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I.

INLEIDING.

Zoo is dan het Rapport over het doctoraat, waarnaar velen in onze
kerken met belangstelling hebben uitgezien, verschenen.
De generale synode van Groningen had bepaald, dat de curatoren
der Theologische School een weloverwogen advies, minstens zes maanden
vóór de synode van Arnhem saamkomt, aan de kerken moesten uit
brengen, en zie, nu ons nog acht maanden van de Synode in 1930
scheiden, ligt het Advies van curatoren reeds op onze tafel.
We zijn het curatorium dankbaar, dat het tijdig het Rapport heeft
doen verschijnen en voor een matigen prijs verkrijgbaar heeft gesteld.
Er bestaat nu alle gelegenheid, dat deze gewichtige zaak in onze kerken
besproken kan worden en ieder, die eenigermate tot oordeelen bevoegd
is, zich een opinie kan vormen, welke rust op goede gronden.
Er is wel voorgesteld, dat er over het doctoraat aan de Theologische
School in de pers gezwegen moest worden en alleen ter generale synode
of op de mindere kerkelijke vergaderingen er over zou mogen gesproken
worden, maar dit advies komt mij voor niet goed te zijn. Het welzijn
van onze Theologische School is een zaak van alle kerken. Het belang
van onze Theologische School moet al onze leden ter harte gaan. Daarom
is het noodig, dat in het bizonder onze predikanten en ouderlingen voor
gelicht worden en zij het vóór en tegen met elkander in rustige sfeer
bespreken, opdat, als het op stemmen aankomt, een ieder weet, waarom
hij zóó stemt, als hij stemt.
Laat het volle licht schijnen 1
Laat ieder maar zeggen, wat hij meent te moeten zeggen !
Laat niemand zich een slot op den mond laten leggen!
Omdat het noodig is, dat ons volk weet, waar het om gaat, is het
mijn voornemen in deze brochure uiteen te zetten, welke vraagstukken bij
de kwestie van het promotierecht aan de Theol. School aan de orde zijn.
Wanneer men het Rapport voor de eerste maal leest, kan men er den
lof niet aan onthouden, dat het, over het algemeen genomen, helder
is gesteld. Men weet, wat de broeders willen. Zij omhullen hun opinie
niet, maar zeggen, waar het op staat. Ik geloof dan ook, dat door ieder,
die lezen kan, de hoofdgedachte van het betoog kan worden gevat. (De
bijlagen Iaat ik nu ter zijde, want deze dienen meer ter illustratie van
onderdeelen van het Rapport).
Indien één ding door dit Rapport klaar voor ons bewustzijn komt te
staan, dan is het dit, dat er een wezenlijk onderscheid is, tusschen het
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doctoraat, waarvan de kerkorde spreekt, en het doctoraat, dat hier aan
^Hefdoctoraat, waarvan de kerkorde gewaagt, is niet anders dan het
professoraat in de theologie. In dezen zin zijn de hoogleeraren der
Theologische School kerkelijke „doctoren".
Bij het promotierecht gaat het echter om wat anders Hier wordt de
vraag gesteld, of de hoogleeraren der Theologische School het recht
hebben, niet alleen het candidaatsexamen, maar ook het doctoraal examen
af te nemen en iemand den titel te verleenen van doctor in de theo ogie
en of de generale synode de hoogleeraren in de gelegenheid wil stellen
van dit recht gebruik te maken.
Het was wel te verwachten, dat het antwoord op deze vraag niet
eeheel éénstemmig zou wezen.
Merkwaardig is, dat de verhoudingen in het college van curatoren
en in het college van hoogleeraren gelijk staan, alleen met dit verse 1,
dat de meerderheid in het college van curatoren tegen, en de meerderheid
in het college van hoogleeraren vóór is.
Toen de vraag aan de orde werd gesteld, wie van de
vóór het promotierecht was en wie er tegen, stemden de
Bouwman, Greydanus, Hoekstra en Lindeboom voor, en de
Ridderbos en Honig tegen. Dit was dus de verhouding van

hoog eeraren
hoog eeraren
hoogleeraren
vier tot twee,

of wilt ge, van twee tot één.
En toen dezelfde vraag gedaan werd aan de curatoren, stemden e
arht tegen, n.1. de predikanten Bavinck, Berends, De Bruyn, Dijk, Van Es,
Keizer, Schouten, en Van der Veen, en stemden er vier voor n.1. de
predikanten Boersma, Bos, Duursema en Schoemakers^ Ook dus een
verhouding van acht tot vier, of wilt ge, van twee tot een.
Precies dezelfde verhouding dus.
De evenaar in het huisje!
...
Omdat de curatoren in meerderheid er tegen waren, werd het meerder
heidsrapport als officieel rapport aan de synode aangeboden, terwijl he
minderheidsrapport, opgesteld door Prof. Dr H. Bouwman en Ds P Bos,
daarachter als Bijlage A werd afgedrukt. De broeders die voor het toe
kennen van het promotierecht aan de Theologische School waren, ver
klaarden in het algemeen het met dit rapport eens te z.jn, zonder dat
zij het noodig achtten in te gaan op de vraag, of ieder hunner zich met
de bijzonderheden in dit rapport kon vereenigen.
Zoo staan wij hier dus voor het meerderheidsrapport en vragen, of
dit den toets der critiek kan doorstaan.
Met volle overtuiging zeggen wij: neen!
_
Niet alleen dat wij het met de conclusie van dit rapport niet eens zijn,
maar in de bewijsvoering voor deze conclusie staan stellingen, die
voortkomen uit gedachten, welke het bestaansrecht der Theologische
School in de toekomst bedreigen.
Hetgeen wij nader zullen aantoonen.
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II.

DE BEVOEGDHEID.

Dit is het allereerste punt, dat aan de orde komt.
De vraag moet gesteld: heeft de Theologische School bevoegdheid
wetenschappelijke graden te vcrleenen, ja of neen ?
Wanneer uitgemaakt wordt, dat de Theologische School wetenschap
pelijk niet bevoegd is den doctorstitel te verleenen, dan is het uit, en
behoeft er verder niet meer over gesproken te worden.
Indien iemand niet door een autoriteit bevoegd verklaard is aan een
lagere school Engelsch te onderwijzen, zal geen bestuur van een school
er over denken hem als onderwijzer in de Engelsche taal te benoemen.
Indien dus de Theologische School mocht blijken wetenschappelijk
niet bevoegd te zijn, is het noodelooze moeite over het promotierecht te
spreken of te schrijven 1 Is zij echter wèl bevoegd, dan kan niemand
het ons kwalijk nemen, dat wij voor de publieke erkenning dier bevoegd
heid strijden.
De vraag naar de wetenschappelijke bevoegdheid gaat dus voorop.
Wij hadden mogen verwachten, dat het Rapport in dit opzicht klaren
wijn geschonken had, zoodat we precies wisten, waar we aan toe waren.
Het Rapport had een standpunt moeten innemen en had moeten zeggen: de
Theologische School heeft wel öf geen bevoegdheid graden te verleenen.
Op dit punt nu laat het Rapport ons geheel in het duister.
In het voorstel, dat aan de generale synode aangeboden wordt,
lezen wij:
De Gereformeerde Kerken in Nederland, in Generale Synode vergaderd,
kennis genomen hebbende van de voorstellen inzake een volgens die
voorstellen reeds bestaand of nog te verleenen promotierecht der Theo
logische School,
terzijde latende de vraag, aangaande de wetenschappelijke bevoegdheid
der School in dit opzicht, daar beantwoording hiervan, om straks te
noemen redenen, voor het nemen eener principiëele beslissing niet nood
zakelijk is,
overwegende, enz.
U ziet, de hoofdvraag Iaat het Rapport terzijde.
Waarom zou de Commissie dit gedaan hebben?
Was de meerderheid der Commissie het hierin niet met zich zelf eens?
Of vreesde zij voor de consequenties, die uit haar standpunt zouden
worden getrokken, wanneer ze eens erkende, dat de Theologische School
wèl wetenschappelijk bevoegd was?
We weten het niet.
Omdat 't Rapport ons hier in den steek laat, zullen we zelf onder
zoeken, of de Theologische School wetenschappelijke bevoegdheid heeft
graden te verleenen.
De Theologische School is een School, d. w. z. een organisatie, een
instituut, waar onderwijs gegeven wordt.
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Nu wordt ons onderwijs ingedeeld in lager, middelbaar, voorbereidend
hooger en hooger onderwijs.
Behoort de Theologische School tot het lager onderwijs ? De vraag is
te zot, om die te beantwoorden.
Of kan de Theologische School gerekend worden tot het middelbaar
onderwijs? Deze vraag is even dwaas als de vorige.
Behoort de Theologische School dan tot het voorbereidend hooger
onderwijs?
Neen, want zij veronderstelt bij haar onderwijs juist, dat de cursus
van het voorbereidend hooger onderwijs is afgeloopen en zij neemt
niemand als leerling aan, tenzij hij de bul van het gymnasium of van
het staatsexamen heeft of een met het eind-examen van het gymnasium
gelijkstaand examen heeft afgelegd.
Er blijft dus niets anders over, dan dat de Theologische School behoort
tot het hooger onderwijs en dus een hoogeschool is.
Dat is ze inderdaad en als zoodanig wordt ze erkend. We deden het best
door haar ook te noemen naar hetgeen ze is: Theologische Hoogeschool.
Hare docenten worden genoemd hoogleeraren. Hare leerlingen heeten
studenten. Het onderwijs, dat aan haar gegeven wordt, is hooger
onderwijs.
De commissie, die het Rapport opstelde, moest dan ook wel toegeven,
dat de Theol. School een hoogeschool is (bladz. 8).
Welnu, als dit vaststaat, gelijk het vaststaat, dan is daarin de weten
schappelijke bevoegdheid gegeven, om graden te verleenen en titels uit
te reiken. Het kenmerkende van een hoogeschool is, dat zij hooger onder
wijs geeft en haar leerlingen, die een bepaald peil van kennis en een
bepaalde hoogte in de beoefening der wetenschap bereikt hebben, daar
van acte verleent en hun een graad toekent.
Naar het tegenwoordig gebruik zijn dit de graden van candidaat,
doctorandus en doctor.
Het staat de overheid vrij, aan deze graden effect te verleenen voor
het bekleeden van allerlei betrekkingen in de maatschappij. Zoo was
b.v. iemand vroeger bevoegd om als leeraar aan een gymnasium op te
treden, wanneer hij candidaats in de oude talen gedaan had. Tegen
woordig moet hij het doctoraal examen afgelegd hebben, om als bevoegd
leeraar te kunnen fungeeren.
Ook de kerk kan aan bepaalde graden effect verleenen. De Hervormde
Kerk erkent b.v. de graden in de theologie, verleend door de Rijks
universiteiten.
De Gereformeerde Kerken verleenen aan de candidaten van de Theo
logische School en van de Vrije Universiteit het recht, om praeparatoir
examen af te leggen. Dit is het kerkelijk effect van het candidaatsexamen, de effectus ecclesiasticus.
Maar los van het effect, dat de kerk aan de examens verleent, staat
het feit, dat de hoogeschool, als wetenschappelijke inrichting van hooger
onderwijs, na aflegging van de school-examens graden verleent.
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Nu is aan de Theologische School tot dusver alleen afgelegd het
candidaatsexamen in de theologie.
Thans wordt gevraagd bij vernieuwing gelegenheid te openen ook het
doctoraal examen af te leggen en tot doctor te promoveeren.
Vanuit het standpunt der wetenschappelijke bevoegdheid is hier niets
tegen.
De wetenschappelijke bevoegdheid daartoe bezit de Theologische
School als hoogeschool.
Men kan er over spreken of zij van deze bevoegdheid gebruik
maken zal.
Het zou kunnen zijn, dat het onderwijs niet op peil stond en de per
sonen van de hoogleeraren zich in de wetenschappelijke wereld eenigermate zouden blameeren, indien zij het doctoraal examen afnamen en
iemand tot doctor promoveerden.
In dit geval ware het 't beste, het zoo te laten als het is.
Nu echter de zaak zóó staat, dat het wetenschappelijk karakter van
het onderwijs wordt erkend door allen, die er over kunnen oordeelen,
en de personen van de hoogleeraren evenmin een belemmering vormen,
ligt het in den aard der zaak, dat, waar de studenten er om vragen,
de synode aan hare eigen hoogeschool toestemming moet verleenen,
om gebruik te maken van de bevoegdheid, die zij bezit, n.1. om niet alleen
het candidaatsexamen, maar ook het doctoraalexamen af te nemen, en
iemand te promoveeren tot doctor in de theologie.
Maar heeft een hoogeschool daartoe wel het recht? Is promoveeren
tot doctor niet een van de rechten der universiteit?
Dit vraagstuk zullen wij nu onder de oogen zien.

III.

HOOGESCHOOL EN UNIVERSITEIT.

Zooeven uitte ik een bedenking, n.1. deze: behoort het recht om te
promoveeren aan een universiteit of ook aan een hoogeschool?
Wanneer dat recht enkel en alleen aan een universiteit zou toekomen,
zou een hoogeschool daarop geen aanspraak kunnen maken.
Laten we dit punt eens wat nader onderzoeken.
Aan wien komt naar de idee het recht toe om iemand te promoveeren
tot doctor?
Antwoord: aan hem, die door een bevoegde wetenschappelijke autoriteit
gepromoveerd is tot doctor in een of ander wetenschappelijk vak.
Aan zulk eenen worden toegekend de iura et honores, de rechten en
eerbewijzen van doctor in een of andere wetenschap.
Tot deze rechten op wetenschappelijk gebied behoort ook het toe
kennen van den graad aan anderen.
De eene doctor doet den anderen geboren worden.
Hierin heeft Prof. Dr S. Greijdanus in zijn brochure volkomen gelijk.
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Nu maakt de praktijk, omdat er anders licht misbruiken kunnen in
sluipen, het noodig, dat aan een groep van wetenschappelijke mannen,
aan een college, aan een faculteit dit recht wordt toegekend. En wanneer
er dan zulk een college van drie, vier, vijf of meer wetenschappelijke
mannen bestaat, die als school zijn georganiseerd, dan hebben zij het
recht, niet alleen het candidaats- en doctoraalexamen af te nemen, maar
ook iemand, die de vereischte kennis heeft en van zelfstandig weten
schappelijk werken heeft blijk gegeven, den titel van doctor te verleenen.
Zoo behoort dus principieel het recht om iemand te promoveeren tot
een hoogeschool of faculteit.
Maar hoe staat het dan met het beweren, dat historisch de universiteit
dit recht voor zich heeft opgeëischt?
Dit is volkomen verklaarbaar.
Vroeger in de Middeleeuwen en in het begin van den nieuweren tijd,
waren de universiteiten klein. Er waren er van één, twee, drie faculteiten,
en aan deze faculteiten waren slechts weinig hoogleeraren werkzaam.
Toen echter de wetenschap zich in de negentiende eeuw al meer uit
breidde en zich specialiseerde, vooral in de medische, natuurkundige en
literarische faculteit, bleek het feitelijk onmogelijk, het recht om iemand
tot doctor te promoveeren door de universiteit te doen uitoefenen. Het
promotierecht behoort practisch aan de afzonderlijke faculteiten.
Trouwens dat kan ook niet anders.
Wat weet een doctor en professor in de chemie van theologie, en hoe
zou een doctor en professor in de Engelsche taal en letterkunde kunnen
oordeelen over een dissertatie in de medische faculteit?
Een faculteit verleent practisch den titel van doctor.
En met een faculteit staat een hoogeschool op een en dezelfde lijn.
Ook volgens onze Hoogeronderwijswet.
Hier komt nog bij, dat er in het wezen der zaak haast geen enkele
universiteit bestaat, maar elke universiteit gevormd wordt door een groep
hoogescholen, die met elkaar in nauwer of losser verband staan.
De universiteit te Frankfurt b.v. mist de theologische faculteit, en toch
geeft zij doctorsbullen in onderscheidene wetenschappen.
De Rijksuniversiteiten hier te lande zijn geen van alle volledig ingericht.
In Leiden alleen kan men promoveeren in de Indonesische taal en letter
kunde. In Utrecht bestaan aparte vakken van wetenschap, die noch te
Leiden noch te Groningen worden gedoceerd.
De Vrije Universiteit heeft nog slechts drie faculteiten en heeft in de
literarische en in de juridische faculteit doctorsbullen uitgereikt, toen
er in elk van die faculteiten nog geen drie hoogleeraren waren.
Als laatste argument voeg ik er aan toe, dat er in ons land onder
scheidene hoogescholen bestaan, die faculteiten zijn op zichzelf, en het
recht om te promoveeren bezitten.
Men zou deze hoogescholen als de Technische Hoogeschool te Delft
en de Landbouwhoogeschool te Wageningen volgens de redeneering van
het Rapport eigenlijk in verband moeten brengen met de universiteiten.
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De heeren van het Meerderheidsrapport kunnen dit wenschen of ver
langen, maar dit is nu eenmaal niet het geval.
Er bestaat in ons land ook een geheel zelfstandige, niet van het Rijk,
maar van een particuliere Vereeniging uitgaande Handelshoogeschool
te Rotterdam, die evenzeer graden, ook den doctorstitel, uitreikt.
De Roomsche Handelshoogeschool te Tilburg doet evenzoo.
Waarom mag de Theologische Hoogeschool te Kampen van deze be
voegdheid geen gebruik maken?
Ja, zoo zegt men, die handelswetenschappen zijn afzonderlijke weten
schappen, die later zijn opgekomen. Maar de theologie is een oude
wetenschap, die sinds jaar en dag aan een universiteit onderwezen wordt.
Deze redeneering gaat niet op, want in Batavia (Weltevreden) hebben
wij een Medische Hoogeschool en een Rechtsgeleerde Hoogeschool, die
graden toekennen en studenten tot doctor promoveeren.
De medicijnen en de rechten zijn, evenals de theologie, vanouds facul
teiten geweest, en toch heeft onze Regeering in Indië er nu aparte
hoogescholen voor gecreëerd.
De werkelijkheid van het leven en de uitbreiding van de wetenschap
houdt zich met dergelijke spitsvondige redeneering niet op.
Indien dan nu de Handelshoogeschool te Rotterdam en de Medische
Hoogeschool te Batavia het recht om te promoveeren bezitten, waarom
wordt het dan niet gegeven aan de Theologische Hoogeschool te Kampen?
Ja, zoo werpt men tegen, maar dan wordt de Theologische School
te Kampen in dit opzicht in ons land een unicum.
Ik vraag, wat doet dit er toe?
Als de wetenschappelijke bevoegdheid maar vaststaat.
En die staat vast.
En wat het unicum-zijn betreft, is de Vrije Universiteit niet evenzoo
een unicum?
Waar ter wereld vindt men een universiteit op Gereformeerden grond
slag, uitgaande van een vereeniging?
Nergens.
Welnu, dit heeft dan de Theol. School met de Vrije Universiteit gemeen,
dat ze beiden als unicum kunnen worden beschouwd.
Maar wat doet het er toe?
Indien het recht maar gehandhaafd wordt!
En dit recht der wetenschap wordt ongekreukt bewaard, wanneer aan
de Theologische Hoogeschool gelegenheid wordt gegeven naast het
candidaats- het doctoraalexamen af te leggen en tot doctor theologiae
te promoveeren.

IV.

DE THEOL. SCHOOL OPLEIDINGSSCHOOL. (1)

Een ander bezwaar, dat tegen het doctoraat aan de Theologische
School te Kampen wordt ingebracht, is van den volgenden inhoud: de
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Theol. School is slechts een opleidingsschool voor aanstaande dienaren
des Woords en als zoodanig kan zij op het promotierecht geen aanspraak
maken; was ze een inrichting voor wetenschap, gelijk de Vrije Universiteit,
ja, dan zou het wel mogelijk zijn, maar nu de Theol. School dit niet is,
mag zij met den eisch tot instellen van een doctoraat niet komen.
Deze redeneering is zoo door en door onjuist, dat ik aan de bespreking
er van een apart hoofdstuk wil wijden.
De Theologische School is een hoogeschool. Er wordt hooger onderwijs
gegeven.
Wat is nu hooger onderwijs?
Het staat zoo juist uitgedrukt in Art. 1 van de Hooger-onderwijswet:
„Hooger onderwijs omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige
beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke
betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt."
Zoo is dus een hoogeschool een opleidingsschool, en wel een opleiding
tot beoefening der wetenschappen en een opleiding tot het uitoefenen
van hoogere maatschappelijke betrekkingen.
Deze twee: opleiding tot beoefening der wetenschappen en opleiding
tot een hoogere maatschappelijke betrekking (in dit geval het ambt van
predikant) gaan practisch altijd samen. Leer en leven worden wel onder
scheiden, maar mogen nooit gescheiden worden. Wetenschap en uit
oefening van een ambt staan met elkaar in de allerinnigste betrekking.
Pas dit toe op godgeleerd en kerkelijk gebied, dan krijgt ge deze
stelling: de theologie en de kerk zijn nauw met elkaar verbonden; de
kerk heeft de theologie noodig en de theologie kan de kerk niet ontberen.
De Vrije Universiteit is daarom én een wetenschapsinrichting én een
opleidingsschool, en de Theologische School is én een opleidingsschool
én een wetenschapsinrichting.
Onze Gereformeerde kerken hebben altijd den eisch gesteld van weten
schappelijke opleiding. Zij hielden zich verre van hen, die de wetenschap
minachtten en van een aanstaanden predikant in hoofdzaak begeerden,
dat hij alleen zijn bekeeringsgeschiedenis zou kunnen vertellen. Art. 8
der kerkorde bleef altijd een uitzondering. De Gereformeerden hebben
op de beoefening der theologische wetenschap als middel tot opleiding
voor den dienst des Woords immer sterken nadruk gelegd.
De Theologische School heeft tot dusver aan dezen eisch van de
Gereformeerde kerken beantwoord. Thans vragen wij, dat zij er geheel
aan beantwoorden zal en niet slechts de gedeeltelijke opleiding geven,
maar in staat gesteld zal worden voor de gansche opleiding tot het
predikambt te zorgen.
Tot op dit oogenblik kan men aan de Theologische School alleen
bevorderd worden tot candidaat in de theologie. Wij vragen, dat de
hoogleeraren ook het doctoraal examen mogen afnemen.
Het doctoraal examen is een uitbreiding van het candidaatsexamen,
hetzij men het zoogenaamde oude doctoraal neemt, hetzij men zich
aansluit bij het nieuwe academische statuut en de uitbreiding van de
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examenstof zich meer beperkt tot één bepaalde groep van theologische
vakken.
Is dit doctoraal examen dan ook voor de opleiding noodig?
Zeer zeker. Evenzeer als het candidaatsexamen. De kerken hebben tot
dusver genoegen genomen met het candidaats, maar zij zouden even
goed tot eisch kunnen stellen het doctoraal examen, gelijk b.v. in de
literarische en natuurkundige faculteit eerst het doctoraal examen de
bevoegdheid schenkt om als leeraar aan een school voor middelbaar of
voorbereidend hooger onderwijs te kunnen optreden.
Wie doctoraal examen gedaan heeft, ontving breeder blik over het veld
der theologische wetenschap en kreeg dus een beter opleiding voor het ambt.
Nu willen we niet voorstellen, dat van alle aanstaande predikanten
op dit oogenblik geëischt zou worden, dat ze doctoraal examen afleggen.
De gaven zijn verschillend. Er zijn er ook, die om financieele redenen
nauwelijks het candidaats kunnen halen.
Maar wel begeeren wij het instellen van het doctoraal-examen voor
hen, die gerekend kunnen worden te behooren tot de meer begaafden,
die krachtens hun door God hun geschonken aanleg, voorbereid zijn om
in den dienst des Woords bizondere geschiktheden te ontwikkelen. Voor
hen is het noodig, dat zij de volle opleiding ontvangen en dus ook
doctoraal-examen afleggen.
Ja, zoo hoor ik iemand tegenwerpen, dit stem ik toe. Het doctoraal
examen behoort tot de opleiding. Vroegt ge dit alleen, dan zou er bij
mij geen bezwaar bestaan. Maar gij vraagt meer. Gij eischt, dat de
Theol. School niet alleen het doctoraal-examen zal afnemen, maar ook
tot doctor promoveeren. En dat is toch heel wat anders. Een dissertatie
is toch een bewijs van wetenschappelijke bekwaamheid en staat met de
opleiding niet rechtstreeks in verband.
Dit bezwaar wil ik nu eens onder de oogen zien.
Denkt gij, dat het schrijven van een dissertatie niet zou behooren tot
de opleiding voor het ambt? Zoudt gij meenen, dat het propaedeutisch,
het candidaats- en doctoraal-examen wel behoorden bij de opleiding,
maar deze ineens ophield, waarna iemand voor een proefschrift ging
werken? Zoudt gij van oordeel zijn, dat heel de studie geschikt zou zijn
voor de opleiding, en het sluitstuk, de kroon der studie, het werken voor
een proefschrift niet?
Dat kunt gij toch niet meenen.
Wat is een proefschrift?
Een proefschrift is een bewijs van zelfstandige wetenschappelijke studie;
is een stuk, dat de gezel maakt, die tot meester in zijn vak zal worden
gepromoveerd; is een geschrift, waarin de student toont, dat hij in practijk
kan brengen wat hij geleerd heeft en dat hij naar wetenschappelijke
methode zelfstandig kan werken.
Nu zijn er aan onderscheidene universiteiten theologische dissertaties
verschenen, die niets te maken hebben met hetgeen wij onder theologie
verstaan.
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Maar dit misbruik heft toch het gebruik niet op en mag ons oog er
niet voor sluiten, dat ook het proefschrift dikwijls van groote waarde
is voor de ambtelijke bediening.
Wie een proefschrift b.v. over het geloof heeft geschreven, kan van
het materiaal in de prediking en in het huisbezoek gebruik maken. Wie
een commentaar op één van de Bijbelboeken als dissertatie gaf, verricht
daarmee niet alleen wetenschappelijken arbeid, maar werkt ook direct en
indirect mede aan den opbouw der gemeente tot verheldering en ver
dieping van haar kennis van het Woord Gods.
Natuurlijk brengen wij de wetenschap zelf niet op den kansel. Die
blijft in de keuken. Zij dient het ambt. Maar als zoodanig is de weten
schap, ook de wetenschapsbeoefening in de studie voor een dissertatie,
voor het ambtswerk van groote beteekenis en de kroon van de opleiding.
Vanzelf geldt dit niet voor alle doctorandi. Er zijn er, die met betrek
kelijke gemakkelijkheid een doctoraal examen afleggen, maar die altijd
moeite hebben met zelfstandige wetenschappelijke studie. Het zijn er naar
verhouding slechts weinigen, die tot het doctoraat komen, maar voor die
weinigen moet er aan de Theol. School gelegenheid gegeven worden te
promoveeren.
En dat niet alleen, omdat de theologische studie, als voorbereiding
voor de bediening des Woords, één geheel is, maar ook, omdat de kerk
des Heeren in haar dienst des Woords een breeder veld bestrijkt dan
alleen de prediking des Woords in de samenkomsten der gemeente.
Doch daarover in een volgend hoofdstuk.

V.

DE THEOL. SCHOOL OPLEIDINGSSCHOOL. (2)

Een boom groeit, krijgt grooter bladerkroon en wortelt al dieper en
breeder.
Zoo is het met al wat leeft.
Zoo is het ook met de Theol. School.
Men moet haar, omdat ze een levend organisme is, gelegenheid geven
zich naar haar aard te ontplooien.
Ze moet vooruit.
Ze moet naast het candidaats- ook het doctoraal-examen mogen af
nemen en den doctorstitel verleenen.
En daarom blijven we aansturen op uitbreiding en ontwikkeling naar
haar aard.
Boven is aangetoond, dat het doctoraal-examen en zelfs de promotie
kunnen gerekend worden te behooren tot de opleiding voor het ambt in
den engeren zin.
Thans wil ik er over spreken, dat deze ook behooren tot de opleiding
voor het ambt in den ruimeren zin.
De dienst des Woords heeft te zorgen voor een goede Bijbelvertaling,
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en deze kan niet anders tot stand komen dan door wetenschappelijke
mannen, die in de kerk het volle vertrouwen hebben, die bekend staan
als mannen des geloofs en die met ons voor denzelfden Zaligmaker de
knie buigen.
Een vereeniging of genootschap (zooals ten onzent het Nederlandsch
Bijbelgenootschap) kan wel een poging wagen om een nieuwe Bijbel
vertaling te krijgen, maar, zal deze ingevoerd worden, dan heeft alleen
de kerk daarover te beslissen.
Vóór een nieuwe Bijbelvertaling, die door anderen is vervaardigd, kan
worden ingevoerd, moet zij beoordeeld worden door wetenschappelijke
mannen, die het volle vertrouwen hebben der kerk. Het gaat bij de ver
taling der H. Schrift om den grond van ons geloof.
Zal nu de kerk des Heeren over dergelijke mannen kunnen beschikken,
dan is het alleszins gewenscht, dat aan hare eigene Theologische Hoogeschool gelegenheid is zulke mannen te vormen en zij niet afhankelijk is van
de opleiding aan de Rijksuniversiteiten of zelfs aan de Vrije Universiteit.
Hoe hoog wij de laatste ook waardeeren, het zou verkeerd zijn, wanneer
de Gereformeerde kerken van de Vrije Universiteit afhankelijk werden.
Ten tweede is de geheele theologische vorming aan de hoogeschool
te Kampen ook noodig met het oog op de uitlegging der H. Schrift.
We hebben dringend behoefte aan wetenschappelijke mannen, die ons
naar den stand van de tegenwoordige wetenschap de H. Schrift uitleggen.
Diepgaande exegese is broodnoodig. Zal de kerk des Heeren van het
brood van het Woord Gods leven, dan moet haar dit worden toegediend,
zuiver, onvervalscht, en op uitnemende wijze.
Natuurlijk kan elk dienaar des Woords de H. Schrift uitleggen en hij
doet dit ook in de bediening des Woords. Maar er zijn daarnaast, terwille van verdieping en belijning van ons geestelijk leven, mannen noodig,
die van het uitleggen der H. Schrift als het ware een beroep maken,
omdat zij daartoe speciale gaven van den Heere hebben ontvangen.
Het doctoraat aan de Theol. School dient, om zulke mannen te kweeken.
Ten derde is vooral in den tegenwoordigen tijd groote behoefte aan
geleerden, „die met den vijand spreken in de poort," die tegenover de
afdwalingen en ongeloofstheorieën de zuivere geloofswaarheid handhaven
en de kettersche gevoelens bestrijden. Zulke mannen moeten meer weten
en in eenigermate eenzijdiger richting worden opgeleid dan een gewoon
dienaar des Woords.
De Theol. School dient ook het doctoraat te ontvangen, om zulke
mannen te vormen, die voor de wetenschappelijke wereld, met wie zij
in aanraking komen, het merk van wetenschappelijkheid dragen en die
ten volle bevoegd zijn op wetenschappelijk gebied met den vijand den
degen te kruisen.
Ten slotte wil ik hier nog noemen een punt dat, naar het mij voor
komt, voor het zelfstandig bestaan (in geestelijken zin) van de Theol.
School van waarde is, nl. dat zij door de erkenning van het doctoraat
de bevoegdheid heeft zelve haar toekomstige hoogleeraren te kweeken.
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Ik meen dit punt zonder eenige animositeit te kunnen behandelen.
In de Heilige Schrift wordt aan Timotheus (2 Tim. 2 : 2) gezegd, dat
hij er voor zorgen moet, dat er komen getrouwe menschen, bekwaam
om ook anderen te leeren. Niet ieder kan dit. De geschiktheid om anderen
te onderwijzen, is een bizondere gave.
Wat voor Timotheus en de gemeente des Heeren in het algemeen geldt,
geldt eveneens voor de hoogescholen. Zij moeten ook mannen opleiden,
die straks de plaats van de tegenwoordige hoogleeraren innemen. Elke
hoogeschool, die levenskracht bezit, kweekt voor een deel hare eigene
toekomstige hoogleeraren.
Dit moet ook het geval zijn bij de Theol. School.
De opmerking wordt wel eens gemaakt: welnu, wij hebben de Vrije
Universiteit. De synode kan de gepromoveerden van de Vrije Universiteit
nemen en hen benoemen tot hoogleeraar aan de Theol. School.
Zie, dit vind ik juist een groot bezwaar, dat in Kampen alleen hoog
leeraren zouden doceeren, die in Amsterdam aan de Vrije Universiteit
gepromoveerd zijn.
De Theol. School vertoont in theologie en levensopvatting een eigen
type.
Nu zou iemand wel kunnen zeggen: het type van de Vrije Universiteit
moet domineeren en het type van de Theol. School moet op den duur
weg. Maar ge zoudt zulks niet naar wijsheid zeggen. Het is goed, dat
in een kerkengroep niet alle kerken en personen hetzelfde type vertoonen.
Dit bewaart voor eenzijdigheid.
Ook is het goed, dat er twee opleidingsscholen, ieder met een eigen
type, naast elkaar staan, ongemerkt op elkaar toezicht houden en, als
het moet, ook elkaar sterken in den geestelijken strijd.
Ge antwoordt misschien: maar is het nu daarvoor noodig, dat Kampen
het doctoraat krijgt?
Ik zeg daarop: zeker! In de eerste plaats, wanneer onze candidaten
naar Amsterdam gaan, komen ze in een hun vreemd studiemilieu en
hebben ze geruimen tijd noodig, om zich geestelijk te acclimatiseeren.
In de tweede plaats heeft een hoogleeraar, die als aanstaand promotor
optreedt, bij de studie groote macht en zullen de doctores onwillekeurig
iets van zijn type vertoonen.
Daarom is het veel beter en ook noodig, dat, waar de bevoegdheid
der hoogleeraren om te promoveeren vast staat, hun ook de gelegenheid
geschonken wordt van deze bevoegdheid gebruik te maken en doctores
te kweeken uit hun eigen leerlingen, die, wanneer enkele er van later
tot hoogleeraar benoemd worden, het type der School vertoonen.
Ook om dit type te handhaven, ben ik voorstander van het doctoraat
aan de Theologische School.
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VI.

DE THEOL. SCHOOL EEN KERKELIJKE SCHOOL.

Tot dusver, zoo hoor ik een opmerking, was uw betoog duidelijk en
overtuigend, maar gij hebt er nog met geen woord van gerept, dat de
Theol. School een kerkelijke School is, en daarin schuilt juist mijn be
zwaar. Ging zij uit van den Staat of werd zij onderhouden door een
Vereeniging, dan zou ik er alles voor voelen haar doctoraat te erkennen,
maar brengt het feit, dat zij van de Kerk uitgaat niet allerlei moeilijk
heden voor de Kerk met zich mede, waarop ook in het Meerderheids
rapport gewezen wordt? De hoogleeraren verrichten hun arbeid namens
de Kerk, in opdracht der Kerk, en als ze nu ook in opdracht der Kerk
het doctoraat verleenen, doet dan de Kerk eigenlijk niet iets, waartoe ze
niet bevoegd is en verstrikt zich de Kerk niet in eindelooze kwesties,
zoodat men later uitroept: Ach, waren we van Creta maar niet afge
varen !
Ook dit bezwaar wil ik eens kalm met u bespreken, in de hoop dat
het verdwijnen zal.
Ge moet nu goed opletten, want het komt hier aan op juist onder
scheiden.
De Theol. School wordt genoemd de dochter der Kerk. Dat is ze inder
daad. Dat is haar eer en haar voorrecht. Ze is uit de Kerk geboren, ze
is door de Kerk gesticht en wordt door de Kerk in het leven gehouden.
Over de Theol. School hebben de Gereformeerde Kerken in Nederland
alles te zeggen.
Evenals de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Geref. grondslag
alles te zeggen heeft over de Vrije Universiteit.
Evenals de Staat alles te zeggen heeft over de Staatsuniversiteiten
en Staatshoogescholen.
De Kerk in synode vergaderd, benoemt de hoogleeraren.
De directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs benoemen
evenzoo de hoogleeraren voor de Vrije Universiteit.
De Staat benoemt eveneens de hoogleeraren aan de onderscheidene
Universiteiten.
De Kerk, in synode vergaderd, ontslaat de hoogleeraren.
De directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs doen
even zoo.
De Staat handelt met zijn hoogleeraren desgelijks.
De Kerk regelt, voorgelicht door hare curatoren, den gang van het
onderwijs.
De directeuren stellen op voorstel van de curatoren der Vrije Universi
teit de regeling van het onderwijs vast.
De Staat bepaalt evenzoo door middel van de wet en van het acade
misch statuut, hoe het onderwijs aan de rijksuniversiteiten zal worden
ingericht.
Evenwel, deze drie organen (om hierbij nu maar te blijven) Kerk,
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Vereeniging en Staat regelen niet alles, zij laten de hoogleeraren in de
onderwerpen, die op hunne colleges zullen behandeld worden, vrij, mits
deze onderwerpen behooren tot het vak, waarvoor de hoogleeraar be
noemd is.
Evenmin stellen Kerk, Vereeniging of Staat vast tot welke mate.van
kennis een candidaat voor een examen precies moet komen, zal hij toe
gelaten worden.
Evenmin is er voor een student, die met den ongunstigen uitslag van
een examen niet tevreden is, ingesteld een commissie van beroep of een
college van arbitrage. De hoogleeraren zijn hierin vrijwel autonoom.
Natuurlijk hebben de curatoren dezer stichtingen toezicht op den gang
van het onderwijs en op de examina, maar onderstel eens, dat een student
naar den indruk van curatoren onrechtvaardig zou zijn behandeld, dan
kunnen zij daarover spreken met de hoogleeraren, en zelfs een aanklacht
indienen bij degenen, die hen hebben benoemd, maar de student zou met
dit al zijn examen weer moeten overdoen.
Ge ziet dus, dat de Kerk, de Vereeniging en de Staat dergelijke in
richtingen onderhouden als school, als hoogeschool, d. i. als inrichtingen,
die een zekere zelfstandigheid hebben en die niet in alles van hare
eigenaars en onderhouders afhankelijk zijn.
Omdat de professoren Aoogleeraren zijn, is hun een betrekkelijke zelf
standigheid en onafhankelijkheid toegekend en vormen de hoogleeraren
samen een college, dat onder toezicht van de besturende en controleerende organen, in overeenstemming met de reglementen, toch een
zekere vrijheid van handelen bezit.
Vooral wat het wetenschappelijk karakter der School betreft, hand
haven de hoogleeraren gaarne binnen zekere grenzen hunne zelfstandigheid.
Laat mij maar eens een voorbeeld nemen.
Een hoogleeraar doceert de predikkunde, maar het hangt van hem
zelf af, of hij op het college in een cursus de geschiedenis van de
predikkunde zal behandelen, of de studenten met de stof voor de be
diening des Woords zal bezig houden.
De mate van kennis, die een student moet bezitten om bij een tentamen
of examen voldoende te halen, wordt door den hoogleeraar bepaald.
Natuurlijk kunnen curatoren opmerkingen maken. Zij kunnen zeggen,
dat het peil van kennis, dat de hoogleeraar vordert, te hoog of te laag
is. Indien de curatoren en de betrokken hoogleeraar niet tot overeen
stemming kunnen geraken, is er een conflict, en indien de synode, de
hoogste chef der hoogleeraren, niet in staat was dit conflict uit de
wereld te helpen, zou hij moeten heengaan en dus zijn ontslag aanvragen.
Een school mag in geen enkel opzicht gedupeerd worden door een
hoogleeraar, maar een hoogleeraar behoeft zijn wetenschappelijke over
tuiging niet prijs te geven voor die van een ander.
Dezelfde vrijheid, die een school heeft bij het candidaatsexamen, heeft
zij ook bij het doctoraal-examen en bij de promotie. De eischen worden
op voordracht van curatoren door het besturend orgaan in hoofdzaak
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vastgesteld, maar de formuleering van de preciese eischen is aan de
hoogleeraren overgelaten.
Hieruit blijkt nu ook tevens, dat de Kerk noch de Vereeniging noch
de Staat verantwoordelijk is voor de gedragingen der hoogleeraren in
wetenschappelijk opzicht. De hoogleeraren nemen naar hun beste weten
candidaats- en doctoraal examen af en promoveeren iemand tot doctor
in een of andere wetenschap, maar noch de Kerk, noch de Vereeniging,
noch de Staat is hiervoor in eerster instantie verantwoordelijk, maar de
hoogleeraren.
Onderstel eens dat bij een hoogleeraar een dissertatie verscheen, die
naar het gevoelen van tot oordeelen bevoegde mannen het wetenschap
pelijk peil niet kon halen, dan zouden de curatoren daarover niet den
promovendus, maar den betrokken hoogleeraar aanspreken, en terecht!
Indien deze zich niet voldoende kon verdedigen, zouden zij het bij een
waarschuwing kunnen laten, en, indien dit feit zich herhaalde, hem voor
ontslag voordragen.
Ja, zegt ge, deze redeneering is mij wel duidelijk, maar bij de Kerk
staat het toch eenigszins anders. De dissertaties moeten in overeen
stemming zijn met de belijdenisschriften der Kerk.
Zeer zeker. Zoowel de dissertaties als de stellingen moeten beant
woorden aan de belijdenisschriften der Gereformeerde Kerken in Neder
land, evenals het candidaats-examen en het doctoraal-examen daaraan
beantwoorden moeten. Maar binnen deze grenzen van de confessie is
er speling genoeg en behoeven de studenten, die promoveeren zullen,
heusch niet bang te zijn, dat ze geen stellingen meer zullen kunnen
vinden. En dat de dissertaties en stellingen niet indruischen zullen tegen
de Gereformeerde belijdenis, daarvoor zijn de professoren borg.
Zoo ziet ge dus — en daar kwam het in dit betoog op aan — dat
hoewel de Theologische School een kerkelijke school is, noch het
candidaats-examen noch het doctoraal-examen afgelegd wordt in naam
der Kerk en evenmin in naam der Kerk wordt gepromoveerd.
Dat de hoogleeraren examens afnemen en promoveeren, doen ze naar
de hun toekomende wetenschappelijke bevoegdheid, doen ze suo jure.
We hebben dus allerminst te vreezen voor een verkerkelijkte theologie
of voor een vertheologiseerde kerk.
Van beiden staan we even ver af als het Meerderheidsrapport.
De Kerken houden door haar curatoren toezicht op haar school, en ze
kunnen met haar school doen, wat zij willen. De Theol. School is eigen
inrichting der Kerk en moet dat blijven. Maar dit ontzegt niet aan de
hoogleeraren het recht, om over de bevoegdheid te beschikken, die hun
als hoogleeraren eigen is.
Ge ziet, dat het wel eens gebruikte beeld van lastgever en lasthebber

hier niet opgaat.
Men redeneert dan alzoo: de kerken als lastgevers kunnen nooit meer
macht en bevoegdheid aan de lasthebbers overdragen dan de kerken
zelve bezitten.
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In het algemeen genomen is dit waar. Maar in dit geval gaat deze
redeneering niet op, om de eenvoudige reden, dat de hoogleeraren hun
wetenschappelijke bevoegdheid niet aan de kerken danken en in dit
opzicht geen lasthebbers van hunne lastgevers zijn.
De Vereeniging voor Hooger Onderwijs kan geen wetenschappelijke
praedicaten uitgeven.
Evenmin kan dit de Staat.
En evenmin kan dit de Kerk.
De Kerk draagt aan hare hoogleeraren op wetenschappelijk onderwijs
in de theologie te geven, maar indien de hoogleeraren examens afnemen
en titels uitreiken, doen ze dat niet in naam der Kerk, maar onder eigen
verantwoordelijkheid. Daarom moeten de candidaten van de Theologische
School ook praeparatoir d. i. kerkelijk examen doen en zijn ze — omdat
ze een schoolexamen aflegden — met de candidaten der Vrije Universiteit
gelijk gesteld.
Hieruit volgt, dat de professoren der Theol. School de bevoegdheid
hebben als hoogleeraren een doctoraal examen af te nemen en iemand
tot doctor te promoveeren. Zij zouden het kunnen doen uit zichzelf,
zonder de synode er in te kennen, maar zij doen dit niet, omdat de goede
orde eischt, dat de synode dit goedkeure en het reglement der Theol.
School in dezen zin verandere.
Ge merkt ten slotte, dat de bevoegdheid om te promoveeren er niets
mee heeft te maken of de Theologische School een Staatsschool, een
Vereenigingsschool of een Kerkelijke School is.
Ook deze leeuw op den weg blijkt geketend te zijn.

VII.

DE THEOL. SCHOOL GEEN UNIVERSITEIT.

In het naar den vorm hoogstaand Meerderheidsrapport staat een
zinnetje, dat minder prettig aandoet.
Op pag. 22 vinden we in een noot deze ontboezeming: „Toch heeft
het ons getroffen, dat in het rapport, op de Synode van 1914 uitgebracht,
ronduit wordt gezegd: „Bovendien zou door deze concessie de vrede toch
niet verkregen worden, wijl de voorstanders van het doctoraat aan de
Theologische School nog veel verder strekkende wenschen koesteren, en
deze na de verkregen concessie terstond aan de orde zouden komen";
en dat deze uitspraak door niemand is tegengesproken, althans niet op
de Synode, en blijkbaar ook niet in de Commissie, waarin toch anders
vijf voorstanders zitting hadden."
Wanneer ik de bedoeling van deze eenigszins onbepaalde woorden in
verband breng met het gezegde op pag. 11 „dat men de School lang
zamerhand ging uitbouwen tot een universiteit", dan zou daaruit de
gevolgtrekking kunnen afgeleid worden, dat de voorstanders van het
doctoraat aan de Theol. School de verkrijging van het doctoraat zouden
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beschouwen als een stap op den weg van verandering der Theol. School
in een universiteit.
Noch Prof. Bouwman, noch Prof. Greijdanus, noch ik — om mij tot
de tegenwoordige dienstdoende hoogleeraren te beperken — heeft iets
dergelijks bij mijn weten ooit gezegd of geschreven.
Waarom dan zulk een gedachte als argument gebruikt?
Laat men ons toch gelooven ! Wij willen niets anders dan de Theol.
School gelegenheid geven naast het candidaats- het doctoraal examen
af te nemen en tot doctor te promoveeren — en daarmee uit. Dan zijn
wij tevreden.
Maar, zoo wordt er opgemerkt, indien dit eens geschiedde, moet ge
dan de Theol. School om te beginnen niet uitbreiden met een halve
of heele literarische faculteit?
Absoluut niet.
Ik weet wel, dat in het Meerderheidsrapport een dergelijke redeneering
gevonden wordt, maar deze is geheel onjuist.
De broeders zijn op informatie uitgegaan bij een der Rijksuniversiteiten
en hebben vernomen, dat bij het doctoraal examen als bijvakken zijn
genomen staathuishoudkunde, staatsrecht, wijsbegeerte, psychiatrie,
assyriologie.
Ik vind het voorbeeld, dat de broeders hier aanhalen, ongelukkig ge
kozen, want aan de Rijksuniversiteiten bestaat feitelijk geen theologische
faculteit meer (hoewel deze zoo wordt genoemd), maar een faculteit
van godsdienstwetenschap. De dogmatiek wordt door de staatshoogleeraren niet onderwezen. En zou men zulk een caricatuur van een
theologische faculteit ons ten voorbeeld willen voorhouden?
Neen, dat gaat niet. Dit is niet geoorloofd.
Wij willen aan de Theologische School een zuiver theologische op
leiding hebben en zijn met een voorbeeld van een faculteit voor gods
dienstwetenschap niet gediend.
Hoewel daarover nog niet gesproken is, heb ik mij den inhoud van
het doctoraal examen aldus voorgesteld.
Het kan afgenomen worden, ter keuze van den student, op twee
manieren.
Ten eerste op de wijze van het oude doctoraal, hetwelk aan de Vrije
Universiteit ook nog bestaat, zoodat de vakken van het candidaatsexamen een uitbreiding ondergaan en men zich zuiver tot de theologie
beperkt.
In dit geval kan men met de tegenwoordige vijf hoogleeraren volstaan.
Ten tweede kan men het doctoraal inrichten op de wijze van het nieuwe
doctoraal, zoodat één vak hoofdvak wordt en er een paar examenvakken
bij gekozen moeten worden.
Wordt b.v. bij de dogmatologische groep de dogmatiek c. a. als hoofd
vak en de geschiedenis der philosophie als bijvak genomen, dan is onze
dogmaticus zeer zeker in staat dit examen af te nemen.
Kiest iemand bij de O. Testamentische groep Assyrisch-Babylonisch,
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dan kan men een predikant tot lector benoemen, om dit onderwijs te
geven en hierin examen af te nemen.
Kiest iemand bij de N. Testamentische groep het Syrisch, dan kan
een predikant tot lector benoemd worden, om Syrisch te onderwijzen.
Wordt bij de kerkhistorische groep b.v. het kerkrecht gekozen, dan
is onze kerkhistoricus zeker bij machte aan de studie leiding te geven
en te examineeren.
En wordt bij de ambtelijke vakken de psychologie gekozen, dan is
allicht de tegenwoordige functionaris in staat dit vak te doceeren en te
examineeren.
Natuurlijk is de student in de keuze zijner vakken beperkt.
Evenzeer is hij hierin beperkt aan de Vrije Universiteit.
In Kampen zal die beperking nog grooter zijn dan in Amsterdam.
Maar is dit een bezwaar? Naar mijn oordeel niet. Wanneer er maar
voor gezorgd wordt, dat het doctoraal examen op peil staat, is de keuze
van bijvakken een ondergeschikte factor.
We zouden dus in het laatste geval kunnen volstaan met de benoeming
van één lector in het Assyrisch-Babylonisch en het Syrisch. Misschien
zou er wel iemand te vinden zijn, die beide vakken hier zou willen
doceeren en examineeren.
De financieele uitgaven, die hieraan verbonden zijn, zijn van geringe
beteekenis. Trouwens, daarop wordt in het Meerderheidsrapport — en
terecht — ook geen nadruk gelegd. We zouden het bij het doctoraal in
hoofdzaak kunnen doen met de tegenwoordige functionarissen. Beduidend
hoogere financieele uitgaven zijn bij de invoering van het doctoraat niet
te wachten.
Wanneer men zich houdt binnen de perken, die door de theologie
gesteld zijn, wanneer men niet meedoet in den wedloop der universiteiten,
maar zelfstandig zijn positie kiest en die blijft bewaren, zie ik niet in,
welke practische bezwaren van dezen kant de invoering van het doctoraat
onmogelijk zouden maken.
En de Theologische School uitbouwen tot een universiteit?
Neen, dat willen wij niet.
Wij zijn ten volle bevredigd, maar eerst ook dan, wanneer de synode
aan de hoogleeraren de gelegenheid biedt van de bevoegdheid gebruik
te maken, die zij bezitten.

VIII.

DE THEOLOGISCHE SCHOOL EN HET BEDING.

Het beding is de officieele naam geworden voor den eisch of de voor
waarde, die de Christelijke Gereformeerde Kerk vóór de vereeniging in
1892 aan de Doleerende Kerken heeft gesteld met het oog op de hand
having van de zelfstandigheid der Theol. School.
De Synode van de Chr. Geref. Kerk nam in 1891 het volgende besluit:
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„De synode hanühave het beginsel, dat de kerk geroepen is een eigene
inrichting te hebben tot opleiding harer leeraren, tenminste wat de god
geleerde vorming betreft."
Dit besluit werd door de synode van de Nederd. Geref. Kerken (de
Doleerende) aanvaard, onder de volgende voorwaarden: „1° dat niet
vernietigd zou worden het aloude beginsel der vrije studie; 2° dat geen
verandering zou gebracht worden in de Gereformeerde wijze van kerke
lijke examinatie der dienaren des Woords; 3° dat men niets zou laten
vallen van den eisch der wetenschappelijke ontwikkeling, die steeds door
de Gereformeerde Kerken gesteld is, en 4° dat men niet tegen zou spreken,
dat de vereenigde kerken over de regeling dezer zaak later, indien noodig,
te oordeelen zouden hebben."
Dit is het beding van 1892. Op grond van dit beding zijn de kerken
saamgesmolten.
Wat doet nu echter het Meerderheidsrapport?
Het maakt van het beding een grond tegen het doctoraat.
Toen ik dit las, heb ik mijn oogen eens uitgewreven. Maar ja, het
stond er.
We lezen op bladz. 23 van het Meerderheidsrapport 't volgende: „Ook
uit het oogpunt van het z.g.n. „beding" is de actie voor het promotierecht
moeilijk te rechtvaardigen. Wel zijn hierbij geen afspraken gemaakt, dat
de Theologische School geen promotierecht zou verkrijgen. Maar waar
het behoud der Theologische School bedongen is als „eigen inrichting
voor de opleiding," mag men toch uit deze afspraak niet meer halen
dan er in ligt, en gaat het niet aan, voor die aldus door allen aan
vaarde School nu — gelijk sommigen doen — als een recht te komen
opeischen iets, dat uit haar karakter van opleidingsschool niet voort
vloeit, iets dat bij het maken van het „beding" ook niet mede genoemd
is, en dat, zoo het genoemd ware, door hen, die in het „beding" be
willigden, allicht niet zou zijn aanvaard."
Hier worden dingen gezegd, die prikkelen en die — zoo God het niet
verhoedt — oude wonden weer openrijten.
Dat het doctoraat juist voortvloeit uit het karakter van de Theol.
School als wetenschappelijke opleidingsschool, hebben wij getracht in
een vorig artikel te bewijzen. En nu wordt, terwijl men weet, dat anderen
het hiermee volstrekt niet eens zijn, eenvoudig geconstateerd, dat het
doctoraat uit het karakter van de Theol. School als opleidingsschool
niet voortvloeit.
Vervolgens is de zin, dat „indien dit (n.1. het doctoraat) genoemd
ware, het door hen allicht niet zou zijn aanvaard" en de Doleerenden
dus op dit punt de vereeniging der kerken zouden hebben laten af
springen, een te stout beweren, dan dat dit zoo maar door ons zou
kunnen worden aangenomen.
Ik zou er eene andere conclusie tegenover kunnen zetten n.1. deze:
indien de Christelijke Gereformeerde Kerk vóór de vereeniging in 1892
geweten had, dat in 1893 de, door de synode niet aanvaarde, Concept-
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regeling zou komen; indien ze van te voren geweten had, dat aan haar
na 1896 wetenschappelijk ingerichte Hoogeschool elke verdere ontwik
keling verboden zou worden — dan zou de Chr. Geref. Kerk niet zijn
'"gegaan op den drang tot vereeniging.
Maar Iaat mij de methode van het Rapport niet volgen en mij in mijne
redeneering niet gronden op hetgeen denkbeeldig is, maar bij het betooe
uitgaan van feiten.
Het feit staat vast, dat beide kerkengroepen in 1892 het beginsel hebben
aanvaard, dat de kerken zouden hebben een eigen inrichting tot op
leiding voor den dienst des Woords.
Wil dit nu zeggen, dat de kerken de Theol. School zoo zouden laten,
gelijk ze in 1892 was, dat ze als een monument uit vroegere tijden zou
worden behandeld, dat er niets aan haar veranderd zou mogen worden,
dat ze een soort versteeningsproces zou moeten ondergaan, öf dat de
kerken haar zouden beschouwen als een levend organisme en haar naar
haar aard zouden laten ontwikkelen?
Immers het laatste. Er staat dan ook te lezen, dat de vereenigde kerken
over de regeling dezer zaak later zouden oordeelen.
Dat hebben de kerken getoond in 1896, toen ze de Theol. School aan
een reorganisatie hebben onderworpen, waardoor ze werd een zelfstan
dige Theologische Hoogeschool.
Daarvan hebben de kerken bewijs gegeven in 1908, toen het gymnasium
losgemaakt werd van de Theol. School en dit aan eene particuliere
vereeniging werd overgedaan.
Dat hebben de kerken eveneens gedaan na 1911, toen de synode
alleen dan een vijfden hoogleeraar in de vacature van Prof. Biesterveld
wilde benoemen, indien het geld er zou komen. Het geld kwam er
Op dezelfde lijn van ontwikkeling der Theol. School ligt het, wanneer
haar nu gelegenheid gegeven wordt het doctoraat in te voeren.
Maar strijdt dit doctoraat niet met het beding?
Ganschelijk niet, want we hebben aangetoond, dat het doctoraat gelijk
het candidaats-examen, tot de Theol. School als wetenschappelijke op
leidingsschool behoort en dus binnen de grenzen van de bevoegdheden
der Theol. School valt.
Maar laat dit betoog nu eens een oogenblik ter zijde, het doctoraat
an met het beding niet strijden, omdat over dit doctoraat al gesproken
is toen de Doleantie er nog niet was, ja, toen er nog geen Vrije Univer
siteit was gesticht.
Op de synode van de Christelijke Geref. Kerk, 1879 te Dordrecht ge
houden, is er reeds een voorstel aangaande het doctoraat aanhangig
gemaakt. Toen is algemeen goedgevonden dit punt niet te behandelen
Op de synode van de Christelijke Geref. Kerk, in 1885 te Rotterdam
gehouden, was het doctoraat weer aan de orde. De synode voelde toen
nog geen behoefte zich over de wenschelijkheid van het verleenen van
den doctorstitel uit te spreken.
Dergelijke voorstellen waren vóór 1892 uit de kerken opgekomen.
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Men wist in 1892 dat, wanneer de wetenschappelijke kracht sterker ge
worden was, men weer voor het vraagstuk van het doctoraat aan de
rheol. School zou komen te staan.
Er is in 1892 niet over gesproken. Andere kwesties hielden toen de
geesten bezig.
Maar duidelijk blijkt, dat het doctoraat niet in strijd kan zijn met het
beding van 1892, omdat er vóór 1892 reeds over gesproken is in de
kerken en op de synode.
De bewering alzoo, dat het doctoraat in conflict zou komen met het
beding van 1892, is ten eenenmale onjuist.

IX.

HET MEERDERHEIDSRAPPORT.

Reeds een enkele maal kwam het Meerderheidsrapport ter sprake en
hebben we enkele punten, daarin genoemd, bestreden.
Thans veroorloven we ons iets te zeggen over het Meerderheidsrapport
n het algemeen, over den geest, dien het ademt, over de gedachten
die er aan ten grondslag liggen.

We maken dan drie opmerkingen.
houdetmrpS/eHiShd?e' d3t h6t MeerderheidsraPPort zoo weinig rekening
beIa"gen van de studenten en hoogleeraren der Theol.
School
Wanneer een student wil gaan promoveeren en daartoe de vereischte
vaneen oTmef'h140"1/ ^ menigmaal voor' dat hii do°r het onderwijs
van een of meer hoogleeraren zich tot een bepaald studievak bizonder
een^vak met
^ de St"dent °VCr een onde^eel van
IZJen E?
* gesproken en van de«n literatuur ontde fhlf cl
J ee" vertrouwensband ontstaan. Heeft hij nu aan
™r '\ Sch00'. candldaats-examen gedaan, dan moet hij zijn hoogeraar die op zijn vorming zooveel invloed heeft gehad en die weten
schappelijk zoo veel nog voor hem had kunnen zijn, verlaten en hij moet
gaan „aar een andere inrichting, waar zeer zeker knappe ^ volkomen
Jf? H ?! h0°S'eeraren z'jn, maar waar men misschien voor het onder0nder belang '"boezemt, niet zooveel voelt, waar in
PlW \l i ïm
k geval de gang van het onderwijs een andere is. Van voortbouwen

S"

Hemeo„r«H Me'egde" 8ronds,a« ls daa'
I" »keren zin sprake.
Hem ontbreekt iets in zijn vorming, wat hij zoo gaarne had verkregen
Ook voor de hoogleeraren is het niet plezierig te zien hoe een uü'

shX ff6"*' die 0"der hU" invl0ed een bepaalden 'gang in zijn
studie volgt, naar elders moet vertrekken.

J Vj!n

H 3'

dit

Punt niet veel zeggen, maar wil het toch even aanroeren

maait ^
'h"1*4 bepaa'd aangenaam aan> da* een ander
maait wat hij heeft gezaaid, en dat een ander de vruchten ooest v a n

hetgeen hij met zorg en moeite heeft bearbeid.
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Hiervan zegt het Meerderheidsrapport niets. En dit is een leemte.
Er is echter nog een tweede punt, waardoor de lezer van het Meerder
heidsrapport teleurgesteld wordt.
Dit betreft het gebrek aan historischen zin.
Zeker, in een aanhangsel zijn gegeven de besluiten onzer synodes in
betrekking tot het doctoraat.
Maar in het Rapport zelf lezen we daarvan zoo ongeveer niets.
Een beroep op de historie der School ontbreekt vrijwel.
Ik weet wel, dat de historie niet normatief is, en we aan de geschiedenis
zelf geen maatstaf kunnen ontleenen ter beoordeeling van de feiten.
Maar aan den anderen kant is ook waar, dat de historie vaak uiterst
leerzaam is en we daaruit kunnen zien, welken weg wij in de toekomst
op moeten.
Nu had men in een Rapport van curatoren der Theol. School mogen
verwachten een fijn gevoeld overzicht van de historie der School in
betrekking tot het doctoraat, van een worstelen vijftig jaren lang, om
tot het doel, dat vele Gereformeerden voor oogen stond, te komen.
Dit overzicht ontbreekt.
In 1879 en 1885 is de zaak reeds ter sprake geweest, maar men
meende blijkbaar, dat het toen nog ontbrak aan de noodige weten
schappelijke kracht.
In 1908 werd de urgentie niet gevoeld en bestonden er practische
bezwaren.
In 1911 werd de kwestie van het doctoraat uitgesteld, omdat de vijfde
hoogleeraar er nog niet was.
In 1914 werd door de synode uitgesproken, dat de Geref. Kerken niet
de bevoegdheid hebben het promotierecht aan de hoogleeraren te verleenen en de Theol. School als eigen inrichting op dit recht geen aan
spraak kan maken.
In 1927 droeg de synode aan de curatoren op nogmaals de zaak van
het doctoraat te onderzoeken en een weloverwogen advies aan de kerken
aan te bieden.
En nu komt een Meerderheidsrapport, dat voor dezen strijd van een
halve eeuw voor het doctoraat weinig voelt; dat van oordeel is, dat
de voorstanders van het doctoraat zich iets aanmatigen, wat niet door
den beugel kan, en hun verlangen afwijst.
Dit is voor de voorstanders van het doctoraat een groote teleurstelling.
Zij hadden verwacht, dat historische zin de meerderheid der curatoren
in een ander spoor zou hebben geleid.
Nu ten derde nog een bezwaar tegen het Meerderheidsrapport, waar
over reeds in het begin van deze brochure gesproken is, n.1. dat
het bestaansrecht der Theol. School in het geding komt. Allicht zijn de
hoogleeraren en curatoren, die er voor stemden, zich er niet van be
wust, — maar het feit blijft toch bestaan.
Er staat in het Rapport, dat wij als Christenen, om zuivere lijnen te
trekken, reeds voor het persoonlijk en meer nog voor het kerkelijk leven
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niet uitgaan moeten van de vraag, wat men al mag doen, maar van
deze andere, wat positief voortvloeit uit de roeping, waarmede wij door
God geroepen zijn.
Deze zin klinkt mooi, maar is niet zoo mooi als hij lijkt. Hier wordt
tusschen moeten en mogen een tegenstelling gemaakt, die er niet behoort
te wezen. Van betrekkelijk heel weinig dingen, behalve op het terrein van
het ethisch-religieuze leven, kunnen we positief zeggen, dat dit een gebod
Gods is. We moeten ook rekenen met de afgeleide beginselen, en met de
wegen, die God ons in de historie voorhoudt. Dan geldt menigmaal, dat,
al is iets niet rechtstreeks geboden in de H. Schrift, het toch wel mag,
omdat het niet met eenig gebod, rechtstreeks noch zijdelings, in strijd is.
Wat mag, mag.
Indien het Meerderheidsrapport deze stelling van „moeten" en „mogen"
toepast op de Theol. School, dan is de noodzakelijke consequentie, dat
ze verdwijnen moet.
Immers nergens is in de H. Schrift voorgeschreven, dat de opleiding
voor den dienst des Woords moet zijn aan een wetenschappelijke hoogeschool.
Dit staat niet met uitdrukkelijke woorden in de H. Schrift.
Stond er dit, dan zou alle vrije studie veroordeeld zijn, dan zouden
ook geen candidaten van de Vrije Universiteit tot de kerkelijke examens
mogen worden toegelaten.
De Theol. School rust niet op een positief gebod Gods, evenmin als
de Theol. faculteit der Vrije Universiteit.
Conclusie van deze stelling is: aangezien men niet moet vragen wat
mag, maar wat moet, behoort de Theol. School opgeheven te worden.
Aan deze consequentie is niet te ontkomen.
En toch is deze consequentie valsch, omdat de grondstelling, waarop
ze bouwde, valsch was.
Hier kom ik terug op hetgeen ik bij het tweede bezwaar zeide: de
broeders van het Meerderheidsrapport toonen zoo weinig historisch besef
te hebben. De Afgescheidenen hadden voor de opleiding tot den dienst
des Woords geen enkele hoogeschool in Nederland, die ze konden ver
trouwen. Toen hebben ze, nadat eerst enkele predikanten individueel
jonge mannen hadden opgeleid, een algemeene Theol. School opgericht.
Dat mocht toen. Sterker nog, dat moest. Indien ze dat niet hadden
gedaan, hadden ze de kerk niet van geschikte voorgangers kunnen voor
zien. Toen moest iets, wat mocht. Toen hebben ze als noodzakelijken
eisch van Gods gebod aanvaard, wat niet positief in de Heilige Schrift
met duidelijke woorden geschreven staat. En zij hebben dit terecht gedaan.
Ziet ge nu, dat de redeneering van het Meerderheidsrapport aangaande
moeten en mogen onjuist is, en dat door een dergelijk betoog het be
staansrecht der Theol. School ondermijnd wordt?
Indien de Synode de op dit Rapport gebouwde conclusies zou aan
vaarden, zou ze zelf het graf voor de Theol. School graven.
Dat opheffing van de Theol. School de grondgedachte is van het
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Meerderheidsrapport, wordt ook helder als glas betoogd in de brochure
van Prof. Dr S. Greijdanus.
Hij zegt in zijn brochure Het Meerderheidsrapport van het Curatorium
inzake het Doctoraat aan de Theol. School te Kampen op blz. 17 vol
komen terecht: waarom kunnen de wetenschappelijke studiën wel voor
het candidaatsexamen tot de opleiding gerekend worden, maar houdt
dit plotseling op met de doctorale studiën? Die doctorale studiën zijn
voor een groot deel voortzetting van de studiën voor het candidaats
examen, doch uitgebreider en dieper: dogmengeschiedenis, exegese,
canoniek, enz. Waarom kunnen nu diezelfde studiën na het candidaats
examen niet meer tot de opleiding gerekend worden, maar zijn zij voor
die opleiding tot het candidaatsexamen zelfs onmisbaar vereischt?
Maar nu ook omgekeerd: wanneer de doctorale studiën niet meer tot
de opleiding gerekend worden, dan kan zulks ook niet het geval zijn
met de wetenschappelijke studiën voor het candidaatsexamen.
Conclusie: dan moet de wetenschappelijke studie tot opleiding voor
het predikambt vervallen en dan moet men de Theol. School in den vorm,
waarin ze nu bestaat, opheffen.
Eenzelfde gedachte ligt ten grondslag aan het Meerderheidsrapport,
wanneer het beweert, dat de kerken de verantwoordelijkheid voor de
doctorale studiën niet zouden behooren te dragen. Indien dit waar is,
dan is de gevolgtrekking gewettigd, dat zij deze verantwoordelijkheid
ook niet behooren te dragen voor het candidaatsexamen, en is de con
clusie van deze redeneering noodwendig deze: de Theologische School
behoort opgeheven te worden.
„Tot zulke resultaten komt men, wanneer men, gelijk het Rapport, ter
bestrijding van eene zaak, de natuurlijke verhoudingen en omstandig
heden uit het oog verliest, de lijnen scheef trekt, en caricaturen teekent,"
zegt Prof. Greijdanus terecht op blz. 35 van zijn brochure.
Omdat het Meerderheidsrapport van dergelijke in den grond het be
staansrecht der Theol. School aantastende gedachten uitgaat, zullen we
ons tegen den geest van het Rapport en tegen de daarop gebouwde
conclusies ten krachtigste moeten verzetten.
Het bestaansrecht der Theol. School staat op het spel.

X.

DE VREDE DER KERKEN.

Het zou diep te betreuren zijn, wanneer de vrede onzer kerken ver
stoord werd door de kwestie van het doctoraat.
Vrede is een kostelijk goed, dat we, zoo het maar éénigszins kan,
bewaren moeten.
Ik vrees echter, dat de vrede in onze kerken ernstig schade zal lijden,
wanneer het doctoraat er niet komt.
De zaak is nu een halve eeuw aan de orde.
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Telkens en telkens kwam ze weer op, nu eens van deze, dan weer
van gene zijde.
Het doctoraat, al zegt de pers er weinig over, is een zaak, die in de
harten van vele kerkleden leeft.
Wanneer nu de synode eens den weg van het Meerderheidsrapport
zou opgaan, diens conclusies overnemen en dus aan den wensch van
tal van voorstanders der Theol. School niet zou voldoen, voorzie ik,
die ook meen eenigermate de kerkelijke kaart van ons land te kennen,
den aanvang van een tijdperk van beroering en onvrede, die aan onze
kerken schade zal doen.
Wij krijgen dan een schoolstrijd, die dadelijk nog niet ten einde is.
Ik zeg dit absoluut niet als dreigement, want door dreigen komt men
niets verder en prikkelt men onnoodig de gemoederen.
Maar ik zeg dit toch, opdat de broeders, die vóór het Meerderheids
rapport zijn, den toestand klaar onder de oogen zullen zien en later niet
zeggen: „O, hadden we dat geweten, dan was onze handelwijze een
andere geweest."
Wij moeten bij een daad ook rekenen met de gevolgen, die ze zal
hebben.
Het is mijn vaste overtuiging, dat, wanneer de synode den weg van
het Meerderheidsrapport zal opgaan, dit besluit een onaangename
stemming zal te weeg brengen en onvrede verwekken, zoowel bij voor
standers van de Theol. School, als van de Vrije Universiteit, als van
beide.
De Vrije Universiteit wordt er ook niet beter van, wanneer de synode
het afstemt.
Formeel staat de Vrije Universiteit er buiten.
Maar materieel wordt ze er in betrokken, omdat practisch Theol.
School en Vrije Universiteit vaak samen gekoppeld worden en voor het
bewustzijn van vele menschen hare belangen samengaan.
Nu voorzie ik — en ik meen daarvoor gegevens te hebben — dat
afstemmen van het doctoraat moreel en financieel schadelijk zal werken
voor de Vrije Universiteit.
De Vrije Universiteit zou door een dergelijk besluit in de liefde en
sympathie van menigeen dalen.
En wanneer de Vrije Universiteit aan sympathie inboette, zou dat
jammer zijn.
Vooral nu de vierde faculteit in dit gedenkjaar der Vrije Universiteit
wordt geopend, heeft ze noodig, dat we allen als Gereformeerden onze
schouders er onder zetten.
Oók financieel.
De Vrije Universiteit heeft bij de uitbreiding harer faculteiten noodig
ons aller steun.
Ik zou nu tot de tegenstanders van het doctoraat willen zeggen: laat
nu terwille van den vrede der kerken en ter wille van de Vrije Universiteit
dit eens langs uw kant gaan en neemt het standpunt in, dat ge zegt:

28
ik ben er eigenlijk niet voor, het liefst had ik gezien, dat deze kwestie
nooit aan de orde was gekomen, maar, nu de voorstanders het zoo gaarne
willen en om den vrede der kerken — fiat!
Schriftuurlijke argumenten zijn er tegen het doctoraat niet aan te
voeren. Het Meerderheidsrapport zegt zelve: „We geven toe, dat de
Heilige Schrift in dezen geen uitdrukkelijk verbod bevat" (pag. 17).
Wanneer men dus principieele bezwaren heeft, zijn het altijd afgeleide
principieele bezwaren, die door een ander weer betwist kunnen worden.
Ge ziet in dit geval b.v. Prof. Ridderbos en Prof. Greijdanus tegen
over elkaar staan en de synode zal wijs doen, om in zulk een onder
geschikte kwestie geen principieele uitspraak te geven.
Want is Prof. Ridderbos voor mijn bewustzijn in hart en nieren
Gereformeerd, Prof. Greijdanus is het niet minder.
Wanneer de synode dus tot een negatieve uitspraak zou moeten komen,
zou het moeten wezen op practische gronden.
En dat bevredigt op den duur toch weer niemand.
Weet ge wat het beste was?
Dat de tegenstanders van het doctoraat zeiden: Wel, broeders, we
hebben onze bezwaren, en wij blijven die behouden, maar terwille van
u, terwille van den vrede der kerken, terwille van de Vrije Universiteit
en ook terwille van de Theol. School, stappen wij over onze bezwaren
heen en wij geven den broeders hun wensch.
Het zou het mooiste zijn en alle machten, die ons vijandig zijn, be
schamen, wanneer dit de stemming van de synode werd en de synode
van Arnhem met algemeene stemmen kon besluiten, aan hare Theol.
School vrijheid te geven naast het candidaats- het doctoraal-examen af
te nemen en te laten promoveeren tot doctor in de theologie.
Dat geve God 1

XI.

VERLEDEN EN TOEKOMST.

Het is met de Theologische School een wonderlijke geschiedenis ge
weest. Ze is 75 jaar oud, maar er zal, dunkt mij, geen stichting zijn, die
zooveel stormen over haar hoofd heeft zien gaan. Evenwel, die stormen
hebben haar goed gedaan. Ze is van dor hout verlost en heeft zich
dieper geworteld.
Onder al die stormen is ze bewaard gebleven. Het is, alsof de Heere
het schild boven haar hield. Ze is in haar levensjaren openbaar ge
worden als een planting van Gods hand, als een gave Gods aan zijn kerk.
Nu is het onze roeping, om deze Theol. School met ons gebed en
met onze gaven te steunen, haar uit te breiden in overeenstemming met
haar levenssfeer, en haar zooveel zon en regen te geven, dat ze op een
uitnemende wijze gedijen kan.
Toen de kerken pas vereenigd waren, heeft men getracht de twee
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opleidingsscholen tot één te maken. Eenheid van opleiding was toen
een leuze, die velen bekoorde. De Vrije Universiteit en de Theol. School
moesten worden saamgevoegd of in elk geval op zulk een wijze ver
bonden worden, dat ze wezenlijk één waren.
Door uitnemende mannen is dit beproefd, maar tevergeefs.
In 1893 boden enkele broeders aan de synode een concept-regeling
aan, waarin de Theol. School zou worden een seminarium, dat dienen
zou, om de studenten der Vrije Universiteit practisch te bekwamen voor
hun taak als dienaar des Woords.
Dit voorstel was in strijd met het beding en de synode ging er niet op in.
In 1899 kwam het voorstel-Bavinck, dat bedoelde eenheid van opleiding
te krijgen door de Theol. School te maken tot een Theol. faculteit der
Vrije Universiteit, waarover de Geref. Kerken het volle zeggenschap
zouden hebben.
Er rezen echter van de zijde der voorstanders van de Vrije Universiteit
zóóveel bezwaren, dat Prof. Bavinck zijn voorstel introk, en de synode
besloot de Theol. School als de eigen inrichting der kerken voor de
opleiding tot den dienst des Woords te handhaven en te bevestigen.
Naar twee kanten was geprobeerd eenheid van opleiding te krijgen,
maar beide keeren mislukte het.
Toen kwam de synode van Arnhem in 1902.
Hier werd besloten een voorstel-Bavinck te aanvaarden, waarin Theol.
School en Vrije Universiteit werden vereenigd, maar op denzelfden dag
nam de Synode het voorstel van Ds van Schelven aan, om in de gegeven
omstandigheden de vereeniging van de Theol. School met de Theol.
Faculteit der Vrije Universiteit niet tot stand te brengen.
Naar het oordeel van Prof. Bavinck was toen de Theol. School „aan
de minderheid cadeau gedaan".
Prof. Bavinck en Prof. Biesterveld werden benoemd tot hoogleeraren
aan de Vrije Universiteit en verlieten de Theol. School.
Dit is het diepste punt in de geschiedenis der Theol. School geweest.
Een klein getal hoogleeraren, weinig studenten, geringe sympathie.
We danken den Heere, dat Hij het toen aan Dr Bouwman en Dr Honig
in het hart gegeven heeft de benoeming tot hoogleeraar aan de Theol.
School te aanvaarden en onder somber perspectief hun werkzaamheid
te beginnen.
Langzamerhand werden echter de wonden geheeld, het getal studenten
klom, een vijfde hoogleeraar werd benoemd, de financieele positie der
Theol. School verbeterde, haar wetenschappelijke kracht nam toe, ze
ontving ter woning een doelmatig gebouw en, last not least: zij won
bij onze kerken aan sympathie en werd de School niet maar van enkele
menschen, die uit oude relatie veel voor haar voelden, maar ze werd,
wat ze inderdaad is, de Theologische School van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Sommigen van hare oude vrienden, die een tijd
lang bekoord waren door de leuze van de eenheid van opleiding, be
gonnen haar weer een goed hart toe te dragen en zij mocht door Gods
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genade weer worden de School van al onze kerken, niet alleen van de
toenmalige Christelijke Gereformeerden, maar ook van de vroegere Doleerenden. Het is mij bekend, dat er onder hen, die van huis uit tot de
Nederduitsch Geref. Kerken behoorden, menigeen is, zoowel onder de
predikanten als onder de leden der gemeente, die de Theologische School
liefheeft en met waardeering van haar spreekt als onze School.
Dit heeft de Heere gedaan en hiervoor zijn we Hem van harte dankbaar.
Het is gebleken, dat er tegen de leuze eenheid van opleiding ver
schillende bezwaren zijn in te brengen en dat de tweeheid van opleiding,
die we thans in onze kerken hebben, zonder bezwaar door de kerken
kan worden betaald en onzen kerken ten goede komt.
De tegenstelling van Theol. School en Vrije Universiteit begint lang
zamerhand te verdwijnen, en er is een vriendschappelijke verhouding
tusschen de hoogleeraren wederzijds. In de toekomst zullen ze nog veel
meer samenwerken dan tot dusver het geval was.
Zal dit nu gebeuren, zal deze tegenstelling geheel verdwijnen en zal
een aangename samenwerking mogelijk zijn, dan is noodig, dat de Theol.
School de vrijheid verkrijge doctoraal examen af te nemen en de doctors
bul uit te reiken.
Zullen wij allen, die de Theol. School liefhebben, krachtig arbeiden
voor de Vrije Universiteit en met animo haar steunen, dan behooren
ook de broeders, in wier hart de Vrije Universiteit een bizonder plaatsje
heeft, met ons samen te werken, dat de Theol. School te Kampen zich
uitbreide overeenkomstig haar aard en ook de vrijheid verkrijge het
doctoraal examen af te nemen en een doctorandus tot doctor te promoveeren.
Schriftuurlijke bezwaren zijn er niet.
Financieele bezwaren evenmin.
Er zijn alleen, wanneer ik goed zie, bezwaren, die ten deele historisch,
ten deele psychologisch van karakter zijn.
Met wat goeden wil is het mogelijk over deze bezwaren heen te stappen.
En welk een schoon verschiet opent zich dan voor ons.
Dan is de tegenstelling van Theol. School en Vrije Universiteit geheel
vervallen en kunnen deze inrichtingen — gelijk thans de hoogleeraren
aanvankelijk reeds doen — samenwerken tot bloei van de Geref. theologie.
Dan is het mogelijk, dat een hoogleeraar in Kampen aan een docto
randus den raad geeft in Amsterdam te promoveeren, wijl de betrokken
hoogleeraar in een bepaald onderdeel van een vak zich meer ingewerkt
heeft dan hij.
Maar zou het dan ook niet mogelijk zijn, dat een hoogleeraar in
Amsterdam aan een doctorandus voorstelt te Kampen te promoveeren,
omdat hij den hoogleeraar aldaar meer bekwaam acht in een onderdeel
van zijn vak dan hij zelf?
Wat zou er dan een schitterende harmonie zijn!
Welk een heerlijke toekomst 1

31

XII.

CONCLUSIE.

De conclusie, waartoe wij komen, zal voor elk, die onze uiteenzetting
gelezen heeft, duidelijk zijn.
Toch willen wij, vóór wij daartoe overgaan, nog een enkel woord
zeggen over de voorstellen van den Onderwijsraad inzake bizondere
hoogescholcn en het verleenen van graden en titels.
De voorstellen, die de Onderwijsraad (afdeeling Hooger Onderwijs)
bij den Minister heeft ingezonden, hebben den volgenden inhoud.
Kerkgenootschappen kunnen aan de door haar opgerichte hoogescholen
doctorale graden laten verleenen, indien blijkt, dat het onderwijs aan
deze hoogescholen gegeven, hooger onderwijs is in den zin der wet.
Wanneer we de hier gestelde eischen toepassen op de Theol. School te
Kampen, dan komt het in hoofdzaak hier op neer, dat geen andere per
sonen als student zullen worden toegelaten dan die eindexamen gym
nasium of staatsexamen hebben gedaan. Bij de overgroote meerderheid
der studenten is dit reeds het geval, terwijl de kans niet uitgesloten is,
dat het admissie-examen in Kampen (en in Amsterdam) wordt afgeschaft.
Dit admissie-examen is uit den tijd.
Aan de overige voorwaarden, in dit geconcipieerde Wetsartikel ge
noemd, voldoet de Theol. School geheel.
In artikel 200 wordt de volgende bepaling voorgesteld: Het verleenen
van doctorale graden door instellingen, die de bevoegdheid daartoe niet
overeenkomstig deze wet hebben verworven, is verboden. Het is aan
deze instellingen eveneens verboden de door haar aangestelde docenten
den titel van hoogleeraar te verleenen.
Wordt deze door den Onderwijsraad voorgestelde bepaling een wettelijk
voorschrift, dan moet de Theol. School te Kampen öf vooruit óf achteruit,
öf zij moet uitgroeien tot een volledige Theologische Hoogeschool en
dus den doctoralen graad verleenen,
öf zij moet teruggeduwd worden naar het standpunt vóór 1896. In dit
laatste geval mogen de docenten den titel hoogleeraar niet meer voeren.
Nu is deze voorgestelde bepaling nog geen wet. Maar er blijkt uit,
welk standpunt in de kringen van den Onderwijsraad wordt ingenomen.
Terugdringen tot vóór 1896 zullen de tegenstanders van het doctoraat
toch ook niet willen. Welnu, waarom aan de Theol. School niet fair play
gegeven en na vijf en zeventig jaren van haar bestaan erkend, dat zij
manbaar is, en als hoogeschool in staat doctoraal examen af te nemen
en tot doctor te promoveeren?
Al het aangevoerde leidt ons tot de conclusie, dat de synode aan de
Theol. School de vrijheid geve van de haar toekomende bevoegdheid
gebruik te maken.
Neen, wij willen niet, dat de kerk haar dit recht verleenen zal. Of,
zooals ergens te lezen staat, dat de kerk aan de School het promotierecht
toewijzen zal.
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De kerk heeft in dezen niets te verleenen.
De kerk heeft in dezen niets toe te wijzen.
De kerk heeft eenvoudig de aan de Theol. School als wetenschappe
lijke hoogeschool toebehoorende bevoegdheid te erkennen en haar vrijheid
te geven van haar bevoegdheid gebruik te maken.
Zoo komen wij dus ten slotte tot de conclusie, dat de synode in over
eenstemming met het Minderheidsrapport, het volgende voorstel behoort
aan te nemen:
De synode van Arnhem,
overwegende dat de kerk het recht bezit een wetenschappelijke school
te onderhouden, wijl zij geroepen is om de geopenbaarde waarheid zuiver
te bewaren, te verklaren en tegen alle tegenspreking en dwaling te ver
dedigen, en daartoe behoefte heeft aan eene school voor wetenschap,
waar de theologie wetenschappelijk wordt beoefend en waar de toe
komstige dienaren wetenschappelijk en practisch gevormd worden;
overwegende dat de Theologische School van den beginne beoogd heeft
eene wetenschappelijke opleiding te geven, maar geleidelijk in weten
schappelijke kracht toegenomen, in 1896 gereorganiseerd werd in dien
zin, dat zij wel een school voor de opleiding bleef, door de kerken
verzorgd en beheerd, maar tevens werd een formeel ingerichte weten
schappelijke hoogeschool, met eigen leven en eigen examens,
overwegende dat het doctoraat in de theologie van belang is voor de
Theol. School en hare hoogleeraren, voor de kerken, voor de studenten
en voor den vrede der kerken,
besluit aan de Theol. School te Kampen vrijheid te geven naast het
candidaats- het doctoraalexamen af te nemen en te promoveeren tot
doctor in de theologie, en haar voortaan te noemen: THEOLOGISCHE
HOOGESCHOOL.
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