Scouts in het verzet

Bert Bik

Bertus Eliza Johannes Bik is geboren op 19 december 1904 in Gouda. Hij studeerde
theologie aan de universiteit van Utrecht en het Hersteld Luthers Seminarium in Utrecht. Hij
trouwde op 16 juli 1930 in Gouda met Adriana van Essen (Gouda, 25 mei 1907 - 7 november
1990) en samen kregen zij vier kinderen. Hij was in 1930 Hersteld Luthers predikant in
Enkhuizen en in Amsterdam van 1938 tot 1948.
Bert was lid van de raad van commissarissen van de Lutherverkenners. De Nederlandse
Luthersche Padvinders Organisatie De Lutherverkenners was een padvindersbeweging van
de Lutherse Kerk in Nederland en viel organisatorisch onder de Nederlandse Lutherse Jeugd
Bond (NLJB). De Lutherverkenners werd op 5 november 1938 in Amsterdam opgericht. De
raad van commissarissen bestond uit ds. B.E.J Bik te Amsterdam, ds. R.J. de Boer te Weesp
en de heer Ph.J. Ledegang te Amsterdam. Hun werkwijze werd ontleend aan de padvinderij
en aansluiting bij De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders werd
overwogen, maar heeft feitelijk nooit plaatsgevonden.
Tijdens de oorlog was ds. Bik actief in het verzet. Ook was hij hoofdveldprediker van Gewest
II. Na Dolle Dinsdag werd hij aangesteld als commandant van de Amstelveense
Binnenlandse Strijdkrachten. Veel mensen waren verbaasd om zijn aanstelling en waren het
er niet mee eens. Hij sprak na de oorlog tijdens de begrafenis van 4 omgekomen leden van
de Binnenlandse Strijdkrachten, die op den eerste dag van de bevrijding zijn gesneuveld bij
een vuurgevecht in de Valkenburgerstraat.
In Amsterdam ontpopte hij zich tot een dictatoriale voorganger in de discussie rondom de
fusie van twee Lutherse stromingen. In 1948 wordt hij uit zijn ambt ontzet en sticht een
nieuwe Lutherse stroming, de Vrijgemaakt Hersteld Lutherse kerk, waarvan hij de leider was.
Hij stichtte daarin een kweekschool (een seminarium) en liet zich professor noemen.
Hij is overleden op 9 april 1969 in Laren. Met zijn overlijden verdwijnt de door hem geleide
stroming.
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