
In memoriam Douwe Jan Buwalda (1907-1987) 

Douwe Jan Buwalda (1907-1987) werd in 1946 benoemd tot lector in het nieuwtestamentisch en 

oudchristelijk Grieks aan de Theologische Hogeschool (opgetreden 20 oktober 1946). Hij was ook 

docent klassieke talen aan het Gereformeerd Gymnasium te Kampen. Hij studeerde klassieke talen 

aan de Vrije Universiteit en was leerling van H.J. Pos. Deze regelde voor sommige studenten een 

studieperiode in Duitsland. Buwalda studeerde rond 1935 een semester in Berlijn en een in Freiburg 

im Breisgau.1 

Het gezin Buwalda woonde op Jan van Arkelstraat 59 te Kampen. Op 22 november 1940 houdt 

Buwalda een referaat over Religie bij de Stoa ‘waarbij hij uiteraard deze filosofie en het christendom 

tegenover elkaar stelt in absolute antithese. De problematiek zal bij Buwalda heel zijn leven centraal 

staan’.2 De confrontatie met het nationaal-socialisme staat, evenals bij Dam, op de achtergrond. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam Buwalda de plaats van leider van het verzet in de stad in. Hij 

coördineerde het bezoek van verzetsstrijder Frits Slomp die onder de schuilnaam ‘ouderling van 

Zanten uit Dordrecht’ voorlichting gaf over het calvinistisch recht van verzet.3 Buwalda was zelf actief 

in het verzet als districtsleider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers.4 In 1943 

hield hij een publieke lezing over de ‘nationaal-socialistische religie’. Hij werd gearresteerd, maar 

werd in juli 1944 door de Duitsers vrijgelaten.5 Na de oorlog bezocht Frits de Zwerver opnieuw 

Kampen, door Buwalda geïntroduceerd als ‘de kaperkapitein van vroeger’ (6 maart 1946).6 

Hoe betrokken hij was bij de leerstellige kwesties die de Gereformeerde Kerken verdeelden en tot de 

Vrijmaking geleid hadden, blijkt uit zijn Open brief aan dr. H.N. Ridderbos, gedateerd Kampen 15 april 

1945. Hij eindigt deze open brief met de wens: ‘Moge de zegen des Heeren zoo zijn over de 

Gereformeerde Kerken van Nederland dat zij, in eenheid met elkander en met allen, die den Heere 

Jezus Christus naar het Woord gelooven en Hem liefhebben, waarlijk zoeken naar herstel van 

hetgeen er in den bezettingstijd gescheurd en gebroken is. Het zou bewijzen dat we iets hebben aan 

onzen doop’. En tekent met ‘uw broeder in Christus, D.J. Buwalda’.7 Samen met zijn collega H.M. 

Mulder publiceerde hij de brochure Wat heb ik aan mijn Doop? Daarop reageerde Ridderbos met een 

Antwoord aan de Heeren D.J. Buwalda en H.M. Mulder (20 juni 1945). Daarin nodigt hij het tweetal 

uit voor een ‘openbaar godsdienstgesprek’ onder leiding van hun predikant ds. Lindeboom. 

Als lector voor het nieuwtestamentisch en patristisch Grieks werd hij door het studentencorps Fides 

Quadrat Intellectum hartelijk begroet: ‘Wij kenden U reeds. Uw naam was onder ons sinds lang 

bekend. Wij weten dat gij U in het kerkelijk conflict niet hebt geschaamd om te getuigen voor 

waarheid en recht in de zaak van Christus’ kerk. Wij weten dat gij in den strijd tegen den bezetter U 

gedragen hebt op een wijze zoals het aan een goed vaderlander en een getrouw christen betaamd. 

En daarom is het geen holle phrase wanneer wij U zeggen zeer verheugd te zijn nu gij Uw arbeid 

onder ons mocht beginnen’.8 Door de jaren heen zou hij vooral het evangelie naar Lucas en diens 

boek Handelingen lezen. Voor het patristisch Grieks werkte hij steeds opnieuw alle geschriften van 

de Apostolische vaders door. Naast zijn werk aan het Gymnasium en de Hogeschool trad Buwalda na 
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de oorlog ook toe tot de redactie van het tijdschrift Stijl, Gereformeerd Cultureel Maandblad en 

verzorgde de rubriek literatuurkritiek en geschiedenis.9 

Kort voor zijn overlijden publiceerde Buwalda in Opbouw een serie van vijf artikelen over de 

Gnostiek.10 Op 14 april 1987 overleed hij in zijn woonplaats Bilthoven. Het ‘in memoriam’ in hetzelfde 

blad, geschreven door M. Siesling, is in feite een weergave van Buwalda’s werk dat hij typeert als ‘de 

eer van God de Schepper in de creatuurlijke werkelijkheid’.11 
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