Johannes Eusebius Voet van Campen (1778-1851), zandgraf 126, vak E
Predikant Nederlands Hervormde Kerk
Personalia
Geboren: 20 juli 1778 te ‘s-Gravezande
Zoon van Johannes Schagen van Campen en Jacomina Maria Voet
Gehuwd met Cornelia Maria Perizonius op 27 maart 1802 te Haarlem
Overleden: 10 september 1851 te Leiden
Begraven: 15 september 1851
Samenvatting
Johannes Eusebius Voet van Campen wordt in 1778 in ’s-Gravezande geboren als
tweede in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader en ook beide grootvaders waren
predikant. Het domineesgezin verhuist in 1783 naar Zaltbommel, waar Johannes
Eusebius naar school gaat. Negen jaar later wordt vader predikant in Haarlem en
bezoekt zoon Johannes daar de Latijnse school.
Op 17-jarige leeftijd wordt Johannes toegelaten op de universiteit van Leiden en
studeert er zes jaar lang theologie. Naast de godgeleerdheid heeft hij veel belangstelling voor de Nederlandse taal.
Voet van Campen wordt predikant, achtereenvolgens in Nederhemert (1801-1802), Muiderberg
(1802-1807), Bolsward (1807-1816), Zaltbommel
(1816-1817) en tenslotte in Leiden (1817-1846).
In 1802 trouwt hij met Cornelia Perizonius,
waarmee hij vijf kinderen krijgt. De vier jongste
overlijden betrekkelijk vroeg, voor hun 33-ste jaar,
de oudste zal 81 jaar worden.
Johannes Eusebius heeft de gave van het
woord en wordt een veel gevraagd spreker. Na zijn
emeritaat in 1846 worden enkele van zijn preken
en toespraken gedrukt en uitgegeven.
Voet van Campen is ook lid en bestuurslid van
diverse genootschappen en maatschappijen.
Na het overlijden van zijn echtgenote Cornelia
Portret van Voet van Campen
in 1849 gaat de gezondheid van Johannes steeds
verder achteruit. Op 10 september 1851 overlijdt hij in zijn huis op de Haarlemmerstraat, het laatste adres van de vijf waar hij in Leiden heeft gewoond. Vijf dagen later
wordt hij begraven, niet in zandgraf 236 dat hijzelf in 1834 voor zijn familie had gekocht,
want dat was vol met als laatste het stoffelijk overschot van zijn vrouw, maar in het
door zijn oudste dochter gekochte zandgraf 126.

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Johannes Eusebius Voet van Campen wordt op 20 juli 1778 te ’s-Gravezande geboren
als zoon van Johannes Schagen van Campen en Jacomina Maria Voet. Vader
Johannes is predikant, wordt al vroeg weduwnaar en blijft achter met vijf kinderen, vier
zonen en één dochter. Het oudste kind, Gerardus Johan is naar zijn grootvader van
vaders zijde en de tweede zoon, Johannes Eusebius, wordt naar de grootvader van
moeders zijde, dr. Johannes Eusebius Voet vernoemd en zal de naam Voet als eerste
deel van zijn achternaam gaan gebruiken. Het toevoegen van de achternaam van
moeders zijde was destijds niet ongewoon. Deze beide grootvaders zijn ook predikant,
zodat het ambt van predikant in de familie zeer vertrouwd is. Grootvader Voet is ook
bekend als psalmenberijmer.
Vader is van 1773 tot 1783 dominee in ’s-Gravezande en wordt daarna beroepen in
Zaltbommel. Daar gaat Johannes Eusebius naar school en krijgt hij de eerste lessen
in Latijn en Grieks. Als vader in 1792 naar Haarlem overstapt, bezoekt zijn zoon in
deze plaats de Latijnse school.
Opleiding tot predikant
In 1795 wordt Johannes Eusebius toegelaten
tot de Leidse universiteit en bij deze gelegenheid houdt hij de rede In laudem luti (Tot lof
van de klei). Hij studeert hier zes jaar theologie
en heeft als leermeesters de hoogleraren Van
der Palm (wijsbegeerte/ letteren), Rau (theologie), Van Voorst (theologie) en Van de
Wijnpersse (wijsbegeerte/wiskunde). Voet van
Campen sluit in 1801 zijn studie af.
Hij heeft ook een grote belangstelling voor
taal en wordt lid van het zeer selecte gezelschap Non arte, sed amore poëseos, dat het
boekje Iets ter nagedachtenis aan Ewald
Hollebeek [theoloog] heeft uitgegeven, waarin
onder andere een gedicht van J.E. Voet van
Campen staat.

Ewald Hollebeek

Predikant
Na in 1801 tot de openbare prediking te zijn toegelaten, wordt hij in datzelfde jaar
beroepen in Nederhemert (bij Zaltbommel). Hier blijft hij slechts één jaar, waarna hij
de overstap maakt naar Muiderberg.
In 1807 vertrekt hij naar Bolsward, een gemeente die hij negen jaar dient. Zijn
volgende standplaats is Zaltbommel, een vertrouwde omgeving waar hij een deel van
zijn jeugd heeft doorgebracht. Toch blijft hij hier maar kort, want als Voet van Campen
een jaar later, in 1817, in Leiden wordt gevraagd, aanvaardt hij dit eervol beroep. In
Leiden zal hij tot zijn emeritaat blijven.

Huwelijk en gezin
Johannes Eusebius Voet van Campen en Cornelia Maria Perizonius (1779-1849)
gaan op 12 maart 1802 te Haarlem in ondertrouw. De huwelijksdatum is 27 maart.

Oprechte Haarlemse Courant (18 maart 1802)

Trouwboek Haarlem

Het echtpaar krijgt vijf kinderen:
(1) Cornelia Maria Jacomina (geboren 27-09-1803; overleden 15-01-1885);
(2) Antonia Johanna (geboren 31-05-1805; overleden 07-08-1834);
(3) Ernestina Cornelia (geboren 13-10-1807; overleden 23-01-1839);
(4) Johannes Eusebius (geboren 20-10-1812; overleden 24-07-1837);
(5) Femia (geboren 05-01-1816; overleden 26-12-1825).
De oudste dochter wordt 81 jaar, de andere vier kinderen overlijden vrij jong: tussen
hun 9-de en 32-ste jaar.
Leiden
Op 15 juni 1817 begint Johannes Eusebius Voet van Campen in Leiden als Nederlands
Hervormd predikant. Vanaf 1829 neemt hij ook de geestelijke verzorging op zich van
het Huis van Detentie.
Voet van Campen is een talentvol man, die zowel qua stijl als qua inhoud uitstekend
het woord kan voeren. Hij is in staat om bijbelteksten duidelijk uit te leggen. Het is dan
ook geen wonder dat vaak op hem een beroep wordt gedaan om een godsdienstig
publiek toe te spreken.
Bij zijn vijfentwintig jarig jubileum als predikant in Leiden houdt hij een imposante
rede, die zijn toehoorders doen besluiten hem te vragen deze op schrift te stellen. Hij
zegt dit toe, is van plan er nog andere toespraken aan toe te voegen, maar het komt
er lang niet van. Pas na zijn emeritaat publiceert hij een aantal van zijn preken en

toespraken in jaargangen 1847 en 1849 van Leerredenen, uitgegeven tot bevordering
van Evangelische kennis en Christelijk leven. Terecht wordt over deze teksten gezegd:
Zijne leerredenen droegen steeds blijken van uitgebreide kennis, van gekuischten, ook
letterkundige, smaak, en bovenal van zijnen toeleg om, bij het verspreiden van heldere
begrippen omtrent de Bijbelleer, het geloof in Christus te doen kennen en hoogschatten als de eenige bron van troost in leven en sterven, en als het alleen krachtige
beginsel van ware godzaligheid.
Voet van Campen heeft op een vijftal locaties in Leiden gewoond: de Breestraat, de
Hooigracht, het Steenschuur, de Mare en zijn laatste adres was op de Haarlemmerstraat.
Lidmaatschappen
Voet van Campen is lid of bestuurslid van vele organisaties, onder andere is hij:
- een van de eerste (bestuurs)leden van het Nederlands Zendelingengenootschap;
- vanaf 1818 lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde;
- van de oprichting af bestuurslid van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid;
- bestuurslid van het Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der
gevangenen, afd. Leiden;
- voorzitter van de algemene vergadering van het Bijbelgenootschap afd. Leiden.
Schrijver
Voet van Campen heeft een aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder:
- Dagboek ten gebruike bij den Bijbelschen Almanak van het Nederlands Tractaatgenootschap;
- De Bijbelverspreiding (1844).
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De laatste jaren
Op 9 juli 1846, na bijna dertig jaar in Leiden gearbeid te hebben, gaat hij met emeritaat.
Op 15 april 1849 overlijdt zijn echtgenote Cornelia Maria Perizonius en wordt begraven
op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 236, waar in 1834 dochter Antonia
Johanna en in 1837 zoon Johannes Eusebius al ter aarde waren besteld.
Na het verlies van zijn vrouw trekt de oudste dochter Cornelia Maria Jacomina - die
in 1834 weduwe was geworden - bij haar vader in om voor hem te zorgen. De zwakheden en gebreken van de ouderdom nemen steeds meer toe en zijn laatste maanden
heeft hij veel pijn; uiteindelijk komt Johannes Eusebius Voet van Campen op 10
september 1851, 73 jaar oud, te overlijden.

Leydse Courant 15 september 1851

Overlijdensakte Johannes Eusebius Voet van Campen

Hij wordt vijf dagen later, op 15 september 1851, op de begraafplaats Groenesteeg in
zandgraf 126 begraven. Op 10 juni 1864 wordt in dit graf Adriana Elizabeth Antonia
Cornelia Smeets bijgezet, een bijna vier maanden oude baby, geboren aan boord van
het Nederlandsch Bakschip Ridderkerk, dat voer in de Indische Oceaan. Zij was een
achterkleindochter van Johannes Eusebius, het dochtertje van Charlotte Sophia
Francina Cornelia Maria Voet van Campen, die weer een dochter van Johannes
Eusebius jr. was. Als laatste is in dit graf ter aarde besteld Johannes Eusebius’ oudste
dochter Cornelia Maria Jacomina. Zij overleed op 81-jarige leeftijd en werd op 20
januari 1885 begraven. Wellicht heeft er ooit een zerk op het graf gelegen. Nu staat er
alleen nog een paaltje met het nummer 126.
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