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6 maart 2020

In een besloten zitting wordt het rapport van deputaten kerkelijke eenheid besproken. In die zitting is het
volgende besloten:
Materiaal:
aanvullend rapport deputaten kerkelijke eenheid ‘De schorsing en het ontslag van drs. D.J. Buwalda en dr. H.M.
Mulder’ (14-02-2020).
Besluit:
1. spijt te betuigen over a. het morele oordeel, door de Generale Synode van Hoogeveen 1969
uitgesproken over het niet deelnemen aan de examinering door de lectoren drs. D.J. Buwalda en dr.
H.M. Mulder als zijnde “staking van (een deel van) de arbeid en het niet-houden van het gegeven
woord”, en “een zware zonde waarover het oordeel des Heeren komt” (Acta 1969, art. 123, met
verwijzing naar Matteüs 5:37 en Jacobus 5:12) en b. over de oproep in de brief van deze synode aan
de lectoren dat ‘zij tot erkenning van de aangewezen schuld’ zouden moeten komen (Acta 1969, art.
288), en die beide terug te nemen;
2. de al door de Generale Synode van Hoogeveen verwoorde waardering voor het werk van beide
lectoren aan de Theologische Hogeschool in het onderwijs van de taal van het Nieuwe Testament en
de talen van de kerkvaders gedurende de periode van meer dan twintig jaren uit de schaduw te halen
en in 2020 te onderstrepen, namelijk dat ‘de synode niet mag en kan voorbijgaan aan de zeer vele en
onschatbare diensten welke u als gewaardeerd lector heeft mogen verrichten aan de Hogeschool der
kerken gedurende een reeks van jaren, nadat de Here zijn kerken in Nederland had gesteld in de
vrijheid. U heeft onder Gods zegen voor uw deel mogen medewerken aan de vorming en opleiding
van onderscheidene studenten tot de dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland en
daarbuiten. De synode meent u, als lector aan de Hogeschool, geen afscheid te mogen nemen zonder
haar erkentelijkheid in dezen in alle oprechtheid tegenover u en de kerken uit te spreken’;
3. dit met de kinderen van beide lectoren te delen.
Gronden:
1. De lectoren drs. D.J. Buwalda en dr. H.M. Mulder hebben in 1967-1970 wel een daad gesteld door geen
verantwoordelijkheid voor de examinatie te nemen, maar hebben de hun opgedragen taak van het
geven van colleges nooit geweigerd. Hun schorsing door curatoren verbood hen die colleges te geven;
2. het motief van hun besluit ‘geen medewerking te kunnen verlenen bij het afnemen van de
propedeutische examina’, was hun bezwaar tegen het attestenbesluit. Dat kan als gewetensbezwaar
tegen de uitvoering van dat besluit geduid worden;
3. als de synode destijds al de sub 2 aangehaalde woorden van waardering kon uiten, past het die nu in
herinnering te roepen;
4. curatoren stelden terecht dat de lectoren volgens het reglement geen deel uitmaken van de senaat.
Toch tekende de synodecommissie in 1969 al aan dat de curatoren aanvankelijk alle docenten
uitgenodigd hadden voor een overleg over het attestenbesluit en de onderlinge samenwerking (Acta
1969, bijlage 12). Zij verwachtten dus terecht enige vorm van inspraak in het beleid van de
Hogeschool ten aanzien van de ook aan hun zorg toevertrouwde studenten.

