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Twee theologische bibliotheken in Kampen

Introductie
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat in Kampen een Theologische School van
de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk werd geopend, om precies
te zijn op 6 december 1854. Kampen was gekozen om de centrale ligging over het water was de stad uitstekend te bereiken - en om de goedkoopte: de
stad hief immers geen stedelijke belastingen. In Kampen bevond zich, naast
de zelfstandige groepering-Hoksbergen (de voorloper van de Gereformeerde
Gemeente van thans), een kleine afgescheiden kerk, die in 1852 was geïnstitueerd. Deze kerkgemeenschap was opgenomen in een landelijk verband van
kerken, dat in 1892 zou opgaan in de Gereformeerde Kerken in Nederland. De
Theologische School in Kampen was de voortzetting onder één dak van drie,
vier kleinere scholen; met de stichting werd beoogd een centrale theologieopleiding te krijgen waarbij de docenten geacht werden samen te werken aan
de vorming van aanstaande predikanten. Een goede bibliotheek was daarbij
een eerste vereiste. In onderstaande bijdrage van Wiljan Puttenstein wordt de
geschiedenis van de vorming en uitbreiding van de bibliotheek van de Theologische School (later de Theologische Hogeschool, thans de Theologische
Universiteit) uitvoerig beschreven tot op de huidige dag op het adres Oudestraat 6. De tweede bijdrage, van Geert Harmanny, beschrijft de collectievorming van de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Broederweg
15 te Kampen, gehuisvest in het Linneweversgilde aan de Groenestraat. Na de
kerkscheuring van 1944 binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland,
waaraan de naam van prof. dr. K. Schilder is verbonden, bestonden er twee
theologische opleidingen in de stad; de hogeschool aan de Broederweg moest
een nieuwe start maken voor wat betreft de bibliotheek. Thans, in het jubileumjaar - voor beide instellingen - worden beide bibliotheken gepresenteerd
in de Kamper Almanak. Dat kan intussen in een verband: er wordt al geruime tijd op allerlei terreinen goed samengewerkt. Beide bibliotheken stellen
de raadpleging van hun uitgebreide en interessante boekenbezit ook open
voor een breder publiek, ook mensen van buiten de eigen instituten kunnen
lid worden. Een rijk bezit dat wij hier graag presenteren.
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