ERRATA
bij In Conflict met de Cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving
in het midden van de twintigste eeuw door Jan Zwemer

17:

ds J.H. Budding moet zijn: ds H.J. Budding,
Het jaar van overlijden van ds W.H. Blaak was 1957 en van enige relatie tussen
dit overlijden en de vorming van de Oud-Gereformeerde Gemeenten kan geen
sprake zijn.
33:
Ds Taverne trad niet uit, maar werd afgezet. Hij was post-millenialist, geen premillenialist.
49:
In de negende regel van boven moet na 'Van Dijke' ingevoegd worden
'waarschijnlijk'.
57:
Volgens een andere zegsman stemde D.C. Overduin CHU. Zijn broer J. Overduin
stemde ARP.
70:
Ds K. de Gier maakte geen deel uit van het georganiseerde verzet. Uit de tekst
zou men kunnen concluderen dat ds De Gier op theologisch gebied niet achter ds
Kersten stond. Dat is onterecht.
89, nt 63: Ds. J. van der Vegt wordt hier onterecht genoemd. Hier is een andere Kruisdominee bedoeld, Ds M. Ozinga Dzn. De verwijzing naar 'Predikanten en
Oefenaars' is onterecht.
90:
Noot 86 is verkeerd en moet zijn: Graafland, 'Calvijn', 275.
93, nt 197: Ouderling B. Roest overleed niet in de jaren veertig, maar in 1974.
93, nl 214: Het conflict in de Gereformeerde Gemeente te Dirksland was niet de aanleiding
tot de vorming van een Gereformeerde Gemeente in Nederland.
99:
De Nieuwe Vertaling verscheen niet in 1954 maar in 1951.
105:
De vergelijking van de prediking van Ds. Van Gelder met die van Dr.C. Steenblok
is niet terecht.
108:
De zinsnede 'die in het voetspoor van Van der Groe ontkende dat vôôr de bewuste
rechtvaardigmaking de H. Geest in een gelovige werkzaam kan zijn' vervalt. Een
betere formulering t.a.v. ds G.H. Kersten en Van der (hoe vindt u op blz. 56.
111: In 1962 besloot
moet zijn: In 1965 besloot de Generale Synode dat het
moderamen van de Synode
voortaan in meerderheid uit predikanten moest
bestaan. Van de Moderamen-leden mocht dus nog een minderheid ouderling zijn.
Noot 124 moet dan ook verwijzen naar de Notulen van de Generale Synode van
1965, niet 1962.
124:
'Bewaar het Pand' werd opgericht in 1966, niet in 1964.
124:
midden in de laatste alinea op één na: Ze vielen uiteen en
moet zijn: Net als
de groep rond Van Minnen vielen ze uiteen. Gemeenten uit beide verbanden kwamen terecht in
125:
Tot hoogleraar werd ook nog benoemd J. van Genderen.
126:
'De hoogleraarsbenoemingvanJ. van Genderen in zijn plaats'moet zijn: 'De bijna
gelijktijdig met dat overlijden plaatsvindende promotie van de Christelijke
Gereformeerde predikant Dr.W.11. Velema aan de Vrije Universiteit'. Het
24125:
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neerleggen van zijn ambt door dsP. Westerloo (in 1950) had met deze problematiek niets te maken.
Dat Ds. Paauwe het 'komen tot Christus zoals men is' af zou wijzen, berust maar
128:
op één citaat (Koolschijn, blz. 68); andere uitspraken van Paauwe wijzen op een
minder 'voorwaardelijke' visie op de wedergeboorte.
141:
Het aantal predikanten in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland was in de
jaren vijftig en zestig niet drie â vijf, maar vijf â zeven.
1411153:
ds A. Verhoeks moet zijn: ds W. Verhoeks.
Het Oud-Gereformeerde kerkblad verscheen niet in 1977 maar in 1978.
146:
De derde alinea moet eindigen met:
om tot een eigen dagblad in de gerefor157:
meerde gezindte te komen.
Dejuiste naamvan de studentenvereniging is: Civitas Studiosorum in Fundamento
1581261:
Reformato.
162 ni 21: Christelijke Gereformeerde Gemeente(n) was voor 1947 de naam van de
plaatselijke kerken. Het landelijk kerkverbandheette de Christelijke Gereformeerde
Kerk.
'zoons en kleinzoons van Fraanje en Kersten' moet zijn: een zoon van ds H.Roe163:
lofsen en kleinzoons van Fraanje en Kersten.
166 ot 135: Te Nieuw-Beijerland is bedoeld een Oud-Gereformeerde Gemeente.
194:
De Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten werd opgericht in 1927
en niet in 1925.
Ds G.R. Kersten trad niet in 1947, maar in 1946 af als partijvoorzitter.
227:
242:
Ir H. Fokker behoorde niet tot de Gereformeerde Gemeenten, maar was formeel
onkerkelijk.
Ds H.G. Abma was geen voorzitter van de Gereformeerde Zendingsbond, maar
243:
van de Bond voor Inwendige Zending.
245:
De gronwetswijziging was niet van 1955, maar van 1956.
280:
De opkomstplicht werd niet in 1969 afgeschaft, maar in 1970.
289:
De Landelijke Stichting tot Bevordering van de Staatkundig Gereformeerde
Beginselen heette bij de oprichting
tot Handhaving van...' en veranderde later
haar naam.
298:
Ds W.C. Tukker moet zijn: ds W.L. Tukker.
305 ni 304: Woerden moet zijn: Staatkundig Gereformeerd in Woerden.
In Nederland werd pas sinds het eind van de jaren vijftig polio-vaccinatie
315:
toegepast.
Niet C. Boender was lid van het SGP-Hoofdbestuur, maar zijn zoon C.G.
3591374:
Boender.
De zinsnede 'die ook op landelijk niveau in de SGP een rol gespeeld had' vervalt.
375:
J. van Dijk uit hoofdstuk zes is een andere dan J. van Dijk uit hoofdstuk acht. In
het register zijn zij abusievelijk samengevoegd.
376:
M.C. Geuze moet zijn: M.A. Geuze
De alinea over de Gereformeerde Bond slaat op de in hoofdstuk vier behandelde
444:
periode tot aan het begin van de jaren 1980. Vleugelvorming sindsdien valt buiten
het bestek van dit boek. Het woord 'integratie' heeft in dit verband geen
geografische connotatie.
...
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