
't WERD KAMPEN
door

J. van Gelderen

De Theologische School (1854-1864)

Een verhaal gaat over een hoogleraar in Utrecht uit het midden van de
vorige eeuw dat toen, ondanks zijn verzet, de student en maar bleven
vragen om afschaffing van het latijn als voertaal op de colleges,hij hen
plechtig aanzei, dat zij op de jongste dag rekenschap van hun handel
wijze zouden moeten geven. Hoe aardig het ook was dat de hoogge
leerde je aansprak met 'commilitones ornatissimi' (geachte strijdge
noten), toch merkte de student van dat 'medestrijders' niet veel meer
dan het 'scribatis' (schrijf maar), gevolgd door een slaapverwekkend
gedicteer uit een veelal vergeeld schriftje. De lange tijd, die het duurde
voordat het latijn als taal der geleerden geheel bij het lesgeven was
afgeschaft - in 1817 werd het eerste verzoekschrift tot afschaffing
ingediend, in 1874 kwam er vergunningafvoortaan in het nederlands te
promoveren - laat zien hoe behoudend de Universiteit kan zijn, hoe
star haar tradities, ook al staat een nieuwe tijd te dringen.
Tegen het midden van de vorige eeuw zijn er onmiskenbare tekenen dat
een nieuwe tijd in aantocht is. Tussen neus en lippen door gezegd
beleeft Nederland dan de overgangvan vroeg-naar modern-kapitalisme,
Dat vooruitstrevende Hollanders - opgewekt uit brave middelmatigheid
en zelfgenoegzame dommel - bijna zonder slag of stoot de liberale
grondwet veroverden (1848) was daar een zeker teken van. Hier en daar
brak het besef door dat de oude rijkdom bleek 'weggesmolten tot wijd
verspreide armoe' om een beeld van de historicus prof dr. L.J. Rogier
te gebruiken, Rogier die de 1ge eeuw heeft getypeerd als de tijd van
'verscheurdheden', van tegenstellingen tussen Kerk en Staat, tussen
Kapitaal en Arbeid, Geloof en Wetenschap, Kunst en Techniek.
Het verkregen census-kiesrecht bleek echter zo nauw, dat de democratie
beperkt bleef tot slechts een toplaag in de Nederlandse samenleving, De
problemen van de lagere volksklasse werden er niet minder om. De
nood van die paupers te peilen in een land dat we gerust het stempel
'onderontwikkeld' mogen opdrukken was niet iedere burger gegevendie
graagde nationale dichter Tollens nazong:

'AI zijn de bomen wit ais dons,
De grachten hard als lood,
Wat, wijfjelief, wat deert het ons,
Wijhebben warmen wijn en pons,
Wijhebben dek en brood'.
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En de Kerk in die dagen? Nu, de 'Tollenstoon' - we leven in de tijd van
de dominocratie in de vaderlandse letterkunde - werd ook bij de letter
lievende dominees wel gehoord, sentimenteel soms overslaand in een
liefdadigheidszwijmel. We onthouden ons maar van voorbeelden. Dia
kenen - daartoe in staat gesteld door de nieuwe Armenwet (l854)
trachtten zich te ontdoen van de om ondersteuning vragende honger
lijders. Plaatsvervangend werk werd verricht door mensen als 0.G. Hel
dring - pionier in barmhartigheid - en wellicht in stilte ook door
menig ander predikant, die zijn kudde had leren zien door de ogen van
de Heiland. Zo weten we b.v. van een Betuws domineetje die zijn erf
deel flink aanspreekt als hij bepaald wordt bij het weldoen der armen,
om het in Statenvertaling te zeggen: 'hun te leenen, die ons niet weder
kunnen leenen; ter maaltijd te noodigen, die ons niet weder kunnen
noodigen; en den armen het Evangelie te verkondigen', n.l. T.F de
Haan, die we in 't vervolgvan dit verhaal nog in Kampen zullen tegen
komen als docent aan de TheologischeSchool.
Het grootste kerkgenootschap hier te lande was echter ook het revolu
tiejaar 1848 gepasseerd. De kerkelijke overheid echter, door middel van
een Algemeen Reglement, stammend uit 1816, onderdeel van het bu
reaucratisch staatsapparaat van de Oranjevorsten v66r 1848 en door
familiale banden verbonden met de conservatief-politieke leiders, was
nu niet de geschikrste partij om de arme kleine lieden - van onkerkelijk
heid wastoen nog nauwelijks sprake - de nieuwe tijd binnen te loodsen,
veeleerwaren dezeherendominees en kerkvoogdenhun tegenstanders! Zo
komt er - na 1848 - een nieuw reglement voor de kerkgenootschappen
(1852) dat bepaalde dat het recht tot benoemen van ouderlingen en
diakenen en tot beroepen van predikanten voortaan zou berusten bij de
leden der (kerkelijke) gemeente, zoals dat overigensook v66r 1816 was
geweest. Van jaar tot jaar werd de invoering van dat reglement maar
uitgesteld, tot het in 1867 rechtskracht kreeg. Een kiesrecht in de kerk
voor deze gewone gereformeerde mensen die in de maatschappij maar
nauwelijks begonnen mee te tellen.
In het parlement was er een enkeling alsMr. G. Groen van Prinsterer
(1801-1876) die opkwam voor de belangen van de gereformeerden,
eertijds leden van een bevoorrechte (Staats)kerk. Maar dat was v66r
1796, toen de scheiding van Kerk en Staat werd uitgesproken, 66k al
weer gevolg van een revolutie, die van 1789. Toch zou voor Groen de
breuk met de conservatieveneerst in 1871 komen, meer en meer gaat hij
zich dan orienteren op het yolk achter de kiezers (de Kamper hoogle
raar G.M den Hartogh t 1959) promoveerde op dat onderwerp.
Spoedig na 1871 viel Groen's profetenmantel (of veldheerstuniek) op
dominee Abraham Kuyper (1837cl920) die als een klokkeluider de
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kleinen zou wekken en wijzen op hun belangen. Over de periode die we
op 't oog hebben sprak deze geweldigein de kleine nederlandse wereld:
'God zij dank! wij zijn aan die dofheid en lamlendigheid ontkomen en
er heeft zich eene periode van tegenstellingen gevormd... Er is strijd en
worsteling gekomen en een rijk leven is opgebloeid in alle richtingen'.
Niet een ieder lijdt kennelijk onder verscheurdheden... Maar voorlopig
zat onzeAbraham nog te klappen in de collegebank in Leiden, verheugd
over de 'vorderingen' van de zich als modern aandienende theologie.
Ja, ook de bevolking van de vaderlandse collegebanken en de weten
schappers raken betrokken bij de veranderingen. Hoe langzaam echter
zoiets als democratisering van het onderwijs doordringt kunnen we wel
afleiden uit de aantallen studenten: in 1830: 1444 op een bevolking van
3 miljoen, in 1850 slechts 1082, in 1880: 1404 en in 1900 (er zijn
intussen 5 miljoen nederlanders): 2816. Minstens zo leerzaam is de ver
deling van de studenten over de diverse studierichtingen: tot ongeveer
1875 is 40%jurist, in 1861 is 1/3 theologant, met een steeds scherper
wordende daling voor deze sector der wetenschappen en een gestage
groei bij de wis- en natuurkunde, in 1900 studeert een kwart in Delft
(de voormalige Delftse Academie was in 1864 omgezet tot Poly-techni
sche School). Dat alles bij steeds strakker wordende toelatingseisen voor
de Universiteit.
Nog wat cijfers: aantal theologie-studenten, verdeeld over de (toen
malige) onderwijscentra in 1868: Leiden: 52, Utrecht: 180, Groningen:
34. Kampen, niet meetellend in de officiele statistiek: 68. Totaal aantal
gymnasiasten in 1860: 1817, in 1865 gedaald tot 1214, maar dit onder
invloed van weer een teken van de nieuwe tijd, n.!. de opkomst van de
H.B.S., in 1863 in 't leven geroepen door J.R. Thorbecke, de liberale
bouwer aan een nieuw Nederland. De H.B.S. die grote verwachtingen
wekte niet in 't minst bij de in Kampen geboren letterkundige prof
Johannes van Vloten (1818-1883): 'Ik zie, kort en goed uitgedrukt, in
onze hoogere burgerscholen het heilzaamste tegenwigt tegen de ver
ouderde godsdienstlessen ook der meest moderne catechisatiekamers'.
En, in 't voorbijgaan gezegd, al deze nieuwigheden werden voorlopig
betaald van de baten die Indie ons opleverde.
Maar nog even gesproken over de v66rtijd: wat moest je anders dan
theologie studeren als je literair was aangelegd of je was arm en moest
leven als kas- of beursstudent? Door middel van de theologiestudie kon
je je emanciperen en met de letterkunde kon je wegvluchten uit je ambt
en bediening, romantische stichtelijkheden debiterend, meer predikend
over de genoeglijkheden van de huiselijke haard dan over het lijden van
de Messias.
Ook het oude, klikspaanachtige studentenleven valt uiteen. Het is of het
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nieuwe 'gazlicht' 66k nieuw licht laat vallen op je ploert (huisbaas), je
levensgedrag, de inhoud van je studie, ja alles. Een enkeling onder de
studerenden ontdekt de werkelijkheid van de vele niet-bevoorrechten.
Wat blijft er eigenlijk over van een mooie academiestad als b.v. Leiden,
als je daar de hogeschool met haar personeel zou wegnemen? Toch
immers: de stedelijke raad met een legertje bedeelden?
En Kampen? Waar in diezelfde tijd (december 1854) de Algemene
Theologische School der Afgescheidenen - non-conformist en in kerke
lijk Nederland - als een venijnige splinter (naar het beeld van dr.
eN Fehrmann) in het liberale vleeswasgedrongen?Neen, collegesin 't
Latijn vormden hier geen struikelblok. Veeleer moeten we zeggen dat
door gebrek aan tradities in de begintijd veel moeilijkheden werden
veroorzaakt. We moeten dus de eerste jaren van de met moeite en na
veel onderlinge verdeeldheid en als bij toeval in Kampen terechtgeko
men opleidingsschool voor predikanten van de Christelijke Afgeschei
dene (Gereformeerde) Kerk niet overvragen.
Neen, geen pretentie over wetenschappelijke theologie, eerder een te
ruggrijpen op een vorige eeuw om weer (te zeer verduisterd toch) tot
een 'gereformeerde richting' te geraken. Alhoewel, de synode van 1857
beveelt de bestudering aan van gereformeerde theologen, maar vergeet
Calvijn, de reformator daar onder te noemen! Almet al riekt het er wel
naar dat men bezig is om met wetenschap van gisteren de problemen
van vandaag op te lossen, ook al kunnen we instemmen met het oordeel
van de Amsterdamse deurwaarder l.A. Wormser in een brief aan Groen:
'Indien de Afgescheidenen zich met de Wetenschap bemoeijen kunnen
zij niet stil blijven staan'. Nu zullen dan de drie, vier kleine opleidinkjes
saamgesmolten worden tot een, men kan gaan werken aan een meer
verantwoorde vorming voor de aanstaande dienaren des Woords. Tot
zelfs in Leiden werd dit streven gesignaleerd: de Kerkelijke Courant van
1856 maakt melding van de inwijdingsrede van dr. J.J. Prins over de
academische opleiding tot de Evangeliedienst, waarin deze zich 66k
beroept op de Afgescheidenen, die 'nadat zij zich eenige jaren hadden
vergenoegdmet handwerkslieden en andere ongeoefenden als leraars, in
hun belang wijselijkzijn overgegaantot het stichten van eener soort van
godgeleerde school, opdat het hun voortaan niet ontbreke aan meer
onderlegde en beschaafde voorgangers'.
Aan die school is er geenofweinig afstand tussen docent en student zoals
elders, neen een vertrouwelijke omgang, waarbij van alles met betrek
king tot de theologie ter sprake kon worden gebracht, een vrijheid die
sommigen doet vrezen dat de geest van het 'demokratismus' (1848) naar
Kampen is overgewaaid en hen doet vragen om meer patriarchale ver
houdingen onderling. En eindelijk, maar niet in de laatste plaats, zou-
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den de toekomstige voorgangers van de smalle gemeenten niet extra
gevoelig zijn voor de noden en behoeften van de werklieden, boeren
arb eiders en mensen uit de lagere stand, uit wier midden zij zelf immers
grotendeels stammen?
Nieuwe tijd, dat is: sociale ellende, ontwortelde levens, vervreemding
van de godsdienst, maar het beduidt ook: opbouw, kritiek, dienst
van de zijde van de kerk, met name van die kerken ontstaan sinds
die eerste akte van Afscheiding van oktober 1834 uit protest
tegen de liberale besturen en de reglementenkerk, uit protest tegen
de geest van de tijd, waar de leidslieden wel verdraagzaamheid
predikten maar 0 zo graag de grenzen van die verdraagzaamheid lieten
samenvallenmet het welbegrepen eigenbelang.
Dat er overigensvelerlei motief meespeelde om zich van het Hervormd
Kerkgenootschap van 1816 af te scheiden blijkt ook weI uit de menig
vuldige twisten die uitbraken toen men probeerde zelf in een kerkver
band samen te leven en dan natuurlijk volgens oud, goed vaderlands
kerkrecht. Maar een ding is toch weI duidelijk: hier was een sociaal
zwakke bevolkingsgroep bezig te leren leven vanuit eigen overtuigingen
naar eigen geweten. Men werd ook weI gedwongen om op eigen benen
te staan. Voor deze vrije kerken waren er geen uitkeringen uit de staats
kas meer. Vervolgingen, boetes, verbieden en uiteenjagen van samen
komsten, gevangenschap,spot van de zijde van dorpsgenoten, verachting
van het weldenkende doeI der natie doen ons denken aan moderne
dictaturen, maar weIver weg.
Slechts een zevental goed-opgeleide meest jonge, predikanten waren
voor de vervolgde groepjes verspreid over het gehele land, beschikbaar.
Op een in 't geheim - uit vrees voor de overheid - gehouden synode
(Amsterdam 1836) maakte men bepalingen over de opleidingen van
nieuwe predikanten, dat 'gevorderd zou worden ervarenheid in de
Hebreeuwsche en Grieksche talen, mitsgaders kennis van de beschou
wende en dadelijke Godgeleerdheid' enz., 'alleen als de nood der ker
ken het vorderde en andere buitengewone gaven des geestes dit wettig
den zou men het examen in de talen achterwege laten'.
En de nood was groot, studieuze dominees kweekten hun"eigen leer
lingen, een plattelandsrector gaf wat bijlessen latijn, een 'bekeerde' Is
raeliet zorgde voor het hebreeuws en klaar was Kees. Of je deed het
helemaal zelf en leerde een flinke Catechismus uit je hoofd. He1e
schooltjes ontstonden en deze werden nu bij besluit van de synode van
Zwolle (juni '54) overgebracht naar ons boerenstedeke aan de IJssel.
Kampen, vanwege de (vermeende?) goedkoopte op de groslijst geko
men van mogelijkeplaatsen om de gecentraliseerde opleiding te vestigen
haalde de eerste prijs. Behalve de goedkoopte speelde tijdens de her-
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haalde stemmingen ter synode natuurlijk mee dat in alle andere opge
voerde plaatsen 6f een opleiding reeds was of een goede predikant stond
zodat wellicht een bepaalde richting zou gaan overheersen en aanleiding
zou geven tot hernieuwde twisten en scheuringen en niet tot het besef:
het zijn vele gaven doch het is een Geest. AIleen Groningen en Zwolle
hielden het lang tegenover Kampen uit, de Groninger predikant Dijk
sterhuis hield zelfs vast nadat het besluit reeds lang gevallenwas, hem
was ter ore gekomen dat Kampen helemaal niet zo goedkoop was. Een
aktie onder de verzorgers der School (uit elke provinciale synode een)
had geen succes, synodebesluiten worden niet zo gemakkelijk terugge
draaid. Maar altijd bleef het: is Kampen nu wel de geschikste plaats
voor onze School, straks Hogeschool, en aangezien overplaatsingen toen
en nu nogal kostbaar zouden uitvallen bleef het: Kampen.
Een stadje als Kampen beleefde in deze jaren minder goede tijden. Had
er in het garnizoensplaatsje (800 militairen) een betrekkelijke welvaart
geheerst, woonden veel rijke families binnen haar veste - de vrijdom
van stedelijke belasting was een trekpleister - was het wegennet ver
beterd, het verkeer te water toegenomen, had er zich wat industrie genes
teld, waren de behoeftigen beleefd en sti!, thans was er een kentering.
De IJssel verzandde, de spoorlijn werd via Zwolle aangelegd, de huren
en kosten voor het levensonderhoud stegen, er was geen werk voor
allen.
Daarbij kwam nog dat de cholera asiatica in Nederland heerste en it) de
loop van 1854 zijn tol eiste in Kampen: 200 slachtoffers. De jaarwisse
ling 1854-1855 bracht felle stormen en een strenge winter, onder het
vee heerste longziekte.
De toestand van het armenwezen was kommervol, aldus het verslagvan
B. en w., de bestrijding der verpaupering was veelal een zaak van parti
culiere liefdadigheid. De gemeentelijke overheid richt een gaarkeuken
in, sticht een pensioenfonds voor stadsarbeiders, fulmineert tegen het
schoolverzuim als gevolg van de kinderarbeid en juicht de oprichting
van 'de blauwe knoop' toe. De diaconieen van de kerken en de syna
goge, een vrouwenvereniging, (Phil. IV vs 13), Het Nut, de vrijmetse
laarsloge 'Le Profond Silence' lenigden de ergste nood. Natuurlijk waren
er armenscholen, armenhuizen en ook een Huis van Bewaring.Kampen
telde onder ruim 12.000 inwoners zo'n 30 geregistreerde bedelaars,
vrouwen en kinderen werkten in de kousen-, calicot- en sigarenfabrie
ken. Hoe de toestanden waren in al die fabrieken kan men lezen in de al
bovengenoemde verslagen vanB. en W. aan de gemeenteraad, aIleenhoe
het was in enige 'groote Cigarenfabrijken' blijft onbekend: de fabrikan
ten weigerden tot 1861 opgave te doen. Politiek was de situatie ook
verward, het liberale kamp, dat de touwtjes in handen had was onder-
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Ds Helenius de Cock (1824-1894), zoon van de "Vader" der Af
scheiding van 1834 ds Hendrik de Cock van Ulrum (1801-1842). Was
de eerstepredikant vande ChristelijkeAfgescheiden Kerk vanKampen
tot hij docent werd aande TheologischeSchool (1854). .
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ling verdeeld, het leven van de toenmalige burgemeester Wttewaallvan
Stoetwegen werd er door verbitterd (in zijn ambtswoning wonen thans
enige studenten). 1854 had wel nieuw licht gebracht van engelse olie
lampen naar 'gaz', het verkeer ondervond evenwel hinder van de opge
broken straten. In 1878 kwam het tonnenstelsel, in 1886 waterleiding
in Kampen. Na 1856 kwam er verbetering in de economische toestand,
het gemeenteverslagvermeldt haast juichend, dat de armoede bijna tot
de gewone grenzen is teruggekeerd. De Bazuin - weekblad ten bate van
de hogeschool - ziet als oorzaak van de gunstiger tijden de baten die
Nederland vanuit Oost-Indie binnenstromen, maar voegt hier waar
schuwend aan toe: 'Wat doen wij met de prediking van het Evangelieen
de slavernijdaar?'
Een eenregelig berichtje onder de Nieuwstijdingen van de Kamper
Courant meldt de vestiging van de School, terwijl een advertentie in
hetzelfde blad op 5 december had aangekondigd dat de opening zou
plaatsvinden in het kerkgebouwtje aan de Hofstraat, de plaats van sa
menkomst van een van de vrije kerkjes van Kampen: de gemeente van
D. Hoksbergen, man van het eerste uur, maar apart blijven staan, vorm
de er nog een.
'V66r twintig jaar in druk, thans vrede' sprak curator ds. De Moen (een
voormalig arts). Een nederige Theologische School, zonder glans of
grootheid was als onder de vleugelen der stad gevestigd,aldusDeMoen
en zich richtend tot het Gemeentebestuur: 'Schat dit naar waarde...
terwijl gij en uwe kinderen er zelfs de vruchten van zult kunnen pluk
ken'.
Simon van Velzen (1810-1896), als eerste rector doet het nog eens
dunnetjes over. Hij beveelt, na als man van art. 36 der Ned. Geloofsbe
lijdenis zijn eerbied voor de (stedelijke) overheid te hebben betuigd de
School in gunstig aandenken en bescherming aan. 'Met den zegen des
Heeren zal zij ook voor de inwoners dezer stad een goeden invloed
kunnen hebben. Toen ik den laatst verloopen avond het gejuich langs de
straten hoorde (Sinterklaasavond immers v.G) kwam de gedachte bij mij
op: mogt de menigte die z66 juicht, mogten zij; die nu slechts in zinne
lijke genietingen hun vermaak stellen, leeren zich in den Heere te verblij
den... daartoe worde ook onze School bevorderlijk'. Van Velzen had ge
sproken namens zijn mededocenten: de grijze Tamme Foppes de Haan
(I791-1868), die we al eerder tegenkwamen, geleerd en hoogst merk
waardig, Anthony Brummelkamp (1811-1887) een pedagogisch talent,
man van evangelischemildheid en met een pen gedoopt in humor, en de
jongste van het stel: Helenius de Cock (1821-1894) tot nu toe predi
kant te ... Kampen.
De docenten verdienenf 1200,- per jaar aanvankelijk en dat betekende
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geen vetpotten! De colleges werden aan huis gegeven (elders gebeurde
dat ook weI, begrijpelijk met die aantallen studenten), in 1857 krijgt
men een ruime zaal aan de Nieuwstraat tegen een huur vanf 100,- per
jaar, een zaal waar overigens constant gebrek aan verse lucht was. Op
31 october 1855 wordt een dankstond gehouden dat de Heer de ge
meenschap heeft gespaard voor de cholera, doch eind november be
zwijkt een veeibelovend student aan de gevreesde ziekte: de 22-jarige
Klaas Mussche. Begin november van datzelfde jaar worden door de
curatoren de eerste examens afgenomen. Drie kandidaten worden afge
leverd aan de kerken: Wijenberg,Rederus, Groeneveld.
Het latijn komt hier weI even om de hoek kijken: Wijenberg,die geexa
mineerd catechiseermeester in de Hervormde Kerk was en nu overging
tot de Afgescheidenen was in staat met docent Van Velzen het hele
examengesprek in die taal te voeren! Ais predikant zou Wijenbergeen
vertaling van Calvijn'sInstitutie leveren. Ook stond in die eerste tijd een
project op stapel om de gereformeerde belijdenisgeschriften opnieuw
uit het latijn te vertalen en ging later een vertaling van Calvijn's Com
mentaren van start. Een en ander vriendelijk gestimuleerd door Simon
van Velzen jr. (1835-1913) beginnend uitgever en drukker (later lid van
de Tweede Kamer voor de A.R.P.), daarbij gesteund door z'n neefje
(hun moeders waren gezusters De Moen) Anton Brummelkamp jr.
(1839-1919) een jongeman die als schoolknaap reeds aan het ontbijt in
't latijn converseerde en later een mooie biografie van zijn vader zou
leveren.
Via de drukpers, zo was de mening van Anton B. traden de mannen
van-naam en van de grote theologie de Kamper leskamer weIbinnen, hij
meldt: 'Wij laten al die mannen voor onze jongelingen optreden. Een
Doedes met zijn leer aangaande God en de Theol, Encyclopedie, een
Van Oosterzee met zijn dogmatiek en praktische godgeleerdheid, vooral
een Strauss met zijn vraag: Hebben wij nog godsdienst? een Scholten
met zijn geschiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte, een Kuenen met
zijn inleiding, een Tiele met zijn geschiedenisder godsdiensten, die allen
en zoveel meer naast of tegenover onze Kalvijnsen,Witsiussen of Bra
kels, zij zijn op onze colleges geen onbekende grootheden. Zij dienen
ons en wij wederleggen of stemmen hun toe en zoo ergens dan is te
Kampen gelegenheidtot ontwikkeling'.
Calvijn kwam dus duidelijk wel om de hoek kijken; dat de synode in
1857 meer de Gereformeerde theologen uit de 17de en 18de eeuw op
somt zal weI een concessie zijn aanDe Haan, die een grote voorkeur had
voor de oude en g6dzalige werken, vol vet en merg van waarheid, waar
uit leraars zelf nog wel iets kunnen leren uit die tijd die we gewoonlijk
aanduiden als 'NadereReformatie'.
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Uit een boek van een filosofe uit 1771 werd logica gedoceerd door De
Haan en als Van Velzen een nieuwere preekmethode wil gaan onder
wijzen maakt de nestor allerlei bezwaar, zijn klachten vervat hij in een
uitgebreide nota aan Curatoren. De meeste bezwaren maakt de grijsaard
echter tegen de richting van ds. Brummelkamp 'van welke hij weI eens
gezegdheeft, dat die met tien jaren weI algemeenzoude zijn, in de kerk
of onder de studenten en leden der gemeente; van welke ds. Van Vel
zen, weI eens tot mij zeide, dat wij er voor zorgen moesten, dat dezelve
niet de overhand verkreeg'. Ging Brummelkamp maar naar Amerika,
was zijn wens. Uit alles blijkt dat in deze jaren de geestvermogens, de
gave om personen van zaken te onderscheiden vanDe Haan, die in zijn
gezin in die tijd juist tobde met 'ongelovige' zoons, afnam. Niet aIleen
studenten zonden een lang en goed gemotiveerd protest tegen de steeds
gebrekkiger wordende onderwijsmethodes van de oudste van hun do
centen, ook vanuit de kerken werd er op aangedrongen hem met emeri
taat te zenden. De synode van Hoogeveen in 1860 nam hiertoe het
besluit, zelfs een klasse in het Arabisch en Chaldeeuws mocht hij niet
houden, hoewel zijn - nog weI door hem zo geplaagde coUega's
voor hem ter synode hadden gepleit. In zijn woning aan de Graafschap
bleef De Haan studenten ontvangen, graag gaf hij nog raad en bijles tot
hij in 1868 stierf.
Enkele cijfers geven nog meer kleur aan het geheel.
Uit Arnhem van de School van ds. Brummelkamp - met een eigen kas
die eerst in 1863 geliquideerd zou worden - kwamen een vijftiental
studenten, uit Groningen, van de Opleiding van ds. De Haan, maar
aanvankelijk gesticht door de vader der AfscheidingHendrik de Cock
(1801-1842) een dertiental, dan zijn er de leerlingen van WolterA. Kok
uit Drenthe: zes, van broer Frederik A. Kok komen er drie en dan zijn
er nog wat nieuwelingen. Het zijn de zonen der eerste Afgescheidenen -
misschien moesten ze als kleine knaap op wacht staan als er een 'ver
boden' bijeenkomst werd gehouden of hoorden zij met spanning de
verhalen der vromen uit die eerste dagen van vervolging- of ook men
sen, volwassen geworden en nu aansluiting zoekend bij deze-onafhanke
lijke kerken (een 'promotie' van onderwijzer of catechiseermeester tot
dominee was ook niet te versmaden), soms zijn het avonturiers en
gelukzoekers.
Van de 150 0) ingeschrevenen in de eerste tien jaar haalt 60% de
eindstreep: het kandidaats- tevens preparatoir examen, d.w.z. de kandi
daat was gelijk proponent en kon een plaats begeren onder Afgescheide
nen. Vijf jaar was de studieduur, meest verdeeld in drie jaar voorberei
dende en twee jaar theologische lessen, was je wat bekwamer of had je
een betere vooropleiding dan studeerde je toch vijf jaar, maar dan wat
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meer theologie! De kerken hadden evenwel veel predikers nodig: in
1849 waren er 40.308 afgescheidenen, in 1859: 65.728 en in 1869:
107.123, in 1889: 189.251.
Toen dan ook Van Velzen het voorstel deed om na het emeritaat van
De Haan de dogmatiek in een cursus van drie jaar te behandelen, moes
ten de curatoren toch de voorkeur geven aan De Cock als dogmaticus,
die kon dogmatiek geven in een jaar. Een ander idee van Van
Velzen, om n.l. de 'bolletjes' onder de studenten bij het onderwijzen te
betrekken strandde door gebrek aan financiele rniddelen.
De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de studie lag op 24 jaar, de
meesten hadden dan ook al een ambacht beoefend: van diamantzetter
tot koekbakker, maar meest in de agrarische sector. Toch was zeker
30% van geboorte stedeling, leverden de vier noordelijke provincies
(waar de Afscheiding het meest verspreid was) de meeste roepingen, nl.
57% en kwam 6% van over de grenzen.
Een reglement werd uitgevaardigd door de curatoren met allerIei niet
onaardige bepalingen, zoals: 'om de drie maanden verschijnt ieder stu
dent voor het collegievan Docenten, ten einde zijne bezwaren of verIan
gens hun kenbaar te maken...' Kasstudenten werden in het bijzonder
vermaand goed zichzelf te onderzoeken en de kosten goed te overreke
nen, met ±f 250,- per jaar moesten zij zien rond te komen. Ret inschrij
vingsgeldbedroeg aanvankelijkf 52,-.
Met elkaar spreken, van elkaar leren kon je ook op de vrijdagavond
krans, die in september 1857 van start gingop aandrangvan de Curato
reno Daarvoor had zowat iedere docent een groepje rond zich verza
meld, hetgeen de broederlijke eenheid ook al niet bevorderde. De ge
zamenlijke kring bleek een heel waagstuk. Een der docenten was voor
zitter, een student (de zg. praetor) was secretaris. Zaken van algemene
en ook huishoudelijke aard werden besproken, les- en preekrooster
doorgenomen en opgesteld (studenten vervulden de woensdagavond
beurt in de kerk van Kampen), de houding bepaald tegenover de Kam
per kerkeraad (die graag op de stoel van curatoren ging zitten) en tegen
over de Kamper bevolking, wier rechtzinnig deel met argusogen (waar
over straks meer) en wier bovenlaagmet een welwillendeminachting de
zaak bekeek. Om beurten werd er poesie en dialektiek bedreven (maar
natuurlijk waren er de haantjes-de-voorsten en de bedeesden), werd er
geimproviseerd en gereciteerd ('grappen en klugten van algemeen en
wereldsch geloof' klaagt De Haan), ook vierstemmiggezongen, dat het
een lieve lust was. Z6 zelfs dat na een jaar de curatoren aanmaanden
zich vooral te oefenen in de praktijk der Godzaligheid.
Voortaan werd ten besluite - nog even snel - een stukje gelezenuit een
'olde schriever'. Ret baatte weinig, na nog meer klachten kwam in
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oktober 1859 het einde van deze unieke vorm van gemeenschapsberaad:
de curatoren hi even de kring eenvoudig weer op! Minder officieel ble
yen de lieflijke vrijdagavondbijeenkomsten echter bestaan, notulen wer
den er toen niet meer van gemaakt.
Allerlei was er intussen ter sprake gebracht: met elkaar was doorgepraat
over de nadelen van Kampen als studiestad (resultaat: de zaak komt ter
synode 1857), of over de verhouding tot de cultuur (men richt - initia
tiefnemers beide neefjes - een leesvereniging op met de typerende
naam: 'Voor Verstand en Hart'), de anti-revolutionaire richting in de
politiek is ter discussie (de dominee-politicus komt hier om de hoek
kijken: training voor onder meer de komende schoolstrijd!). Verder
geeft de door Groen als geniaal bestempelde AfgescheideneA. van der
Linde uit Amsterdam, voorlichting over de vrijdenkersvereniging 'De
Dageraad' (zelf zou hij als professor in Berlijn en als vrijdenker eindi
gen), wordt er doorgepraat over de kerkelijke situatie in Zuid-Afrika
(immers de penningmeester van de School ds. D. Postma van Zwolle is
daarheen gezonden om onder meer te bekijken hoe er geevangeliseerd
zou kunnen worden onder de zwarte bevolking van dat werelddeel),
geeft de heer Bloch een boeiend overzicht van de zending onder de
joden in de grote steden, wordt er een correspondent aangesteld voor
buitenlandse contacten (Schotland, de Hollanders in Amerika, stam
verwanten in Zuid-Afrika), kortom een bont geheel van aktiviteiten
ontrolt zich voor ons oog.
Zo was er volop leven, maar langzamerhand werd het wei wat inge
snoerd door regels en verordeningen. Maar studenten blijken ook in
Kampen studenten te zijn vooral als ze door karakter of aanleg probe
ren eens buiten de eigengroep te kijken. Ook voor hen geldt het woord
van die Afgescheiden dominee Jan van Andel (zelf studerend in Kam
pen van 1857-1861): 'Nooit is de bloem schooner dan bij het eerst
ontluiken van een knop: nooit de mensch als student. Dan toch werkt
de geest, het immer zich bewegend leven, zich met machtigen drang uit
de windselen der overlevering los, om zichzelf te worden'. Hij wil niet
zijn de echo van zijn tijd of van het verleden, want dan wordt hij nooit
de man die zijn eeuw begrijpt en een der banen is, langs welke de
mensheid de ontwikkeling der toekomst tegemoet wandelt. Maar om
zover te komen: 'Hij ziet de groote denkers tot de nevelen der myste
rien opkiimmen, en duizelt; hij hoort de onsterfelijke zangen van den
voortijd aanheffen, en staat verrukt; hij ziet de majesteit des kiassieken
levens en de pracht der afgewerkte vormen, en buigt het hoofd; hij
staart in den afgrond van het kwaad des maatschappelijken levens, en
beeft; hij overziet den reusachtigen omvang zijner eigene onwetenheid,
en wanhoopt'. 'Men dicht het studentenleven enkel vreugde toe: ten
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onrechte; slechts zijn buitenzijde is licht gekleurd; en zelfs uitgelaten
gejoel is dikwijls niet anders dan de terugwerking van den overspannen
geest'.
Sornmige mensen houden over het studentenleven er weI een andere
mening op na. Een Kamper briefschrijfster uit 1858, die onbekend blijft,
'omdat ieder haar weI kent' (behalve wij dan), bindt de kat de bel aan
en schrijft: 'Eerst wijken zij af in het leven en dan in de leer. Om zulke
leeraars behoeven wij ons niet af te schijen'. In de venijnige regeltjes -
en proeven we daarin soms een honderdjarig oordeel van de
Kamper-in-het-algemeen over de 'stoedenten'? wordt ons een kijkje ge
gund in een studentenleven dat toch weI op vele punten gelijkenis ver
toont met dat der universiteitssteden. De aankomende dominees gaan
naar het 'konsert', naar de herberg ('over de bruge' weliswaar), maken
'plezierrijsjes', schreeuwen op straat, nemen naar de 'Boekverkooping'
de wijnfles mee, kortom gedragen zich als komedianten. Een toneeluit
voering (met als gebruikelijk in die dagen, mannen in de vrouwelijke
rollen) geeft een scherp conflict met de kerkeraad (waarover straks nog
meer). En alles is begonnen met de komst van een jongeman, een speelt
de hoofdrol. Ons kattebelletje begint zo:
'Nadat meheer Evenhuis hier is zijn de goejen met hem verlijd'. En wij
die aanvankelijk geneigd zijn te denken: Ei, ei, gaan ons toch afvragen:
'Wie is die Evenhuis? '
Op deze vraag geeft ds. Jan van Andel een uitgebreid, teder en gevoelig
geschreven antwoord in Zalsman's Jaarboekje voor het jaar 1873.
Ret geheel is opgedragen aan Pieter Lanting, een gemeenschappelijke
vriend. Van Andel, Lanting en Evenhuis, een drietal jonge student en
toen Kampen overbevolkt scheenmet 'late' roepingen.
In 1837 geboren in een Afgescheidenmilieu uit Groningerland 'had het
leven zich vroegtijdig voor hem ontmaskerd. Met bijtende tanden had
hij zich den laatsen droom uit de oogen weggewasschen'. 'Wat hem
griefde weten wij alleen', schrijft vriend Jan, die vervolgens wel laat
uitkomen dat de 'Ievenswonde' niet alleen een bijtend sarcasmeen felle
hartstocht opriep, maar ook het intellect van onze Simon staalde. De
weinige intimi konden genieten van de meerderheid van zijn geest en
van zijn vriendschap, 'de zachte, de vrouwelijke zijde zijner persoonlijk
heid'. Na lessen gevolgd te hebben bij de praeceptor van het Gronings
Gymnasium (dr. Kan) liet de begaafde Simon zich inschrijven als stu
dent in de Oosterse talen aan de Groninger Universiteit. Hoewel hij
genoot van de filologie (examens waren cum laude) wordt hij toch
a.h.w. met de haren gesleept naar de theologie. Maar de theologie van
de eenvoudige Kampenaren bevredigde hem niet, reproductie en repris
tinatie is zijn oordeel daarover. En dan de verwarde situatie in de vrije
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kerken! Aan zijn vriend VanAndel schrijft hij: 'Die twee richtingen! de
woorden van mijn vroegeren leermeester: 'de afgescheiden kerk heeft
geen toekomst' zouden ze misschien ook waarheid bevatten? Ik weet
het niet, maar om die reden is het juist des erger voor mij. Twijfel.
Uitersten. De eene: kwijnend, oudwijfsch, de andere: koortsachtig over
spannen tot dolzinning wordens toe, stijfhoofdig, hard, afstootend. Er
zijn, het is waar, ook andere elementen voorhanden, maar sterk ge
noeg? ' en: 'Soms krijg ik eenige hoop dat onze kerk werkelijk eene
kerk is, i.e.w. dat ze bezielend, christelijk leven wekkend, op onzenatie
zal kunnen inwerken!'
Evenhuis wist heel goed: 'dat zoo de Afgescheiden kerk niet in zich op
neemt beschavingselementenharer eeuw (waarin zij toch feitelijk leeft)
ze in het niet zal blijven steken, een secte worden'. Om het nog anders
uit te drukken het was de worsteling om het rechte bewaren en om de
echte voortgang.
Wij achteraf zouden het z6 willen formuleren, dat de toekomst voor de
Afgescheidenen kerken juist daarin lag, dat zij aan een onderliggende
groep in de toenmalige nederlandse samenlevingeen identiteit verschaf
teo Ook de Theologische School was een belangrijke emancipator: jon
gens 'handwerkslieden en ongeoefenden' die aan de universiteiten geen
kans zouden hebben verder te komen kregen hier hun vorming.
Maar terug naar Simon Evenhuis. VanAndel merkt op, dat hij door zijn
levensverdriet enerzijds te sterk is om zich met de bestaande toestand te
verzoenen en aan de andere kant te zwak zich een nieuw leven te
scheppen. Zo blijft het een zoeken en tasten. 'Waarheen? Amerika? In
dat land van geldschrapers, boomhakkers en slavenhouders, naar dat
sectennest van de wereld? Nein! ' Ook zweeft hem voor de ogen om als
soldaat te gaan in de strijd die in Duitsland woedt, hij dorst naar daden.
Het wordt Bonn. In dat kleine duitse universiteitsstadje gaat hij college
lopen bij Johan Peter Lange, een vriend van VanOosterzee, de Utrecht
se hoogleraar. Men kent hem spoedig, in elke Kneipe kan men horen
zingen:

'Aus Holland ist gegangen
Nach hier der kleine Piet
Zu folgen Peter Lange
In Wort und That und Schritt'.

Curatoren en docenten schrijven hem bezorgde brieven, niet alleen
vaderlijk bezorgd om zijn zwerven in de boze wereld met zijn vele
verleidende geesten, maar ook bezorgd dat dit talent verloren zal gaan
voor hun kerken. Een 'bolletje' als hij hebben zij broodnodig! En ... hij
komt terug. VanAndel: 'Niet in den donder der veldslagen,maar in het
harpgeklank des evangelieswas de rust. Hij zag de blinkende hoogte der

223



goddelijke liefde, waarvoor de arendsblik der bespiegeling zich deemoe
dig neigt. Toen predikte hij Christus in de kerk zijner vaderen'.
Na een verzoening met de kerkeraad van Kampen, die aanvankelijk ge
weigerd had hem een attestatie te geven, dient hij verschillende kerken.
In Friesland kon hij niet erg aarden, terwijl in Heusden een poging te
komen tot een vereniging met de Kruisgezinden (een andere groep ker
ken uit de Afscheiding van 1834 voortgekomen) mislukte. Maar hij
vindt hier zijn gade: Mien Duijser. Een kindje sterft jong. In De Bazuin
leren we zijn spitse pen kennen in enkele felle artikelen tegen 'Roomse
praktijken'. 2 Juli 1867 preekt hij voor het laatst, een ziekte van enkele
maanden sloopt hem. Als predikant van Tiel, dertig jaar oud overlijdt
hij, in een advertentie van de kerkeraad 'trouw en ijverig' bevonden.
'Het geheim zijner individualiteit is hem ontsluierd' herdenkt Van
Andel.
Wij blijven nog even in Kampen, nodig moet de verhouding tussen
School en de smalle gemeente van Kampen ter sprake komen.
Van de groep-Hoksbergen had zich in het najaar van 1850 een klein
aantal (17 manslidmaten en 2 weduwen) losgemaakt, met de begeerte
weer in kerkelijk verband te komen met andere Afgescheidenkerken na
een tienjarig isolement. Met medename overigens van een gedeelte van
de diakonie-kas en de boeken der administratie. Een poging tot een
schikking te komen met de 'vrienden' (zo staat het in de notulen) van
de gemeente vanHoksbergen stuit af op het verzet van deze voormalige
boer die over de gang van zaken een boekje vol ongezouten taal het
licht doet zien, te onwaardig om te beantwoorden naar het oordeel van
de nieuwe groepering.
Zo kon er ook niets komen van de zo gewenste samenwerking om te
komen tot het stichten van een eigen lagere school, terwijl het toch juist
Hoksbergen was geweest die al heel vroeg de noodzaak had aangewezen
om eigen scholen in het leven te roepen: 'De schoelen bint net zoo
bedurven as de karken en zollen wie er uit blieven, maar sturen onse
kienders der henne? ' Toch kwam die school er weI in Kampen, vooral
ook door de krachtige aanpak van de nieuwe predikant: Helenius de
Cock, die in januari 1852 het beroep naar de kleine groep in Kampen
had aangenomen. De gemeente groeide vrij snel, vooral na de komst van
de Theologische School, nu hun 'domineer' professor was geworden
kwam er een regelingdat de docenten ook voorgangersvan de gemeente
Kampen zouden zijn, de stad werd in vier wijken verdeeld. Zo had men
goede predikers en het yolk stroomde toe, uit de Hervormde Kerk
vooral, maar ook van Hoksbergen (na diens dood in 1870 ging het
grootste gedeelte over). Minderjarigendie over wensten te komen moes
ten toestemming hebben van hun ouders en ook werd goed gelet of

224



niet de diakoniekas teveellokaas was. Rond de kerk was een brede rand
van belangstellenden, in een tijd dat er nog slechts een twintigtal eigen
belijdende leden was, vierde men met een zeventig mensen het Heilig
Avondmaal: gasten uit de Hervormde Kerk! Zoiets doet een gewoon
gereformeerd mens wilt vreemd aan zoals meer in de kleine kerk van die
dagen, het blijkt dat er een grote verscheidenheid was van opvattingen
in het kerkelijk leven. Wat we niet of nauwelijks te weten komen uit de
letterkunde van die tijd, hoe het gewone yolk leefde, wat haar noden
(en zonden) waren, leren we nauwkeurig uit kerkeraadsnotulen. Waar
de dichters en schrijvers blind voor waren of niet over wilden of durf
den schrijven ('t Victoriaanse tijdvak breekt spoedig aan) wordt ons
duidelijk uit kerkelijke archieven.
De komst van een vijftigtal nieuwe manslidmaten, hetgeen ongeveer een
verdubbeling inhield, was voor de kerkeraad een bron van moeilijk
heden, waarbij we gerust mogen stellen dat dominees-in-spe nu niet het
gemakkelijkste volkje zijn in de kerk,
De docenten verkeerden in een merkwaardige dubbelpositie, als kerke
raadslid (bij toerbeurt voorzitter), als docent (en dan verantwoording
schul dig aan curatoren en synode) en soms als vader, als je eigen zoon in
de kroegen liep of erger of lid was geworden van de Kamper Rederij
kers. Dat laatste was minder erg - op zich zit daar geen kwaad in is hun
oordeel - maar ja een kerkeraad kan daar anders over denken, de
rederijkers zijn maar losbollen en gevaarlijke lieden in hun ogen.
Voortdurend was het een in bescherming nemen van de pupillen tegen
een te bekrompen geest van inquisitie, de karikatuur van een heilige
voorzichtigheid in het omgaan met elkaar. De onderlinge moeilijkheden
- Brummelkamp en Van Velzen waren nu ook niet bepaald in alles
eensgezind - dreigden ook het leven van de gemeente te verstoren, op
gezette tijden gaven de docenten uiting aan hun verlangen ontheven te
mogen worden van hun kerkelijke diensten, gaarne wilden zij zich be
perken tot hun eigenlijke opdracht: de vorming van predikanten. 't
Wordt voor aIle partijen maar beter dat Kampen een eigen predikant
weer krijgt. Na een aantal stemmingen wordt docent Van Velzen beroe
pen. In de kerkdienst van 6 december 1863 - in het teken van de
verjaring van de School - deelt de beroepene mee te moeten bedanken,
reden voor de toenmalige praetor der studenten WillemDoorn hun
leermeester daarvoor dank te zeggen in een gezellige bijeenkomst op
maandag. De nieuwe dominee wordt de in alles singuliere WillemH Gis
pen (1833-1909) die een kleine tien jaar in Kampen bleef.
Destudenten vormden evenwel geen bedreiging voor de armenkas, het
Schoolreglement bepaalde dat, mocht een student (eventueel met zijn
gezin) tot armoede vervallen, hij niet ten laste kwam van de kerk van
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Kampen, maar aan de gemeente waar de student oorspronkelijk thuis
hoorde.
Hoewel overigens in dit geval terecht tegenover de diakonie van Kam
pen, kon het in de kerk toch gemakkelijk een middel worden zich van
de lastige armen van elders geboren, maar om werk of wat voor reden
ook naar de stad getrokken te ontdoen. Onderling zetten de studenten
nu een kas op om minvermogenden in hun midden te steunen, het
kerkzakje lieten ze maar voorbij gaan als dat rondging voor de diakonie.
Ge begrijpt het (zoveelste) conflict. De studenten moesten het onder
spit delven.
Nu zat het wat raar met de armenkas van Kampen. Ze bestond aanvan
kelijk n.!. niet! Er waren wel armen, ze werden ook bedeeld, maar er
bleef over. Onder het motto (geleverd door docent Brummelkamp,
maar ook hier yond hij zwagerVan Velzen tegenover zich) dat de eerste
Christengemeente ook alles in een beurs hield, werd het overigevan de
diakonie in de algemene kas gestort (moest het kerkgebouw niet nodig
uitbreiding ondergaan?).
Tegen deze manipulaties rees verzet van de nieuwgekozen diaken Wil
lem Ruys. Hij doet het voorstel een fonds te vormen om daaruit b.v.
betere huisjes te kopen voor de armen en ook weefgetouwen ed. om-de
werklozen onder hen verder te helpen, dus meer structurele maatregelen
om de armen vooruit te helpen. Kennelijk wasmen daar in Kampen nog
niet rijp voor, het bleef bij kleding en voedsel ~ hoe belangrijk overi
gens ook! ~ voor de armen. Toen eind 1858 Ruys naar de Haarlem
merrneerpolder vertrok raakte zijn voorstel in het vergeetboek.
Geen gevaar voor de kas, had men toch genoeg last van die knapen en
mannen! Ze zitten te lachen en gniffelen (liefst met ongekamde haren)
als een hunner de woensdagavondbeurt vervult, alsDe Haan preekt (weI
drie uur lang) blijven sommigen weg, ze krassen rare woorden op de
banken en maken de dienstmeisjeshet hoofd op hoI, bij het uitgaan van
de kerk zingen ze uit aile macht, kortom vele eenvoudige gelovigen
raken geergerd. Het toppunt is weI het optreden van dieEvenhuis, een
nachtbraker, die gearmd met zijn vrienden over straat zwerft, je hoort
niets dan kwaad en ijdelheid van hem. Kun je zo iemand nu weI een
attestatie geven om zich voor te bereiden tot het examen om predikant
te worden? Op de kerkeraad geroepen geeft Evenhuis duidelijk te ken
nen dat hij niet de speelbal wenst te worden van de luimen van de
kerkeraadsleden, zij zijn ook Petrus en Paulus niet, hij kan toch niet
helpen dat zij volslagen verstoken zijn van cultuur, hij houdt zich maar
bij het oordeel van docent Van Velzen, die b.v. in toneelspelen een
goede oefening ziet voor de toekomstige kanselredenaars.
Maar de woorden zijn hem weI in drift ontsnapt, straks vanuit Bonn
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biedt hij excuses aan, excuses die grootmoedig worden geaccepteerd. Zo
zat men erg nauw op elkaar die School en die Kerk, eigenlijk net zo
nauw als in die kleine huisjes waar de student en als katten op 't spek
gebonden zaten van 't gezin van hun babbelachtige hospita's met hun
dochters en dienstmeisje. Ais dan ook de laatste student van voor-de
School-er-was,is vertrokken en na de mislukking van een gezamenlijke
kring van docenten en studenten gaan de heren denken aan een eigen
vereniging, waarin ze zelf hun vorming ter hand willen nemen, eigen
vorming en die van de nieuwelingen, die bleven komen. En dat is dan de
klassiekegrond om een studentenvereniging op te richten: hoe beinvloe
den we de nieuwkomers. In het najaar van 1863 vindt alles z'n beslag,
dertig zijn ervoor, elf ertegen, eerst in 1866 wordt er genotuleerd en in
februari 1873 een naam aangenomen: Fides Quaerit Intellectum.
Detijd, dat ieder student gelijke rechten had, is dan ook voorbij, wel
heeft men zich geernancipeerd van bevoogding door kerkeraad en cura
toren maar om zich het juk op te leggenvoor een studentenorganisatie
oude-stijl met haar rang en stand, haar clubjesgeest en introvertie, ge
heime verenigingen en geheime drijfveren: zo vinden we in de corres
pondentie van Abraham Kuyper - nog in de HervormdeKerk tot 1886
- brieven van een student, straks predikant, die haarfijn uit de doeken
doet hoe er werd gedacht en wat door wie werd gezegd in Kampen en
de Afgescheidenkerken!
Dit laatste was wei in de toekomst kijken, immers de Christe
lijke Gereformeerde Kerken (zo geheten na de verenigingin 1869 van de
Christ. Afgescheidenen en Kruisgezinden) smolten in 1892 samen
met de door Kuyper uit de Hervormde Kerk geleide Dolererenden en
vormden zo de Gereformeerde Kerken in Nederland.
En onze vraag uit het begin: hadden die vrije kerken en die dominee's
uit de mindere stand meer oog voor de nood van het grootste deel van
de Nederlandse bevolking? Zeker, daar was dominee Cees (v.d. Oever)
met zijn kerk, weeshuis en school onder de paupers levend in de sub
urbs van Rotterdam, zeker werd krachtig gestimuleerd om in tijden van
economische nood te emigreren, zeker konden de diakonieen van de
kleinere kerken vaak doeltreffender hulp bieden, maar toch kunnen we
ons niet aan de indruk onttrekken dat orthodox in de leer nog niet
altijd wil zeggensociaal bewogen zijn!
Ds. Gispen uit Kampen drukte het in 1869 zo uit:
'Daar zijn onder de orthodoxen schatrijke en doodarme menschen, en
het staat bij allen vast, dat de Heer beiden gemaakt heeft. Maar wie
noemt al het misbruik dat van deze leer gemaakt is en wordt, om den
armen broeder maar arm te houden?'
Er waren dominees-armoedzaaiersen welgesteldepredikanten 60k cinder
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de Afgescheidenen en deze laatsten hadden makkelijk praten als ze
beslist geen gebruik wilden maken van geld uit de Staatskas om z6 hun
onafhankelijkheid veilig te stellen.
Er waren hulpbehoevenden en kerken die goed rond konden komen
66k onder de Afgescheidenen. Men leze hierover in de stu die van de
Kamper hoogleraar dr. J. Plomp, 'Zo zongen de ouden'. De houding van
de Christelijke Afgescheidenen (Gereformeerden) tegenover het aan
vaarden van overheidsuitkeringen aan de kerken, Kok, Kampen 1972.
En dat alles gold binnen de eigen kring. Watmet de achtergeblevenen in
de Hervormde Kerk, wat met de steeds groter wordende stroom van
moderne arbeiders, mensen in een nieuwe maatschappij die hen be
geerde als loonslaven, waren ze ook kostbaar in de ogen van kerkmen
sen?Van de studenten moet nog meer gezegd worden dan het zich
opsluiten in eigen kring tegen het eind van de door ons beschreven
periode: op 13 november 1861 vond de oprichtingsvergaderingplaats
van een Zondagschoolvereeniging,
Nu moet men bij het lezen hiervan niet schokschouderen, Zondagschool
betekende toen een groot deel van het jaar bezig zijn met honderden
kinderen, soms zeer jong al opgenomen in het arbeidersproces, uit de
straatjes en steegjes van Kampen, ze aan het denken zetten en proberen
iets voor hen te betekenen in hun vaak miserabele omstandigheden.
Ook staan Kamper studenten aan de bakermat van menig jeugdvereni
ging in den lande, dat waren jongelingen die zich niet allereerst bezig
hielden met de beginselen en eigen kring (dat kwam pas in de tijd van
Vonkenberg tegen het eind der eeuw), neen, maar met een stuk evange
lisatiewerk en praktische hulp, weI degelijk legde men verband tussen
evangeliserenen maatschappelijk werk zoals ook de diakonie een inter
nationaal tintje had. In de door ons beschreven periode brachten de
(arme) kerkmensen van Kampen o.m. geld bijeen voor slachtoffers van
overstromingen op de Molukken en voor oorlogsslachtoffers in Syrie.
Na honderd jaar zijn onze vragen nog wel actueel en hebben meer en
meer een internationale dimensie gekregen.Het studentencorps (althans
dat aan de Hogeschool Oudestraat-Koornmarkt) bestaat nog slechts op
papier. Hoe is het met de solidariteit? En welke is de plaats van universi
teit en hogeschool temidden van een veranderde wereld? of ook: heeft
de theologie nog iets eigens te zeggen, heeft het nog zin theologie te
studeren? Wantwelhebben, ondanks Van Vloten, de h.b.s.-en van Thor
becke, de catechisatie-kamers niet uitgebannen, toch zal men ook nu
niet toe kunnen met wetenschap vangister.
Maar zoals de toekomst van de Afgescheiden Kerk daarin lag dat men
bezig was ~ en niet voor een gering deel door middel van de Theologi
sche School in Kampen ~ van slavenmensen te maken, mensen zoals ~
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naar hun diepste overtuiging - bedoeld door de God en Vader van hun
heiland Jezus Christus - zo zal de theologie van nu en de kerk van nu
en de student van nu bezig moe ten zijn met wat zwak is in deze
wereld en met wat zich ten koste van anderen sterk maakt.
Of dat lukt hier en nu is een ander verhaal.

Dit artikel is een bewerking en een aanvulling van een aantal schetsjes uit het
Officiele Orgaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken in
Nederland, Oudestraat 6, Kampen.
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