
In memoriam Heine Melle Mulder (1912-1994) 

Heine Melle Mulder (1912-1994) werd in 1945 aan de Theologische Hogeschool benoemd tot lector 

in het klassiek en patristische Latijn (aanvankelijk ook het nieuwtestamentisch en oudchristelijk 

Grieks). Hij was ook docent klassieke talen en conrector (1967-1977 rector) aan het Gereformeerd 

gymnasium te Kampen. 

Hij is geboren op 27 mei 1912 in Groningen en trouwde met Antje Jantina Wigboldus. Het gezin 

woonde, evenals dat van de Buwalda’s, in de Jan van Arkelstraat, en wel op nummer 15. Mulder 

werd spoedig na de Vrijmaking benoemd aan de Theologische Hogeschool die in het gebouw 

Broederweg 15 een doorstart maakte.  

Op de synode van oktober 1945 sprak K. Schilder: ‘Drs. Mulder is in de kerk van Kampen een geliefde 

figuur. Zijn promotor […] prijst hem wegens zijn bijzondere bekwaamheden niet alleen als classicus, 

doch ook als paedagoog’.1 Toen al bereidde Mulder zich op een promotie voor. 

Later zou Mulder de synode 1969 herinneren aan zijn reactie op een zinsnede in de benoemingsbrief 

van 11 oktober 1945, namelijk dat de functie van lector die ‘van grote betekenis is voor onze 

Hogeschool en daarin voor al onze kerken’. Hij had geantwoord ‘tot dienen onzer kerken volgaarne 

bereid’ te zijn. Toch aanvaardde hij de benoeming ook met schroom, omdat hij dr. R.J. Dam zou 

opvolgen ‘dien de moordende hand van de bezetter had ontstolen aan zijn gezin, zijn gymnasiale 

arbeid en zijn werk aan de Hogeschool der kerken’.2 De benoeming tot lector aan de Hogeschool van 

de vrijgemaakte kerken had een prijs. Bij de benoeming van een nieuwe rector voor het Kamper 

Gymnasium na het overlijden van dr. R.J. Dam solliciteerde Mulder, maar werd een- en andermaal 

gepasseerd. Dat werd gemotiveerd met verwijzing naar Mulders mening ten aanzien over het zgn. 

ethisch conflict, ‘d.w.z. dat het vrijwel onmogelijk is als gelovigen in allerlei verband samen te 

werken, terwijl men elkaar kerkelijk veroordeelt’. Hij weigerde daarom een benoeming tot 

conrector.3 In 1956 zou hij wel conrector worden, in 1967 rector tot zijn pensionering in 1977.4  

Hoezeer Mulder in de jonge vrijgemaakte kerken actief was blijkt ook uit zijn deelname aan het 

Amersfoorts Congres in juni 1984. Daar was hij samen met de Kamper hoogleraren B. Holwerda, K. 

Schilder en C. Veenhof.5 In 1949 gaf hij een tweetal manuscripten van dr. R.J. Dam uit, Stoa en 

literatuur, en leidde die in. Hein Mulder volgde zijn geëerde voorganger op het academisch pad naar 

de promotie. Hij verdedigde zijn proefschrift op 29 maart 1954 onder promotor P.J. Enk aan de 

universiteit van Groningen.6 Het proefschrift over de Latijnse dichter Publius Papinius Statius was 

geheel in het Latijn geschreven en in die taal vond ook de verdediging plaats.  

Als lector voor klassiek Latijn en Grieks en voor oudchristelijk Latijn las Mulder met de studenten van 

het eerste jaar vooral teksten van resp. Cicero en Plato. Daarnaast had de eerste Latijnse kerkvader 

Tertullianus een vaste plaats op het collegerooster en werkte Mulder door verschillende van diens 

werken heen. Hij was, zo herinnert zich een van zijn studenten, ‘een zeer bekwame docent, wat ons 
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vooral duidelijk werd als hij het Latijn van de kerkvader Tertullianus vertaalde. Hij gaf daarvan een 

prachtige uitleg en een betere vertaling dan wij in het Nederlands bij anderen konden vinden’.7 

Opvallend is ook dat hij in de cursus 1959-1960 met de studenten de commentaar van Johannes 

Calvijn op Romeinen ging lezen en daarmee voor zichzelf het hele werk in een paar jaar doorwerkte 

(‘onder toetsing van de vertaling van dr. D.J. de Groot’). Hetzelfde moet hij met 1 Korinthiërs gedaan 

hebben, omdat in zijn nalatenschap een compleet manuscript van zijn eigen vertaling van die 

commentaar gevonden is.8 

De heldere ordening van de vele stof en overzichtelijke presentatie die hem als docent eigen was, is 

ook te vinden in de vele brieven die lector Mulder schreef om zijn schorsing als lector in 1967 en 

latere ontslag aan te vechten. Hij was vaak degene die namens zijn collega Buwalda schreef en sprak. 

Op dinsdag 2 september 1969 kregen zij na twee jaar de gelegenheid zich naar hun wens in het 

publiek te verantwoorden.9 Dit gebeurde nadat het commissierapport over hun schorsing door het 

curatorium (dat ook het voornemen tot ontslag over te gaan bevatte) was voorgelezen. Mede 

namens Buwalda had Mulder het verweerschrift schriftelijk voorbereid en laten vermenigvuldigen, 

zodat de synodeleden konden meelezen en aantekeningen maken. In de Acta 1969 is dit feit 

vermeld, maar de tekst niet opgenomen. In maart 1970 hebben de ontslagen lectoren hun 

verantwoording aan de synode van Hoogeveen aan alle kerkraden van de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt ‘binnen of buiten het verband der kerken’ toegezonden. 

 

H.M. Mulder in Almanak FQI 1947 

                                                           
7 Vgl. J. Douma, Onderweg. Autobiografie, 49. Voor Douma’s terugblik op zijn inzet als commissierapporteur op de synode 

1969, zie Onderweg. Autobiografie, 196v. 
8 Het archief-H.M. Mulder is door mevr. J.M.A. Kloosterziel-Mulder aan mij overhandigd en berust nu in het Archief en 
Documentatie Centrum te Kampen. 
9 Acta GS 1969, art. 119 (p. 98). 


