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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden) ontving in het najaar van 2004 van de bibliotheek van de 
Theologische Universiteit in Apeldoorn een grote verzameling preken van de 
hervormde predikant H.J. de Groot Gzn. Daarbij bevond zich een fotokopie 
van De Wekker, waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven. 
 

Bibliotheek van de Theologische Hogeschool 
 
Een collectie Kohlbruggiana 
Nadat de bibliotheek van onze Theologische Hogeschool in 1986 
verrijkt was met een omvangrijke verzameling werken, die vooral 
betrekking hadden op de Afscheiding en op de geschiedenis. van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken – de collectie-Vermeulen – 
werd in 1987 weer een belangrijke collectie ontvangen. Deze wordt 
genoemd naar de schenkers: mr. H. L. Houthoff en zijn echtgenote 
mevrouw M. M. Houthoff-de Groot. 
 Vooral door de vader van de heer Houthoff was in Amsterdam 
een groot aantal werken van en over H. F. Kohlbrugge met 
bijzondere liefde en zorg bijeengebracht, terwijl ook in de familie 
De Groot de naam van Kohlbrugge hoog werd gehouden. Ds. H.J. 
de Groot, die bekend werd als Ned.. Herv. predikant te Voorst, was 
ook zelf een geestverwant van Kohlbrugge. De eigenlijke 
verzameling bestaat uit ongeveer 400 banden Kohlbruggiana. 
Daarbij komen nog meer dan 100 werken over Kohlbrugge of van 
Böhl, Eijkman, Locher, Lütge, Oorthuys en anderen, die allen tot 
de vrienden van Kohlbrugge gerekend kunnen worden. 
 Als toegift ontving de bibliotheek daarna nog vele honderden 
preken in handschrift van ds. H.J. de Groot (1872-1941) met de 
daarbij behorende gegevens. 
 Onze bibliotheek is open, maar manuscripten en gedrukte 
werken uit een speciale collectie dienen apart aangevraagd te 
worden. Er mag niets van verloren gaan.  
Voor allen die belangstelling hebben voor de theologie en de 
prediking van Kohlbrugge, is het een zeer verheugend feit, dat de 
bibliotheek nu zoveel materiaal bezit, waarvan wij gebruik kunnen 
maken. 
 Wij zijn er de heer en mevrouw. Houthoff-de Groot te 's-
Graveland heel dankbaar voor, dat zij juist onze Hogeschool zo 
goed bedacht hebben. Al deze waardevolle geschriften worden nu 
in Apeldoorn bewaard en zijn bij ons te raadplegen én te 
bestuderen. 
J. van Genderen, bibliothecaris 
(De Wekker, 97 (1987) 8, 11 december 19 
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Van H.J. de Groot zijn geen andere biografische (bibliografische) gegevens 
gevonden dan de hieronder staande. 
 
Hij schreef (o.a.): 
Het Lam Gods : leerrede over Johannes 1 : 29b, 1901 
De vroolijke wetenschap, 1937 
Schaap en bok in één hok : keur uit de pastorale schetsen, 1938  
Van de ware christelijke actie: elf preeken over het boek Ruth en een lezing 

over den brief van den apostel Paulus aan Filémon gehouden in den jare 
1938, 1938  

Uit de middagpreek, 1939  
‘Meneer Der Mouw’, In: Opwaartsche wegen; vol. 18 (1940), afl. 5-6 (juli-

aug), 1940  
Onder de bekoring van Kohlbrügge en z’n vrienden : (de leer der 

heiligmaking), 1940  
Van een oud stadspompje, 1940 
Een lucht van wind en wolken zwart : verklaring van het boek Daniël, 1941  
Op den rand van het kerkelijk jaar, 1941  
In de gezonde apotheek, 1943 (Bron: Picarta) 
 
Daarnaast was H.J. de Groot van 1902-1919 redacteur van Ons 
Zondagsblad, Weekblad voor de Hervormde Gemeenten (Ondertitel varieert: 
1904 (N.S. jrg. 1): Christelijk Weekblad; 1907: Christelijk Weekblad onder 
redactie van Ds. H.J. de Groot te Leerdam; 1908: Christelijk Weekblad 
onder redactie van Ds. H.J. de Groot te Voorst). Het blad verscheen van 
1902-1919 en de uitgave werd in 1919 stopgezet na ruzie tussen uitgever en 
drukker enerzijds en H.J. de Groot Gzn anderzijds (Bron: BNPP HDC). 
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Plaatsingslijst  
 
 
 
De collectie bestaat uit 21 archiefdozen met genummerde preken. Enkele 
nummers ontbreken. De preekregisters zijn opgeborgen in doos 21. 
Hieronder volgt een lijst met doosnummers gevolgd door de nummers van 
de preken. 
 
1 1-200 
2 201-350 
3 351-500 
4 501-700 
5 701-1.000 
6 1.001-1.400 
7 1.401-1.635 
8 1.636-1.700 
9 1.701-1.770 
10 1.771-1.835 
11 1.836-1.935 
12 1.936-2.025 
13 2.026-2.125 
14 2.126-2.200 
15 2.201-2.280 
16 2.281-2.375 
17 2.376-2.450 
18 2.451-2.550 
19 2.551-2.645 
20 2.646-2.800 
21 2.801-2.842 
 Preekregister, vijf delen 


