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Inleiding 
 
 
 
 
 
Klaas Johan Popma werd op 5 juni 1903 in Den Haag geboren. Na het eind-
examen-alfa aan het Christelijk Gymnasium in Den Haag (1914-1922) ging 
hij in Leiden klassieke talen studeren (1922-1928).Van 1928 tot 1931 was 
hij leraar klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. In 
1931 promoveerde hij in Leiden (promotor prof. B.A. van Groningen). Van 
1931 tot 1955 was hij leraar klassiek talen aan het Gemeentelijk Gymnasium 
in Apeldoorn. In 1949 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar voor cal-
vinistische wijsbegeerte in Groningen en 1955 volgde zijn benoeming tot 
bijzonder hoogleraar voor calvinistische wijsbegeerte in Utrecht. In 1974 
ging hij met emeritaat. 
 
Enkele maanden na Popma’s emeritering overleed zijn echtgenote Brechtje 
Boerstra. Popma hertrouwde in 1975 met Cornelia van Kampen. Enkele 
jaren later verhuisden zij van Utrecht naar Delft. 
In het eind van de jaren zeventig gaf Popma mij vier mappen met archief-
stukken. Hij vroeg mij dit archiefmateriaal na zijn overlijden onder te bren-
gen bij het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit. Hij 
zei het plan te hebben om de rest van zijn archief te ordenen; hij zou die 
stukken te zijner tijd aan mij geven, opdat ook die na zijn overlijden konden 
worden ondergebracht bij het Historisch Documentatie Centrum. Toen ik 
prof. Popma na zijn verhuizing naar Delf bezocht en vroeg naar de andere 
archiefstukken, antwoordde mevrouw Popma dat zij en haar echtgenoot die 
stukken hadden vernietigd.  
 
H.E.S. Woldring 
 
 
In maart 2012 bracht H.E.S. Woldring een doos stukken betreffende K.J. 
Popma, die werdt toegevoegd aan de drie dozen collegedictaten die reeds in 
de collectie aanwezig waren. 
 
In 2014 werd het archief door Bas de Vries, medewerker van de Stichting 
Christelijke Filosofie in Amersfoort geordend. 
De colelctie bleek veel dubbele stukken te bevatten; na vernietiging zijn er 
nu nog twee dozen over. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
DOOS 1 
 
Colleges  
1949-1950 Inleiding in de wijsbegeerte 
 Boekwerk met inhoudsopgave, 40 blz 
 Cursus ter inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee boek-

werk met inhoudsopgave, 56 blz  
 
1963-1964 Overzicht van colleges, pag 5-25  
1963-1964 College Louis Couperus mensbeeld plus toegift: LC fanta-

seert, 1 pag  
1963-1964 College Albert Camus, pag 5-25  
 
1964-1965 College Inleiding (in de ref wijsb), pag 1-25  
1964-1965 College Tijdsproblemen, 25 blz  
 
1965-1966 College Inleiding, pag 1-25  
1965-1966 College Oecumene en wijsbegeerte, pag 1-25  
 
1966-1967 Openingscollege, 2 pag  
1966-1967 College Inleiding, pag 1-25  
1966-1967 College Dichterschap en wijsbegeerte, pag 1-25  
1966-1967 Syllabus, pag 1-16 [pagina 13 ontbreekt] 
 
1967-1968 College Dostojewski, blz 1a-25b [blz 15 gaat van -a t/m –v] 
 
1968-1969 Wijsg. Anthropolgie als Inleiding, blz 1-50  
 
1969-1970 Samenvatting van overzichtjes 2a en 2b 
1969-1970 Lijden Anthropologie, pag 1-50 met lijst van de titels van de 

colleges 
 
1970-1971 Wat is Litteratuur, blz 1-50 met lijst van de titels van de 

colleges 
 
1971-1972 Wat is geschiedenis?, pag 1-50 met lijst van de titels van de 

colleges 
 
1972-1973 Kerk ter Sprake, blz 1-50  
 
1973-1974 College Cultuur, pag 1-50 [de pagina’s 31 t/m 34 ontbreken] 
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DOOS 2  
 
Tussendoortjes  
 Het nut van de wijsbegeerte, 2 blz  
apr 1967 Religieuze schizophrenie, 1 blz  
 
mrt 1968 Over de structuur van ons realiteitsbesef, 4 blz  
 Het nut van de Wijsbegeerte, 2 blz  
 Over de zelfinterpretatie van de kerk, 1 blz  
nov 1968 Naïeve ervaring, 2 blz  
dec 1968 Naïeve ervaring contra ‘Naïef realisme’, 2 blz  
 
maart 1969 Geschiedenis en idee, 4 blz  
maart 1969 Evolutie en mythe, 4 blz  
maart 1969 Identiteit, zelfherkenning, mythe en evolutie, 4 blz  
 
Praatkringen  
1969-1970 Praatkring Medische ethiek, blz 1-19  
1970-1974  [blz niet genummerd, wel gedateerd] 
 
 Medisch Ethiek, prof. dr. J.H. v.d. Berg 
 
 
Persoonlijke zaken  
Besprekingen van Popmas boeken 
1 deel 
 
Knipsels en fotokopieën van/over polemiek en boekbesprekingen, 1 omslag 
 
Artikelen 
– Opvoeding, onderwijs, schoolverband. 
– Overdruk uit Philosophia Reformata  
– Aantal losse bladen, o.a. over Bavinck en Hermeneutiek  
– De betekenis van de Reformatorische Wijsbegeerte voor de Christelijke 

wetenschapsbeoefening 
– Artikel in Hanepoten, contactblad van de V.G.S. Hendrik de Cock.  
1 omslag 
 
Stukken betreffende het emeritaat in 1974 
1 omslag 
 
– Gemeente en theolgie 
– De betekenis van een Calvinistische geschiedenisbeschouwing voor de 

studie der Grieksch-romeinse oudheid met stellingen 
– Enkele vragen inzake het schoolverband 
– Christelijk geloof en wetenschap  
1 omslag 
 
Privé 
Brieven, foto’s, familie-advertenties enz.  
1 omslag 
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Poëzie I, titel of eerste regel  
– Abelardus’ schietgebed  
– Abelardus’vergeefse ontmoeting  
– Afscheid  
– Afscheid van Rome handgeschreven  
– Belijdenis  
– De Emmausgangers  
– Dit kind / Die vreugd  
– Dwaze dood  
– Gebed Behoed met Uw genezend zorgen  
– Gebed Zult Ge me niet verlaten, handgeschreven  
– Gesprek met God  
– Godenlot, 2 versies  
– Goede vrijdag  
– Hemelvaart  
– Ik had zo wèlgetroost dit pad genomen I t/m VIII, 2 versies  
– In de tuin, tevens handgeschrevem versie, op briefkaartformaat  
– Jezus van Nazareth kwam voorbij  
– Pinksteren  
– Tussen dood en leven  
– Wachtende vader  
– Zomerregen  
 
Poëzie II, titel of eerste regel  
– Gehoopt, gehoopt en eindelijk aangebracht  
– Gij kent ‘t café De Drie Citroenen?  
– Machtige Eroos  
– Nonnenklooster  
– Sterre der Zee / Murk A.J. Popma, voorzien van noten  
– D’ouderdom komt met gebreken. Samenspraak op rijm.  
 
Poëzie III, in het archief aangetroffen 
– De Liedjesman, A. van Schendel  
– De verloren zoon, Willem de Merode, 20 gedichten, genummerd I t/m XX  
– De vogel Phoenix, M. Vasalis  
– Gedichten van J.C. Bloem  
– Gedichten van (over?) Annie Salomons  
– Gedichten van P.C.Boutens  
– Kladversies van gedichten in steno 
 


