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Geschiedenis
Quisque Suis Viribus bestaat al sinds 1841

Oudste theologische
studentendispuut houdt dapper vol

Binnenkort is het niet meer mogelijk om in Leiden theologie te studeren. Wat
betekent dit voor het verenigingsleven? Een portret van Quisque Suis Viribus (Ieder
naar zijn krachten), het oudste theologische studentendispuut van Nederland.

D

e 1443e gewone vergadering van het dispuut
Quisque Suis Viribus vindt
plaats bij één van de leden thuis,
ergens in een buitenwijk van
Leiden. De eetkamertafel wordt
een kwartslag gedraaid, een oud
koffertje, zo te zien nog uit 1841,
toen het dispuut werd opgericht,
wordt uitgeklapt zodat er een
geïmproviseerde lessenaar ontstaat.
Het is rond kwart over vier in
de middag. Een met kaarsvlekken
besmeurd rood-wit doek erover
met het zegel van de vereniging
erop, een grote vlag voor het raam
met de letters QSV, en de ruimte
is klaar om de vergadering te houden.
“Er is één hospitant (gast, red),
maar we weten niet zeker of die
komt,” legt voorzitter Jarno Florusse uit. Behalve hij zijn er vijf heren
aanwezig. Sinds het vertrek van de
predikantsopleiding uit Leiden, in
2012, en het bericht dat theologie
als zelfstandige studie per september 2014 wordt opgeheven, is het
voortbestaan van het dispuut onzeker geworden.
Er was rond 2000 al sprake van
dat de predikantenopleiding van
de PthU uit Leiden zou vertrekken. Vorig jaar was het zover, en
dat betekende meteen ook de genadeklap voor de hele opleiding
godgeleerdheid: sinds dit najaar
kun je aan de oudste universiteit
van Nederland alleen nog Wereldgodsdiensten studeren.
“Natuurlijk zijn we er niet blij
mee,” becommentarieert Florusse
de recente ontwikkelingen. “Voor
de wetenschap is het slecht. Maar
ook voor ons, natuurlijk. We hebben toch een traditie van 170 jaar
die nu op de tocht komt te staan.
Als de aanvoer van nieuwe theologiestudenten verdwijnt, moet je je
heroriënteren.”
De vereniging gaat niet samenwerken met andere steden. Vooralsnog wordt gemikt op verbreding. “We zijn nooit een hardcore
theologisch dispuut geweest. We
hebben altijd meerdere perspectieven willen bieden. En we hebben altijd al mensen zoals Søren
gehad, die geschiedenis studeert.”
Søren, die in de keuken rommelt en bier en chips op tafel heeft
gezet, heet in werkelijkheid Jos
Vos, maar als lid van Quisque krijg
je een nieuwe naam, waarmee je
ook consequent wordt aangesproken.
Pittig
“We gaan een liedje zingen”, kondigt Cor ‘Loek’ Hoogerwerf aan. De
vijf aanwezigen gaan staan en even
later klinkt het dispuutslied niet al
te zuiver door de ruimte.
En daar gaat dan toch de bel.
De nieuweling Tim van der Kraats
wordt begroet met een biertje. Van

Het academiegebouw van de
Universiteit Leiden was ooit
de kapel van een nonnenklooster. Foto Wikipedia

der Kraats is net begonnen met een
studie wereldgodsdiensten en doet
daar deeltijd filosofie naast.

bezig aan een promotieonderzoek
aan de PthU. “Ik ben christelijk
opgevoed. Bij ons thuis kwamen

Theologie studeren in Leiden:
‘De grootste genade die een broeder
kan overkomen’
Hans ‘Quinten’ de Waal, komt
wat later op de avond aanzetten.
De Waal is deeltijdpredikant in
Oud-Beijerland en heeft zijn studie
theologie al achter de rug en is nu

altijd veel theologen over de vloer.
Niet dat ik persé dominee wilde
worden, maar het behoorde wel
tot de mogelijkheden.”
Theologie studeren in Leiden

was de grootste genade die een
broeder kan overkomen, zegt hij
als rechtgeaard Quisque-lid.
Eigenzinnig
Het typerende van de Leidse theologie-opleiding is dat het ‘kleinschalig, kritisch, eigenzinnig’
is, meent De Waal. In Utrecht,
of, zoals hij zegt “voorbij Woerden”, is die kritische houding
niet gewaarborgd. “Kijk”, legt
De Waal uit, “Geloof bestaat toch
wel. Maar theologie verhoudt
zich daar kritisch toe. Ik heb het
idee dat dat in Utrecht minder zo
wordt gevoeld”. Maar, geeft hij

toe met een knipoog, “Wij zijn
natuurlijk ook een beetje uit de
hoogte in Leiden.”
Henk-Jan ‘Guus’ van Beek vat
de verhoudingen in theologisch
Nederland graag in voetbaltermen
samen. “De VU, dat is de Chelsea
van de Nederlandse universiteiten. Met een grote zak geld hebben
ze veel goede docenten en grote
onderzoeksprojecten weten aan
te trekken.” ‘Loek’ Hoogerwerf is
milder: “Ik neem het de docenten
niet kwalijk. Als ik een promotieplek kon krijgen aan de VU, zou ik
het ook meteen doen.”
Naast studentikoziteit en een
vriendschappelijke band heeft
Quisque ook wel degelijk inhoudelijke diepgang, blijkt later op
de avond. Er zijn twee zogeheten
‘werkzaamheden’, een soort lezingen, gegeven door de leden.
Broeder Jelmer belicht in geuren en kleuren het lot van een
Joodse sekte in de 17e eeuw die er
een geheel eigen messiasverwachting op nahield.
‘Quinten’ de Waal houdt een
lezing over een oud-Quisque broeder, de theoloog en vredesactivist
Johannes de Graaf. Hij krijgt de lachers op zijn hand met een passage
uit De Graafs biografie: ‘Quisque
was een hechte club van een man
of twaalf, veertien, die zichzelf
buitengewoon hoog aansloeg’. In
de tijd van De Graaf was er een student electrotechniek aan de Hogeschool Delft lid van de vereniging,
dus wat verbreding betreft heeft
de het dispuut een lange traditie.
Als ik tegen half twaalf afscheid
neem, is de vergadering nog lang
niet afgelopen. De traditie schrijft
voor dat die van vier uur ‘s middags
tot vier uur ‘s nachts moet duren.
Maar daar wordt ook weleens de
hand mee gelicht.
“Quisque, dat zijn de mensen”,
zegt ‘Guus’ van Beek. De meeste
nieuwe leden worden nu via
vriendschappelijke banden geworven. Maar of dat de toekomst zeker
stelt, blijft voor alle aanwezigen
een open vraag. Student Wereldreligies Tim van der Kraats is in ieder
geval wel overtuigd: hij blijft.
Nels Fahner
www.quisque.nl

Bestuurshamer. ‘Lugd. Bat’ staat voor Lugdunum Batavorum, oftewel Leiden. Onderaan het
ontstaansjaar van Quisque: 1841. Foto Henk Jan van Beek



