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Wolter van der Kamp, strijder 

(1913-1998)

door Conrad Vanderkamp

Onder zijn schuilnaam Adriaan van Boven schrijft de Kamper verzets-
man Wolter van der Kamp (1913-1998) zijn boek Jan Jansen in bezet gebied 
(Kampen 1946). Onder WO II - kenners in de stad Kampen is dit een van 
de bekendst geworden werken over de bezetting. Na de bevrijding wordt 
hij namens de gereformeerd-vrijgemaakten lid van de Kamper gemeente-
raad, waar hij bepaald niet onopvallend blijft. Van der Kamp emigreert in 
1955 met zijn gezin van acht kinderen naar Canada. Na de dood van Wol-
ter en zijn vrouw Dicky verdiepte hun zoon Koen van der Kamp (1940, later 
Conrad Vanderkamp geheten) zich in zijn vaders nagelaten documenten. 
Hij schreef onderstaand portret van Wolter van der Kamp, bekend Kam-
per strijder tegen de nazi’s, die later in toenemende mate streed voor zijn 
eigen religieuze opvattingen.

De archiefkasten
Meer dan dertig jaar nadat ik als jongen van 14 met ons gezin vanuit Kam-
pen naar Canada vertrok, kwam ik er voor het eerst terug. Na de vermoeien-
de reis bleef mijn vrouw achter in de mooie hotelkamer in De Stadsherberg, 
maar ik kon niet langer wachten. Op die zonnige middag liep ik de hoek om, 
de Oudestraat in. Ik was weer thuis.
Toen mijn vader Wolter van der Kamp in 1998 stierf, liet hij archiefkasten 
na vol documenten, brieven, foto’s, aantekeningen en tijdschriften. Jaren-
lang bleven ze bijna altijd gesloten, maar als executeur van mijn moeders 
testament moest ik er uiteindelijk over beslissen. Ik begon te lezen over mijn 
vaders leven in Kampen.
Een groot groen papier ligt voor mij op tafel: het programma van een feest in 
de Kamper Stadsgehoorzaal van Gymnastiekvereeniging T.O.N.I.D.O., die 35 
jaar bestaat. Het is november 1933, de vereniging is die van oud-leerlingen 
van middelbare scholen, veelal afkomstig uit de ‘betere maatschappelijke 
klassen’. De letters staan voor Tot Ons Nut Is Deze Opgericht. Het nieuwe 
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 TONIDO-lied wordt gezongen, gemaakt door de 20-jarige Wolter van der 
Kamp, oud-leerling van de hbs. De ‘meisjes’ doen dansjes met kegels, daarna 
is het tijd voor een revue over die eerste 35 jaar, ook geschreven door Wolter. 
‘Oude dames’ zingen:

 Waar blijft de vreugd van onze jeugd
 ons breiwerk en borduren?
 De jeugd van nu, wij vinden ’t cru 
 Heeft allerhande kuren.
 Dat bokst en springt, en zwemt en zingt…

Maar de jonge dames laten zich niets vertellen:

De oude tijd, die zijn we kwijt
Aan sport doet iedereen.

Wolter heeft dan ook al een komisch toneelstuk geschreven voor de padvin-
derij, waar hij voortrekker-instructeur is. Hij is antimilitaristisch én werk-
loos onderwijzer - het is crisistijd - en neigt zodoende naar het socialisme. 

Padvindersgroep ‘De Steuren’ Kampen, met Wolter van der Kamp als leider. Archief Conrad Vanderkamp.
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Op zijn revers draagt hij het ‘gebro-
ken geweertje’. Als rusteloze denker 
komt hij onder invloed van de wel-
sprekende gereformeerde Kamper 
dominee J. Overduin (1902-1983), de 
‘rode dominee’, die nadruk legt op 
sociale verantwoordelijkheid. Wolter 
van der Kamp beschrijft het later als 
‘bekering’; wordt hij toch nog soldaat, 
maar dan in het leger van Christus 
die voor hem soeverein is over alles.

Dicky van Dijk
Wolter van der Kamp is - op afstand 
- verliefd op Derkje (Dicky) van Dijk, 
dochter van de hervormde stadstim-
merman Bart van Dijk en Gerrigje 
(Garre) ten Napel. Dicky is intelli-
gent en sportief en heeft het “n bietien ’oog in ’t ’eufd”. Ze is lid van gym-
nastiekvereniging Voorwaarts, want Wilhelmina is voor het lagere volk. Ze 
wil graag verder studeren, maar wordt coupeuse op een naaiatelier. Pas na 
twee jaar durft Wolter te vragen of hij een eindje met haar mag meelopen. 
Hij vertelt haar terloops dat hij bekend is met de Zwolse romanschrijver J.K. 
van Eerbeek. Zij vindt dat interessant en zo gaat ze ook Wolter interessant 
vinden. Het wordt een liefde die zestig jaar zal duren.
Al gauw heeft Dicky haar eigen atelier, met Franse modeboeken, voor de 
voorname dames van Kampen. Ze huurt kamers op de tweede verdieping 
van het prachtige Art Nouveau-pand op de hoek van de Oudestraat en de 
Gasthuisstraat. Ze verdient goed, maar Wolter heeft nog steeds geen vaste 
betrekking, dus is trouwen onmogelijk. 
Na twee jaar verkering en twee jaar verloving schrijft hij in 1939 een smeek-
bede aan koningin Wilhelmina over de werkloosheid van zijn generatie. 
Onverwacht ontvangt hij een antwoord van een kamerheer. Hare Majesteit 
heeft ‘met innige deelneming kennis genomen’ van zijn brief, en hij is uit-
genodigd voor een bezoek aan de kamerheer. Het resultaat is een betrekking 
bij het Departement van Koloniën. Nu kunnen ze trouwen.
Een half jaar later gieren de Duitse vliegtuigen over de daken van Den Haag 
en landen de Duitse parachutisten.

Omstreeks 1936, Dicky en Wolter ergens buiten Kampen. 
Archief Conrad Vanderkamp.
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Er is niet veel werk meer op Koloniën en Wolter krijgt een andere baan, op 
het arbeidsbureau in Zwolle. Het echtpaar, met mij als baby, huurt een huis 
aan de Bovensingel in Kampen. Wolter begint een oorlogsdagboek dat in 
1946 wordt uitgegeven bij Kok, onder het pseudoniem Adriaan van Boven, 
een van Wolters schuilnamen in de oorlog. Het boek Jan Jansen in bezet gebied. 
Oorlogsdagboek van een ambtenaar omvat 460 pagina’s met bijna dagelijkse 
aantekeningen. In het begin is het dagboek nogal optimistisch: ‘Brittannia 
shall rule the skies!’ In de zomer van 1942 schrijft hij trots dat het Zwolse ar-
beidsbureau haast niemand kan vinden voor de arbeidsinzet in Duitsland. 
Later, als voor de Duitse aanval in Rusland een tweede winter begint, ziet hij 
dat ‘ook het allerlaatste kansje op een Duitsche overwinning is verdwenen’.
Toch worden de oorlogsvooruitzichten donkerder. Voorjaar 1943 schrijft hij: 
‘Een groot deel van ons volk is te beroerd en te bang en te burgerlijk om een 
vinger uit te steken.’ Nog afgezien van de NSB’ers. Verzet is voor hem een 
‘strijd op leven en dood’. In hetzelfde jaar komt de LO op gang, de Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. In de zomer van 1944 helpt de LO 
ongeveer driehonderdduizend mensen. Wolter leidt de afdeling Kampen. 

Strijdend Nederland
Dr. Roelof Jan Dam (1896-1945), rector van het Gereformeerd Gymnasium in 
Kampen, is redacteur van het landelijke illegale blad Trouw en begint samen 
met de Kamper journalist Gerrit Spanhaak (1919-2002) het blad Strijdend Neder-
land om informatie te geven over de oorlogssituatie. Wolter is een van de me-
dewerkers. Al gauw groeit de verspreiding tot honderden exemplaren in de 
regio Kampen, soms verzonden in enveloppen van het Zwolse arbeidsbureau.
Op de avond van 31 januari 1944 worden als gevolg van verraad twintig me-
dewerkers van het blad gevangengezet. Wolter ontsnapt omdat de Sicher-
heitsdienst (SD) de verkeerde Van der Kamp arresteert die algauw wordt 
vrijgelaten. Voorlopig slaapt hij niet meer thuis en in de volgende maanden 
schrijft hij de hoofdartikelen van Strijdend Nederland. Dr. Dam wordt in maart 
1945 toevallig aangehouden terwijl hij illegale bladen bij zich heeft. Op 10 
april, zeven dagen voor de bevrijding van Kampen, wordt hij gefusilleerd.
Jaap van der Kamp, de jongere broer van Wolter, werkt en saboteert in het 
bevolkingsregister in Den Haag, waar kopieën van alle persoonsbewijzen in 
Nederland worden bewaard. Dit maakt het moeilijk om valse persoonsbewij-
zen te gebruiken. Jaap maakt tekeningen van gebouw en omgeving en Wol-
ters medewerkers sturen die als microfiche naar de Nederlandse regering in 
Londen met het verzoek om het gebouw te bombarderen. Na de oorlog blijkt 
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M innen laildsche Sirijdkrctchien. 
CEW211 9, treknijKT D  . cat..entr. 

PIAATSal]lt COMMANDO --1243110-12------- 
Op grond van door mij ontvangen instructies van den gewestelijken commandant 

der birmenlandsche strijdkrachten verleen ik aan 

.3._ Van. 41.e.t. vArrip..Cher -Stat 21..a-sta-clijk—Gcs~dábatr, 
geboren ..... 	 te 	11:11PP12... 

wonende te -   Iceïrg en wamen.-2.511:tge.1-32___ 
eervol ontslag als lid der binnenlandsche strijdkrachten te 	 Lartipen. 

Ik zeg U hartelijk dank voor de trouw door U in moeilijke tijden aan het Vader- 
land betoond, 

Werk ook in de toekomst met al uw kracht mee aan den opbouw van ons land. 
LEVE DE KONINGINI LEVE HET VADERLAND! 

50 	 juni 1945. 
De plaatselijk Corrunandant der Hinnentandache Strijdkrachten 

Ie 	Xemp.e.n. 	 

IK 1555 
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dat anderen hetzelfde idee hadden. Zes Mosquito-bommenwerpers vliegen 
op 11 april 1944 naar Den Haag. Jaap is een van de velen die sterven in de 
vlammen. Zijn broer Wolter identificeert hem aan zijn sokken.
Uiteindelijk moet Wolter onderduiken. Intussen worden de Nederlandsche 
Binnenlandsche Strijdkrachten (NBS) georganiseerd. Op last van de Com-
mandant van Gewest 6 krijgt Wolter de titel Chef Staf. In zijn dagboek voor-
spelt hij dat Nederland na de oorlog niet weer terug zal keren naar chris-
telijke beginselen. Ook constateert hij dat, nu de oorlog zowat voorbij is, 
iedereen ineens vooraan gaat staan en zichzelf een held acht.
Op 17 april 1945 zijn de Canadezen eindelijk in Kampen. De ‘soldaten’ van 
de binnenlandse strijdkrachten werken met hen samen en proberen het 
volk te weerhouden van represailles tegen NSB’ers en andere Duitsgezin-
den. Wolter spreekt goed Engels en dient als tolk. Ik ben dan 4 jaar oud en 
zit op de trap in het huis aan de Bovensingel en zuig op een toffee terwijl 
de ‘Tommies’ komen en gaan bij ons thuis. Een luitenant-kolonel van de 
Westminster Dragoons schrijft Wolter een vordering: ‘It is understood that 
supplies of spirit are available for distribution to units in the area. May an 
issue please therefore be made to the Reg’t under my command.’ Hij heeft 
dus iets gehoord over de Kamper distilleerderij Siebrand.
Op 21 april schrijft Wolter: ‘[Ik] liep met luitenant Twyne van de recon-

Bewijs van eervol ontslag als chef-staf NBS. Archief Conrad Vanderkamp. 
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naissance troops op, die den kok van het bataljon even ging vertellen dat 
een paar teruggekeerde verlofgangers nog wat te eten moesten hebben. We 
passeerden den schildwacht en wandelden langs de schimmen van de tanks 
en carriers naar den keukenwagen. Hier en daar gloeiende sigarettenpunten 
in het donker, en rustig-groetende stemmen. O, God, de beesten zijn einde-
lijk weg. We mogen weer menschen zijn!’
Na de inspanning, de gruwelen, de moord op vrienden, de angst die hem 
misselijk maakte, is Wolter ontzettend moe. Als ik zijn aantekening van 7 
mei 1945 lees, worden mijn ogen even vochtig: ‘Waarom ben ik niet blij, niet 
wild van vreugde? Waarom? Ik weet het niet.’

Andere ‘Vrijmaking’
In Jan Jansen in Bezet Gebied, 15 februari 1944, lees ik: ‘[Een verzetsman] die al-
tijd buitenshuis slaapt, was heel laat van een vergadering over de kerkelijke 
twistpunten gekomen, en omdat hij nog zo veel te doen had, maar in zijn 
woning gebleven. De Sicherheidsdienst rekende hem in…’.  Vanaf 1939 ver-
gaderde de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken langdurig over 
twistpunten in de kerk en verlengde zichzelf tot 1943. Een jongere gene-
ratie, vertegenwoordigd door dr. Klaas Schilder (1890-1952) van de Kamper 
Theologische Hogeschool, had nieuwe ideeën over de vertrouwde leer van 
Abraham Kuyper. Wijzere mensen rieden de Synode aan met die discussie 
te wachten tot na de oorlog, maar de Synode sprak uit dat alle gereformeer-
de predikanten en kerkenraden de besluiten van de Synode moesten aan-
nemen, anders werden ze geschorst en afgezet. Klaas Schilder weigerde en 
werd afgezet als hoogleraar. Over die dingen werd op bijeenkomsten gespro-
ken. Daarom kwam die medewerker zo laat thuis van die vergadering.
De Gereformeerde Kerk van Kampen besluit de Synode niet te gehoorzamen. 
Tweeduizend van de drieduizend gemeenteleden maken zich in 1944 vrij 
van de synodebesluiten. Zo begint een kerkscheuring, midden in de toene-
mende terreur van de oorlog. Wolter van der Kamp kiest de kant van de vrij-
gemaakten, niet om de dogma’s van de Synode, maar om haar eis dat alle 
gemeenten die moeten onderschrijven terwijl artikel 31 van de kerkenorde 
de plaatselijke gemeente meer vrijheid geeft. Wolter wordt in Kampen een 
leidende figuur van de ‘Artikel 31’ers’ die hun kerkdiensten houden in de 
Nieuwe Kerk aan de Broederweg.

Gemeenteraad 
Later beschrijft Van der Kamp de naoorlogse tijd als ‘gelukkige en zonni-
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ge jaren’, maar zo dacht hij er kort na de bevrijding nog niet over. Op een 
avond in de Nieuwe Kerk, ter herdenking van de gevallenen, houdt Wolter 
- hij is dan 32 jaar - een toespraak, getiteld De hoorn van Satan. Het wordt ook 
een blik in de toekomst. Hij beschrijft de Duitse bezetting als kinderspel 
vergeleken met de terreur die gaat komen voor de gelovigen wanneer de 
beschaving Christus niet meer volgt maar haar eigen gang gaat, wat uitein-
delijk uitlopen zal op een tirannieke wereldregering.
Wolters vierde zoon is net geboren als hij een uitnodiging ontvangt van de 
na de bevrijding op zijn post teruggekeerde burgemeester H.M. Oldenhof 
(1899-1985), die door de Duitsers was afgezet. Of Van der Kamp lid wil wor-
den van een tijdelijke gemeenteraad. Deze benoeming wordt later bevestigd 
door de kiezers, van wie de meesten waarschijnlijk tot de vrijgemaakte kerk 
behoren. Wolter krijgt een definitieve zetel in de raadszaal, aan het rechter-
uiteinde - vanuit de voorzitter gezien - van de hoefijzervormige gemeente-
raadstafel.
Deze plaats past hem wel, rechts en een beetje eenzaam. Hij was als 20-ja-
rige bon vivant begonnen met zijn komische toneelstukjes voor TONIDO 
en de padvinderij, maar nu was het ernst geworden. Mijn vader heeft eens 
beschreven hoe hij als kleine jongen op een winteravond in de Broederpoort 
stond en keek naar de overstroomde weilanden. De Zuiderzeedijk was bij 
een storm bij hoogtij weer eens doorgebroken en hij voelde zich daar in de 
poort eenzaam en alleen tegenover de chaos. Zo moet hij zich als dertiger 
ook in de naoorlogse politiek gevoeld hebben. Hij zocht zijn toevlucht bij 
de voor hem ‘overtuigende, systematische, begripsvermogen overtreffende 
waarheid van de Bijbel’.

Vijandige vriend
In de gemeenteraad toont Wolter van der Kamp zich een bekwame debater 
en de Kamper pers citeert hem geregeld. Zijn geloof heeft gevolgen voor zijn 
sociale denkbeelden. Hij is op zijn hoede voor de macht van de regering en 
vindt dat de gemeenteraad geen rol moet spelen bij liefdadigheid. Dat is 
het terrein van de kerk. Ook wil hij de zondagsrust handhaven, want dat 
is een goede maatregel voor het welzijn van het volk, wel of niet christe-
lijk. Jan Keuter is dan hoofd van de openbare school B aan de Vloeddijk en 
journalist. Wolter van der Kamp beschrijft hem als zijn ‘vriendelijke vijand 
oftewel vijandige vriend’. Keuter schrijft een wekelijkse dialectrubriek in de 
Kamper pers en heeft zijn eigen mening over Wolter als politicus: ‘En dan de 
Zundag. Vrij’eid van meningsuiting ons ’oogste goed ’eb ik ies geleesd. Dat 
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geldt zekers niet veur vrij’eid van beweging. Want reks wil links op Zondag 
in de boeien slaan. En det is gien wark. We dienen mekare vri’j te loaten. ’t 
Gemeentebad is van de gemeente, dus van de gemeenskap. Een deel van die 
gemeenskap mut det niet als eigendom veur zichzelf opeisen deur ’t op Zun-
dag te goan sluten… Aj oe stemme beveurbeeld op een Wolter van der Kamp 
zollen uutbrengen, dan loop ie de kans det de iesbane op Zundag ’esleuten 
wordt… Ik kan allenig maar vertrouwen stellen in de Pertij van de Arbeid. 
Die kan Kampen in de goeie richting brengen.’
Wolter werkt nog steeds op het arbeidsbureau, nu in Kampen. Hij zwerft 
met de trein en op zijn Solex-bromfiets het land door om verhalen van en 
voor arbeidsbureaus te schrijven in hun eigen maandelijks nieuwsblad. 
Daarnaast is er veel ander werk. De Nieuwe Vertaling van 1951 van de Bijbel 
heeft een Concordantie nodig, een alfabetisch overzicht van alle significan-
te woorden met verwijzingen naar Griekse en Hebreeuwse grondteksten. 
Hij maakt er een plan voor met zijn vriend Jan Steunenberg van uitgeverij 
Kok en begint het werk samen met theologiestudenten, onder toezicht van 
hoogleraren theologie. Na dertig jaar zal het af zijn.
De organisten van zijn kerken vragen hem om nieuwe gezangen. In 1951 
verschijnen onder de naam Adriaan van Boven bij Kok zijn bundeltjes 
Heilige gezangen in het Nederlands berijmd en XV Psalmen. In deze jaren ver-
dient hij meer met schrijven dan met zijn werk voor het arbeidsbureau. 
Hij geeft lezingen voor de NCRV-radio, hij schrijft artikelen voor gerefor-
meerde tijdschriften, Bijbelse gedichten voor het blad De Reformatie en een 

Omstreeks 1949, Wolter van der Kamp rijdt op zijn Solex door 
Kampen. Archief Conrad Vanderkamp.

Omstreeks 1953. Werken aan de Concordantie op de Bijbel 
bij Wolter van der Kamp (midden) thuis met theologiestuden-
ten Dirk van der Boom (links) van de hogeschool Broederweg 
(vrijgemaakt) en Henk Wijnja van de hogeschool Oudestraat 
(synodaal). Archief Conrad Vanderkamp.
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jeugdrubriek onder de naam Freek voor het Gereformeerd Gezinsblad. 
Als hij een reeks ‘Korte Commentaren’ op literaire zaken voor het Gezinsblad 
begint, schrijft redacteur P. Jongeling hem dat de tweede bijdrage Latijn is 
voor de gemiddelde lezer. Jij en ik, zegt hij, moeten ‘ons vleesch kruisigen’ 
en het zo eenvoudig maken dat het van nut is voor de boer, de werkman, en 
de huisvrouw. Ze zijn het wel met elkaar eens dat het hun plicht is het vergif 
van ‘wereldse literatuur’ aan te wijzen. Daar is het weer, dat onderscheiden 
tussen goed en kwaad van ideeën, werelds en christelijk, binnen en bui-
ten, richting hel of hemel. Dat wantrouwen, die vrees om door dat ‘andere’ 
besmet te worden, dat bouwen van muren. Besmettelijke ideeën kunnen 
leiden tot besmette en besmettelijke mensen en groepen. Veel later in zijn 
leven wordt het hem duidelijk dat Gods liefde de hele mensheid omarmt 
om haar mee te nemen naar een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Stadsziekenhuis 
Na Dicky is de politiek Wolters tweede liefde. De Anti-Revolutionaire Partij 
is in zijn ogen niet zuiver genoeg meer. Een nieuwe ‘Vrije Gereformeerde 
Lijst’ in Kampen kiest nu Wolter van der Kamp als vertegenwoordiger in de 
gemeenteraad. 
En dan begint een groot gevecht over het Kamper stadsziekenhuis.  In 1945-
46 is Wolter een van de regenten ervan namens de gemeenteraad, de formele 
eigenaar. Later wordt hij bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerde 
Ziekenverzorging in Nederland (VGZN) met twee ziekenhuizen. Hij weet dat 
het Stadsziekenhuis een operationele schuld heeft van meer dan een mil-
joen gulden en met de secretaris van de VGZN, ook in Kampen, doet hij een 
voorstel aan de gemeente: de VGZN kan het Kamper ziekenhuis overnemen.
De gemeenteraadsverkiezingen in 1949 worden stevig beheerst door de 
kwestie. Moet de stad haar met een particulier - lees: uit liberale kringen af-
komstig - legaat opgerichte stedelijke ziekenhuis wel in streng-gereformeer-
de handen laten vallen? Op 30 januari 1950, een dag voordat de raad een be-
sluit gaat nemen, is er nog een grote protestbijeenkomst tegen de overname 
in de Stadsgehoorzaal met mensen als Jan Berk van de Kamper Emaillefa-
brieken, vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, rooms-katholieke 
Kampenaren en regenten van het ziekenhuis.
De Gereformeerde Vereniging zou dokters en verpleegsters niet goed beta-
len, zo meldt de pas benoemde nieuwe geneesheer-directeur J.S. Wiersema, 
zelf van protestantse huize. Hij heeft dan nog geen dag gewerkt in Kampen, 
maar dreigt al met opstappen als de overname doorgaat.
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Tijdens de emotionele raadsvergadering van 31 januari 1950 richt wethou-
der Dirk van Dijk (Partij van de Arbeid) zich tot Wolter van der Kamp. Wat 
een ‘sjacheraar’ om aan te komen met dit voorstel nu het Stadsziekenhuis 
even in moeilijkheden zit. Van Dijk noemt hem een ‘theologisch en politiek 
scherpslijper’. Op een onheilige zondag in 1944 waren de gereformeerden 
aan het vechten om de preekstoel van hun kerk. Wie kan garanderen dat op 
een andere onheilige zondag de politie de operatietafel niet moet bescher-
men tegen deze beeldenstormers?
Na middernacht is het 9-9 als het laatste raadslid, M. Stoffer van de CHU, 
twijfelt. Hij heeft principiële moeite met de kwestie, maar Kampens ge-
mengde bevolking pleit voor een gemeentelijk ziekenhuis, aldus Stoffer. Hij 
stemt tegen, en zegt: ‘Ik wil hier niet de strijdbijl ter hand nemen, mijnheer 
de voorzitter, maar ik bid tot God, dat de beslissing die ik vanavond hier heb 
te nemen, niet eens tegen mij zal getuigen.’ Wolter van der Kamp verliest. 
Tien stemmen tegen en negen voor.1

Statenlid
De Kamper Kerkbode van de Vrijgemaakte Kerk heeft twee pagina’s nodig als 
de Provinciale Statenverkiezingen aanbreken. De ene pagina zegt: ‘Broeders 
en Zusters, wij dragen grote verantwoordelijkheid om voor mannen te stem-
men die over ons regeren in overeenstemming met Gods Woord.’ De tweede 

31 januari 1950 was het 
emotionele ziekenhuisdebat 
in de Kamper gemeente-
raad. Uiterst links Wolter 
van der Kamp, helemaal 
rechts burgemeester 
Herman Oldenhof. 
Tekening uit de krant: 
‘t Nieuws voor Kampen v/d 
Provinciale Overijselsche 
en Zwolsche Courant van 
1 februari 1950.
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pagina begint ook met ‘Broeders en Zusters’ en zegt ongeveer hetzelfde. De 
eerste is van de Anti-Revolutionaire Partij, de tweede van een nieuwe lande-
lijke partij, het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), met Wolter van der 
Kamp als lijsttrekker.
De GPV’ers krijgen hem inderdaad in de Provinciale Staten van Overijssel. 
Een van zijn kiezers gaat eens kijken en ziet tot zijn schrik dat Wolter daar 
niet eens een lange broek draagt, maar ‘keutelvangers’, de pofbroek. Altijd 
anders. Bijzonder is dat Wolter niet eens lid is van het GPV. Later schrijft hij 
trots aan een Amerikaanse vriend: ‘Ik wou niet gebonden zijn. Nadat ik weg 
ging stopten ze die mogelijkheid. Ik zie het als mijn hoogste politieke onder-
scheiding dat de broeders dat niet durfden terwijl ik in hun midden was.’

Canada, Polak en Poeder
In de kerkbode wordt gevraagd ‘een hoofdonderwijzer voor de nieuwe Ca-
nadian Reformed School in New Westminster, British Columbia, Canada’. 
Wolter zit ernaar te staren en laat Dicky de advertentie zien. Zij wil niet.
Na de oorlog heeft Nederland te kampen met een verslapte economie en 
werkloosheid. Tussen 1947 en 1954 emigreren ongeveer honderdduizend 
Nederlanders met staatssubsidie naar Canada. De vrijgemaakt-gereformeer-
de emigranten stichten daar hun eigen kerk, de Canadian Reformed Church, 
ook eentje in New Westminster. Voor hun eigen kerkelijke school zoeken 

Omstreeks 1953, Wolter 
van der Kamp met vijf van 
zijn kinderen aan de IJssel 
bij Kampen. V.l.n.r.: Koen, 
Toon, Hanneke, Wolter, 
Gert, Bart. Archief Conrad 
Vanderkamp.
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ze nu een hoofdonderwijzer. Wolter praat met Dicky en voert argumenten 
aan. Hun acht kinderen zijn intelligent, maar een universitaire studie is in 
Nederland veel te duur. In Canada niet. Dicky’s moeder zei ooit: ‘Ie kunt oe 
mest niet um één beumpien leg’n.’ Maar als Wolter de kaart van Canada aan 
Dicky’s vader wil laten zien, zegt de man: ‘’k Wil d’r niet noa kiek’n.’
Uiteindelijk geeft Dicky toe. Wolter solliciteert, maar krijgt de baan niet. 
Kampenaar Johan Prins wordt benoemd, een ervaren schoolmeester, dus 
beter dan een ambtenaar met een ongebruikt onderwijzersdiploma. Dicky 
is opgelucht, maar het duurt niet lang. Om gezinsredenen trekt Prins zich 
terug en Wolter wordt alsnog benoemd.
Nu volgt een drukke tijd met alle mogelijke paperassen. Omdat tandverzor-
ging in Canada heel duur is, wil Wolter weten wat zijn kinderen nog gedaan 
kunnen krijgen in Kampen. Tandarts I.S. Polak stuurt gebitsafdrukken naar 
de Universiteit in Groningen en ontvangt een rapport: er is veel mis met de 
kaken van de kinderen, maar het is te laat om er iets aan te doen. 
Wolter heeft duizenden boeken, maar emigranten met subsidie kunnen 

Henk Poeder, Uiterwaarden. Archief Conrad Vanderkamp.
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maar een kleine kist met huishoudelijke spullen meenemen. Alleen geeste-
lijken mogen veel boeken meenemen. Wolter argumenteert dat hij geestelij-
ke leiding moet geven in Canada en hij krijgt gedaan dat het grootste deel 
van zijn bibliotheek mee kan evenals de Friese stoeltjesklok van circa 1750. 
En de schilderijen van Henk Poeder (1897-1958), de Kamper gereformeerde 
bohemien.
Als kind bezocht ik samen met mijn vader Poeders bovenhuis aan de Ou-
destraat; de lange donkere trap op, wanden vol schilderijen, de schilder-
sezel met een wit vierkant doek. Na het sterven van mijn moeder moet ik 
voorzichtig zijn als executeur. Een half dozijn Poeders moet onder ons, de 
kinderen, verdeeld worden. De mooiste is een groot doek met de grijze luch-
ten waar hij van hield: knotwilgen, water, een roeibootje, vage boerderij-
en in ‘het nevelig verschiet’, en riet dat hij zo prachtig kon schilderen. De 
stoeltjesklok gaat natuurlijk naar mij, dus er is geen sprake van dat ik ook 
de grootste Poeder krijg. Ik houd een klein schilderij van de uiterwaarden 
waar ik als jongen ronddwaalde en mijn eerste sigaret rookte. In de verte 
steekt vaag de molen boven het riet uit. Nog altijd hangt die Poeder in ons 
appartement, naast de stoeltjesklok.

Hoofdonderwijzer in Canada
In 1955 vertrekt het grote gezin. We betrekken een huis met vijf slaapka-
mers. De schoolkinderen worden met de auto gebracht, soms drie kwartier 
rijden. De eerste les van de eerste schooldag van de William of Orange School 
is natuurlijk de Bijbelles. Wolter gaat naar het schoolbord om het huiswerk 
te noteren. ‘B.S.’ krast hij op het bord, voor Bible Study. Groot gelach achter 
hem. Alle kinderen weten wat B.S. in straattaal betekent: Bull Shit.
Wolter heeft een mager salaris. Zeven zomers lang gaat hij twee maanden 
ver van huis om zijn loon aan te vullen. Hij werkt dan als Foreman van een 
groep jongens van 16, 17 jaar en legt met hen bergpaden aan in de provin-
ciale parken van British Columbia, vooral in Manning Park. Hij geniet daar 
van het landschap.
Dicky gaat jarenlang naar de achterkant van de groentewinkel om daar ver-
welkte groente en gekneusd fruit te halen. Als ze 25 jaar getrouwd zijn, 
leent Wolter stiekem geld van de bank om de bruiloft te kunnen vieren. Met 
een schenking van rijke kennissen uit Amerika kan hij de lening afbetalen. 
Dicky weet van niets, anders had ze geen plezier gehad.
Acht jaar na de emigratie zit hij alweer in de politiek. De regering van de 
provincie British Columbia betaalt alleen voor openbare scholen, een bonte 
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verzameling private scholen probeert dat te veranderen. Wolter heeft veel 
invloed op de aanpak. De erkenning komt en ook de subsidie. De aartsbis-
schop van Vancouver speculeert dat Wolter van der Kamp door de Heere is 
gespaard in de Tweede Wereldoorlog om dit succes mogelijk te maken.
Wolter van der Kamp ziet evenwel beren op de weg: geld van de regering 
zal controle van de regering met zich meebrengen. Hij wordt uitgenodigd 
een toespraak te houden voor een grote rooms-katholieke vergadering. Het 
is een moment om - ook zijn eigen - succes te vieren. Maar hij vertelt zijn 
gehoor dat hun en zijn nakomelingen binnen een paar generaties weer in 
de catacomben terecht zullen komen omdat ‘de wereld’ hen haat.

Van binnen naar buiten
Het is een patroon in zijn leven dat zich herhaalt. Altijd is hij ‘binnen’ aan 
het werk: TONIDO, de bezetting, de gemeenteraad, de regionale politiek, 
schrijven, spreken als leider. En altijd komt hij daar weer buiten te staan. 
Na TONIDO belijdt hij een apocalyptische theologie, na verzetsleider in de 
oorlog wordt hij een scherp criticus van het volk en het leven. Vanuit het 
rechteruiteinde van de gemeenteraadstafel kritiseert hij zijn collega’s. Hij 
schrijft en spreekt alsof hij, een profeet, uit de wildernis gekomen is en weer 
in de volgende verdwijnen gaat.
Nadat hij in 1973 het hoofdonderwijzerschap heeft neergelegd, verdwijnt 
hij verder. Hij is dan al lange tijd lid van de Amerikaanse Creation Research 
Society die gelooft in de werkelijkheid van schepping en zondvloed zoals die 
beschreven zijn in de Bijbel. Nu moet het Bijbelse beeld van de aarde waar 

Wolter van der Kamp als 
voorman bij de aanleg van 
bergpaden in Manning 
Park, Canada. 1962. Archief 
Conrad Vanderkamp.
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de zon omheen draait ook verdedigd worden. Hij is er al van overtuigd dat 
de moderne cultuur alles relativeert. Ze ziet niet meer de aarde en de mens 
in het middelpunt staan, maar voor haar is de aarde een kleine planeet, een 
toevallig verschijnsel ergens in een hoekje van het heelal.
Wolter bestudeert Galileo en diens katholieke critici in de 17de eeuw, hij 
onderzoekt de experimenten in de 19de eeuw die de beweging van de aarde 
niet kunnen vaststellen. Hij studeert op de relativiteitstheorie van Einstein. 
Intussen correspondeert hij met tientallen mensen die over hetzelfde soort 
problemen nadenken. Hij wijdt ook zijn tijdschriftje Tychonian Bulletin er-
aan, dat hij in deze tijd opstart. De laatste twintig jaar van zijn leven is hij 
ermee bezig.
Wolter van der Kamp houdt een lezing op een internationaal wetenschap-
pelijk congres in Sint-Petersburg. Zelfs krijgt hij gedaan dat uitgeverij Kok 
een Nederlandse vertaling uitgeeft van zijn boek Houvast aan het Hemelruim 
(Kampen 1985). Hierin verdedigt hij dat de zon om de aarde draait. 
Terwijl hij bijna achttien jaar lang hoofd is van de William of Orange School 

Wolter van der Kamp doet in Canada proefnemingen voor 
zijn studie over de relatieve bewegingen van aarde en zon. 
Archief Conrad Vanderkamp.

Boekomslag Houvast aan het hemelruim. Archief Conrad 
Vanderkamp.
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van de Canadian Reformed Churches, blijft hij lid van die kerk. Hoewel hij 
soms onrustig zit te schuiven onder de preek van dominee W.W.J. van Oene, 
ook uit Kampen afkomstig. Die twee weten buiten elkaars terrein te blijven. 
Van der Kamp correspondeert veel met een andere dominee van Canadian 
Reformed huize: Gijsbert van Dooren, afkomstig uit een schoenmakersge-
zin in de Geerstraat. Van Dooren probeert in zijn kerkgenootschap vrede te 
stichten als er onenigheid is tussen alle koppige kerkgenoten, maar Wolter 
maakt het hem niet gemakkelijk. ‘Dat jij en ik het geheel oneens zijn over 
het pad van onze kerken en onze taak in Canada,’ begint hij een brief, ‘is 
voor geen van ons beiden een geheim.’ De lankmoedige Van Dooren schrijft 
dat hij het zou waarderen als Wolters brieven op een gewone manier kon-
den beginnen, met gevouwen handen.
Wolter reageert zo stug omdat hij iets benauwends ziet komen. De door-
drijvers in de Canadian Reformed Church willen de kerk weer zuiveren. 
Het moet nu verplicht worden dat ieder lid de eeuwenoude belijdenissen 
van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, ondertekent. Als hoofd van 

Wolter en Dicky in Canada, omstreeks 1980. Archief Conrad Vanderkamp.
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de school deed Wolter dit, voor een gewoon kerklid vindt hij dit onnodige 
dwang. Die belijdenissen zijn immers door mensen geschreven en dus niet 
volmaakt. Uiteindelijk zegt hij voor zichzelf en Dicky het lidmaatschap van 
hun kerk op. Ze treden toe tot een van oorsprong Canadese kerk. Wolter van 
der Kamp is weer vrij, en terug op het slagveld van zijn schrijftafel.

Kronkels en concert
Mijn vader kreeg zijn pensioeninkomen eigenlijk niet van de immigranten-
school die hij geleid had, maar van de staat. Hij schreef ook naar Nederland 
en kreeg daarop snel en zorgvuldig een Nederlands pensioen.
Buiten Vancouver stroomt een rivier die ontspringt vanuit steil gebergte van 
meer dan 2000 meter hoog. Nederlanders hadden dat gebied na 1950 in cul-
tuur gebracht, het was een polder met koeien geworden. In dat lievelingsge-
bied van mijn ouders gingen ze wonen in een huis met uitzicht op weilan-
den en bergen. Wolter legde naar het huis een lange oprijlaan met bochten 
en bomen aan. Een ouderling uit hun kerk kwam op bezoek en zei tegen 
mijn moeder: ‘Die laan heeft net zulke kronkels als die man z’n gedachten.’ 
Ze woonden daar jarenlang met plezier, maar na een aantal ongelukken 
met hun auto, verhuisden ze naar Victoria waar kinderen woonden. Vijftig 
jaar sigaretten roken van mijn vader begon ook zijn tol te eisen. In een nacht 
kreeg ik een telefoontje. ‘Ik geloof dat vader gestorven is,’ zei mijn moeder. 
En zo was het. Hij lag bleek en stil in bed naast zijn geliefde oude eiken 
bureau. Tussen de spullen op dat bureau vond ik een vodje papier. In zijn 
handschrift stond daar geschreven: ‘Chaos, cacophony, concert.’ Misschien 
wilde hij dat gebruiken voor een beschrijving van zijn leven. In elk geval 
slaan die woorden op zijn leven. Achter zoveel chaos van de oorlog en de 
kakofonie van zoveel ideeën rondom hem hoorde hij toch altijd een concert 
van natuur, wetenschap en liefde. Liefde voor de schepping en God en zijn 
kinderen, en liefde van en voor zijn Dicky.
Mijn vader Wolter van der Kamp, geboren op 5 maart 1913, overleed op 26 
januari 1998. Mijn moeder Dicky van der Kamp, geboren op 13 september 
1915, overleed op 12 oktober 2014. Op hun dubbelgraf staan woorden uit 1 
Korinthe 15 vers 52 over de wederkomst van Christus: ‘The trumpet shall 
sound.’

Thuis
Emigreren is een raar ding. Je scheurt een lap van een kleed af en gaat dat 
aan een ander kledingstuk naaien. Meestal past het wel ongeveer, maar 
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nooit helemaal. Mijn moeder had eerst diep heimwee, mijn vader sprak er 
niet over. Gerrit Visee, een van de vier dominees in de vrijgemaakte kerk 
van Kampen, was zijn vriend. Beiden scherpe debaters, consequent, liefheb-
bers van literatuur, ze konden elkaar goed begrijpen. Eens schreef Wolter 
hem hoe moeilijk de omgang was met de typisch koppige emigranten en 
medeleden van de kerk, afkomstig uit alle mogelijke sociale milieus. Maar 
hij voegde er meteen aan toe dat hij zich verheugt om Gods werk te doen in 
Canada. Dat was geen dooddoenertje, denk ik. In zijn schrijven ging het er 
altijd om die goede soldaat van Christus te zijn. In dat leger was hij thuis, 
als zovele zwervers. Dat begon allemaal in Kampen. Toen mijn moeder en 
twee van mijn zusters eens samen met hem terug waren in Kampen, zeiden 
ze dat ze hem nooit zo vrolijk hadden gezien.
De tweede keer dat ikzelf terugkwam in Kampen was er iets mis met het 
boemeltje uit Zwolle. We moesten met een volgepakte bus. Ik zat op mijn 
koffer in het gangpad naast een oudere vrouw. Ze vroeg me of ik op weg was 
naar huis. Ik vertelde haar dat ik net uit Canada kwam, maar dat het toch 
een beetje voelde alsof ik werkelijk op weg was naar huis.
Ze was niet zo geïnteresseerd in Canada, maar wel gevoelig voor mijn emo-
tie. ‘Det kan ’k begriepen’, zei ze. ‘Mien man en ik woonden in Brunnepe, 
maar we wollen ook wel ies graag in de stad wonen. Toen ’ebben we det 
’edoan, maar det beviel ons ’elemoale niet en we ben’n maar weer naar ’uus 
vertrokken’.

Met dank aan Hans Werkman. Zonder hem was dit artikel er niet geweest. Hij deed 
mij de suggestie om het te schrijven. En omdat ik al bijna 70 jaar uit Nederland weg 
ben, was hij ook mijn noodzakelijke editor bij de opzet en de taalcorrectie.  

Noot

1. Het conflict in de periode 1949-1950 naar aanleiding van de mogelijke overname van 

Stadsziekenhuis De Engelenbergstichting door de Vereniging voor Gereformeerde Zieken-

huiszorg in Nederland wordt uitgebreid beschreven door René van Mierlo in zijn boek 

Van Liefdadigheid tot Moderne Gezondheidszorg, 75 jaar Stadsziekenhuis de Engelenbergstichting in 

Kampen (Kampen 1991). Ter verduidelijking van Wolter van der Kamps herinneringen die 

hier het uitgangspunt zijn, heeft de redactie van de Kamper Almanak in overleg met Conrad 

Vanderkamp hieruit enige relevante data en ontwikkelingen ingevoegd.
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