
COLLECTIE DS. J. BOS 
 
Ds. Jan Bos (1900-1976) studeerde aan de VU, was pred. te Monnikendam 1928, Rijssen 1934, Baarn 
1938, Emmeloord 1946, em. 1962, waarna hij hulpdiensten verrichtte in Montfoort en Houten. 
 
Lit.: De Haas IV, p. 78; JGKN 1977, p. 483. 
 
Omvang: in 1 doos met collecties J.J. Bouwman en A. Brummelkamp. 
 
Verwerving collectie 
 
1. Brief van P.C. Bos te Eindhoven aan de Theologische Hogeschool, aangeboden bij een collectie 

stukken uit de nalatenschap van zijn vader ds. J. Bos, 27 juni 1977. 
 1 stuk 
 
Vrijmaking algemeen 
 
2. G. Janssen, De feitelijke toedracht, overdruk in 7 afleveringen, [ca. 1944]. Gedrukt. 
 1 omslag 
 
3. Samenvatting der discussie op 6 januari 1944, waarin tegen de houding van de bezwaarden ten 

opzichte van 1905 wordt ingegaan, [1944]. Getypt. 
 1 stuk 
 
4. Brief van de Generale Synode GKN aan de kerkenraden, waarin K. Schilder wordt weersproken, 

25 februari 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
5. Uitnodiging voor een buitengewone vergadering van de Classis Amersfoort, waarin behandeld zal 

worden een verklaring van ds. E.T. van den Born en ds. B. Holwerda en diverse ambtsdragers, die 
de leeruitspraken voor vast en bondig houden, juli 1945. 

 1 stuk 
 
6. Kanselboodschap uitgegeven door het Interkerkelijk Overleg van diverse Nederlandse kerken 

voor zondag 28 oktober 1945, waarin wordt gewaarschuwd tegen wraak en haat tegen politieke 
gevangenen in Nederland, oktober 1945. Gedrukt. 

 1 stuk 
 
7. J.A. Schep, Een klaar doch vreeselijk geluid, 4 oktober 1945. Gedrukt. 
 1 deeltje 
 
8. ‘Wat leeren de Gereformeerde Kerken aangaande de Doop?’. Anoniem geschrift tegen de 

vrijmaking, [ca. 1945]. Getypt. 
 1 stuk 
 
9. Brief van de Generale Synode GKN aan de kerkenraden, waarin de leeruitspraken van 1942 

worden gehandhaafd, 14 augustus 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
10. Brief van ds. H.A.L. van der Linden uit Zutphen aan zijn collega’s in Gelderland, waarin hij 

instemming met een voorstel tot hereniging vraagt, [ca. januari 1946] 



 1 stuk 
 
11. De strijdende Kerk, synodenummer, 16 maart 1946. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
12. De voornaamste beslissingen en uitspraken der buitengewone Generale Synode van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen 1946. Gedrukt. 
 1 deeltje 
 
13. Het zwijgen verbroken, beroep op de Generale Synode der Geref. Kerken in Nederland, door J. 

Kapteyn en vele belijdende leden, [1947]. Gedrukt. 
 1 deeltje 
 
14. Verklaring opgesteld door de tweede conferentie van gereformeerden en vrijgemaakten te 

Oosterbeek, gehouden op 3-5 januari 1949, ondertekend door de instemmende deelnemers, 1949. 
 1 stuk 
 
15. Rapport en besluit van de Generale Synode GKN inzake samenspreking met een mogelijkheid 

van hereniging met de Geref. Kerken onderh. art. 31 K.O., Kampen 1950. Gedrukt. 
 1 deeltje 
 
16. De strijdende Kerk, 15 juli en 12 augustus 1950. Gedrukt. 
 2 stukken 
 
17. ‘Resumé van de onderhandelingen tussen de Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde 

Kerken om te komen tot kerkelijke eenheid’, [ca. 1952]. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
18. Fragmenten van artikelen van ds. H.J. Meuleman, z.j. 
 1 stuk 
 
19. Jan Zwart jr., De ontsluiting van het Hemelrijk en de binding der candidaten daartoe. Brief tegen 

de houding van de Generale Synode, [1944]. 
 1 stuk 
 
20. ‘Een stuk uit het debat ter synode over Verbond en Doop’, z.j. 
 1 stuk 
 
21. Ds. Popma, Wat de synode leert. Overdruk van een verdedigend artikel over de doop, z.j. 

Gedrukt. 
 1 stuk 
 
Doorn 
 
22. Brief van de kerkenraad aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Doorn, 25 juni 1945. 

Gedrukt. 
 1 stuk 
 
Emmeloord 
 



23. Kerkpost, orgaan van de [vrijg.] Gereformeerde Kerk in Emmeloord-Centrum, jrg 8, nr. 23, 19 
maart 1955. Bevat artikel van C.G. Bos over de Vrijmaking. 

 1 stuk 
 
24. Kerkpost, orgaan der Geref. Kerk Noord-Oostpolder Emmeloord, jrg 3, nr. 26, 16 april 1950, 

waarin ds. C.G. Bos reageert op de vervallen-verklaring van ‘Toelichting en prae-advies, 1950. 
 1 stuk 
25. ‘Korte samenvatting van hetgeen op de vergadering van raden van de vrijgemaakt-

gereformeerden en de niet-vrijgemaakt Gereformeerde Kerk te Emmeloord d.d. 18 februari 1960, 
ter inleiding zal worden gezegd’, 1960. 

 1 stuk 
 
Groningen 
 
26. Brief van ds. D. van Dijk te Groningen, waarin hij zijn standpunt verwoordt over de 

synodebesluiten van de GS Sneek/Utrecht 1939-1943, juli 1944. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
27. Open brief aan ds. D. van Dijk te Groningen van P. Niermeyer Jzn. te Haren, augustus 1945. 

Gedrukt. 
 1 stuk 
 
28. B.A. Bos, Een roeping die vast en bondig is. Open brief aan de kerkeraad der Gereformeerde 

Kerk (onderhoudende art. 31 KO) van Groningen, 1949. Gedrukt. 
 1 deeltje 
 
29. Brief van een lid van de vrijg. Gereformeerde Kerk te Groningen aan ds. H. van de Elskamp te 

Hilversum, waarin wordt uitgelegd waarom de kerkscheuring in Groningen niet te vermijden was, 
z.j. 

 1 stuk 
 
30. ‘Wat is nu eigenlijk het verschil. Onder dit opschrift schreef ds. D. van Dijk, geref. predikant te 

Groningen, tot voorlichting van zijn gemeente het volgende’ inzake de verschillen tussen synode 
en bezwaarden over verbond en sacramenten, z.j. Doorslag. 

 1 stuk 
 
Hattem/Wezep 
 
31. Blijft in de oude lijn! Open brief van de kerkenraad aan de gemeente [vrijg. Geref. Kerk Wezep], 

juli 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
32. Brief van synodale ouderlingen te Wezep, waarin de gemeente van Wezep wordt opgeroepen 

kerkdiensten te bezoeken, 18 juli 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
33. Mededelingenblad van de [vrijg.] Gereformeerde Kerk te Hattem en Wezep, nr. 6, 7 en z.n., juli 

en oktober 1945. 
 3 stukken 
 



34. Mededelingen van de Classis Harderwijk der Gereformeerde Kerken, 12 oktober 1945, over wat 
ds. G. van Dooren de lezers van het kerkblad voor Hattem en Wezep voorhoudt om mensen tot 
kerkscheuring te bewegen. Gedrukt. 

 1 stuk 
 
35. Kerkbode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de classis Zwolle, 3 november 1945. 
 1 stuk 
 
Hilversum 
 
36. Brief van de kerkenraad aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Hilversum inzake een open 

brief van 4 bezwaarden (6-4-1945), 13 april 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
Rotterdam 
 
37. Brief van de kerkenraad van de Geref. Kerk van Rotterdam-C. (ds. J.M. van Krimpen en scriba H. 

Buesink) aan ‘de broeders ouderlingen en diakenen die het verband met onzen kerkeraad hebben 
verbroken’, waarin acties onder bezwaarden in de gemeente worden afgekeurd, november 1944. 
Gedrukt. 

 1 stuk 
 
38. ‘Afschrift van een schrijven van ds. F.A. den Boeft gericht aan den kerkeraad der Gereformeerde 

Kerk van Kralingen’ waarin hij zijn vertrek naar de vrijgemaakte kerken toelicht. Uitgave: 
Provinciaal Verband Zuid-Holland van de Geref. Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 DKO), 28 mei 
1945. 

 1 stuk 
 
Utrecht 
 
39. ‘…eene heilige katholieke kerk…, een brief van de Gereformeerde kerkenraad te Utrecht inzake 

hereniging, aan de vrijgemaakt gereformeerde kerkenraad in Utrecht, door de laatste met zijn 
antwoord gepubliceerd, 8 april 1946. Gedrukt. 

 1 deeltje 
 
40. Brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Utrecht aan de gemeenteleden betreffende 

de schorsing voor drie maanden van ds. C. Veenhof en br. J.G. van Oord, z.j. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
Baarn 
 
Algemeen 
 
41. Uittreksel uit de notulen van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Baarn inzake de 

kwestie-Van Ommen in de periode 20 december 1934 t/m 8 juni 1938, [ca. 1938. 
 1 stuk 
 
Kwestie Geelkerken 1926 
 
42. Officiële stukken betreffende de kwestie te Baarn (Adriaanse, Bosch en Keuning), door deze 

heren en hun medestanders uitgegeven, 1926. Gedrukt. 



 1 stuk 
 
43. Brief van bezwaarde broeders aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Baarn inzake het 

afhouden van het Avondmaal van de brs. Adriaanse, Bosch, Keuning, J. en L. Onvlee, in verband 
met de leeruitspraken van de synode van Assen 1926. 

 1 stuk 
 
44. Mededeling van een kerkdienst door Hersteld Verbanders te houden in het lokaal ‘Baarnsch 

Mannenkoor’ o.l.v. ds. E.L. Smelik te Tienhoven, [ca. 1936]. 
 1 stuk 
 
Kerkscheuring 1944 
 
45. Aantekeningen van een predikantenconferentie te Utrecht op 24 oktober 1943. Getypt. 
 1 stuk 
 
46. Brief van de geschorste diaken R. Andriessen (?) aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 

te Baarn, waarin hij zijn standpunt uiteenzet en verzoekt de schorsingen t.g.v. binding aan de 
synodebesluiten niet te erkennen en daartoe de classis in te schakelen, maart 1945. Gestencild. 

 1 stuk 
 
47. Afschrift van een brief van vier geschorste ambtsdragers van de Gereformeerde Kerk te Baarn aan 

hun kerkenraad, waarin zij uiteenzetten onder welke voorwaarden zij hun ambtelijk werk willen 
voortzetten, 5 april 1945. 

 1 stuk 
 
48. Brief van de gemeenteleden G.Th. Koning, G. Visser, G. van Wijnen en R. Andriessen aan de 

kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Baarn, waarin zij meedelen zich niet te kunnen 
conformeren aan de leeruitspraken 1942 inzake het genadeverbond, 28 augustus 1945. Gestencild. 

 1 stuk 
 
49. H. Bouwman, De Doop. Artikel uit De Bazuin van 4 februari 1922, opnieuw afgedrukt door het 

comité van voorlichting te Baarn als bijlage bij de Geref. Kerkbode van 8 september 1945. 
Gedrukt. 

 1 stuk 
 
50. Kanselafkondigingen inzake de schorsing van ambtsdragers in de Gereformeerde Kerk van Baarn, 

voorgelezen op zondag 9 september 1945. 
 1 stuk 
 
51. Uitnodiging van de kerkenraad van de vrijgemaakt Gereformeerde Kerk te Baarn voor een 

gemeentevergadering op vrijdag 14 september 1945. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
52. Kerknieuws van 22 september en 13 oktober 1945, met artikelen betreffende de schorsing van 

ambtsdragers in Baarn, 1945. 
 2 stukken 
 
53. Utrechtse Kerkbode, 6 oktober 1945. 
 1 stuk 
 



54. Krantenknipsels betreffende de brief van de Baarnse kerkenraad bij de schorsing van 4 bezwaarde 
ouderlingen, 6 oktober 1945, overgenomen uit de Kerkbode van de vrijgemaakte Gereformeerde 
Kerken in Drenthe. 

 1 stuk 
 
55. Gereformeerde kerkbode voor Hoogeveen en omstreken van 13 oktober 1945, betreffende de 

Vrijmaking te Baarn. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
56. Kerknieuws van 13 en 27 oktober en 3 november 1945, waarin artikelen over het kerkelijk 

conflict te Baarn. 
 3 stukken 
 
57. Uitnodiging aan alle leden van de Gereformeerde Kerk te Baarn voor een bijeenkomst belegd 

door de vrijgemaakte ds. E.T. van den Born uit Amersfoort, [ca. 1945]. 
 1 stuk 
 
58. Kanselafkondiging [in de Gereformeerde Kerk te Baarn], waarbij de gemeente wordt afgeraden 

om een door de vrijgemaakten belegde voorlichtingsavond te bezoeken, z.j. 
 1 stuk 
    N.B. Zie ook nr. 53. 
 
59. Toelichting van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Baarn aan de gemeenteleden inzake 

de schorsing van 3 ouderlingen en 1 diaken, z.j. [1945]. 
 1 stuk 
 
60. Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken (onderhoudende art. 31 KO) in Drenthe van 26 januari 

1946 over de kerkelijke situatie in Baarn en Eemdijk en over ds. J.A. Schep. 
 1 stuk 
 
61. Afschrift van brief (verspreid in de gemeente) waarin de vrijgemaakte kerkenraad te Baarn aan de 

gereformeerde kerkenraad te Baarn verzoekt om opheffing van de schorsing der 4 ambtsdragers 
wegens opheffing van de toenmalige binding aan de leeruitspraken, mei 1950. Gestencild. 

 1 stuk 
 
62. Besluit van de gecombineerde vergadering van de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te 

Baarn en Soestdijk, om aan de ouderlingen G.T. Koning, G. Visser, G. van Wijnen en diaken R. 
Andriessen mede te delen dat hun schorsing voor drie maanden op 4 september 1945 plaatsvond 
op grond van hun afwijking van de belijdenis, 1950. Gestencild. 

 1 stuk 
 
63. Fragment van een verklaring m.b.t. br. Andriessen e.d. van C. Veenhof aan zijn kerkenraad, z.j. 
 1 stuk 
 
64. Zeven stellingen betreffende de tuchtmaatregelen ten gevolge van de leeruitspraken, die 

gefunctioneerd hebben als praatstuk over de hereniging in Baarn, z.j. 
 1 stuk 
 
65. Kerkbode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Drenthe, jrg 1, nr. 47, over de 

Vrijmaking te Baarn. 
 1 stuk 



 
66. J. Waagmeester, Vaster dan de bergen. Twee preken over Zondag 26 en 27 van de Heidelberger 

Catechismus, gehouden in de Gereformeerde Kerk van Bussum, uitgegeven door de Commissie 
voor lectuurverspreiding der Gereformeerde Kerk van Bussum, z.j. Gedrukt. 

 ????? 
  
67. Uitnodiging voor een vergadering van gereformeerde kerkleden te Baarn, belegd door vijf 

broeders, z.j. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
68. Synodebesluit inzake de hereniging met de vrijgemaakte kerken, waarin pogingen daartoe te 

Almelo en Baarn waarderend vermeld worden, z.j. Gestencild. 
 1 stuk 
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