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Stichting Ruimzicht in heden en verleden 
 

‘Als ik aan Ruimzicht denk, dan denk ik aan studentenhuizen en aan de begeleiding van predikanten. 

Dat zijn de twee poten waarop Ruimzicht staat’, vertelt Ruimzichtpredikant ds. Florida (F.A.H.A.) de 

Kok. ‘In onze convivia, letterlijk tafelgemeenschappen, wonen studenten die allerlei soorten studies 

volgen. Hier vinden ze een plek waar ze student kunnen zijn, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en 

waar ze vragen rond geloof en leven met leeftijdsgenoten kunnen delen. Ruimzicht biedt als het 

ware een tafel waar jongeren met elkaar kunnen eten en delen, een tafel die je ook zou kunnen zien 

als tafel van de Heer. Daar leren ze wat samenleven is en wat dat vraagt.’  

 

 
 

‘Voor predikanten en aanstaande predikanten willen we bijdragen aan een goede uitoefening van 

het ambt’, legt De Kok uit. Het fonds Aktie Late Roepingen biedt al zo’n vijftig jaar financiële steun. In 

de loop der jaren zijn honderden mensen die op latere leeftijd theologie wilden gaan studeren 

financieel gesteund door ons, momenteel gaat het om zo’n vijf personen per jaar. Sinds een paar jaar 

verzorgen we ook coachtrajecten voor individuele predikanten, net nieuw is begeleide intervisie.’ Dat 

laatste behelst de begeleiding van groepen predikanten die elkaar ondersteunen binnen 

intervisiegroepen.  

‘Toen de Protestantse Kerk zich terugtrok uit de begeleiding van predikanten, zijn we daarop 

ingesprongen. De kerk verwacht van predikanten dat ze eens in de vijf jaar een begeleidingstraject 

volgen, maar met de werkbegeleiding is het vanzelfsprekende adres weggevallen. Waar moet je dan 

naartoe als predikant? Wij bieden nu een kwalitatief goed product aan tegen een betaalbare prijs en 

we zien inmiddels dat deze coaching echt voorziet in de behoefte. Door onze lange geschiedenis zijn 

we thuis op het kerkelijk erf, onze coaches zijn vertrouwd met de kerkelijke setting waarin 

predikanten functioneren en we zijn door de landelijke kerk erkend op dit gebied. En wat natuurlijk 

prettig is, is dat predikanten weten dat er automatisch drie fondsen zijn die hen financieel willen 



steunen wanneer ze zo’n coachtraject aangaan: Stichting Aanpakken, de Maatschappij van Welstand 

en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.’ Aldus De Kok.  

 

Ruimzicht werd in 1868 opgericht door ds. Jan van Dijk, afkomstig uit het Friese Tzum. Als aanhanger 

van het Réveil, de opwekkingsbeweging die de kerk wilde beschermen tegen de invloeden van het 

rationalisme van de Verlichting, wilde hij bijdragen aan de opleiding van goede predikanten. 

Daarnaast wilde  hij jongens uit standen waarin dat niet de hand lag, de mogelijkheid bieden 

predikant te worden. In Doetinchem stichtte hij een internaat van waaruit jongens uit heel 

Nederland een gymnasiumopleiding konden volgen. Honderden jonge mensen bood dit in de loop 

der tijd een begaanbare en betaalbare weg naar het predikantschap in de Nederlandse Hervormde 

Kerk (NHK).  

In 1953 verhuisde het internaat naar Doorn, naar een pand op het terrein van Hydepark. Onder de 

naam Nieuw Ruimzicht bood dit gebouw in totaal dertig jongens gelegenheid het lyceum af te 

ronden dan wel zich voor te bereiden op het staatsexamen gymnasium A, een voorwaarde om 

theologie te kunnen gaan studeren. Naast het bieden van een kosthuis was persoonlijke vorming 

steeds een belangrijke doelstelling. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in gesprekskringen over geloof 

en politiek, catechisatie, maar ook in muziekles.  

In 1976 werd het internaatsconcept losgelaten en verschoof de focus van scholieren naar studenten. 

Ruimzicht kocht huizen aan in de steden waar de NHK haar predikanten opleidde. In die huizen, de 

convivia, stond en staat samen leven  centraal. Wekelijks zijn er huisavonden en wordt er samen 

gegeten. In de begintijd woonden er met name theologiestudenten, in de huidige tijd zijn dat er een 

stuk minder. De christelijke identiteit van de huizen is echter gehandhaafd, wat zich onder meer uit 

in liturgische momenten en begeleiding door een convivium-pastor. Daarnaast wordt van alle 

bewoners gevraagd zich met een zekere regelmaat als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving. 

Studenten die toegelaten worden tot een van de huizen mogen daar maximaal drie jaar wonen. 

Ruimzicht beheert momenteel acht huizen in Utrecht, Groningen en Amsterdam. In convivium Casa 

Mundo, één van de huizen in Groningen, wonen zowel Nederlandse studenten als studenten uit het 

buitenland die een jaar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) komen studeren. ‘Dat is 

nog weer heel anders dan het samenleven van jongeren die als Nederlanders toch een meer 

vergelijkbare achtergrond hebben’, aldus De Kok. ‘Dan gaat het ineens om samenleven met mensen 

uit Afrika, Azië, Oost-Europa - overal vandaan. Het is echt een huis waar de hele wereld samenkomt. 

En doordat die groep jaarlijks behoorlijk verandert, vraagt dat nogal wat van de bewoners. Dat 

begeleiden we uiteraard, maar uitgangspunt is dat bewoners van een huis hun eigen problemen 

oplossen. Juist in het omgaan met conflicten komt de kwaliteit van een convivium aan het licht.’ 

 


