
IETS OVER DE HISTORIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ANKEVEEN 

IN DE NAOORLOGSE PERIODE

VANUIT HET PERSPECTIEF VAN PIETER VAN WALBEEK

Het onderstaande is geschreven naar aanleiding van plannen om de ontstaansgeschiedenis
van de PKN gemeente de Graankorrel op schrift te stellen. De hervormde gemeente te
Ankeveen is in deze PKN gemeente opgegaan. In de bijdragen over de hervormde gemeente te
Ankeveen kwamen talrijke historische onjuistheden voor, waarbij veel bedrog, list en fraude
‘gladgestreken’ werd. ‘Verzoening’ kan pas plaatsvinden, wanneer er iets te verzoenen is,
niet wanneer alles bij voorbaat gladgestreken is. 

1. Een gemeente als de hervormde gemeente van Ankeveen maakt deel uit van de hervormde
kerk in Nederland. Vanuit de reformatie in de 16  eeuw heeft de hervormde kerk eende

belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Maar in de 20  eeuw is de kerk inste

een crisis gekomen vanwege de onvoorstelbare wreedheden, die in twee wereldoorlogen zich
vanuit het ‘christelijke Europa’ voordeden. 
De gevolgen van deze crisis laten zich binnen en buiten de kerk in de naoorlogse periode tot
op de dag van vandaag voelen (vandaag: herdenking begin WO I!). Een markant punt hierbij
is dat de ‘Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en kerk’ met een financiële
afkoopsom de laatste banden tussen kerk en staat in 1983 doorgesneden heeft. Eigenlijk is in
dat jaar 1983 het einde gemarkeerd van de hervormde kerk als een instituut in de Nederlandse
samenleving, terwijl daarna de kerk zich manifesteerde als één van de vele religies in de
wereld, zoals Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme etc. Opvallend is dat in hetzelfde
jaar 1983 mijn intrede als pastoraal medewerker in de hervormde gemeente te Ankeveen
plaatsvond (intrede eind november 1982, begin werkzaamheden 1 januari 1983). Vele malen
heb ik het belang van deze gebeurtenis in gesprekken in de gemeente (binnen en buiten de
kerkenraad) ter sprake gebracht. Maar ik heb niet het gevoel dat het historische belang
hiervan echt doordrong.
Nederland is hierbij - vergeleken met landen als bijv Groot-Brittanië (Anglicaanse kerk),
Duitsland en de Scandinavische landen (Lutherse kerken) - als het ware een ‘gidsland’.
Nergens is de scheiding tussen kerk en staat zo radicaal doorgevoerd als in Nederland. Dat
zou - mits goed verstaan! - de Nederlandse samenleving zeer ten goede kunnen komen!

2. In het overwegend rooms-katholieke dorp Ankeveen werd in de naoorlogse periode vrij
snel duidelijk dat een zelfstandige hervormde gemeente te Ankeveen onhoudbaar was.
Daarom is in 1954 met de hervormde gemeente ‘s Graveland een combinatiegemeente
gevormd (zie bijlage I - pag 7). Deze combinatiegemeente heeft nooit goed gefunctioneerd.
Van het begin af aan was de kerkvoogdij van Ankeveen speelbal van de kerkvoogdij van ‘s
Graveland, waar baronnen en jonkheren de dienst uitmaakten. Hoezeer de kerk als instituut
een onderdeel was van ons nationale bestaan wordt duidelijk in het gegeven, dat tot 1954
(1951: nieuwe kerkorde!) de kerkvoogdij van ‘s Graveland vanuit haar ontstaan in de 17de

eeuw gevormd werd door het polderbestuur (dus: baronnen en jonkheren!). En bij het
beroepen van een nieuwe predikant (ds P.F. Th Aalders) moest in 1975 (vóór de wet van 1983
- zie punt 1) de kerkenraad zich nog wenden tot het ministerie van financiën voor een zgn
‘handopening’. Opvallend is dat bij mijn komst in Ankeveen - op het kruispunt naar de
nieuwe wet van 1983 - men mijn positie niet binnen de kerk regelde, maar twee algemeen
juiridische overeenkomsten opstelde, waarin geen enkele verwijzing naar de kerkorde
aanwezig was. (zie bijlage II- pag 8 - 13). 
Als opvolger van emeritus ds Henk Aalbers, die in een reeks van vele emeriti (met enkele
onderbrekingen) als ‘bijstand in het pastoraat’ de rol van predikant van Ankeveen vervulde



werd ik eind 1982 als ‘bijstand in het pastoraat’ aangesteld om na mijn huisartsenbestaan het
mogelijk te maken mijn theologische studie af te ronden. Ongeveer 1985 was dit geschied,
waarna mij door ds de Jong (provinciaal kerkbestuur) duidelijk gemaakt werd, dat men
verwachtte dat wij naar een grotere gemeente zouden vertrekken. Omdat de
beroepsverandering van ons gezin veel energie gevraagd had, wilden wij graag nog een aantal
jaren blijven, waarin wij nadrukkelijk gesteund werden door de kerkenraad. Om mijzelf
weerbaar te maken tegenover de hogere kerkelijke instanties heb ik mijn kerkordelijke positie
onderzocht, waarbij ik op talrijke onregelmatigheden in de combinatiegemeente ‘s Graveland
/ Ankeveen stuitte. Dit heeft geleid tot tal van bijeenkomsten van kerkeraden, waarbij ds de
Jong als provinciaal kerkelijk bestuurder een sleutelrol vervulde  (zie bijlage III, pag 14 - 38).
De onregelmatigheden bestonden o.a. uit fraude met het rijkstraktement (775 gulden per jaar),
dat bij aanwezigheid van een bijstand in het pastoraat door ‘s Graveland aan Ankeveen
overgemaakt moest worden. Na 1962 is dit (met bluf van de kerkvoogd in financiële
problemen, jonkheer Roël?!) niet meer geschied. De onregelmatigheden waren van dien aard,
dat het provinciale kerkbestuur zich gedwongen zag medewerking te verlenen aan iets wat zij
eigenlijk niet wilde: de opheffing van de predikantsplaats in de combinatiegemeente ‘s
Graveland / Ankeveen en de vorming van twee nieuwe predikantsplaatsen in ‘s Graveland en
in Ankeveen (zie bijlage IV, pag 39 - 45). Merkwaardige voorwaarde van het provinciaal
kerkbestuur was wel, dat ik 2800 gulden salariskorting opgelegd kreeg. Terwijl het vermogen
van de kerkvoogdij vanwege het zuinige beleid van de hr. Bouter in de loop der jaren steeg
van ruim 84.000 gulden in 1983 tot ruim 124.000 gulden in 1997 bleef de salariskorting
gehandhaafd (zie bijlage IX, p 70). 
Misschien wel dankzij dit geringe salaris is na de bevestiging als predikant in juni 1986 met
het bewind van de kerkvoogd J. Bouter (bijgenaamd ‘de koning van de kerk van Ankeveen’)
voor ons een relatief rustige periode aangebroken, die tot het overlijden van de heer Bouter in
2001 geduurd heeft. Verschillende malen bracht de heer Bouter dit als volgt in een formule
onder woorden: ‘niet verdienen, maar dienen’. Initiatieven van mijn kant om meer leven in de
brouwerij van de kerk van Ankeveen te brengen werden vanwege de gehechtheid aan de
kerkelijke traditie in het vertrouwde instituut met enig wantrouwen bejegend. De gehechtheid
aan de kerkelijke traditie van de oudere generatie van de heer Bouter en anderen kwam
duidelijk voort uit de wetenschap van de historische rol, die de hervormde kerk als instituut
tot de tweede wereldoorlog in Nederland vervuld had. Na het overlijden van de hr. Bouter in
2001 kwam de naoorlogse generatie aan de macht in de kerkvoogdij. Voor hen was de kerk
als instituut niet zozeer maatgevend, maar de kerk als factor op de religieuze markt. De
kerkvoogd Quak bracht dit in het stuk ‘Arbeidsvoorwaarden ds. Van Walbeek / pseudo-
werknemerschap’ met betrekking tot de huurwaarde van de pastorie goed tot uitdrukking met
de volgende zin (zie bijlage V, pag 46 - 47):
Vanwege de beperkte werktijd is de gemeente niet verplicht ds van Walbeek een ambtswoning
aan te bieden, maar in dat theoretische geval bij te dragen dmv ‘de vergoeding gemis
ambtswoning’ (3996 : 4 = 999 euro / jaar). In datzelfde theoretische geval zou de pastorie in
de markt kunnen worden verhuurd, met aanzienlijke opbrengsten. In dit verband is in de
huidige situatie dus sprake van een ‘dure voorganger’. En in het verleden zijn er afspraken
gemaakt dat ds van Walbeek tot aan het einde van zijn diensttijd de beschikking zou kunnen
hebben over de pastorie. 
Een dergelijke zin markeert de overgang van de vooroorlogse generatie van de hr. Bouter, die
in de traditie van het kerkelijke instituut een dergelijk zin nooit geschreven zou kunnen
hebben, - naar een naoorlogse generatie, die zich op de (religieuze) markt meent te bevinden.
Hoe de bijbelse verkondiging (met haar religie-kritiek!) een einde maakt aan een religieuze
markt wordt op een geestige manier verteld in Handelingen 19, 23 - 40. Hetzelfde kunnen we
in een andere samenhang zeggen van de wijze waarop in het eerste millennium de ‘markt’ van
de goden van het antieke Rome met de ondergang van het Romeinse rijk verdween. Dat aan



het begin van het derde millennium de kerk zich opnieuw op een markt meent te bevinden is
op z’n minst opmerkelijk. De gevolgen van deze gang van zaken heb ik aan den lijve
ondervonden. Niet meer de vraag wie God is en wat Hij teweegbrengt, de vraag hoe de Bijbel
uitgelegd moet worden én de vraag hoe dit in concreet kerkelijk beleid vertaald moet worden
- niet meer die vragen staan centraal, maar de vraag hoe de kerk op de religieuze markt kan
standhouden. Achteraf is de strijd van de laatste jaren te verklaren uit het gegeven, dat men
het beleid niet meer uit de centrale vragen van een belijdende kerk liet voorkomen, maar uit
financiële (religieuze) markt omstandigheden. Zelf heb ik (afkomstig uit een welgesteld
artsenmilieu) pas in de kerk ervaren hoeveel macht iemand met geld kan uitoefenen. 
Tot welke uitwassen de markt (ook de religieuze markt) in staat is maakt de hr. Quak
duidelijk, wanneer hij na de koop van ons huis in Kortenhoef in 2004 een brief schrijft aan de
kerkvoogdij, waarin hij zichzelf meldt als mogelijk nieuwe huurder van de pastorie (zie
bijlage VI, pag 48). Tot in 2014 is de pastorie na ons vertrek eind 2004 (ingang pensioen eind
2005) eigenlijk nooit meer normaal bewoond. Zij verkeert in deplorabele toestand, die
achteraf als het ware alle verwikkelingen over de bewoning van de pastorie vertegenwoordigt. 

3. Wanneer iemand de bovenstaande twee punten tot zich heeft door laten dringen, kan hij of
zij de vraag niet ontlopen wat iemand bezielt om zijn huisartsenpraktijk op te geven en
predikant te worden. Het antwoord moet zijn dat voor mij in toenemende mate de medische
wetenschap in haar uitwassen een religieuze functie kreeg. Mensen in nood hebben geen
enkele verwachting meer van kerkelijke instituten, maar hebben al hun hoop gevestigd op de
medische wetenschap. Binnen grenzen is dat natuurlijk gerechtvaardigd, maar voordat je het
weet wordt de medische wetenschap een grenzeloze religie. En zoals bij alle religies gaat het
menselijke aan religies ten onder. Hoezeer de medische wetenschap mensen ziek maakt in
plaats van geneest: daarover kan ik vele smartelijke verhalen vertellen (zie ook de
bovenmatige groei van de onkosten van de zorg, die echt niet alleen de toegenomen medisch
kennis representeert, maar ook de ongebreidelde medische consumptie, waarop miljarden
bezuinigd zou kunnen worden zonder dat de zorg aan kwaliteit inboet; integendeel - de
kwaliteit zou bij minder medische consumptie zelfs verbeterd kunnen worden).
In dit verband heeft de reformatie van de 20  eeuw met de theologie van Karl Barthste

(‘Religion ist die Angelegenheit des gottlosen Menschen’) en van K.H. Miskotte en Frans
Breukelman mij geleerd hoe gewichtig de religie-kritische functie van de bijbelse
verkondiging is. Daarbij was mij tijdens mijn huisartsenbestaan al duidelijk, dat de afgoden-
kritiek van Tenach (= oude Testament) in 2000 jaar ‘christendom’ eigenlijk nooit
gefunctioneerd heeft. Zo werd na een kortstondig avontuur in een universitair
huisartseninstituut (ook al geen prettig werk-klimaat!) en na een studie filosofie (doctoraal-
fase) het besluit genomen om theologie te gaan studeren om predikant te worden.
Bij dit besluit speelde het inzicht van Frans Breukelman een rol, die stelde dat de gemeente
dankzij de  natuurwetenschap heilzaam niet meer in staat was om de bijbel (en met name
Genesis 1) als een natuurkunde boek te lezen, zoals in de protestantse traditie gebruikelijk
was. Hetzelfde kan gezegd worden van de historie-wetenschap: dankzij deze wetenschap kan
de gemeente een bijbeltekst niet meer lezen als direct verslag van een historische gebeurtenis.
En tenslotte kan hetzelfde gezegd worden van de gedragswetenschappen: dankzij deze
wetenschappen kunnen bijbelteksten niet meer gelezen worden als directe verslagen van
‘religieuze ervaringen’. Tot welke rare, vreemde en absurde gevolgen een dergelijke
leeswijze leidt, die ik tot mijn verdriet in vele kerkelijke kringen van links tot rechts ben
tegengekomen, laat de parodie op ‘het leven van Jezus’ van Monty Python zien: ‘The life of
Brian’.  
Zo was het oogmerk van mijn beroepsverandering: de natuurwetenschappen (in de meest
brede zin- dus ook de medische wetenschap, de historische wetenschap en de
gedragswetenschappen - ) niet uitleggen binnen het kader van een of andere filosofie, maar



binnen het kader van de bijbelse verkondiging, waarbij de wetenschappen tegelijk beroofd
worden van het risico om een religie te worden. Een voorbeeld van een studie in deze geest,
die tijdens mijn 1/4 aanstelling in Ankeveen ontstaan is, draagt als titel: ‘Calvijn, Barth en
Newton: geloof als wetenschap van het gericht’ (zie Bijlage VII, pag 49 - 65).  
Helaas bleek het vrijwel onmogelijk om dit oogmerk met gemeenteleden (ook met
universitair geschoolde gemeente leden) te delen. Wanneer ik iets in een dergelijke richting
ter sprake bracht, keek men mij meestal met wat glazige ogen aan. Achteraf besef ik hoezeer
men in de kerk geneigd is óf vanuit een vastliggende traditie te denken (‘rechts’, die bijv. aan
Calvijn vasthoudt ) óf vanuit de aanpassing van de traditie aan moderne omstandigheden
(‘links’, die met Newton rekening wil houden). Dat met het opnieuw formuleren van de
traditie déze overlevering opgewassen zou zijn tegen alle filosofieën en ideologieën, ook die
van de moderne tijd, - dát lag buiten het gezichtsveld. Wat in het ‘kerkelijke leven’ wel
voortdurend in het gezichtveld lag, was de onvruchtbare polarisatie tussen ‘links’ en ‘rechts’.
Begin jaren tachtig was het de gemeente te Kortenhoef (ds Abma!), die hopeloos
gepolariseerd werd. En in de jaren negentig gebeurde hetzelfde in ‘s Graveland (ds Offringa
versus ds Balke). Achteraf verbaas ik mij erover hoe al deze hopeloze polarisaties wel alle
aandacht kregen, terwijl mijn inspanningen om links en rechts aan de éne kant en rechts en
links aan de andere kant bij elkaar te houden nauwelijks opgemerkt werden. En achteraf
herinner ik mij hoe ik door ‘linkse gelovigen’ als ‘rechts’ werd gezien en omgekeerd.
Illustratief is de wijze waarop ik in de zomerperiode van ong. 2002 op dezelfde zondag zowel
in ‘rechts- Kortenhoef’ als in de concurrerende linkerclub voorging met exact dezelfde preek.
Alleen de liturgische inkleding was verschillend. Voor zover ik het kon nagaan, was men
zowel bij links als bij rechts ‘tevreden’. In ieder geval bracht mijn optreden geen tumult
teweeg. Zoiets laat zien hoezeer de polarisatie toch eigenlijk door allerlei niet ter zake doende
uiterlijkheden teweeg gebracht wordt. De conclusie kan niet anders zijn dan dat met het
verdwijnen van de hervormde gemeente te Ankeveen toch eigenlijk de laatste ‘normale’ niet-
gepolariseerde gemeente in onze dorpen is verdwenen. 
Toch moet volhard worden in de opvatting dat het de gemeente (en niemand anders in deze
wereld!) opgedragen is om de geheimen Gods, waarin het bestaan van alle mensenkinderen
oplicht, te verkondigen. Dat geschiedt in het vertrouwen (= het geloof) en in de wetenschap
(= objectieve wetenschap), dat de bijbelse verkondiging in elk tijdsgewricht opgewassen is
tegen de heersende filosofieën en ideologieën. Waarbij het concrete effect van de
verkondiging is dat die filosofieën en ideologieën opengebroken worden om dienstbaar te zijn
aan de openbaring Gods. Zo is bijv in de 17  eeuw - aan het begin van de moderne tijd - dede

gesloten wereldbeschouwing van Descartes op een verschillende wijze zowel door Newton
als door Spinoza gebruikt. Aan het begin van het derde millennium kan, mag en moet
duidelijk gemaakt worden dat dit gebruik is geschied in de geest van de bijbelse
verkondiging. Allereerst is hiervoor noodzakelijk een maat van en voor de bijbelse
verkondiging te formuleren. De Bijbelse Theologie van Frans Breukelman is een belangrijke
poging in die richting, die verder uitgewerkt dient te worden. Dus: genoeg werk aan de
winkel!

4. Na de uitermate onverkwikkelijke gebeurtenissen in de laatste jaren van het
predikantsschap, waarbij wij blootgesteld werden aan de krachten en machten van een
religieuze markt, werden de pastorie en de kerk voor ons gezin in toenemende mate een
onveilige plaats (zie punt 5 hieronder). Hoe moeilijk deze jaren ook waren, toch ben ik
achteraf dankbaar, dat wij daarmee toch eigenlijk gedwongen werden om het ‘erf’ van de
kerkelijke traditie, die kritiekloos in een religieuze markt eindigt, te verlaten. Om daarmee
buiten déze onveilige overlevering terecht te komen. Niet dat ik daarmee wil zeggen, dat de
overlevering van de bijbelse verkondiging mij niet meer bezig zou houden, maar alleen maar
als een overlevering, die opwekt om iets nieuws te ondernemen. Pas nu - na het pensioen - is



er zonder al die vruchteloze kerkelijke beslommeringen de rust om het studieprogramma,
zoals dat in punt 3 ontvouwd is, verder te volgen. Daarbij werd mij pas de laatste jaren
duidelijk hoezeer de geschiedenis van het tweede millennium (inclusief het ontstaan van de
natuurwetenschappen in de 17  eeuw) niet te begrijpen is zonder kennis van de geschiedenisde

van het eerste millennium. In grote lijnen kan gezegd worden, dat de verkondiging van het
Evangelie van Jezus Christus, die in het Nieuwe Testament nog streng binnen het kader van
de verkondiging van het Tenach (met de afgodenkritiek!) wordt verteld, in het eerste
millennium uitgelegd wordt met behulp van termen van de Griekse filosofie (bv. substantia,
natura, persona). Centrale gestalte in de latijnse westerse kerk is hierbij niet Augustinus (die
in zijn rijpe werk toch eigenlijk een neoplatonistisch filosoof werd), maar Boëthius, die na het
concilie van Chalcedon aan de éne kant aan de klassieke kerkelijke theologie een stem gaf
(bijv. de verhandeling De Trinitate) én aan de andere kant de Griekse filosofie gebruikte om
op originele wijze de bijbelse verkondiging te interpreteren (De consolatione filosofiae).
Centraal probleem bij Boethius - en bij alle kerkvaders en bij alle theologie tot op de dag van
vandaag - is de interpretatie van de tekst van Genesis 2 en 3. In die tekst gaat het niet om een
‘zondeval’, maar om de mens, die onverbeterlijk religieus is, die de verleiding niet kan
weerstaan om ‘als God te worden, kennende goed en kwaad’. Het lijden en sterven van
Christus is dan ook niet om de zondeval weer recht te breien (‘Christus gestorven voor onze
zonden’), maar om duidelijk te maken hoe een mens - de mens - aan religie ten onder gaat. En
waar in de Bijbel over ‘zonde’ gesproken wordt slaat dat op de neiging van de mens om
vanuit zichzelf in zijn spiritualiteit religieus te worden. De zondeval is een in de tekst
ingelezen constructie, die in de oosters-orthodoxe traditie op een kosmologische wijze is
ontvouwd, in de rooms-katholieke traditie op een historische wijze en tenslotte in de
protestantse traditie op een psychologische wijze. Tot op de dag van vandaag is dit
onderscheid kenmerkend in de verschillende kerkelijke culturen:
- in de oosters-orthodoxe traditie: het caesaropapisme met de neiging tot mystiek, die ook bij
Poetin nog merkbaar is;
- in de roomskatholieke traditie: de moederkerk, die directe relaties claimt met Petrus en
Paulus, waarbij de ‘moeder’ niet altijd te vertrouwen is (pedofiele pastors!); 
- in de protestantse traditie: de kerk , die op een ongezonde wijze de nadruk legt op het
persoonlijke geloof. 

5. Welke ongezonde effecten de protestantse  nadruk op het persoonlijke geloof heeft - met
alle risico van een kritiekloos volgen van een eigen geloofsintuïtie - , mag tenslotte duidelijk
worden uit enkele pijnlijke documenten uit de laatste jaren van het predikantsschap. Na het
overlijden van de hr. Bouter (de ‘koning van de kerk van Ankeveen’) ontstond er een
machtsvacuüm, wat tot een strijd aanleiding gaf, die voor alle partijen zeer onvruchtbaar was.
Hoogst merkwaardig was bijvoorbeeld het beleid (vastgelegd in een beleidsplan) om het
voortbestaan als zelfstandige gemeente na te streven. Iedereen, die op de hoogte was van de
naoorlogse geschiedenis van de kerk, en van de hervormde gemeente te Ankeveen in het
bijzonder kon op z’n vingers natellen dat een dergelijke beleid misschien wel vanuit een
onrealistische, ongezond en onwaarachtig geloof opgesteld zou kunnen worden, maar in de
praktijk volstrekt onhaalbaar was. In toenemende mate ontstonden er wrijvingen en
conflicten. Nogmaals: hoe pijnlijk ook, toch ben ik dankbaar dat ik daardoor verhinderd werd
om mijn (misschien wel overmoedige en narcistische) plan tot uitvoering te brengen: In
Ankeveen naast kerkelijk werk (ook na het pensioen) de kerk te laten functioneren als
multifunctioneel centrum en de gemeente Ankeveen kerkordelijk onder te brengen bij een
buurgemeente (zie Bijlage VIII, pag 66 - 70). Achteraf was het toch eigenlijk ook zeer
ongezond, dat ik vrijwel alle niet administratieve taken in de gemeente vervulde: het scribaat
en de preekregeling. Daarnaast ontstond er zowel in de administratie van de kerkvoogdij
(jarenlange achterstand) als die van de diaconie (fraude) een toenemende chaos. 



Complicerende factor bij dit alles was de constructie van een werknemersstatus om de
huurwaarde van de pastorie redelijk te laten zijn. Maar met deze constructie werd de
financiën steeds ingewikkelder, waarbij het soms wel leek of de pastorie aan de god Baäl
gewijd was (zie Bijlage IX, pag 71 - 74). In dat kader werd mijn salaris over de eerste periode
van het jaar 2004 bijgesteld. De eerste berekening van het ‘tractement januari 2004' kwam uit
op 403,87 euro, waarvan overigens traditiegetrouw slechts ongeveer 200 euro werden
uitgekeerd. De tweede berekening kwam uit op 3,08 euro, dat tot op de cent nauwkeurig werd
overgemaakt (zie p. 121 / 122). In de loop van het jaar 2004 werd de spanning opgevoerd en
ontstond een crisissfeer, die in de maand augustus culmineerde, toen in een vergadering de
toenmalige kerkvoogdij ordinaire, onbehouwen en onbeschaamde machtsuitoefening
tentoonspreidde en de administrerend diaken voor de tweede maal financieel onbetrouwbaar
bleek. Ik had de angst dat mijn bestaan als predikant in een gemeente in totale verwarring zou
eindigen (zie Bijlage X, pag 75 - 85, in het bijzonder de brief dd 19 augustus 2004, pag 83 -
85). Uiteindelijk heb ik van mijn kant een rapport opgesteld (zie Bijlage XI, pag 86 - 124 (het
rapport bevat op zijn beurt ook weer XII Bijlagen)). Over dit rapport velde het bureau
Predikanten van de PKN in Utrecht een Salomonsoordeel (zie Bijlage XII, pag 125 - 132). Dit
Salomonsoordeel van het bureau Predikanten eindigt met de volgende zin:
De Interpretatiecommissie spreekt de hoop uit dat met bovenstaande uitspraak een lang
slepende kwestie tot een goed einde zal komen en dat voor de toekomst duidelijke afspraken
worden gemaakt op de punten waarover in het verleden onduidelijkheid is ontstaan. Zij wenst
de predikant, de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters een vruchtbare verdere
samenwerking bij de opbouw van de hervormde gemeente van Ankeveen.  
Tot slot mag de vraag gesteld worden of de feitelijke afloop van de hervormde gemeente van
Ankeveen met haar ondergang en de bestemming van het kerkgebouw tot multifunctioneel
centrum, niet beter is dan de opbouw van dezelfde gemeente, wanneer
(1) - de gemeente zichzelf ziet als een concurrent op de religieuze markt, waarin hindoeïsme,
boeddhisme, islam, jodendom en christendom verschillende verschijningsvormen zijn van
dezelfde onverbeterlijk religieuze mens;
(2) - de gemeente vergeten is dat het belijden van de kerk van het eerste millennium (de zeven
oecumenische concilies) en de reformaties van het tweede millennium in de 11de, de 16de en
de 20ste eeuw een einde maakt aan elke religie;
(3) - de gemeente niet meer inziet dat religie-kritiek noodzakelijk is om de ongezonde,
ziekmakende en oorlogszuchtig verschijnselen van de christelijke religie (zie boven op p. 5
voor de drie onvruchtbare vastgelopen tradities van de oosters-orthodoxe, de rooms-
katholieke en de protestantse kerk), de joodse religie (zie de excommunicatie van Spinoza),
de Islam (zie de gruweldaden van het Kalifaat van IS in het Midden-Oosten) en alle andere
religies uit te bannen. 

Kortenhoef, zomer 2014
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