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PROF DR D JONKER 

NEEMT BENOEMING NAAR STELLENBOSCH AAN 

KAMPEN — Prof. dr. W. D. Jonker, hoogleraar ambtelijke 
vakken aan de Theologische Hogeschool te Kampen, heeft zijn 
benoeming tot hoogleraar aan de theologische kweekschool 
van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) 
aangenomen. Prof. Jonker meent geen keuze te hebben. Hij 
beschouwt het a's zijn plicht terug te gaan naar zijn 
geboorteland, want zijn land is er één met geweldige 
problemen. Het is, aldus dr. Jonker, een bijzondere 
verantwoordelijkheid geroepen te zijn in dit stadium een 
aandeel te nemen in de theologische arbeid in zijn land. Hij 
volgt dr. J. A. Heijns op, die als' senior-lector in het 
departement dogmatologische vakken onder meer ook ethiek 
doceerde. Bij de vervulling van zijn leeropdracht zal hij dus niet 
alleen geroepen zijn mede te werken aan de bepaling van de 
algemene toekomstige ontwikkeling van het theologische 
denken in de Ned. Geref. Kerk maar zeker ook zich bezig 
moeten houden met de ethische vragen die uit de bijzondere 
situatie van Zuid-Afrika weglopen. 
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De binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekkende Prof Dr WD Jonker 

 

In de theologische opleidingen in Zuid-Afrika gaat een totaal 
nieuwe generatie optreden. Het zijn bijna allemaal jonge 
mensen. Prof. Jonker meent dat nog niet gezegd kan worden 
hoe deze generatie zich zal ontwikkelen. „Wij zijn 
behoudend, maar over enkele jaren zullen we ook in Zuid-
Afrika met de Nederlandse problemen zitten, die de kerken 
in beroering brengen. Er komen allerlei verschuivingen, die 
wij onder ogen moeten zien' aldus dr. Jonker. Daarbij komen 
voor ZuidAfrika de geweldige politieke kwesties, die nergens 
buiten te houden zijn. 

Prof. Jonker vindt het bijzonder jammer om uit Nederland in 
het algemeen en om uit Kampen in het bijzonder te gaan. Hij 
is van mening dat hij nu pas gaat wennen aan de situatie in 
Kampen en wat betreft de ambtelijke vakken juist de voeten 
heeft gevonden om op te staan. Maar hij is van mening dat 



uiteindelijk de specifieke situatie in Nederland het best 
gediend wordt door iemand die er in opgegroeid is en aan wie 
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de Europese problematiek door en door eigen is. 

Deze mening van prof. Jonker wordt door velen aan de 
Theologische Hogeschool beslist niet gedeeld. Zij zijn van 
mening dat de Hogeschool met het vertrek van prof. Jonker 
één van de meest bekwame hoogleraren verliest. Hun vurigste 
wens en hoop is, dat er in zijn plaats of op een andere stoel 
weer zo'n man komt. Zowel het College van Curatoren als het 
College van IHoogleraren kunnen het vertrek van dr. Jonker 
wel geheel billijken, maar het wordt toch ernstig betreurd. 

Prof. Jonker, die in Stellenbosch beroepen lis op een post van 
senior-lector, krijgt toch een aanstelling als hoogleraar. Dit 
hoogleraarschap is alleen op hem van toepassing. Indien zijn 
functie weer vrijkomt, bijvoorbeeld doordat hij het hoofd van het 
departement, prof. dr. F. J. M. Potgieter opvolgt, dan zal er 
weer een senior-lector benoemd worden. De N.G. kerk betaalt 
in deze periode de bijkomende kosten van dit professoraat. 

 

Piet Ashouwer 


