van het FGG in hoofdzaak gelijk. 
Dat kan niet van de maaltijd gezegd worden, aldus Visser. 100 Hij licht toe: 
‘Honderd jaar geleden: copieuze maaltijden, rijkelijk besproeid met wijn 
en zelfs sterkere spiritualia; thans: boterhammen uit het vuistje en kof-
fi e. O tempora, o mores! (De kosten van zo’n maaltijd uit de beginperiode 
bedroegen f. 3,--: tegenwoordig prijs van de dagschotel uit de cafetaria 
maar toen het weekloon van een landarbeider. Het een en ander zegt en 
passant ook wel iets over de sociale standing van de eerste leden.)’ Ver-
reweg de langste tijd van de geschiedenis vergaderde het FGG zowel voor 
als na de lunch. Inmiddels is dat al geruime tijd niet meer het geval. De 
bijeenkomsten duren tot ongeveer 12.00 uur.
Naast de gewone vergaderingen zijn en worden er buitengewone gehou-
den. Die zijn en worden in een van de zomermaanden in een plaats in 
de provincie gehouden, al weer geruime tijd met partners van de leden, 
voor zover zij aanwezig kunnen en willen zijn. Nadat een oude gewoonte 
om oud-leden voor de genoemde vergaderingen te convoceren weer in 
onbruik geraakt was, werd de regel in 2007 opnieuw ingevoerd. Buiten-
gewone vergaderingen werden ook georganiseerd om jubilea te vieren.
In de loop der tijden heeft het FGG ook een aantal cursussen en andere 
openbare vergaderingen georganiseerd. In dit verband moet in ieder 
geval de cursus-Roessingh genoemd worden. In april en mei 1925 gaf 
de Leidse hoogleraar K.H. Roessingh colleges, op vijf maandagmidda-
gen. 101 Verder werden er vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw nogal eens openbare vergaderingen gehouden. 

Cuperus laat (in 1939) weten dat het FGG zijn vergaderingen steeds in 
Leeuwarden hield, aanvankelijk in het herenlogement De Nederlanden, 
sinds 1855 in ‘de zgn. heerenkamer van wat wij thans noemen de zalen 
Schaaf ’. 102 Verreweg de meeste keren kwam het gezelschap daar samen. 
De Tweede Wereldoorlog had directe gevolgen voor het FGG: ‘Onvrijwil-
lig moest men de herenkamer mijden toen strammes Militär, winnend 

99 Van Staveren, Een woord, p.7.
100 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.183.
101 Zie ‘Friesch Godgeleerd Gezelschap’, in Leeuwarder Courant, 17 april 1925.
102 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.18.
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voor Europa op alle frontpagina’s, in de zalen Schaaf was ingekwar-
tierd.’ 103 Men verhuisde toen naar de Prinsentuin. Vanaf 1 september 
1944 kwam het FGG meer dan een heel jaar niet bijeen. 104 De noodtoe-
stand liet het niet toe. Na de oorlog keerde men weer naar de herenka-
mer van de Zalen Schaaf terug. Sinds 1995 vergadert men in het Titus 
Brandsma-huis te Leeuwarden.

Af b. 2.  ‘Friesch Godgeleerd Gezelschap 1 Juli 1938 voor het Raadhuis te Franeker’. (Foto 
uit: H. Stoel, S. Cuperus en O. Noordmans, Het Friesch Godgeleerd Gezelschap 
bij zijn eeuwfeest (Assen 1939)).

De verschillende werkzaamheden
Vanaf het begin vormde een verhandeling de hoofdschotel van de ver-
gaderingen van het FGG. De eerste en de tweede lezing sloten op elkaar 
aan, maar: ‘doorgaans was dit het geval niet’, aldus A. Witteveen. 105 ‘Het 

103 Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.183.
104 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.193.
105 Zie [Witteveen] Een woord, p.10.
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lag in den aard der zaak, dat er aan eene geregelde, systematische be-
handeling der christelijke waarheid niet te denken viel. Ieder koos uit 
het ruime veld der godgeleerde wetenschappen een onderwerp, dat hem 
’t meest aantrok en voor zijne krachten ’t best berekend was. Zoo volgen 
dan in de notulen de onderwerpen zonder eenige orde vaak op elkander.’ 
Nog steeds is dat het geval. Hier kan wel aan toegevoegd worden dat en-
kele malen clustering van onderwerpen plaatsgevonden heeft. Zo is in 
de jaren 1962 en 1963 een reeks verhandelingen over de katholiciteit van 
de kerk gehouden. 
Met betrekking tot de onderwerpen van de verhandelingen laat Wit-
teveen verder weten: ‘Bestond aanvankelijk de verpligting om, ieder op 
zijne beurt, eene of meer vragen op te geven, – het folioboek met het 
philosophisch opschrift: “vragen”, is er nog, ruim 100 vragen zijn er op-
geteekend, maar sedert September 1853 is er niet een bijgekomen. ’t Was 
toen misschien geen tijd van vragen; nu zou het wel weder anders zijn.’ 106 
De Jong meldt: ‘Als negen jaar later [na de oprichting van het gezelschap, 
JDThW] een lezing wordt gehouden over de vraag, welke de leer der N.H. 
Kerk is over het H. Avondmaal (in welke lezing het hoog gewicht wordt 
onderstreept van de viering des H. Avondmaals “voor elk gemoedelijk 
christen”), vermeldt de secretaris terloops, dat daarmee nr. 82 van deze 
lijst van vragen beantwoord wordt.’ 107

In 1991 werd besloten om de verhandelingen voortaan aan elk lid ter 
vergadering te overhandigen zodat men die kan meelezen, wat de con-
centratie ten goede kan komen. Een ander voordeel is, dat men de betref-
fende bijdrage tijdens de nabespreking bij de hand heeft.

De verhandelingen werden aanvankelijk alleen aan een mondelinge kri-
tiek onderworpen, sinds 1848 ook aan een schriftelijke. Tot 1947 werd die 
in de eerstvolgende vergadering geleverd, sinds het laatstgenoemde jaar 
in de vergadering waarin de lezing zelf gehouden wordt. Nog iets, uit het 
verslag van de vergadering van december 2008: ‘Fierders wurdt besletten 
dat it in goed ding is, as de criticus tenei syn krityk yn ’t foar oan ’e lector 
tastjoert; it nivo fan ’e besprekking kin dêrby winne.’
Geruime tijd behoorde tot het normale programma van de vergaderin-
gen niet alleen het houden van een verhandeling, maar ook het leveren 
van een exegetische bijdrage dan wel preekschets. 108 

106 [Witteveen] Een woord, p.10.
107 De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.6.
108 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.27.
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Af b. 3. Een schema voor exegetische bijdragen.

Wie de geschiedenis daarvan in ogenschouw neemt, moet vaststellen dat 
die bijdrage of schets vaak achterwege bleef. Er zijn wel perioden van 
eerherstel geweest, maar die duurden nooit lang. Vandaag de dag worden 
er geen preekschetsen meer gepresenteerd. De “tweede werkzaamheid” 
is nu veelal een korte, minder wetenschappelijk getoonzette lezing dan 
de “eerste werkzaamheid”.
In juli 1898 werd de stelling onder de werkzaamheden opgenomen. 109 
Zondervan maakt daarbij de kanttekening: ‘alleen ter vervanging van de 
exegese, indien hij, die deze had te leveren, daaraan de voorkeur gaf.’ 110 
Er is aanleiding om te veronderstellen dat het met de exegetische werk-

109 Zie Cuperus, ‘Het Friesch Godgeleerd Gezelschap’, p.23.
110 Zondervan, Verslag, p.8.
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zaamheden niet goed liep. Klinkenberg schrijft: ‘Of ’t niet wenschelijk 
wezen zou, dat de ter hand genomen text of perikope vooruit werd aan-
gegeven, daarover is zoo menigmaal vruchteloos besloten, dat… het wel 
vruchteloos blijven zal, daarover op nieuw – al was het met eenparige 
stemmen – een besluit te nemen. Tusschen beker en lippen is helaas! 
altijd een oogenblik. Als maar een onzer de deugd had, om hier voor te 
gaan, en de overigen den moed hadden, den aangegeven text aan te tee-
kenen ter herinnering, de exegetische bijdrage zou oneindig veel meer 
tot studie en tot vastheid bij de bespreking prikkelen. In deze woorden 
ligt een schuldbelijdenis, in de eerste plaats van uw verslaggever.’ 111 
Om terug te komen op de invoering van de stelling: Zondervan – hij 
schrijft het ver na de invoering – laat weten dat van de vrijheid om een 
stelling te verdedigen reeds enkele malen gebruikgemaakt is. 112 De Jong 
merkt dienaangaande op: ‘Dikwijls zal door middel van zulk een stel-
ling ingespeeld worden op de actualiteit en in 1898 is dat al dadelijk het 
geval als v.d. Wissel poneert: “de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’, aan 
de koningstitel verbonden, dient te worden weggelaten, omdat zij geen 
gezonde zin heeft”.’ 113 (In 1898 vond de inhuldiging van koningin Wil-
helmina plaats.)
De vervulling van de werkzaamheden liet nog wel eens te wensen over 
en gaf meer dan eens aanleiding tot gesprek en actie. Anders dan in het 
verre verleden het geval was, worden geen boetes meer geheven. Ook de 
orde van de vergaderingen is vaak onderwerp van kritiek geweest. Be-
langrijker is, dat de werkwijze van het FGG enkele malen fundamenteel 
aan de orde gesteld is. J.J. Kalma heeft in 1945 en in 1947 laten weten dat 
het ‘Tua res agitur’, het ‘Gebot der Stunde’ zijns inziens te weinig in de 
verhandelingen doorklonk: hij miste de actualiteit. Nog iets: hij pleitte 
voor meer samenhang tussen de onderwerpen. Daar is verschillende ke-
ren toe besloten, en zoals reeds in de vorige paragraaf gemeld werd, zijn 
die besluiten ook wel enkele malen uitgevoerd. In juni 1958 poneerde 
Van Straaten de stelling: ‘Voor het vruchtbaar voortbestaan van het FGG 
is een ingrijpende wijziging van zijn werkwijze noodzakelijk.’ 114 Hij be-
pleitte afschaffi  ng van de lezingen. De eerste werkzaamheid zou het ka-
rakter van een inleiding op een gesprek moeten krijgen. De criticus zou 
dan na lezing van de inleiding thuis drie of vier gespreksthema’s moeten 
opstellen, waarover ter vergadering eerst in kleine groepen en vervol-

111 Klinkenberg, Toespraak, p.6.
112 Zie Zondervan, Verslag, p.8.
113 De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.8.
114 Zie De Jong, ‘Honderdvijftig jaar FGG’, p.10.
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gens in de grote kring een gesprek gevoerd zou kunnen worden. Tevens 
stelde Van Straaten een liturgisch kader met gebed en Schriftlezing voor. 
De voorstellen werden niet aangenomen. 

Een terugblik op de verhandelingen
Het FGG ging van start in een tijd waarin ‘het ordenen en verdedigen 
van zekere dogmatische begrippen’ niet meer ‘de hoofdbezigheid der 
theologen’ was, aldus een van de chroniqueurs van het gezelschap. 115 De 
Verlichting had de vraag naar de relatie tussen het meer algemeen-wijs-
gerige kennen en het specifi ek-christelijke kennen opgeworpen. Als ge-
volg van die ontwikkeling waren het meer de prolegomena of godsdienst-
wijsgerige kwesties dan de strikt leerstellige, die de aandacht trokken. 
Enkele decennia na de oprichting moest een andere geschiedschrijver 
zelfs vaststellen dat de glorie van de dogmatiek als wetenschap voorbij-
gegaan was. 116 Hij voegde aan die observatie toe dat de komst van Schol-
ten in de theologische arena wel een zekere opleving van het vak had op-
geleverd. Er werd toen een aantal apologetische bijdragen geleverd. Dat 
had alles te maken met de aanvallen van de kant van het modernisme. 
Tevens werden toen enkele paragrafen uit de dogmengeschiedenis her-
zien. Maar de dogmatiek zou haar oude positie nooit meer heroveren. 
Daar is nog niet alles mee gezegd: leerstellige vraagstukken stonden in 
de laatste decennia, in de perioden van 1962 tot 1988 en van 1988 tot 2013, 
weer meer in de belangstelling. Nog een kanttekening in dit verband: in 
het laatstgenoemde tijdvak werden de dogmatische onderwerpen meer 
dan voordien door actuele vraagstellingen bepaald. Er werden in die ja-
ren slechts enkele klassiek-dogmatische verhandelingen gehouden. De 
interesse voor de prolegomena dan wel godsdienstwijsgerige kwesties is 
vrij constant gebleven.
Er is in de kring van het FGG niet alleen altijd belangstelling voor de pro-
legomena of godsdienstwijsgerige kwesties geweest, ook meer algemene 
wijsgerige ontwikkelingen zijn niet aan het gezelschap voorbijgegaan. 
Om enkele voorbeelden te noemen: in de periode van ± 1860 tot 1876 
waren pantheïsme en materialisme van invloed op wat behandeld werd, 
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gold dat voor de exis-
tentiefi losofi e. Wat dat betreft kan men zich afvragen of de opmerking 
van een van de kroniekschrijvers over ‘radicale verbreding’ na de Tweede 
Wereldoorlog 117 geheel terecht is. Ook voordien was het FGG behoorlijk 

115 Zie [Reitsma], Rede, p.10.
116 Zie Klinkenberg, Toespraak, p.8.
117 Zie Visser, ‘Symphonie der duizend’, p.193.
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breed georiënteerd. In dit verband noem ik nog de sociale kwestie die de 
gemoederen in het tijdvak van 1876 tot 1902 sterk beziggehouden heeft.  
Ondertussen mag niet over het hoofd gezien worden dat de leden van het 
FGG zich vooral op bijbelonderzoek gericht hebben. Op dat terrein is 
veel veranderd. Om te beginnen moet vastgesteld worden dat men zich 
in de begintijd eenzijdig met het Nieuwe Testament, bepaaldelijk met 
het evangelie naar Johannes, bezighield. Dat deed men in het bijzonder 
met het oog op de christologie. De aandacht voor het tweede deel van 
de Bijbel dan wel voor Jezus Christus en zijn werk is zelfs decennialang 
dominant gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het Oude Testa-
ment meer in beeld. Vervolgens is op te merken dat in de periode van 
1962 tot 1988 vertaalkwesties meer dan voorheen het geval was aan de 
orde kwamen, terwijl toen ook uitlegkundige methodes vaker ter sprake 
gebracht werden. Dat laatste was eveneens in het tijdvak van 1988 tot 2013 
het geval. Toen kwam daar nog iets bij: meer dan in eerdere perioden 
waren actuele vraagstellingen van invloed op het bijbelonderzoek, waar-
bij in de laatste periode vooral ook veel interesse voor de joodse visie op 
Jezus te bespeuren is. Ten slotte in dit verband: gedurende de geschie-
denis van het FGG zijn niet alleen talloze exegetische verhandelingen 
gehouden, er werden ook veel preekschetsen dan wel preken geleverd. In 
de jaren van 1988 tot 2013 kwam daar de klad in.
Een van de geschiedschrijvers van het FGG heeft vastgesteld dat de kerk-
geschiedenis er in de begintijd van het FGG slecht vanaf gekomen is. Die 
situatie is in de loop der tijden veranderd. Vooral in de laatste twee pe-
rioden zijn veel kerkhistorische verhandelingen, in het tijdvak van 1988 
tot 2013 opmerkelijk veel over lokale onderwerpen, gehouden. Al met al 
zo veel kerkhistorische bijdragen dat ik de vraag niet kan onderdrukken 
of het gezelschap de blik niet erg op het verleden is gaan richten. Ik voeg 
daar aan toe dat ik daar zelf aan meegedaan heb.  
Ethiek en moraal kregen veel aandacht. Nogal eens is invloed van ont-
wikkelingen in de maatschappij en op het wereldtoneel te ontwaren. 
Ik wees reeds op de sociale kwestie in de periode van 1876 tot 1902. Ik 
attendeer hier nog op de gebeurtenissen in de schaduw van de Tweede 
Wereldoorlog in het daaropvolgende tijdvak tot 1945, die aanleiding tot 
bezinning met betrekking tot het antisemitisme gaven, en op de gevol-
gen van de bevrijdingstheologie voor het denken over het spreken der 
kerk in de jaren van 1962 tot 1988.
Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werden allerlei prak-
tisch-theologische kwesties voor het voetlicht gebracht. Na de Tweede 
Wereldoorlog kan men van de praktische theologie als discipline spre-
ken, met in de perioden van 1962 tot 1988 en van 1988 tot 2013 nieuwe 
vakgebieden zoals liturgiek en kerkmuziek, godsdienstpsychologie en 
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godsdienstpedagogiek. Voordien kwamen onderwerpen op die terrei-
nen amper aan de orde.
Van kerkelijke richtingenstrijd in het FGG kan niet gesproken worden, 
ook niet in verband met de Doleantie. Wel is gewag te maken van ge-
sprekken tussen de richtingen, later de modaliteiten. Om twee voorbeel-
den te noemen: in de periode van ± 1860 tot 1876 deelden evangelischen 
en modernen hun inzichten, in het tijdvak van 1945 tot 1962 deden vrij-
zinnigen en rechtzinnigen dat. Vooral in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw was de katholiciteit van de kerk een brandende kwestie en 
werden oecumenische ontwikkelingen besproken. Later nam de belang-
stelling daarvoor sterk af. Alleen Samen op Weg vermocht de leden nog 
te interesseren.
In de laatste twee perioden van het FGG werd aandacht aan het joden-
dom besteed. Ook andere godsdiensten kwamen toen in het vizier, wat 
tot gesprekken over de interreligieuze dialoog leidde.
Ik refereerde aan een opmerking van een van de chroniqueurs van het 
FGG inzake ‘radicale verbreding’ na de Tweede Wereldoorlog. Die had 
betrekking op “Weltoff enheit”. Ook in een ander opzicht kan over ver-
breding gesproken worden. In vergelijking met de vorige perioden is er 
in de laatste twee tijdvakken veel interesse voor kunst, literatuur en mu-
ziek te ontdekken. En: in de jaren van 1988 tot 2013 werd spiritualiteit 
een belangrijk item.

i
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