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Bij campus novels denken de meeste lezers in eerste instantie 
aan romans die zijn gesitueerd aan een Engelse of Amerikaanse 
universiteit. Toch zijn ook in de Nederlandse literatuur de uni-
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Wat eeuwig zeker is … van Bernard 
van Bergen
Een campus novel over de vu?
Maarten J. Aalders

In november 1935 verscheen bij uitgeverij Kok in Kampen van Bernard van 
Bergen Wat eeuwig zeker is …, een roman over het studentenleven aan de vu, 
zoals ‘luidruchtig’ op het omslag staat vermeld. Het was geen literair meester-
werk. Roman-technisch en stilistisch is het boek onbeholpen en schiet het te-
kort. Maar daarover gaat het in deze bijdrage niet. Hier gaat het over de vraag 
wat deze roman ons leert over het studentenleven aan de Vrije Universiteit.

Hoofdpersoon is theologisch student Kees van Marle, zoon van een predi-
kant. De lezer leert hem kennen als hij nog met zijn eindexamen gymnasium 
bezig is. Tot zijn verbijstering zakt hij daarvoor. Dat wekt de vraag naar zijn 
roeping tot het predikantschap. Is dit geen teken uit de hemel dat het predi-
kantschap niet voor hem is weggelegd? Na een gesprek met zijn vader en een 
kerkdienst waarin de preek voor hem persoonlijk geschreven scheen te zijn, 
komt hij tot andere gedachten. Kees gaat nog datzelfde jaar theologie stude-
ren. Zonder vertraging, ofschoon hij was gezakt. Toelating tot de Vrije Uni-
versiteit verkreeg hij via het zogenaamde admissie-examen. Zo komt de lezer 
via de hoofdfiguur in aanraking met de ontgroening aan de vu. Daarna wordt 
hij geïnformeerd over de festiviteiten ter gelegenheid van het vijftigjarig jubi-
leum van de vu in 1930, hij maakt twee colleges mee en hoort iets over het kan-
didaatsexamen. 

In de roman speelt ook de liefde tot het andere geslacht een grote rol. De 
hoofdpersoon trekt al van jongs af aan op met Truce, een meisje uit de buurt, 
die daar in eerste instantie niet meer in wil zien dan vriendschap. Als het hoge 
woord er eindelijk uit is en Kees bekent dat hij verliefd op haar is, verbreekt ze 
de relatie, Kees in diepe vertwijfeling achterlatend. Truce krijgt na een half jaar 
spijt, het jonge stel verlooft zich, en pastorale verten worden zichtbaar. Kees 
gaat op kamers wonen, en zijn Truce helpt hem met de inrichting van zijn kast. 
Maar dan wordt ze ziek en komt ze te overlijden. Opnieuw is daar de vraag 
naar het godsbestuur en naar zijn roeping. Kees maakt een zware periode door, 
en heeft moeite de draad van zijn studie weer op te pakken. Met behulp van en-
kele studiegenoten lukt dat. Het einde van de studie komt in zicht, Kees doet 
zijn kandidaatsexamen, daarna zijn preparatoir examen en gaat uit preken. Als 
een beroep uitblijft, duikt opnieuw de vraag op of hij wel roeping heeft. 
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Over de schrijver

Achter het pseudoniem Bernard van 
Bergen gaat Gerben Meynen (1908-
1969) schuil, van 1929 tot 1935 student 
theologie aan de vu.1 Hij wilde per se 
niet dat hij bekend zou worden als de 
schrijver, zo blijkt uit correspondentie 
met J. Steunenberg van uitgeverij Kok.2 
Zijn loopbaan als predikant, die op het 
moment van zijn eerste contacten met 
Kok nog niet begonnen was, moest vrij 
zijn van alle commentaar op deze hob-
by. Toen het boek verscheen, was Mey-
nen inmiddels bevestigd als predikant 
van Visvliet.3 Daarna was hij predikant 
te Naaldwijk, Amsterdam-West, Hil-
versum en Utrecht-West. In 1969 over-
leed hij. Volgens de schoondochter van 
de auteur bevat de roman veel autobi-
ografisch materiaal. Waar nodig zal ik 
daaraan in het vervolg refereren.

Meynen kwam uit een typische vu-familie: zijn grootvader J. Meynen was 
hoofdonderwijzer in Groningen en ging in 1886 met de Doleantie van Abra-
ham Kuyper mee.4 Toen het kerkverband dat hieruit voort was gekomen zich 
in 1892 verenigde met de kerken die voortgekomen waren uit de Afscheiding 
van 1834, volgde ook grootvader Meynen deze beweging. Zo werden hij en 
zijn nazaten lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Twee van de zo-
nen werden predikant, en ook in de derde generatie kwamen predikanten voor: 

1  Gegevens over de vu-studenten zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Maarten J. Aalders, Da-
tabase van vu-studenten 1880-1939. In 2015 komt deze database online beschikbaar op de site www.
hetgeheugenvandevu.nl. Deze gegevens wijken soms licht af van de gegevens die jaarlijks genoemd 
werden bij de overdracht van het rectoraat en die van G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het 
hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 1997) 205, wellicht samenhangend met 
een verschillende peildatum. De familienaam werd ook wel als Meijnen gespeld, maar volgens de fami-
lieoverlevering is rond 1920 afgesproken de naam voortaan te spellen als Meynen. Het familie-archief 
is ondergebracht bij het Historisch Documentatiecentrum voor de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme (1800–heden) (hdc). Daar vallen ook de universiteitsarchieven van de vu onder. Eerder 
maakte A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005 (Am-
sterdam 2005), 147-148, enkele opmerkingen over deze roman.
2  Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, doos 8, 20 november 1934, van G. Meynen 
aan J. Steunenberg; 23 november 1934, van J. Steunenberg aan G. Meynen. Hij had sedert de zomer van 
1934 contact met de uitgeverij en ontving voor zijn boek 500 gulden, waarmee hij pas in tweede instan-
tie akkoord ging. Zie ook de brief van 17 november 1934, van J. Steunenberg aan G. Meynen; 20 no-
vember 1934, van G. Meynen aan J. Steunenberg. 
3  Meynen deed op 29 september 1935 intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk van Visvliet, 
waar hij op 27 juli 1938 afscheid nam om te vertrekken naar Naaldwijk. 
4  Voor de stamboom van de familie Meynen zie hdc, Familie-archief Meynen (nr. 1071).

Gerben Meynen (datum en foto-
graaf onbekend).
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onder anderen de schrijver van dit boek en zijn oudere broer Johannes. Twee 
zoons van de schrijver studeerden theologie. De kleinzoon van de schrijver, 
genoemd naar zijn grootvader, is theoloog, filosoof en psychiater, universitair 
docent aan de vu en bijzonder hoogleraar in Tilburg.

Nadere analyse

In de catalogus van de Vrije Universiteit stond lange tijd achter de titel tus-
sen vierkante haken geschreven: [’n roman over ’t studentenleven aan de v.u.]. 
Deze toevoeging, onlangs verwijderd, is ontleend aan het omslag van het boek, 
waarop ze, in een rode cirkel, staat afgedrukt. Dat dit een roman over het stu-
dentenleven aan de vu is, kan de lezer van de advertenties niet zijn ontgaan. Uit 
de correspondentie van de auteur met J. Steunenberg van uitgeverij Kok blijkt 
dat deze ondertitel daar ‘geboren’ is. In eerste instantie werd door de uitgever 
gedacht om de uitgave in verband te brengen met het naderende herdenking 
van de Doleantie in 1936. Meynen vroeg zich af of er dan niet een bladzijde 
aan de roman moest worden toegevoegd die over de Doleantie handelde. Hij 
vreesde dat de recensenten hem het verzwijgen van elk verband met de Dole-
antie kwalijk zouden nemen. In zijn antwoord meldde Steunenberg dat een in-
lassing zijns inziens niet nodig was.5 Maar kennelijk achtte ook hij in tweede 
instantie een dergelijke ondertitel te geforceerd en koos hij daarom voor een 
ondertitel die meer voor de hand lag, ’n roman over ’t studentenleven aan de 
v.u. Overigens komt deze titel niet op de titelpagina voor, maar alleen, in op-
vallend rood, op het omslag. Alsof de uitgever wel behoefte had aan een na-
dere specificatie van de roman, maar toch nattigheid voelde bij deze ondertitel. 
Meynen had spijt van het omslag. ‘De vlag dekt nú de lading niet’, zo schreef 
hij zijn uitgever.6 Maar hoewel deze roman inderdaad niet expliciet over het 
studentenleven aan de vu gaat, zijn er wel een paar thema’s die direct met de 
vu te maken hebben. 

Admissie-examen

Als eerste thema noem ik het toelatingsbeleid van de vu. De hoofdfiguur deed 
een admissie-examen omdat hij voor het eindexamen gymnasium was gezakt. 
De mogelijkheid om aan de vu te studeren zonder het vereiste middelbare-
schooldiploma, heeft van meet af aan bestaan, de oudst bekende regeling da-
teert van 1881.7 Een belangrijke wijziging vond plaats in 1905: niet langer gaf 

5  Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, doos 8, van G. Meynen aan J. Steunenberg, 
25 april 1935; 26 april 1935, J. Steunenberg aan G. Meynen.
6  Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, doos 8, van G. Meynen aan J. Steunenberg, 
25 april 1935; 16 december 1935.
7  Reglement der school voor hooger onderwijs, genaamd ‘De Vrije Universiteit’. Voorloopig geves-
tigd te Amsterdam (door Directeuren vastgesteld den 6 Februari, en gewijzigd den 4 November 1880), 
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het admissie-examen toegang tot alle studies aan de vu, maar alleen tot de the-
ologische studie.8 Geen wonder. In dat jaar werden de examens van de vu door 
de overheid erkend. De prijs die daarvoor betaald werd, was gering: de toela-
tingseisen die de overheid aan de andere universiteiten stelde, golden voortaan 
ook de vu. Maar welbewust hadden de bestuurders van de vu in 1905 de fa-
culteit der Godgeleerdheid buiten deze erkenning gehouden. Geen overheids-
inmenging in de theologie, zo vond men.9 Daar was alle ellende in 1876 mee 
begonnen. Vandaar dat voor theologisch studenten het admissie-examen als 
mogelijkheid bleef bestaan. Het was, net als het propedeutisch examen, toe-
vertrouwd aan de faculteit der Letteren. Behalve Grieks, Latijn, Nederlands, 
geschiedenis en de moderne talen moest de student ook een proeve van be-
kwaamheid in de wiskunde afleggen: stelkunde tot en met de tweede machts-
vergelijkingen, planimetrie en de hoofdbeginselen der stereometrie.

Hier raken we een eerste autobiografisch element. Niet alleen Kees van Mar-
le moest dit examen afleggen, ook de schrijver van dit boek, Geb Meynen, 
is waarschijnlijk gezakt voor het examen gymnasium dat hij aflegde aan het 
Christelijk Lyceum te Hilversum.10 Zijn naam komt althans niet voor onder 
de geslaagden voor het eindexamen. En daarvoor diende het admissie-examen: 
jongemannen zonder gymnasiumdiploma de kans te geven theologie te gaan 
studeren. In de roman keert dit thema nog een keer terug, toen tijdens de ont-
groening de hoofdpersoon op zijn gebrekkige opleiding werd gewezen. Hij 
kreeg van een oudere student het advies alsnog zijn gymnasiumdiploma te ha-
len. Er is niets zo mooi als een eindexamen gym, zo werd hem voorgehouden. 
Het krioelt van de theologen, er is dus grote kans dat hij nooit een plaats zou 
krijgen, en ‘zonder gym-diploma kun je dan niets anders’.11 De theologisch 
student zou, als hij zich wilde omscholen, aan een admissie-examen niets heb-
ben. Het gaf alleen toelating tot de theologische faculteit van de vu. Bovendien 
wordt in dit fragment gerefereerd aan de overvloed aan theologisch studenten, 
waardoor er van baangarantie geen sprake was.12 Dan maar liever een tweede 
poging wagen om het eindexamen gymnasium te behalen, zo werd de hoofd-
figuur voorgehouden. 

artikel 16, waarin onder meer staat dat dispensatie van de wettelijke toegangseisen alleen kan worden 
verleend door de senaat ‘volgens nader vast te stellen regelen’. Zie daarover Regeling van de dispen-
satie van de bepaling voor inschrijving als student volgens art. 16, 2e al, van het Reglement der Vrije 
Universiteit. 
8   Reglement voor de Vrije Universiteit, vastgesteld 29 mei en den 13 november 1905, en 5 juli 1906, 
artikel 39. De eisen waren in 1903 opnieuw geformuleerd, zie Regeling van de dispensatie van de be-
paling voor inschrijving als student volgens art. 39, 2e al., van het Regelemen voor de Vrije Universiteit. 
Laatstelijk vastgesteld door den Senaat den 29 mei 1903.
9   Maarten J. Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Zoetermeer 
2005), 92-93. 
10  Zie over het Christelijk Lyceum Hilversum Het Christelijk Lyceum in ’t Gooi (z.p. 1950), met 
daarin een lijst van geslaagden, 108-117. Ik heb geen archief kunnen vinden waarin de examengegevens 
bewaard worden. Ik concludeer dat hij gezakt is voor het eindexamen omdat hij het admissie-examen 
moest doen en omdat zijn naam niet voorkomt onder de lijst van geslaagden.
11  Wat eeuwig zeker is …, 55.
12  Zie Jan Waterink, ‘Het aantal theologische studenten’ i-iv, De Reformatie, 10-31 oktober 1930. Hij 
berekende dat er tussen 1930 en 1935 zo’n 300 kandidaten zouden afstuderen voor wie geen werk was. 
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Dit toelatingsexamen was in de tijd van Meynen inderdaad omstreden ge-
raakt. Voor het eerst kwam hiervan iets naar buiten toen A.A. van Schelven 
in de rede bij de overdracht van het rectoraat in 1928 verwees naar de discus-
sie in de senaat over het admissie-examen.13 Dit ‘rudiment der toestanden van 
vóór 1905 blijkt steeds meer een onding’. Het zal een ‘gelukkig moment’ zijn, 
zo vervolgde hij, als het wordt afgeschaft. Een examen dat alleen toegang tot de 
theologische faculteit verschaft, is slecht voor het prestige van de predikanten-
stand. En bovendien: wat moest de student als hij van levensopvatting veran-
derde of als zijn roepingsbesef zou verzwakken?14 Dat is precies hetgeen Kees 
van Marle te horen kreeg tijdens de ontgroening. Zo lagen de kaarten toen Geb 
Meynen met zijn studie begon: het admissie-examen was omstreden geraakt. 
De senaat wilde echter wel een goede afstemming met curatoren van de The-
ologische School te Kampen, het andere instituut dat zich bezighield met het 
opleiden van predikanten voor de Gereformeerde Kerken. Ook daar kende 
men een admissie-examen, en dus was het van belang dat de vu niet als enige de 
toegang zwaarder maakte. De theologische faculteit was immers nog steeds de 
locomotief die de hele vu-trein gaande hield. Als enige de toelatingseisen ver-
hogen, zou haar in een nadelige positie ten opzichte van Kampen brengen. De 
curatoren in Kampen wilden in eerste instantie een gezamenlijk admissie-exa-
men instellen, maar daar voelde de senaat van de vu niet voor.15 De curatoren 
in Kampen gingen akkoord, en toen de generale synode van de Gereformeer-
de Kerken (de feitelijke baas van Kampen) in 1930 inderdaad tot afschaffing 
besloot, was het probleem van het admissie-examen opgelost.16 In september 
1931 vond dit voor het laatst plaats.

Dat het thema ook onder de studenten leefde, blijkt uit een protestactie van 
studenten, die begin 1930 een motie indienden om dit examen zo snel mogelijk 
af te schaffen.17 Er werd in de jaren die ons hier bezighouden een beetje op dit 
admissie-examen neergekeken, hoewel de eisen geacht werden gelijk te staan 

13  A.A. van Schelven, ‘Lotgevallen der universiteit. Rede van prof. dr. A.A. van Schelven, ter over-
dracht van het rectoraat der Vrije Universiteit aan prof. G.Ch. Aalders op woensdag 18 septebember 
1928’, in: Jaarboek van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op gereformeerden Grondslag 1929, 
62-76, aldaar 65-66. 
14  Zie hdc, Archief vu, Notulen senaat, 24 november 1927, op instigatie van de faculteit der Lette-
ren en Wijsbegeerte. Zie hdc, Archief vu, Notulen Letteren, 10 oktober 1927, op voorstel van R.H. 
 Woltjer, mede in verband met de resultaten dat jaar: van de 25 aangemelden, slaagden er slechts 8. Er 
volg de een gesprek met curatoren Kampen, met bijbehorende correspondentie (Archief vu, Ingeko-
men stukken senaat, 16 juli 1929, van curatoren Kampen), hdc, Archief vu, Notulen senaat, 22 novem-
ber 1929, gevolgd door hernieuwde correspondentie (Archief vu, Ingekomen stukken, 23 november 
1929, van senaat vu, aan curatoren Kampen, 2-1-1930, van curatoren Kampen aan senaat vu, en de de-
finitieve besluitvorming van de senaat vu op 14 maart 1930, hdc, Archief vu, Notulen senaat. De gang 
van za ken aan Kamper zijde valt na te gaan in de notulen van vergaderingen van de curatoren der Theo-
logische School, 1928, 1929 en 1930. Deze zijn in druk verschenen. Cutaroren volgden de besluitvor-
ming van de vu, zie Notulen curatoren Kampen, 30 juni en 1 juli 1930. 
15  Notulen senaat, 22 november 1929.
16  Zie Acta van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1930, art. 60, conform 
het voorstel van de curatoren van de Theologische School. 
17  Het Vaderland, 20 januari 1930; De Standaard, 20 januari 1930. Daarin is sprake van een tiental 
studenten. Zie ook hdc, Archief vu, Ingekomen stukken senaat, februari 1930, van S.U. Zuidema aan 
de senaat, met 144 handtekeningen (die helaas niet bewaard zijn gebleven). 
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aan het eindexamen gymnasium.18 Of men zich daar altijd aan hield, is een an-
dere vraag, maar dat valt niet meer na te gaan. Overigens was er sprake van een 
enorm predikantenoverschot.19 De studenten hadden er dus alle belang bij dat 
aan het admissie-examen een einde zou komen. Misschien mogen we uit ge-
noemd romanfragment concluderen dat Meynen instemde met de kritiek op 
deze regeling.20 

Toen Meynen in 1929 aankwam, was hij een van de 87 eerstejaarsstudenten. 
Van hen studeerden er 44 theologie, en van die 44 verschaften zich er 16 toe-
gang tot de universiteit via het admissie-examen. Voor dit ‘academisch laagte-
punt’ hadden zich 29 kandidaten aangemeld, dus niet allen hadden aan de ei-
sen kunnen voldoen.21 Ook in andere jaren was het aantal afvallers vaak groot. 

Ontgroening

Het tweede thema in de roman dat de vu raakt, is de ontgroening, in gerefor-
meerde kring altijd enigszins omstreden. Velen vonden dat het geen pas gaf 
dit gebruik over te nemen. Het was immers van niet-christelijke herkomst. De 
manier waarop Meynen hierover schrijft, is enigszins dubbel. Reeds de dag van 
zijn inschrijving kwam hij ouderejaars studenten tegen, die hem uitnodigden 
die avond kennis te komen maken. Aldus geschiedde. De ouderejaars bleken 
bot, directief, er werd flink gebruld, ze keken hem ‘verslindend’ aan. Het was 
een vernederende exercitie. ‘Dat vervelende tegenspreken verveelt me gruwe-
lijk.’ Kees had spijt dat hij die studenten was tegengekomen, ‘die lui schijnen 
zichzelf verbazend leuk te vinden, hadden tenminste gelachen als idioten’, zo 
constateerde hij. Hij werd nogal gekleineerd, zoals gebruikelijk schijnt te zijn 
bij een ontgroening. Zo moest hij op de grond zitten, terwijl zijn gesprekspart-
ners op een stoel zaten. Of hij ook moest ‘kikkeren’ (zich al springend als een 
kikker op zijn hurken voortbewegen), zoals later gebruikelijk, vermeldt het 
verhaal niet. Ook had hij allerlei opdrachten gekregen. De eerste opdracht was 
om zijn gesprekspartner een kwartier te vermaken, hetgeen jammerlijk misluk-
te.22 Die eerste avond kreeg hij ook een groenboekje met allerlei opmerkingen 

18  Zie Aalders, 125 jaar FdG, 49-50.
19  Zie hiervoor, onder noot 12.
20  Zelf heeft Meynen altijd verzwegen dat hij langs die weg de toegang tot de universiteit had ver-
kregen. In familiekring was het dan ook een grote verrassing dat Meynen geen gymnasiumdiploma 
had, maar, net als zijn broer Johannes in 1921, het admissie-examen had gedaan. Wel was bekend dat 
hij pas in tweede instantie naar het gymnasium was gegaan en dat zijn middelbareschooltijd niet zonder 
haperingen was verlopen. Nota bene: toen hij aankwam, was hij al 21.
21  H.J. Pos, ‘Lotgevallen der universiteit. Rede van prof. dr. H.J. Pos, ter overdracht van het rectoraat 
der Vrije Universiteit aan prof. dr. H.H. Kuyper op woensdag 17 september 1930’, in: Jaarboek Vrije 
Universiteit, 1930, 61-70, aldaar 65. Deze examengegevens werden genoteerd in het notulenboek van 
de faculteit der Letteren, en, vanaf het verschijnen in 1898, opgenomen in de Almanak van het Studen-
tencorps. Er is reden om aan te nemen dat de administratie hier en daar lacuneus is. Bovendien zijn er 
soms kleine verschillen tussen de data in het notulenboek van Letteren en die in de Almanak van het 
Studentencorps, waarin alle examens werden gepubliceerd. Zie ook onder noot 1. Aalders, Database, 
geeft 89 eerstejaars. 
22  Wat eeuwig zeker is …, 53.
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en opdrachten en natuurlijk moest hij zich de volgende dag laten kaalscheren.23 
Met speciale toestemming van de senaat van het Corps mocht hij op tijd weg 
om de trein van 23.12 uur naar huis te halen.24 Overdag waren er hoepelwed-
strijden, er waren wedstrijden met handkarren en er werd een poging gedaan 
het Rokin te dempen met kleine kruiwagentjes, dat waren de leuke dingen.25 
Maar het ‘eindeloos geklep op die kamers’ kon hem gestolen worden. De een 
vroeg hem alleen maar jaartallen, de ander vroeg of hij leuke zusters had en of 
Kees hem niet kon introduceren et cetera. ‘Holle vaten’ waren het, deze he-
ren, echte treiteraars zaten erbij, die je ‘op gemeene wijze’ behandelden.26 Hij 
was zelfs naar de senaat van het Corps gegaan om mee te delen dat hij niet lan-
ger meedeed, maar, zo hadden ze hem voorgehouden, iemand die geen corps-
lid werd, was toch eigenlijk geen student. De groentijd duurde maar drie we-
ken, het lidmaatschap van het Corps duurde de hele studententijd. Kees van 
Marle liet zich overhalen. Eén keer viel het mee. Het werd een gesprek over 
Dostojevski, over de romans van Jakob Wassermann, over de wetenschap in 
het algemeen. ‘Dit was nu eerst eens ontgroenen.’27

Hij kreeg door dit gesprek zelfs de lust tot studeren terug. Wat meer is, toen 
hij in de huiselijke kring van zijn verloofde kritisch op het verschijnsel van de 
ontgroening werd aangesproken, nam hij het daarvoor op.28 ‘Wij heerschen 
een en twintig dagen over de nieuw-aangekomenen’, bepaalde het groenen-
reglement dat jaarlijks opnieuw werd opgesteld.29 ‘Waar halen die studenten 
het recht vandaan om te ontgroenen?’ zo werd hem bijvoorbeeld gevraagd. 
Een ander vond het ontgroenen een schande. Kees echter meent dat het voor 
sommigen heel goed was dat ze ontgroend werden, vooral voor de jongens uit 
‘eenvoudige’ gezinnen. Hun hele schoolcarrière waren ze geprezen, de groen-
tijd was de tijd om dat te corrigeren. Zo’n jongen moet ‘geestelijk uitgekleed 
worden en getoond worden dat hij niets was, een doodgewone jongen, met een 
examenbulletje’.30 Maar aan zijn verloofde bekende hij die avond nog dat hij 
blij was dat de groentijd was afgelopen, het was een vervelende tijd geweest. 

23  Waarschijnlijk ging het om een handtekeningenboekje én een opdrachtenboekje. Althans, in het 
archief van de oratorische vereniging Demosthenes, waar Meynen lid van werd, bevinden zich twee 
van deze boekjes, afkomstig van A.H. van Namen, die enkele jaren na Meynen aankwam. Zie hdc, 
Archief Demosthenes, inv.nr. 89. Opvallend is dat het novitiaatsreglement 1929 in artikel 3 bepaalt dat 
haarknippen door de Corpsleden is verboden. Een jaar later heet het dat het de corpsleden verboden is 
de novieten eigenhandig van het haar te ontdoen. In 1934 bevat het het novitiaatsreglement geen enkele 
bepaling omtrent het kaalscheren. Zie hdc, Archief Lanx, 431 en 432, Novitiaat. 
24  De senaat van het Corps bestond dat jaar uit J.H. Mulder, rector; H. van Andel, abactis; G. Lug-
tigheid, fiscus; E. de Veugt, assessor i, en H. Fransen, assessor ii. 
25  Het Rokin werd deels gedempt in 1933, deels in 1937. De plannen daartoe waren al ouder. 
26  Wat eeuwig zeker is …, 59.
27  Ibidem, 60. Blijkens een aantekening gevoegd bij het exemplaar van dit boek in het archief van 
Demosthenes werd hiermee Joh. Verkuyl bedoeld, later hoogleraar zendingswetenschappen aan de vu. 
Zie hdc, Archief Demosthenes, inventarisnummer 106, Almanakken Demosthenes e.d.
28  Voor het volgende zie Wat eeuwig zeker is..., 62-66.
29  Regelmatig werd het Reglement opnieuw opgesteld en bekendgemaakt. Zie hdc, Archief Lanx, 
345, 1921-1931, Notulen senaatsvergaderingen, 10 mei 1929, met discussie over een niet-bewaard voor-
stel. Het aangenomen reglement in hdc, Archief Lanx, 431, Novitiaat 1895-1929,
30  Wat eeuwig zeker is …, 63. 
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Opnieuw eindigde hij zijn relaas met verwijzing naar die ene positieve erva-
ring, het gesprek over Dostojevski, Wassermann en andere nuttige zaken. Van-
daar dat hij zich had geërgerd aan de kritiek van buitenstaanders.31 

Bij de ‘emancipatie’, als altijd in het American Hotel, werden 60 nieuwe corps-
leden geïnstalleerd, bijna een derde van de eerstejaars liet dit genoegen dus aan 
zich voorbij gaan.32 ‘Geëmancipeerd! Dat beteekende, dat je weer op een stoel 
mocht zitten, dat beteekende dat je Jan, Piet en Klaas kon zeggen, tegen allen, ook 
tegen hen, die je met zooveel moeite met “mijnheer” had moeten aanspreken.’33

Meynens beschrijving laat een betrekkelijk ‘onschuldige’ ontgroeningsprak-
tijk zien, waarin aan het eind van de ontgroeningstijd de toon veranderde. Uit la-
ter jaren is bekend dat de eerste week de heftigste was, de tweede week al een wat 
vriendelijker toon werd aangeslagen, en dat in de derde week de ouderejaars moei-
te deden om leden voor hun dispuut te werven.34 Het lijkt erop dat deze praktijk 
in de roman van Meynen verondersteld wordt. De ontgroening bleek voor Kees 
van Marle uiteindelijk toch een nuttig instituut. In een volgend hoofdstuk wordt 
beschreven hoe Kees zich als ontgroener danig weerde toen hij een eigenwijs 
predikantenzoontje stevig aanpakte.35 Maar het blijft een dubieuze aangelegen-
heid. ‘Student en groen verheugden zich er over dat de groentijd weer tot ’t ver-
leden behoorde.’36 Dat Geb Meynen het in het Corps naar zijn zin heeft gehad, 
blijkt ook wel hieruit dat hij in 1931-1932 lid van het bestuur van Demosthenes 
was, en gedurende het studiejaar1932-1933 lid van de senaat van het Corps werd. 

De senaat van de vu hield de gang van zaken rond de ontgroening nauwlet-
tend in de gaten. In de jaren dat Meynen studeerde, deden zich geen ernstige 
misstanden voor. Maar desondanks was niet iedereen gelukkig met de bestaan-
de, milde ontgroeningspraktijk. In 1927 deed professor F.W. Grosheide een 
poging het ontgroenen aan enkele regels te binden, maar daarvoor kreeg hij 
in de senaat geen steun.37 Door zijn collega D.H.T. Vollenhoven werd een an-
der voorstel aangekondigd, maar daarvan vond ik gedurende de studietijd van 
Meynen niets terug. Tuchtgevallen naar aanleiding van het ontgroenen waren 
er weinig in deze jaren. Wel was er een klacht van student B. Boelens binnenge-
komen over de wijze waarop hij over zijn roeping was ondervraagd, maar toen 
de zaak aan de orde kwam, was al bekend dat Boelens psychiatrisch patiënt was 
en zich van de universiteit had teruggetrokken. Met zijn klacht werd daarom 
niets gedaan.38 Andere keren dat het ontgroenen in de senaat aan de orde kwam, 

31  Ibidem, 64-68. 
32  In werkelijkheid werden 58 studenten lid van het Corps, zie Aalders, Database.
33  Wat eeuwig zeker is …, 67.
34  Ik dank corpsleden D.Th. Kuiper (anno 1956) en L.C. van Drimmelen (anno 1955) voor hun in-
lichtingen omtrent het corpsleven. Zie ook J. Greven, De bijbel van mijn jeugd (Amsterdam 2005), 86-
91, die eveneens wijst op de veranderende toon van de ouderejaars tegen het einde van de groentijd. 
35  Wat eeuwig zeker is …, 109-112.
36  Ibidem, 114.
37  hdc, Archief vu, Notulen senaat, 21 januari 1927. Het voorstel luidde ‘dat het groenwezen bij 
het studentcorps der vu voorzover dit inhoudt het heerschappij voeren der oudere studenten over de 
nieuw aangekomenen en het eischen van gehoorzaamheid metterdaad moet worden afgeschaft’. Hier-
toe zou een commissie moeten worden benoemd.
38  hdc, Archief vu, Notulen senaat, 21 november 1930. Een jaar later schreef hij zich opnieuw in en 
werd lid van Ares.
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waren de omschrijvingen te vaag om te begrijpen wat zich had voorgedaan. 
Niemand werd in deze jaren geschorst, wel voerde de rector magnificus enkele 
malen een gesprek met de senaat van het Corps. 

Dispuutsleven

In 1929 telde het vu-Corps tien disputen. Meynen werd gevraagd toe te treden 
tot de oratorische vereniging Demosthenes, het oudste dispuut van de vu, dat 
zich rond de synode van Assen (1926), anders dan i.v.m.b.o., nauw aansloot bij 
leer en levensstijl van het ‘gereformeerde volk’.39 Kennelijk sprak de sfeer hem 
aan en gaf hij gehoor aan de uitnodiging. Maar ook andere aspecten waren van 
belang bij de keuze voor dit dispuut. Leden van de familie Meynen studeerden 
aan het begin van de jaren 1890 aan de vu, en dat speelde bij het uitkiezen van 
nieuwe leden voor het dispuut een zekere rol. 

Demosthenes verwierf zich in 1929 zes nieuwe leden, vier theologen en twee 
literatoren. Met andere woorden: de theologen vormden de meerderheid in zijn 
jaar. In Demosthenes was Meynen fiscus en assessor, in het studiejaar 1932-1933 
was hij assessor i van het Corps. Dit alles was een ‘belangrijke vóóroefening’ voor 
het dragen van verantwoordelijkheden, aldus dispuutsgenoot Joh. Verkuyl.40 

Het dispuut waar Kees van Marle lid van werd, wordt niet bij name genoemd, 
terwijl het dispuutsleven heel belangrijk was en ook in deze roman een grote rol 
speelde. Het was in feite de vervanging van het gezin, men had tijd voor elkaar, 
men was elkaars pastorale en sociale raadgever, men sloot innige vriendschap-
pen.41 Hoe groot de rol van het dispuut en de dispuutsgenoten was, blijkt wan-
neer Kees zich een half jaar na het overlijden van zijn verloofde weer op de vu 
vertoont. Een van zijn vrienden neemt hem op sleeptouw. Samen bereiden ze de 
tentamens voor. Een ander treedt op als zijn pastor, als Kees zijn studie eraan wil 
geven.42 De dispuutsreünies vinden op donderdagavond plaats. In de roman is 
ook sprake van samenkomsten op zondagavond. Regelmatig gaan de gesprekken 
over predikanten en hun preken. Een ouderejaars analyseert de preek van afge-
lopen zondag: veel te exemplarisch. De Bijbelse verhalen zijn voorbeelden voor 
de gelovigen. Maar juist in die jaren klonk een luide roep om een heilshistorische 
prediking. Het gaat in de prediking om de ‘opening der Schriften’, om wat God 
in Jezus Christus voor ons mensen heeft gedaan.43 Elders in de roman komt ds. 
Jonkheer ter sprake, geliefd bij vele studenten. Ongetwijfeld wordt hier ds. S.G. 

39  Zie Almanak ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de oratorische vereeniging Demo-
sthenes onder de zinspreuk Pectus est quod disterum facit (z.j. z.p =Amsterdam 1982), Ter inleiding 
(H. Verheul). In de zelfde bundel schreef J. Verkuyl, in 1927 aangekomen, enkele herinneringen aan 
Demo sthenes, 31-33.
40  Joh. Verkuyl, ‘Enkele notities’, Almanak tgv het honderdjarig bestaan, 33.
41  Ibidem, 31-33. In dezelfde bundel schreef B. Richters (anno 1933) ‘Herinneringen’ over de jaren 
1933-1939.
42  Wat eeuwig zeker is …, 170-174.
43  Ibidem, 96-99. Zie hierover K. Runia, Het hoge woord in de lage landen. Hoe er door de eeu-
wen heen in Nederland gepreekt is (Kampen 1985), 116-124. De discussie hierover werd rond 1930 
aangezwengeld door K. Schilder, hoogleraar te Kampen. 
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de Graaf (1859-1955) bedoeld. Over 
de verering van deze predikant wordt 
kritisch gesproken.44 Wanneer er voor 
de zoveelste keer een avond besteed 
wordt aan het beoordelen van een of 
andere dominee, wordt er een dubbel-
tje boete gezet voor wie over een pre-
dikant of preek begint.45 Vooral de niet-
theologen hadden er blijkens de roman 
een hekel aan: het ging daarmee altijd 
om het vak van de theologiestudenten. 
Maar daarvan waren er dan ook veel. 
De vu was in 1929 nog steeds een domi-
neesfabriek. Meer dan de helft van het 
aantal vu-studenten studeerde theolo-
gie. Ook onder de dispuutsjaargenoten 
van Meynen waren de theologen in de 
meerderheid, zo kwam reeds ter sprake.

Opvallend is dat de heren studenten 
in de roman veel roken, meestal siga-

ren, maar dat de drank afwezig lijkt. Ook de sociëteit is afwezig. Nu hadden de 
meeste studenten niet veel te verteren, zo weet S. Gerbrandy (1934) zich vele 
jaren later nog te herinneren, het was crisistijd.46 Maar van principiële bezwa-
ren tegen de drank was bij Meynen geen sprake, hier lijkt hij toch enigszins re-
kening gehouden te hebben met de achterban meer dan met het effect van de 
crisis. En ondanks de gememoreerde aarzelingen bij de ontgroening, is er van 
aarzeling omtrent het Corps en de disputen geen twijfel. In de roman blijkt 
dat het contact met zijn dispuutsgenoten van groot belang is geweest om Kees 
van Marle door zijn studie te helpen. We mogen aannemen dat dat de ervaring 
van de auteur weerspiegelt. Bekende Demosthenen in zijn tijd waren J. Hessels 
Mulder, later studentenpredikant, de reeds genoemde Joh. Verkuyl, werkzaam 
in de zending, later hoogleraar, J. Wytzes, leraar, later hoogleraar in Kampen, 
en L. Overduin, in de oorlog een groot verzetsman in Hengelo. 

Het vijftigjarig jubileum

Toen de auteur een jaar aan de vu studeerde, in 1930, werd herdacht hoe de vu 
in 1880 werd opgericht. Ook in de roman van Geb Meynen vinden we dat te-
rug. Het begint met een beschrijving van een samenkomst, een ‘gebedsure’ in 

44  Wat eeuwig zeker is …, 124.
45  Ibidem, 127.
46  hdc, Archief Demosthenes, 106, Almanakken Demosthenes e.d., in een filmopname met inter-
views uit 1982.

Omslag Wat eeuwig zeker is … 
(foto: M.J. Aalders, Amstelveen).
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de Keizersgrachtkerk.47 Kees is onder de indruk: ‘Heel gereformeerd Neder-
land als ’t ware bijeen. Friezen, Groningers, Zeeuwen en Hollanders hoe on-
derscheiden in aard en karakter, toch allen hierin één dat ze samen bidden wil-
len en samen danken kunnen.’48 Hoe ‘bezielend en welk een enthousiasme’. De 
samenzang was ‘veel machtiger dan het ooit op een Zondag geklonken had’. 
Hier zong een volk. ’s Middags was er een plechtigheid in het Concertgebouw, 
waar Kees van Marle ook bij was. De rede ‘van den grijzen hoogleeraar’ (H.H. 
Kuyper) maakte diepe indruk. ‘Deze hele stichting was uit en door God’, zo 
besefte Kees. De studenten zetten de festiviteiten luister bij met een lange op-
tocht, begeleid door muziek en lichtende fakkels. Op het Leidse Plein werd de 
optocht ontbonden. De volgende avond was er een groot studentencabaret. 

De beschrijving, hier en elders, is weinig kritisch. Het is een beschrijving van de 
bescheiden en dankbare, maar ook enigszins zelfgenoegzame, soms trotse sub-
cultuur van de gereformeerden. Opvallend is dat er van spanningen of problemen 
nergens sprake is, terwijl die er toch wel degelijk waren. De vu had net de crisis 
rond dr. J.G. Geelkerken en het spreken der slang achter de rug, en als nagalm 
daarvan zou H.J. Pos in 1931 zijn hoogleraarschap aan de vu verruilen voor een 
hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is er in die jaren 
sprake van een groeiende kloof tussen theologen en filosofen, die groter werd 
naarmate het derde decennium vorderde. In de roman vinden we daarvan niets te-
rug.49 Het is, alles bij elkaar, een lofzang op het gereformeerde leven, ondanks de 
worsteling op het persoonlijk vlak. Mijn indruk is dat een en ander niet om pro-
pagandistische redenen zo is neergezet, om de vu bij de ‘boze buitenwereld’ toch 
maar vooral geen schade te berokken. Zo, zoals het vijftigjarig jubileum wordt 
beschreven, zo hebben velen dat feest beleefd, ook Geb Meynen. Dit betekent 
voor de beeldvorming dat we voorzichtig moeten zijn om over een crisis in de 
gereformeerde wereld te spreken, zoals wel gebeurt. Niet iedereen had daar last 
van, Kees van Marle zeker niet, en, voor zover we weten, ook Geb Meynen niet. 

College

Een student die theologie wilde studeren, begon met een propedeutisch jaar, 
dat in die tijd was toevertrouwd aan de literaire faculteit. Nadat hij geslaagd was 
voor het daarbij behorend examen, ging hij over naar de theologische faculteit 
en volgde hij drie jaar college. Daarna moest er nog een kandidaatsexamen wor-
den gedaan. Velen deden vijf tot zes jaar over hun studie, zo ook de schrijver 
van dit boek.50 Ingeschreven in september 1929, deed hij op 2 juni 1930 zijn pro-

47  Hiervan bestaat een programmaboekje. Een beschrijving van de festiviteiten deels ook in Gedenk-
boek van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930 
(Amsterdam 1930). De roman volgt de festiviteiten op de voet.
48  Wat eeuwig zeker is …, 115. 
49  Aalders, 125 jaar FdG, 165-287. 
50  Deze berekening vond ik in een artikelenserie van J. Waterink over het grote aantal theologiestu-
denten, zie: J Waterink, ‘Het aantal theologische studenten’, De Reformatie, 10-31 oktober 1930, i-iv, 
die spreekt over ‘gemiddeld 5½ jaar’. 
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pedeutisch examen en op 7 juni 1935 zijn kandidaatsexamen. Daarmee kon hij 
de pastorie in. Maar meer ook niet. Want deze studie aan deze universiteit leid-
de alleen op voor het predikantschap in de Gereformeerde Kerken. Men kreeg 
er bijvoorbeeld geen onderwijsbevoegdheid mee. Wie een kandidaatsdiploma 
theologie op zak had, kon dus alleen maar gereformeerd predikant worden.

Om dat schone doel te bereiken, liep de jongeman na zijn propjes drie jaar col-
lege, ruim vijfentwintig uur per week als hij wilde, en men liep het met alle jaren 
tegelijk, uitgezonderd de propedeuten, de doctoraalstudenten en degenen die 
hun collegeperiode hadden afgerond en bezig waren zich voor te bereiden op het 
kandidaatsexamen. Kees van Marle heeft dus veel college gelopen. Maar slechts 
één keer wordt ons een blik daarop gegund. Bij dit bewuste college was het vol: 
meer dan 100 studenten zaten in de zaal, die iets weg had van een theater. Zo-
dra de hoogleraar zijn plaats achter de katheder had ingenomen, verstomde het 
gebruikelijke geroezemoes, werd een openingsgebed uitgesproken en begon het 
college. In dit geval betrof het een college exegese Nieuwe Testament, en we zijn 
dus onder het gehoor van F.W. Grosheide, hoogleraar Nieuwe Testament. Aan 
de orde was Romeinen 14, dat door een student werd vertaald, waarop de hoog-
geleerde de tekst doorliep en allerlei kwesties besprak. Hij wreef af en toe met 
zijn hand over het voorhoofd, ‘als was hij zelf in gedachten om de juiste woor-
den te vinden die de bedoeling van de tekst zo goed mogelijk weergaven’. Met 
de woorden: ‘Ik geloof dat we het zoo het beste zeggen’, legde hij zijn conclusies 
aan de studenten voor. Voor Kees van Marle kreeg dit college een bijzondere la-
ding. Hij had bij het ontbijt een brief van de moeder van zijn verloofde ontvan-
gen, waarin deze meedeelde dat haar dochter erg ziek was. Hij noteerde weinig 
tijdens dit college, had zijn hoofd er niet bij. Het hele college wordt samengevat 
in de voor Kees op dat moment betekenisvolle woorden: ‘Hetzij dan dat wij le-
ven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren’ (Romeinen 14:8, Statenvertaling).

Na het college spoedde Kees zich naar huis, om de dagen erna aanwezig te zijn 
bij het sterfbed van zijn verloofde. De functie van dit college in de roman heeft dan 
ook weinig met de vu te maken, maar meer met de lotgevallen van de hoofdpersoon.

Op een bepaalde manier is dit autobiografisch, want in werkelijkheid was er 
sprake van een verbroken verloving, waar Geb Meynen buitengewoon veel last 
van heeft gehad. Of de beschrijving van het optreden van hoogleraar overeenkomt 
met het optreden van Grosheide, heb ik niet met zekerheid kunnen vaststellen. 

Receptie

Het boek verscheen in de eerste week van november 1935. Meynen was inmid-
dels als predikant verbonden aan het werk in Visvliet, op de grens van Gronin-
gen en Friesland. Presentexemplaren werden verzonden naar de bekende ge-
reformeerde kranten, tijdschriften en kerkbodes. Uit de correspondentie met 
Steunenberg maak ik op dat de meeste bepaald niet lovend waren. Een enkele 
was ronduit vernietigend, in het bijzonder de recensie die ds. H. Veldkamp 
(predikant te Sneek) schreef in Het Friesch Kerkblad. Helaas is de betreffen-
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de jaargang niet bewaard gebleven, dus wat Veldkamp voor bezwaren had, is 
niet bekend. De recensent van De Reformatie meende dat Van Bergen onbe-
wust worstelde met het probleem van de roeping tot het schrijven. Daar moest 
de auteur nog maar eens over nadenken, zo schreef hij.51 Vernietigender kan 
haast niet. Het boek is nauwelijks bewaard gebleven en de verkoop was slecht. 
Steunenberg weet dat aan de slechte ontvangst in de pers. Vanaf 1 januari, zo 
meldde hij Meynen in juni 1936, had de uitgever meer exemplaren terugont-
vangen van de boekhandel dan er verkocht waren.52 Het betekende voorlopig 
het einde van Meynens aspiratie als schrijver, ofschoon Steunenberg hem wel 
enkele suggesties aan de hand had gedaan.53 Pas jaren later, toen zijn faam als 
kanselredenaar en als schrijver van stichtelijke boekjes en prekenbundels ge-
vestigd was, zou Meynen zich nogmaals aan het schrijven van fictie wagen.54

Een campus novel?

De vraag is wat de verbeelding van universiteit, wetenschap en het studenten-
leven in romans oplevert voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in 
de Lage Landen. Kunnen romans een bron vormen voor een studie van de om-
gangsvormen aan de universiteit en in de wetenschap? Scherpen ze de blik op 
universiteit en wetenschap en zo ja, in welke zin? En klopt het dat de campus 
novel doorgaans een nogal negatief beeld geeft van deze gemeenschappen? Was 
dit altijd al het geval, en zo ja, wat betekent dit?

Om maar met die laatste vraag te beginnen: voor zover de vu aan de orde 
komt, kan niet gesteld worden dat de universitaire gemeenschap negatief wordt 
neergezet. Integendeel. Kees van Marle heeft veel te danken aan de vu, en aan 
zijn dispuutsgenoten in het bijzonder. Het boekt ruikt hier en daar naar propa-
ganda voor de vu en voor het gereformeerde leven in het algemeen, ook al is alle 
reden om aan te nemen dat de auteur zich in dit klimaat goed heeft thuis gevoeld.

Maar kan dit boek wel beschouwd worden als een campus novel? Een van de 
recensenten merkte op dat de foto op het omslag symbolisch is, de lezer kijkt 
tegen de gevel van het vu-gebouw aan, maar de deur is dicht en de vensters be-
letten het ingluren.55 Het is een treffende typering van dit boek, dat daarom 

51  De Reformatie, 14 februari 1936. 
52  Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, doos 8, 19 juni 1936, van J. Steunenberg 
aan G. Meynen. 
53  Zie Gemeentearchief Kampen, Archief uitgeverij J.H. Kok, doos 8, 10 mei 1935, van G. Meynen 
aan J. Steunenberg. Onder meer waren hem de thema’s kinderbeperking (nota bene: Meynen was nog 
ongetrouwd) en kerk en jeugd gesuggereerd. 
54  Volgens de familietraditie heeft hij nog aan een andere roman geschreven, onder het pseudoniem 
K.D. Viseur, Waarom ik niet? Picarta geeft van die schrijver nog een tweede titel: En toch ben je bij ons, 
mam. (Nota bene: Meynens eigen moeder overleed toen hij zestien jaar oud was, zijn vader hertrouwde 
in 1930, toen hij 22 was.) Beide boeken zijn uitgegeven bij Kok, in de vcl-reeks, maar correspondentie 
is niet bewaard gebleven. Ook schreef Meynen, onder eigen naam, een kinderboek, Hermans heerlijke 
vakantie, uitgegeven bij Callenbach in Nijkerk.
55  De Reformatie, 14 februari 1936, ondertekend door H.S., wellicht H. Smilde, docent aan de Chris-
telijke hbs te Groningen en medewerker aan De Reformatie.
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wellicht niet gerekend moet worden tot het genre van de campus novel, maar 
veel hangt af van de definitie die men hanteert. 

Ondanks deze aarzeling levert bestudering van de roman nieuwe inzichten 
en vragen ten aanzien van het studentenleven aan de vu op. Ik noem hier de 
kwestie van het admissie-examen. Toen ik indertijd aan mijn boek over 125 
jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de vu werkte, was ik wel op het bestaan 
van dit examen gestuit, ik heb het ook wel genoemd, maar pas door dit onder-
zoek realiseerde ik me dat het na 1905 is blijven bestaan, niet meer als toegang 
tot alle faculteiten, maar alleen tot de theologische faculteit. En de discussie 
over de afschaffing in 1931 was me ontgaan. Een overzicht van de studie-eisen 
en van de opzet van alle studies aan alle universiteiten zou handig zijn.

Iets anders wat uitnodigt tot nader onderzoek, is de ontgroeningspraktijk van 
de vu. Zoals ik aangaf, was die altijd enigszins omstreden, en de senaat hield de 
gang van zaken nauwlettend in het oog. Grote kwesties deden zich voor de oor-
log niet voor.56 Het schijnt dat de sfeer na de oorlog ruwer werd als gevolg van de 
toestroom van jongemannen uit het verzet, later uit Nederlands-Indië, waar ze 
hadden deelgenomen aan de politionele acties, maar dat vergt nader onderzoek. 

Wat de lezer leert kennen, is niet zozeer het studentenleven aan de vu als wel 
de geloofsbeleving van een gereformeerde jongeling uit de jaren 1930 die theo-
logie studeert aan de vu met het oogmerk om predikant te worden. Ik noemde 
reeds kort de discussie over de wijze waarop gepreekt moest worden: exempla-
risch of heilshistorisch. Maar de centrale vraag van deze roman is de vraag of de 
hoofdpersoon wel roeping had, de vraag die vele theologanten heeft bezigge-
houden. Voor wie aan de vu theologie studeerde, was niet de godsdienst voor-
werp van studie, maar God, voor zover Hij zich geopenbaard heeft. En het is 
geen mens geraden Gods Woord te verkondigen als hij daartoe niet geroepen 
was, zo vond men. Ben ik wel geroepen? Dat was ongetwijfeld ook de vraag die 
Meynen persoonlijk heeft beziggehouden. Mijn inschatting is dat Meynen een 
enigszins bevindelijke inslag had. In bijzondere gebeurtenissen worden aan-
wijzingen Gods gezien. Maar dat is dan ook tegelijkertijd het probleem waar-
tegen Meynen zich verzet. Het boek wil er voor waarschuwen daar al te veel 
waarde aan te hechten. In die zin is hij een typische vertegenwoordiger van de 
Doleantie, in het algemeen iets rationalistischer, iets nuchterder ingesteld dat 
de mensen uit de Afscheiding. Aan de andere kant ging hij niet mee met hen die 
zich in die jaren tegen alle bevindelijkheid keerden.57

56  In 1938 mocht het dispuut Rostra niet aan de ontgroening meedoen, en het stierf daarna snel uit. 
Over de redenen voor deze schorsing vond ik te weinig terug om daarover iets met zekerheid te kunnen 
zeggen. Men moet zich ernstig hebben misdragen.
57  Over het begrip ‘roeping tot het ambt’ zie het lemma van K. Dijk in de Christelijke Encyclopaedie 
voor het Nederlansche Volk (i-vi) (Kampen 1926-1931), aldaar iv, s.v. In het najaar van 2015 zal voor dit 
thema in deze roman aandacht gevraagd worden in Historisch Tijdschrift gkn. Van Deursen, Een hoek-
steen, 147-148, doet de auteur geen recht omdat hij geen oog heeft voor het eigenlijke thema van dit boek.
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