
Eerherstel voor de lectoren Buwalda en Mulder 

Broeders en zusters, vertegenwoordigers van families Mulder en ook 

de familie Buwalda 

In de zomer van 1967 werd het ineens onveilig aan de Hogeschool in 

Kampen. De synode van Amersfoort-West had gesproken over de 

Open Brief, deze veroordeeld, en een belangrijk deel van de senaat 

vond dat dit consequenties moest hebben voor de Hogeschool. De 

kerken in Kampen waren gescheurd, hoogleraren en studenten 

kerkten op verschillende plaatsen, maar de Hogeschool was nog 

ongedeeld. Het attestenbesluit dat de senaat in de zomer nam, zou 

dwingen tot een keuze. Studenten moesten komen uit kerken die de 

Open Brief verwierpen. De lectoren drs. D.J. Buwalda en dr. H.M. 

Mulder wilden niet meewerken aan de uitvoering ervan, dat was 

voor hen een gewetenskwestie. Zij zijn daarop geschorst en 

ontslagen. 

In december 2017 heeft de TU uitgesproken dat het attestenbesluit 

van destijds niet genomen had moeten worden en heeft spijt betuigd 

over het handelen van de toenmalige senaat. Veertien studenten, 

veelal lid van de Nieuwe Kerk aan de overkant van de straat, werd 

het doorstuderen aan de TU onmogelijk gemaakt. We hebben een 

zegenrijk moment van verzoening gehad met oud-studenten. Het was 

werkelijk goed om weer bij elkaar te zijn. Daar waren ook de families 

van de inmiddels overleden lectoren Mulder en Buwalda bij. Het 

eerherstel voor uw vaders moest op een andere tafel gebeuren. De 

TU is blij dat de GS de twee oud-docenten in ere heeft hersteld en 

recht heeft gedaan. Het waren onze docenten van destijds en het zijn 

onze oud-docenten van nu. We zijn als universiteit blij voor de 

families Mulder en Buwalda en hoop dat dit handelen van nu, al blijft 

het onvolkomen, bijdraagt aan verzoening en herstel. Wij zullen u in 



Kampen uitnodigen om met de universiteitsgemeenschap dit 

moment te markeren.  

Uitgesproken als reactie namens de Theologische Universiteit op de 

gezamenlijke vergadering van de Generale Synode en Landelijke 

Vergadering, 7 maart 2020. 

 

  

 

 

   

  


