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De predikantenopleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 

Leiden dreigt te gaan verdwijnen en dat betekent de facto het 

einde van de theologische faculteit. Dit tot begrijpelijke ontsten

tenis van de Leidse theologen. In hun kritiek ontvouwt zich niette

min een paradox. Het voortbestaan van de Leidse theologie is nu 

afhankelijk van een instelling die men altijd het meest buiten de 

deur heeft willen houden: de kerk. Hebben de Leidse theologen 

hun eigen graf gegraven? In ieder geval dreigt de Codgeleerdheid 

definitief een binnenkerkelijke aangelegenheid te worden. 

D 
e thcologi'>che laculteitcn 

aan de rijk<;univer-,iteiten 

vormen de bahte herinne

ring <J<Jn de <,tatu<, van de 

Nederland<;c Hervormde Kerk als qua<;i

<;taat<;kerk. Formccl ;., de 

'ncutralc' wctcmchappelij

ke theologi-,che vorming 

aan de riJbfaculteit strikt 

gc-,cheiden van de 'kcrkc

lijke oplciding', een pmt

doctorale opleiding die 

toegang geelt tot het <Imht 

van predikant en onder 

vcrantwoordclijkhcid valt 

van een kcrkgcc1oobchap. 

Met dit gc<;chccdcn <,amen-

VriJe Univer<;itcit (VUJ en de katholic

ke in<,tituten. De gerelormecrdcn en ka

tholieken vonden hct nodig om e1gen 

thcologi.,che oplcidingcn op tc richten. 

Niet aileen omdat zij elkc bemoeieni., 

van staat~wcgc \vildcn wc

ren- dat garandcert de ,/u
p/ex ordo wat de amhhoplci

ding bctrdt ook - ma<Ir 

vooral omdat de riJbuni

vcr<;itcitcn hervormde hol

werkcn w<Iren (en zijnl. 

'Cod' 
Vanoud., hebhen de afzrll1-

derlijkc rijksunivcrsiteiten 

ieder een ecgen invulling 

gaan van de wetemchap- J \VP vVits gegeven aan de ,/ut,fex or,lo. 

pelijkc en kerkeliJke oplciding- de zo- met Utrecht en Leidcn a!-, de twec ui-

gcnaamde ,/ufJ/ex or3o - verschillen de 

rijk~univchitcitcn van de gczindtcgc

hondcn gc.lntegrccrdc oplcidingcn. zcg 

maar de 1110110 or3o, van bijvoorhceld de 

tcrstcn. Om het <;icerhceld voor de bui

tcn'>taandcr cen hcetje tc typeren· 

Utrecht ;., Trouw, Leidcn t\:RC Han

deJ.,blad en Acmterdam/ Croningcn de 
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Volkskrant. "In Utrecht word jc domi

nee 111 Leiden thcoloog' ho01·de ook 

mqn grootvadcr al, toen hij in de jat-cn 

Vllilig _in de J)omqad theologie slu

decrde i'-:tcl aileen de kct·kelijkc oplci

ding 111 Utrecht, tnaar ook de 't-ijk<,stu

dte' slaat nadrukkeliJkl cr) ten dicn<,te 

van het heroep<,pcrsrectid van de 

meeqe qudenten· het predikantschap 

Leiden moet daar 11icts van hchben en 

vcr'>taat de ,/ufdcx clldo vooral als cen 

vt-iJwaring van kcrkelijke invloed op de 

outonon1c wctcn...,chap...,hcoctcning. 

"l-Iter wordt over Cod slcchh tu"cn 

aanhaltngstekens gesproken', aldus het 

dogn1a van lacultcit<-.dccaan Adriaan-..c. 

Cod als zekcrheid is wetcnschappeli1k 

vlocken in kcrk. J)it Slt/)w\ 11011 dc!lrlut·

hegimel is nohel, maar gcelt de Leidsc 

theologetl soms wei wat schizotrenc 

trekken i\\ct name zij dte zondags tT

gclmatlg ccn kan...,cl hc...,tqgcn, \Vctcn 

z1ch gc(hvongcn 0111 doordcwcck~ 

vraagtekcns tc zettcn achtcr allcs wat 

ziJ op de I hg des Hercn met uitroeptc

kem verkondtgen 

Water bij de wijn 
I )ie schizolrenic uit zich ook in het om

gaan 1nct her gcgcvcn dat de <..,tudcntcn

popubtie vrljwel exclusid hestaat uit 

protC'>tJnhc [lrcdikantcn-in-spc, de 

meesten voor de I-lervormdc Kerk en 

enkelcn van renwmtranhe huize. Ook 

Letdcn btl niet zonder de kerk. De 

laatqe 1aren heelt de IJcultett, zij het 

tanclcnknarscnd en onuitge'>rroken. 

mccr water hi1 de WtJn moetcn doen om 

voldoendc <,~udentcnJanwa'> mogclqk tc 

makcn. Lo zijn de kcrkclijke en weten

schappelijkc oplcidtng (toch almccr al

gcqemd op schrdtgclccrden-in-wording 

dan op vrqe rcligic-onderzoekcr<,) vcr

dcr gc·J·ntcgrccrd, i..., al-,tudcrcn lllCt ccn 

kc·t-kelqk hiJvak mogelijk gcmaakt en 

wordt btl het aantrekkcn vJn docentcn 
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rckcntng gchouden met de kcrkelijkc 

gezindte van de qudenten. 1-'cn katho

lickc hooglcraJr Kcrkgcschiedcnis ot 

Nieuwc Teqament lijkt nog '>teeds WJt 

levee! van hct gocclc. 

Ook de loeiJting van 'zwaardcre hroc

ders' lot het doccntenkorps kan de bui

tcmlJander redeliJkerwijs niet lmzien 

van 'markllechnische' overwegingen. In 

het directe achtcrland VJn l.eiden- zcg 

maar Katwijk, Noordwi)k en het West

land - is de mthodoxe !lank van de 

Hcrvormdc Kerk nadrukkelijk aJnwe

zig. Cczien ck popularileit van de theo

logie'>tudie in deze kt·ingen dus een in

tcrc'i~ant wcrving-;gcbicd. C~elijkgc:-,tcnl

de docenten kunnen ecn bebngrijkc 

trod zijn om dezc potenticlc qudenlen 

de weg naar Utrecht af lc snijden 

NJtuurlijk gaat dat wei gepaard met ecn 

Letd'> gezel.,chap'>'>pel 'Bondertje pes

ten' ,\let mme de in de Cerdormeerdc 

Cczindte zo vereerdc Statetwertaling 

wordt n1ct graagtc wctcn..,chappclijk gc

dcmonlcerd. Ovcrigem gecn ,-eden 

voor de Bonder'> om mcteen hct '>tot 

van de schoenen te kloppen en al<,nog 

naar het vriendelijkn klimaat in Utrecht 

te verhuizen. Sommigen gaan zclls met 

graagtc de coni rontalie met de Lcid'>e 

vrijzinnighetd aJn. "In Utrecht loopt de 

dutvel op kol!',envoeten, in Lciden op 

klompen" Jldu., een gevlcugelde uil

spraak 

Amsterdamse School 
Toch kan ook I "eiden cr- net als de an

dere rijhuniversiteiten - ni<:t omheen 

dat de leruglopendc studentencijtcrs 

een n~organi'>alie van het aantal thculo

gische lacultciten onafwendbaar maakt. 

larenlang is de deliniticvc he.,[uitvor

ming met succcs gelraineerd. ,\let de 

zcltgcnocgza;:unhcid die ecn Lcicnaar 

niet gcheel vreemd is, wee'> men crop 

dat de cigcnzinnigc vi'>ie up de dufJ/cx 
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ot·do zich vertaalde in het wctenschap

pelijk primaat en internationaal aan

zicn. llovendicn is de thcologische fa

culteit de oudste weten-,chappelijke in

stclling in om land. /\let dcze twee 

troeven keek men zonder vrees de toe

komst tegemoct. Am-,terdam bracht 

weliswaar de 'Am-,tcrdamse School' 

voort, een manier van Bijbellczen (exe

gcse) die het vooral in kerke\ijke kring 

goed deed, maar dat is alweer ecn tijd 

gelcden. Fn Croningen onder-,chcidt 

zich noch door wetenschappelijkc wcrk 

noch door <,tudentenaantallcn. Aileen 

de positic van Utrecht i-; onaantasthaar. 

Sinds jaar en dag hegroet deze univer-,i

teit hct grootste aantal eer-,tcjaars. 

Curie us 
Dat uitgerekend Leiden nude riJksuni

versiteit i-, die de kerkclijke opleiding 

dreigt te verliezen, he-,chouwt menig 

Leienaar a\<, ecn kerkpoliticke hesli'>

sing. De talrijke Lltrechtcrs onder de 

hervormde he-,tuLmlers zien eindeliJk 

hun kans -,choon om het lastige en pe

dante I .ciden huiten hoord te zctten, zo 

vermoedt men. Dat zij de minister van 

OndcrwiJs oproepen om het nakende 

cinde af te wenden, is natuurlijk wat 

merkwaardig. I )c schciding van kerk en 

<,taat laat her niet toe dat de overheid 

zich goat hcn1ocicn met de outonomc 

lx·-,lissing van kcrkcn inzake de cigen 

amhtsoplciding t'\iettemin i-, het in hct 

Iicht van dczelrde schciding ook wat 

curieus dat de minister de kcrken vraagt 

om het hclcid op het gebied van de 

Codgclccrdheld aan rijksunivcrsitciten 

te hcpalcn. 

I )eze wcdcrziJdse 'gchonden onalhan

kcliJkheid' geclt wei de rcalitl'it weer 

zondcr kcrkeliJkc oplciding kunne11 de 

thcologische laculteiten hl'l qua -,tu

dcnten wei schudden. Aileen al omdat 

de kcrken v1·ijwel volledigc werkgele-

genheid voor theologen garandere11 en 

cr daarbuiten nauwelijks hanen zip1 

voor godgelcerden_ Ook andere 'amh

teloze' studierichtingen lciden daaron1 

een zieltogend bestaan Dat brengt 

Leiden in een paradoxale situatic. Nu 

de 'vrijmaking' van kerk en wetenschap 

111 het verschiet ligt, en in Leiden eill

delijk ccn zuiver wetenschappelijkc op

lcidlllg mogl'lijk wordt, moet men de 

deuren -,Juiten wcgcns gebrek aan he

lang-;telling. Wat jc noemt een l'yrrhus

ovcrwinning J)at daarmee de oudste 

universitaire in<,tclling van Nederland 

dreigl te vcrdwijnen, valt vanuit cul

tuur-hi<;torisch oogpunl te betreuren, 

llltltlr j~., nict hct '-ltcrkqc argun1cnt on1 

continucring Zlt tc dwingcn. Fen univcr

-,itcit i" gccn opcnluchtnlu'-lcum waarrn 

oude wetenschappcl1jke ambachte11 

kunncn worden hcwonderd. 

Slimste jongetje 
Dat c1· gee11 <,tudclllen zip1 die kiczen 

voor een tockomst als theoloog in bui

tenknkclijk verband, doct culturcle e11 

lcvcnshesdwuweliJke hloeclarmoede in 

ons land vcrmocden. Het is aileen de 

vraag ol dat een tercchte conclusie is. 

De hoeken van een gewezen Am-,ter

donlsc dom i nee en ccn cnlLTi tu-,~ hoog

leraar zijn he-,tsellns en lijken ook on

dn minder kcrkelijken gretig altrek tc 

vinclen. Underzoek Wolll hovendien 

aan dater in Nederland volop rcligiosi

teit !celt huiten de gewone kcrkeliJke 

kanalcn. Fn i11 her publieke dehat zip1 

tal van onderwcrpen waaraan theolo

gcn ccn wJardcvollc hiidragc kunncn 

leveren l1wrmen en waarclen, 2-l uurs

cconomle, milieu, solidariteit) Voor 

'seculinc theologen' wnk tc ovn, zo 

lijkt her. J)at Leiden Lkzc niche in de 

rcll-markt n1et wect te verovcren, is 

daaron1 nict ]o.., tc z1cn vJn de cigcn 

onzichthaarheid. Nu ook de kerk de 
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rug toekeert, hlijlt men achtcr als hel 

mokkenck slimste jongetje van de klas 

dal boos is omdat niemand mel hem 

wil spekn. Anderen zouden liever van 

ccn gcnli'>tc kan<., -,prckcn. 

Vragen 
De alhankei1Jkhe1d van rijksunivcrsitei

ten van kcrkelijke oplcidingen roept wei 

vragen op. Zeker nu wc zien dat hij de 

tockomsthepaling van de lheologie 

riJksuniversiteilen en hijzondcre faud

teitcn IVU, Kampen I in cen adem wor

den genocmd. I )aarmee vcrvaagt de ,/u

l'lrx ordo en zullcn sommigcn zich gaan 

alvragcn \VJZtronl riJk..,univcr..,itcitcn ci

genlijk nog thcologische lacullciten 

moclcn hehhen. 1\\oct de ovcrheid zich 

in Iaten mel intcme oplctding van kcrke

li,kc amhtsd1·agcrs~ Wanm·e1· de rijksb

culteitcn dit til wilkn kcren, zullct1 zij 

ccn ollcn...,Jcvc <..,trJtcgJc n1octcn ontwik

kclcn en acticl JZlll\\'l'Zig dicncn tc zijn 

111 hct puhliekc dehat. Door de heteke

llts v,111 gelovcn voor dc culturck idenli

tcit en hct gecstelijk wclzip1 van OilS 

land aan te to11cn. J)oor de twiJicl aan 

hct nut en hcl lwstaansrcchl van idcnti

tcitsgchondcn maahchappci1Jkc organi

s,llics weg lc ncmcn. J)ool· de huitcn

kerkcliJkc rcl1gimitcit in bart lc hrcn

gcll 1 wal hct SCI' en de RKK/KRO 

kunllCil moct voor rijksunivcrsilcitcn 

loch ook mogcli1k zijn~l. Ln dat allcs 

naluurli,k door gcdcgcn wclcnschappc

lijk ondcrzock, want ccn univcrsitcit is 

meer dan cell opkidingsccntrum voor 

tockomstigc prolcssionals. 

Seminaries 
.".taar ook de andere ri,kslacultciten en 

de 1 Samen-op- Wcg, SoW- I kcrkcn 

kt11111cn hclang hchhcn hi1 hcl hchoud 

vJn ccn \cLulictc thcologichcoctcning', 

zclls als dat ktdt lot strikt ncutralc 

thcologischc lacullcltcn met apartc sc-
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minarics huitcn hct univcrsilairc tcrrcin 

voor de (postdoctoralc) oplciding van 

kerkclijkc amhtsdragcrs. Neulralc lhco

logicheocfening vcrgroot immcrs de 

geloolwaardigheid van hct algemccn 

be lang van de levcnshcschouwelijkc di

mensic. Dat vcr-,tcrkt op den cluur te

vcns hel maahchappclijk draagvlak 

voor kcrkcliJke intcrvcntics in hct pu

hlieke domcin. Door ecn doctoraalstu

dic aan een rijksuniversitcit hchhcn de 

aanstaanclc predikanlcn hovcndicn ecn 

grotcrc kan~ on1 nog ccn..., ccn heiden 

lcgcn tc komcn en dat kan nooit slccht 

zijn. 

Harmonisatie 
[r is ook ccn mccr opportunic;tische re

dcn voor het hchoud van de scheiding 

van kcrk en wctcnschap naar Lcid-, mo

del. De rcorgani-,atie van de theologi

schc opkidingcn bn Zoctcrmccr wcl

ccn..., aongrijpcn on1 op tcrn1ijn ccn 

hijzonderc hcrvormclc ol SoW-univer

stteit af te clwingcn. Dan ontstaat cr hij

voorhccld ccn protestant<,c thcolo

gischc unlvcr-,itcit in de plaats van de 

rijksunivcrsitcitcn, de VLI en Kampen 

en naast de katholicke thcologischc op

leidingcn Dat is goccl tc vcrdedigcn, 

want lcidt tot ccn hannonisatic van de 

opleidingcn voor kcrkclijkc amhtsdra

gcrs. Zo'n kcrkclijkc bcroq1<>oplciding 

zal nicttcmin in de tockomst ccrder dis

cussic rond de financiering lilt publicke 

micldclcn oprocpcn, dan ccn ncutralc 

r1jkslaculteit. Bovcndicn is theologie 

clan dchnitid ccn hinnenkcrkclijkc aJn

gclcgcnhcid gc\vordcn. Hct i"J de vraag 

ol de samenlcving en de kerken dour 

ccht hli1 mce zoudcn moctcn zijn. 

I. WP Wits is n-,Lntcur 1'<111 Cill·istcll Dnllo

udtiscln· \1rrknnrillr}cll c11 stu3wdr tJ,m/o,jlt 111 

Lcdr11 w Utrecht i KTll). 
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