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theologisch onderwijs 
en onderzoek 
Bestuurlijke en juridische aspecten 

V1jf katholieke theologische opleidingen is 
teveel. Met drie moet volstaan kunnen 
worden. Als de instellingen er niet in s/a
gen met voorstellen te komen, zi;n de kan
sen om zeit orde op zaken te stellen mini
maal. Een bespreking van het rapport van 
de Verkenningscommissie Godgeleerd
heid. 

Huidige discussies over reorganisatie van 
de theologie-beoefening in Nederland be
ginnen meestal met verwijzingen naar do
cumenten die in de media ruime aandacht 
hebben gekregen het rapport van de Ver
kenningscommissie Godgeleerdheid 
(maart 1989) en het ontwerp-Hoger On
derwijs en Onderzoek Plan (september 
1989). Niettemin gaat aan de instelling van 
de Verkenningscommissie Godgeleerd
heid (VCG) historisch en logisch vooraf 
een ander paper waarin een belangwek
kende analyse is gegeven van de huidige 
situatie in theologisch Nederland. lk doel 
daarbij op het rapport 'Verkenningen be
treffende de faculteiten der godgeleerd
heid en de theologisch hogescholen' van 
CA van Peursen, in april 1987 desge
vraagd uitgebracht aan de Raad van Ad
vies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB). 
Deze Raad had in zijn jaaradvies 1985 de 
behoefte aan een dergelijke verkenning 
uttgesproken, aangezien sprake zou zijn 
van 'aanzienlijke veranderingen in de om-

Chr~stcn Democrat1sche Verkenn1ngen 1/90 

geving van het godsdienstwetenschappe
lijk onderzoek' waarbij gedoeld werd op 
wijzigingen in de hedendaagse geloofsbe
leving en de opkomst in ons land van reli
gies als de islam en het hindoe1sme. Hoe 
bescheiden de Raad de omvang van het 
godsdienstwetenschappelijk onderzoek in 
het geheel der wetenschappen ook achtte, 
het belang van dat onderzoek werd door 
hem nadrukkelijk erkend. 

Het beeld dat Van Peursen ons voor
houdt is genuanceerd en fiJnzinnig. Bij de 
bespreking van de vraag van de weten
schappelijkheid van de theologie (is zij 
nog wei als wetenschap te handhaven in 
een tijd waar de wetenschap juist afziet 
van bovennatuurlijke verklaringen?) con
stateert hij binnen de theologie een breed 
spectrum van opvattingen omtrent de aard 
van die wetenschap als zodanig en een 
daarmee gepaard gaande grate varieteit 
in door de theologie bestreken vakgebie
den. Dit mondt uit in de stelling dat de 
vraag of theologie als wetenschap mag 
worden beschouwd niet afdoende beant
woord kan worden. Oat Ievert uiteraard 
een wezenlijke handicap op voor zinvolle 
discussies over de erkende positie van 
theologische faculteiten en instellingen. 
Niettemin ziet Van Peursen ook voordelen: 
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'deze studierichting vormt in bepaald op
zicht een laboratorium voor heel de bezin
ning op de wetenschappelijkheid van aile 
wetenschappen'. 

Meer beleidsmatige aanbevelingen ont
breken in het rapport niet, al zijn deze min
der gearticuleerd. Zo beveelt Van Peursen 
geen drastische wijzigingen aan in het or
ganisatie-patroon: 'oplossingen' om te ko
men tot vereenvoudiging van de inder
daad nogal chaotische situatie van naast 
elkaar bestaand(e) staatsonderwijs, bij
zondere universiteiten en kerkelijke theolo
gische instellingen met vele interne dispu
ten over de aard van eigen wetenschap 
(zoals bijvoorbeeld het uitbannen van 
theologie-beoefening uit de universiteiten, 
het reduceren van theologische opleidin
gen tot rompfaculteiten met dienstverle
ning vanuit andere faculteiten of opheffing 
van de discrepantie tussen rijksinstellin
gen met hun duplex ordo en christelijke 
universiteiten) wijst hij als onrealistisch af. 
Daarmee zou onvoldoende rekening wor
den gehouden met 'de verworteling in een 
historische en wereldbeschouwelijke si
tuatie', terwijl zulks Ievens een ongewens
te inperking zou betekenen van de plurifor
miteit van de diverse vormen van stimule
ring die de instellingen tot ver buiten hun 
kring uitoefenen. Resteert in de visie van 
Van Peursen 'slechts' een verhoging van 
het doelmatig functioneren: vergroting van 
de samenhang tussen onderwijs en weten
schappelijk onderzoek, betere landelijke 
coordinatie van onderzoek (dat over het al
gemeen nogal versnipperd is qua aanpak 
en methodiek) alsook krachtige bevorde
ring van interfacultaire en internationale 
contacten. Door laatstbedoelde interactie 
kunnen niet aileen dogmatisch-ideologi
sche opvattingen opengebroken maar ook 
het bestaansrecht van de theologische 
wetenschap bewezen worden: door het le
veren van overtuigende publikaties naar 
andere disciplines toe kan de theologie de 
beperktheid van elk reductionisme aanto
nen. Anders gezegd: het bestreken ge
bied van onderzoek kan niet doorgelicht 
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worden door een andere wetenschap zon
der dat zulks tot wetenschappelijke verar
ming zou leiden. 

Een pleidooi al met al voor een eerlijke 
plaats van de theologie in het geheel van 
de Nederlandse wetenschapsbeoefening 
met een nadrukkelijke suggestie aan de 
faculteiten en instellingen om wat enerzijds 
hun zwakte is - namelijk dat hun weten
schappelijke bemoeienis met iets 'boven
natuurlijks' te maken heeft- anderzijds ook 
hun kracht te doen zijn: 'gaan tot aan de 
grenzen van wetenschap en het weetba
re', dit om een culturele ontwikkeling te hel
pen doorgronden en verrijken alsook om 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
wetenschappelijke terreinverbreding af te 
tasten. 

Welke invloed is nu van Van Peursens 
rapport uitgegaan? Mij dunk! dat de instel
lingen zelf niet driftig aan de slag zijn ge
gaan om de aanbevelingen in daden om te 
zetten. Van een opvallende veranderings
behoefte is in ieder geval niet gebleken. 
Ook niet bij de katholieke instellingen, 
waartoe ik mij in het vervolg zal beperken. 

Zonder overdrijving kan gezegd worden 
dat men zich eerst wat ongemakkelijk be
gon te voelen toen gaandeweg bleek dat 
de in mei 1987 door de minister van Onder
wijs en Wetenschappen (O&W) ingestelde 
VCG spijkers met koppen wenste te slaan. 
Deze commissie kreeg de opdracht om: 
- een oordeel uit te spreken over de sterk

te en zwakte van het wetenschappelijk 
onderzoek bij de gesubsidieerde instel
lingen; 

- het theologisch onderwijs te beschrijven 
en door te lichten; 

- een advies te geven over plaats en tunc
tie van de theologische discipline bin
nen het wetenschappelijk onderwijs; 

- te adviseren over taakverdeling en con
centratie en/of fusie van universiteiten en 
facu lteiten. 

De in het commissie-rapport te formuleren 
adviezen zouden beleidsrelevant dienen 
te zijn in die zin dat zij zich zouden dienen 
te lenen voor bespreking en uitwerking 

Christen Democrat1sche Verkenningen 1/90 

, 



OnderwiJS 

tussen en door de besturen van de diverse 
instellingen en de overheid zicht zouden 
moeten geven op wenselijk geachte ver
anderingsprocessen. 

Het oordeel van de VCG over de theolo
gie-beoefening in Nederland is- het zal in
middels iedereen wei bekend zijn - niet 
mals: enkele positieve uitzonderingen 
daargelaten is de wetenschappelijke out
put van de Nederlandse theologie kwanti
tatief laag en kwalitatief zwak; de interna
tionale orientatie en uitstraling is gering. 

Geld! dit al voor de theologiebeoefening 
in Nederland in het algemeen, het weinig 
vleiende beeld is zo mogelijk nog duidelij
ker van toepassing op de v·Jer 'aangewe
zen' katholieke theologische universitei
ten. De faculteit der godgeleerdheid van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) 
komt er minder slecht van af, zij het dat de 
score per vakgroep zeer sterk verschilt (de 
Nijmeegse faculteit is er een 'van berg en 
dal'); de gemiddelde score is slechts rela
tief gunstig dank zij enkele gerenommeer
de onderzoekers van wie er sommigen in
middels zijn geemeriteerd. Omdat de fa
culteit bovendien een opmerkelijk geringe 
aantrekkingskracht op studenten heeft, 
bevindt ook Nijmegen zich volgens de 
commissie in de gevarenzone. 

AI met al reden voor de VCG om drasti
sche voorstellen te doen voor wat betreft 
het aantal opleidingsplaatsen. Op de 
vraag of het verantwoord is vier openbare, 
vier gereformeerde en vijf katholieke instel
lingen in stand te houden word! een onom
wonden negatief antwoord gegeven. Me
de gelet op de slinkende studenten-aan
tallen is haars inziens slechts plaats voor 
drie openbare faculteiten (de faculteit van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA) zal 
moeten verdwijnen). De vier gereformeer
de instellingen kunnen wei blijven, maar 
de kleine universiteiten (Kampen-!, Kam
pen-11 en Apeldoorn)* dienen ernstig te 
streven naar opheffing van hun gebrek 
aan academische ambiance door onder
linge samenwerking en liering aan een 
'grate broer' als Gron·Jngen of Utrecht, ter-
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wijl de Vrije Universiteit (VU) op termijn een 
samenwerkingsverband zou moeten aan
gaan met de nieuw te creeren instelling 
vanwege de Nederlands-Hervormde Kerk. 

Dan de katholieke instellingen: deze 
zouden volgens de commissie moeten 
worden gehergroepeerd door samengaan 
van de universiteiten te Utrecht en Amster
dam, die te Heerlen zou dienen te worden 
omgezet in een hbo-instelling en de drie 
overblijvende instellingen (Nijmegen, Til
burg en Utrecht) zouden aile krachten 
moeten bundelen om aan het gevaar van 
dreigende middelmatigheid te ontkomen. 

Tenslotte verschijnt dan in september 
1989 het ontwerp Hoger Onderwijs en On
derzoek Plan (HOOP) 1990. Voor wat be
treft de gewenste nieuwe constellatie van 
de katholieke instellingen neemt de minis
ter in algemene bewoordingen de advie
zen van de VCG over 'de tot nu toe van de 
vijf betrokken instellingen ontvangen reac
ties geven vooralsnog geen aanleiding de 
uitgangspunten van de verkenningscom
missie met betrekking tot de Katholieke in
stelling van wetenschappelijk theologisch 
onderwijs (KIWTO's) en de KUN niet te on
derschrijven'. Aan die constatering word! 
de uitnodiging aan de KIWTO-besturen 
verbonden om, al dan niet in samenwer
king met de KUN, een voorstel te doen 
voor de vermindering van het aantal oplei
dingen. 

Bij het globale standpunt van de minis
ter over het VCG-rapport gelden wat hem 
betreft twee uitgangspunten: budgettaire 
neutraliteit (geen verhoging van - maar 
ook geen bezuiniging op - het totaal van 
het budget dat op dit moment voor het ge
heel van het theologisch wetenschappelijk 
onderwijs beschikbaar is) en gelijkberech
tiging. Dit laatste word! aldus nader uitge
werkt dat volgens een 'theologisch Plaats-

Kampen-1 = Theolog1sche Un1versiteit van de Gerefor
meerde Kerken 1n Nederland te Kampen 
Kampen-11 = Theologische Un1versiteit van de Gerefor
meerde Kerken (VriJQemaakt) Kampen 
Apeldoorn = Theologische Univers1teit van de Christe
lqke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn 
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engeldmodel' (PGM) (geldend voor aile 
betrokken openbare, bijzondere en aan
gewezen universiteiten alsook voor de toe
komstige opleidingen van de Nederlandse 
Hervormde Kerk (NHK) en de Universiteit 
voor Humanistiek) een toewijzing van een 
gelijk bedrag per student zal plaats vin
den. 

De zwakte van de katholieke instellin
gen 
De VCG beoordeelde de instellingen van 
middelmatig tot zwak of zelfs zeer zwak. 
Daarbij dient bedacht te worden dat dit 
oordeel hoofdzakelijk is gegrond op een 
analyse van het wetenschappelijk onder
zoek; de commissie is nauwelijks toegeko
men aan uitvoering van een van haar ta
ken: beschrijving en met name doorlich
ting van het theologisch onderwijs. In dit 
opzicht heeft de VCG zich er wat al te ge
makkelijk van af gemaakt; van een zelfs 
maar oppervlakkige evaluatie van het on
derwijs is geen sprake. 

De door haar aangelegde beoordelings
maatstaven mogen dan zeer streng ge
noemd worden, en het kwaliteitsoordeel 
daardoor in sommige opzichten te scherp, 
het zou niet realistisch zijn te ontkennen 
dat de wetenschappelijke produktiviteit in 
de onderzochte periode in het algemeen 
te wensen overlaat, het percentage niet
gepromoveerde stafleden te hoog is en de 
instellingen er tot nog toe niet voldoende in 
geslaagd zijn zich te verzekeren van de 
benodigde Nachwuchs. Laat het zo zijn 
dat de VCG onvoldoende systematisch 
onderzocht heeft welke ontwikkeling zich 
in het onderzochte tijdvak heeft afgete
kend, of een neergaande, constante of op
gaande lijn te ontdekken valt (de Stichting 
theologisch en godsdienst-wetenschap
pelijk onderzoek in Nederland (STEGON) 
wijst daar zeer terecht op), de harde feiten 
die op tafel liggen kunnen de katholieke 
theologie geen rustig gevoel voor de toe
komst geven en nopen tot een grondige 
zelf-inspectie. 

Op zoek naar mogelijke oorzaken van 
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het gebrek aan onderzoeksresultaten kun
nen verschillende bezwarende omstandig
heden genoemd worden. Voor wat betreft 
de aangewezen instellingen zie ik het vol
gende als belangrijkste verklaring. Mijns 
inziens speelt deze instellingen bovenal 
parten dat zij nog slechts kort als zodanig 
functioneren en niet kunnen bogen op een 
stevig verankerde onderzoeks-traditie. Zij 
zijn in de jaren 1966-1967 ontstaan als re
sultaat van een concentratie-operatie die 
ruim dertig groot-seminaria omvatte en 
werden eerst krap 25 jaar geleden door de 
overheid als wetenschappelijk onderwijs
instelling aangewezen. Aan die seminaria 
was eigenlijk nauwelijks plaats ingeruimd 
voor wetenschappelijk onderzoek. Mij 
dunkt dat de instellingen pas geruime tijd 
na hun aanwijzing systematisch en plan
matig aan onderzoek zijn gaan doen. Ook 
het onderzoeksmanagement werd in het 
algemeen niet sterk ontwikkeld. In wezen 
zijn deze instellingen lang, te lang, blijven 
koersen op het verzorgen van kwalitatief 
verantwoord onderwijs, juist ook in aanslui
ting op een nadrukkelijke vraag van 'de 
markt', de Kerk. Het onderzoek heeft naar 
het lijkt mede daardoor te lang op het 
tweede plan gestaan, werd veelal te zeer 
individueel opgezet en uitgevoerd en le
verde een overmaat aan meer op de prak
tijk gerichte en als kerkelijke dienstverle
ning bedoelde resultaten op. Naar mijn 
overtuiging speelt deze historische achter
grond een (in dit opzicht negatieve) rol, 
veeleer dan dat men de oorzaak zou zoe
ken in het gegeven dat deze instellingen 
zijn ingericht volgens het beginsel van de 
zogenaamde simplex ordo. Het achter
wege Iaten van de scheiding tussen 
'staatsvakken' en 'kerkelijke' vakken be
hoeft allerminst ten koste te gaan van de 
wetenschappelijkheid van de theologie; 
de simplex ordo kan vooronderstellingen 
bij en uitgangspunten van wetenschaps
beoefening expliciteren en discutabel ma
ken, zij blijven niet verborgen achter een 
eng-positivistische opstelling of een for
meel neutrale signatuur. 
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Niettemin, ik wil dat geenszins ontken
nen, dreigen er ook ernstige gevaren, mis
schien wei juist bij de katholieke universi
teiten. Het ordenings-principe kan immers 
ook verworden tot voedingsbodem voor 
ideologisch dogmatisme, wetenschappe
lijke disputen in de kiem smoren en funda
mentalisme mogelijk maken. Dit zijn mijns 
inziens echter geen aan die ordening inhe-

In confessionele 
instellingen is net zo'n 
open klimaat als in 
open bare. 

rente verschijnselen: een instelling is zo 
vrij, open en relativerend in haar weten
schapsbeoefening als zij zelf verkiest te 
zijn, en het is naar mijn stellige indruk z6 
dat er wat dat betreft net zo'n gezond kli
maat binnen de confessionele als binnen 
de neutrale instellingen heerst. Tenzij, ja 
tenzij, zij in hun vrijheid van onderzoek 
zouden worden geremd of beknot door 
absoluutheidsaanspraken van externe 
machten zoals de Kerk. We kunnen ons er 
niet van af maken door te zeggen dat 
zoiets niet van pas komt, ongehoord zou 
zijn. AI zou een dergelijke be"lnvloeding 
beslist in strijd zijn met de toepasselijke 
normen- het in acht nemen van de acade
mische vrijheid geld! blijkens artikel 6 
WWO als gebod voor aile Nederlandse in
stellingen van wetenschappelijk onder
wijs, 66k voor die welke een simplex ordo 
kennen, 66k voor de aangewezen universi
teiten! -, de (katholieke) kerk wenst nu 
eenmaal in belangrijke geloofskwesties 
absoluutheidsaanspraken te kunnen clai-
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men. De organisatie van de instellingen en 
hun relatie met de geestelijke overheid zul
len dan ook z6 moeten zijn dat enerzijds 
het morele gezag van de kerk inzake leer
stellige vraagstukken erkend wordt, maar 
anderzijds de kerk de universiteiten res
pecteert als instellingen die hun weten
schappelijke activiteiten in de eerste 
plaats hebben te toetsen aan eigen, door 
het forum der wetenschap algemeen aan
vaarde, maatstaven. Zoals de kerken het 
geweten van christelijke politiek mogen of 
moeten voeden maar de politici hun eigen 
publieke rolvervulling moeten Iaten, zo ook 
zal de kerk zich niet dienen te mengen in 
wat het bestaansrecht van elke universiteit 
uitmaakt: onbelemmerd en kritisch zoeken 
naar waarheid die niet voor eens en altijd 
vastligt maar telkens ingewisseld moet 
kunnen worden voor betere inzichten.' 

In de katholiek-kerkelijke wetgeving 
wordt hieraan ook niet voorbijgegaan. Zo 
eist canon 809 van de nieuwe Codex ener
zijds dat aan de katholieke universiteiten 
bij het onderzoek en het onderwijs in dedi
verse disciplines rekening wordt gehou
den met de katholieke leer, maar schrijft 
deze bepaling tevens voor dat zulks ge
schiedt 'met behoud natuurlijk van hun we
tenschappelijke zelfstandigheid' ('servata 
quidem earum scientifica autonomia '). En 
zo wordt in de inleidende paragrafen van 
de Apostolische Constitutie Sapientia 
Christiana (SC) gesteld: 'Maar er moet 
voor worden gezorgd, dat door de wet dat
gene wordt vastgesteld wat noodzakelijk is 
en wat naar het zich laat aanzien voldoen
de duurzaam zal zijn, en dat tegelijk een 
passende vrijheid wordt gelaten om in de 
eigen statuten van elke afzonderlijke facul
teit de zaken nader te bepalen, rekening 
houdend met de omstandigheden van de 
streken en de gebruiken van de universi
teiten die in iedere afzonderlijke streek gel
den. Op deze wijze wordt de rechtmatige 

1 Zie mijn 'Academische vrijheid en un1versitaire autono
mle' in B.F. de Jong. CAJ.M. Kortmann. H.R.B.M. 
Kummel1ng (red.). Nijmeegs staatsrecht (Nijmegen 
1987). 
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vooruitgang van de academische studies 
noch belemmerd noch beperkt, maar eer
der in juiste banen geleid, waardoor over
vloediger vruchten kunnen worden verkre
gen'. Het is een kwestie van appreciatie of 
men kan stellen dat de kerkelijke autoritei
ten er in hun praktische opstelling jegens 
de universiteiten in slagen telkens vol
doende recht te doen aan hun autonome 
positie; anders gezegd: of nog steeds 
geldt dat 'de universiteiten, die roemrijke 
instelling van de middeleeuwen, (. .) de 
kerk tot mildste moeder en beschermster' 
hebben. 2 

lk meen dat de katholieke instellingen 
kerk en maatschappij geen betere dienst 
kunnen bewijzen dan door een zo hoog 
mogelijk wetenschappelijk niveau te willen 
bereiken. De kerk zal die universiteiten 
-die dan als het ware het katholieke eman
cipatie-proces 66k op het terrein van we
tenschappelijk onderzoek zullen voltooi
en - des te meer de ambtsopleiding kun
nen blijven toevertrouwen, en ook de 
maatschappij heeft baat bij een verdere 
academisering van de katholieke theolo
gie. Oat daarvoor invoering van een even
tueel aangepaste duplex ordo nodig of 
wenselijk zou zijn3 zie ik niet in. Als er fun
damentele twijfels zijn omtrent de weten
schappelijkheid van de theologische be
drijvigheid, dan hebben die veel meer met 
het object van wetenschap dan met een 
keuze voor simplex of duplex ordo van 
doen. Verhoging van het wetenschappelijk 
peil, mede in het belang van een adequate 
ambtsopleiding, in het onderwijs integratie 
van academische en beroepsmatige as
pecten, in het onderzoek leerstellige onbe
vangenheid en samenwerking - althans 
open communicatie- met anders georien
teerde universiteiten, dat zijn mijns inziens 
de belangrijkste elementen van een nieu
we koers. 

lndien daarbij 66k de omvang van de in
stellingen en verhoging van de efficientie 
in de beschouwingen betrokken worden, 
dan is de conclusie onafwendbaar dat vijf 
katholieke opleidingen inderdaad te veel 
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is en met drie volstaan moet kunnen wor
den. 

Reductie: noodzaak en mogelijkheden 
Terugbrengen van vijf naar hooguit drie 
katholieke instellingen, mij dunkt dat daar 
in redelijkheid geen zwaarwegende argu
menten tegen in te brengen zijn. Betogen 
als zouden de huidige locaties gehand
haafd moeten worden in verband met de 
noodzakelijke spreiding van de ambtsop
leidingen over de diverse diocesen vermo
gen toch niet echt te imponeren. Neder
land is toch niet z6 groot dat drie oplei
dingsplaatsen onvoldoende zou zijn! 

In het ontwerp-HOOP 1990 dringt de mi
nister er bij de katholieke instellingen op 
aan gezamenlijk te komen tot reductie
voorstellen. Op het moment van schrijven 
van dit artikel (ruim een week na de slui
tingsdatum voor de reacties op het ont
werp) zijn die instellingen daar nog niet in 
geslaagd. Hun voorlopige antwoorden wij
zen in diverse richtingen en sommige 
daarvan zijn opvallend vaag en onhelder; 
van een duidelijk totaal-beeld is geen 
sprake. Aldus wordt, zoals zo vaak in dit 
soort zaken, wegens gebrek aan slagvaar
digheid de beslissingsmacht bij 'de over
heid' gelegd. Kansen om zelf orde op za
ken te stellen en de overheid inderdaad 
slechts op afstand te Iaten besturen wor
den zo geminimaliseerd. 

2. Sapientia Christiana geldt voor de zogenaamde "kerke
Jijke' theoJogische faculte1ten en univers1te1ten, die z1ch 
daarin van de ovenge "kathoJieke' universiteiten onder
schelden dat zij gerechtigd zijn kerkeJ1jke graden te 
verJenen. Thans bez1t de KUN d1t recht. z1j het op basis 
van aan S C. voorafgaande en daarmee niet geheeJ 
corresponderende normen; de aangewezen universl
teiten hebben de nodige stappen gezet ter verwerving 
van die biJZOndere status. Zie m.b.t. de academ1sche 
vnjheid ook Can. 218 van de Codex: "W1e zich toeJeg
gen op de gewijde wetenschappen gen1eten een ge
rechte vrijheid om onderzoek te vemchten aJsook om 
hun mening naar WIJS oordeeJ bekend te maken in za
ken waar1n ziJ deskund1g ziJn, met behoud van de ver
schuJdigde voJgzaamhe1d 1egens het Jeergezag van de 
Kerk.' 
Can. ~Canon (d.1. artikeJ of bepaJing van de Codex Ju
ris Canonici. het Wetboek van canoniek recht van 1983) 
Codex~ Codex Juris Canon1ci (van 1983) 

3 Zie: H.A J. Wegman, 'Duplex ordo' een simpeJe keus'. 
Wending ( 1989) 256-260. 
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Hoe ver reikt trouwens de arm van de 
overheid als de instellingen er zelf niet uit 
kunnen of willen komen? Vanzelfsprekend 
mist zij de mogelijkheid een of meer aan
gewezen instellingen en/of de Nijmeegse 
faculteit op te heffen; daartoe zijn aileen de 
instellingen zelf in staat. Zij kan 'slechts' re
guleren middels de gouden koorden. 

Bij gebrek aan 
besluitvaardigheid zal de 
overheid de 
beslissingsmacht 
overnemen. 

Over de financiering van de Nijmeegse 
faculteit wordt overigens grotendeels intra
universitair beslist: het PGM genereert wei 
middelen, onder meer aan de hand van 
studenten-aantallen (en die zijn voor de fa
culteit fors teruggelopen), maar faculteiten 
kunnen daaraan geen aanspraak op finan
ciering ontlenen. Andere faculteiten dan 
die der godgeleerdheid zullen zich dus 
eventueel onevenredige kortingen moeten 
Iaten welgevallen, maar die inschikkelijk
heid kent uiteraard zijn politieke grenzen. 
Oat de verhouding tot de aangewezen in
stellingen niet principieel anders is, wordt 
dunkt mij niet in brede kring beseft. 

Deze worden immers niet rechtstreeks 
bekostigd: de aan hen te besteden subsi
die is er een aan het Rooms Katholiek 
Kerkgenootschap. Het is dan aan dat ge
nootschap om de gevoteerde gelden te 
verdelen onder die universiteiten volgens 
door hem te bepalen sleutels. Oat bij die 
verdeling het aantal studenten per instel
ling een belangrijke rol speelt zal geen ver
bazing wekken, maar dat gegeven behoeft 
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geenszins allesbepalend te zijn. Evenmin 
als dat het geval zal zijn in de situatie zoals 
die in het antwerp-HOOP geschilderd 
wordt: toewijzing van een bedrag per stu
dent. Over dit 'Theologisch Plaatsen-geld
model' moge dan het laatste woord nog 
niet zijn gezegd (zie ook hieronder), zo 
veel is zeker dat ook dan de aangewezen 
instellingen daaraan geen aanspraak op 
het per student gegonereerde bedrag 
kunnen ontlenen (al besef ik heel wei dat 
hier het Ieven anders zal kunnen zijn dan 
de leer). 

Kan de minister het zich veroorloven 
straks bij de subsidiering van de kerk (stu
denten van) een of meer aangewezen in
stellingen niet mee te rekenen? Vooropge
steld moge worden dat hij, dunkt mij, niet 
echt erin ge·lnteresseerd zal zijn welke in
stellingen zullen overblijven. Het totaal 
aantal studenten, hoe ook verdeeld over 
de instellingen, zal de subsidie bepalen en 
het kerkgenootschap zal het daar maar 
mee moeten doen; het verdelingspro
bleem is er dan een voor de Kerk. Maar het 
kan zijn dat hij ook verder zou willen gaan 
en aileen financien ter beschikking zou wil
len stellen voor in totaal drie katholieke in
stellingen. 

Als de huidige betrokken universiteiten 
er zelf niet in zouden slagen tot een con
crete reductie van drie te geraken, dan zou 
de minister dat in theorie aileen als volgt 
kunnen bereiken. Ofwel hij bevordert wijzi
ging van de wet van 23 december 1988, 
Stb. 682, waarin de principiele aanspraak 
van de Rooms-Katholieke Kerk op finan
ciering ten behoeve van vier met name ge
noemde aangewezen universiteiten vast
ligt (maar welke instelling(en) kan/kunnen 
dan uit het rijtje worden geschrapt zonder 
dat het verwijt van willekeur opklinkt?). 

Ofwel de minister bevordert dat ten aan
zien van een of meer bepaalde universitei
ten de rechten, verbonden aan de aanwij
zing, conform de procedure van artikel 
223 Wet op het wetenschappelijk onder
wijs (WWO) worden ingetrokken. Gelet op 
de zojuist vermelde bekostigingswet van 
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1988 behoeft dan bij de financiering geen 
rekening gehouden te worden met de in
stelling(en) waaraan die rechten zijn ant
nomen. Daarbij dient echter bedacht te 
worden dat dit een uitzonderlijk zwaar in
strument is en dat het hanteren daarvan 
slechts gerechtvaardigd kan worden door
dat de instelling de haar bij of krachtens de 
wet gestelde eisen niet zou hebben in acht 
genomen. Het moge duidelijk zijn dat be
doelde eisen slechts kunnen bestaan in 
voorwaarden die betrekking hebben op 
het verwerven van de status van aangewe
zen universiteit en dat bij of krachtens de 
wet geen voorschriften gegeven zijn die 
dwingen tot samenwerking of concentra
tie. In dit verband dient nog opgemerkt te 
worden dat ten aanzien van de KUN geen 
mogelijkheid bestaat de 'rechten met be
trekking tot erkenning en bekostiging, on
derscheidenlijk bekostiging' (zie artikel 
135 WWO) te ontnemen. lmmers, de rege
ling van het onderwijs en de wetenschaps
beoefening aan alsmede het bestuur en 
de inrichting van de faculteit der godge
leerdheid van die universiteit (deel uitma
kend van de zogenaamde structuurrege
ling) 'worden geacht te beantwoorden aan 
de voorwaarden voor erkenning en bekos
tiging, waaraan het onderwijs ter waarbor
ging van de deugdelijkheid moet voldoen' 
(zie artikel10, tweede en derde lid, WWO) 

Men zal het er al met al op moeten hou
den dat sanering van de katholieke instel
lingen, indien deze niet vanuit de instellin
gen zelve ge·lnitieerd zal worden, als het 
ware opgeroepen zal worden door het 
nieuwe subsidiestelsel, hetwelk de kansen 
op voortbestaan van kleine faculteiten en 
instellingen aanmerkelijk zal verkleinen. 

Het theologisch PGM 
Water over de financiering in het antwerp
HOOP staat roept meer vragen op dan dat 
het houvast geeft Eerstens is het vreemd 
dat de financiele gelijkberechtiging 'zal 
bestaan uit een toewijzing van een voor elk 
kerkgenootschap gelijk bedrag per stu
dent' terwijl in een adem word! gemeld dat 
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het model zal moeten gaan gelden voor 
aile (dus ook de openbare) theologische 
faculteiten en instellingen plus de Universi
teit voor Humanistiek. Een slip of the pen? 
En is werkelijk bedoeld dat dit model de 
theologische faculteiten van de instellin
gen ex artikel 8 WWO als rarae aves zal 
plaatsen te midden van hun collega-facul
teiten? 

Hoe te komen tot een bedrag per stu
dent dat niet volkomen willekeurig is? An
ders gezegd: aan de hand van welke 
maatstaf zal moeten worden bepaald wat 
een redelijk voorzieningenniveau is? Men 
zal voorlopig slechts kunnen gissen naar 
antwoorden op deze vragen. Zo mogelijk 
nog verwonderlijker is het gemak waarmee 
twee ingrijpende financierings-voorwaar
den in het vooruitzicht worden gesteld. lk 
doel hier op de eis dat circa een derde van 
de subsidie aan onderzoekactiviteiten zal 
moeten worden besteed en het idee de 
bekostiging in te trekken in geval van on
voldoende onderzoeksprestaties. Onvol
doende lijkt te worden beseft dat beide 
sturingsmechanismen slechts hanteer
baar zijn nadat daarvoor een wettelijke ba
sis is gelegd. Hier mogen in herinnering 
worden geroepen het eindrapport van de 
Commissie Wetgevingsvraagstukken' en 
het kabinetsstandpunt daaromtrent.' 

In confesso is dat het primaat van de 
wetgever vereist dat de wet ten minste zo
wel de reikwijdte en de hoofdlijnen van een 
regeling als de belangrijkste naar buiten 
werkende voorschriften bevat. Betreffende 
subsidieregels betekent dit dat het 'de 
taak van de wetgever (is) te bepalen voor 
wie en in welke gevallen jegens de over
heid een aanspraak ontstaat en wanneer 
deze ophoudt te bestaan. De wet (en niet 
een secundaire regeling; ET) dient de 
grondslag voor de uitkeringen of subsi
dies, de kring van in aanmerking komende 
personen en de verschillende elementen 
die bij de bepaling van het uit te keren be-

4. 'Orde in de regelgeving' (dec. 1985). 
5. Kamerstuk 20038. 
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drag een rol moeten spelen, vast te stel
len'.6 Thans ontbreekt die wettelijke grand
slag ten aanzien van aile theologische uni
versiteiten of faculteiten. De aangewezen 
theologische universiteiten kennen zelfs in 
het geheel nog geen wettelijk subsidie
voorwaarden-regime; artikel XIII, vierde 
lid, WW0 7 zegt slechts dat de omvang van 
de subsidie voor deze sector bij algemene 
maatregel van bestuur zal worden aange
geven. 

De rol van de R.K. Kerk 
Tot nog toe is in dit artikel de rol van het 
Rooms Katholiek Kerkgenootschap in het 
gehele reorganisatie-proces wat onderbe
licht gebleven. Vooropgesteld moet wor
den dat de overheid die rol niet onder
schat. Het antwerp-HOOP 1990 stelt im
mers dat bij de uiteindelijke besluitvorming 
'de door het bisschoppencollege toege
zegde standpuntbepaling van groot be
lang (zal) zijn'. Daarmee wordt recht ge
daan aan canonieke normen volgens wel
ke de katholieke instellingen geen beslui
ten kunnen nemen tot fusie of andere 
vormen van herschikking dan nadat de 
Bisschoppenconferentie daarover is ge
consulteerd, zo niet daarvan de instem
ming is verkregene Maar reeds omdat de 
Rooms Katholieke Kerk ontvanger is van 
de ten behoeve van de aangewezen uni
versiteiten te besteden subsidie, zal de 
overheid zich met de Kerk dienen te heb
ben verstaan alvorens een nieuw financie
ringsmodel zal kunnen worden ingevoerd. 

Hoe belangrijk de houding van de Bis
schoppenconferentie voor de reorgan·lsa
tie van de katholieke wetenschappelijke 
theologie-beoefening ook moge zijn, de in
stellingsbesturen zullen hun eigen verant
woordelijkheid voor het goede functione
ren van hun instellingen ten dienste van 
kerk en samenleving en daarmee voor een 
gezondmaking van de katholieke theolo
gie in Nederland, maar 66k hun verant
woordelijkheid als werkgever, niet mogen 
ontlopen door een overmaat aan gezag en 
macht te leggen bij dat College; dat zou 
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een teken van bestuurlijke zwakte zijn en 
de Bisschoppen zouden zulks ook geens
zins toejuichen. De Bisschoppenconferen
tie zal dan ook zijn visie op de gewenste 
spreiding van de katholieke instellingen 
willen ontwikkelen op basis van door die 
instellingen zelf geformuleerde opvattin
gen. 

Niettemin zal de overheid in zulke cen
trale kwesties als een herstructurering van 
de (financiering van de) katholieke theolo
gie-opleidingen het oordeel van het 
Rooms Katholiek Kerkgenootschap, zoals 
dat verwoord zal worden door de Bis
schoppenconferentie, als maatgevend ten 
opz.lchte van de reacf1es van de instellin
gen dienen te beschouwen, indien onver
hoopt zou blijken dat dit oordeel niet of niet 
geheel wordt bijgetreden door de instel
lingsbesturen. 

Theologisch Hoger beroepsonderwijs 
Tenslotte nog een enkele opmerking over 
een ander onderwerp dat in het VCG-rap
port is aangesneden: omzetting van (een 
deel van de activiteiten van) de Katholieke 
Theologische Universiteit Amsterdam 
(KTUA) en de Universiteit voor Theologie 
en Pastoraat (UTP) in HBO-instellingen. 
Theoretisch zijn twee wegen begaanbaar. 

In eerste instantie kan gedacht worden 
aan oprichting van een op basis van de 
WHBO te bekostigen hogeschool. Het is 
mijns inziens echter een illusie te menen 
dat dit zou kunnen lukken: krachtens arti
kel14 WHBO zal een hogeschool in begin
sel ten minste 700 studenten dienen te om
vatten en dit is volstrekt onhaalbaar. Maar 
streven naar vorming van een dergelijke 
katholieke theologische hogeschool is ook 
al niet realistisch gelet op de wettelijke 

6. Orde in de regelgeving, 48; zie ook 20038, nr. 2, par. 
3.24. 

7. Zoals dat komt te luiden volgens de wet van 23-12-
1988, Stb. 682; deze wet is overigens nog niet in wer
king getreden. 

8. Zie Can. 809 van de Codex alsmede de artikelen 60 en 
61 van Sapientia Christiana en de artikelen 5, 45.2 en 
46 van de daarb1j behorende uitvoeringsvoorschriften 
('Ordinat1ones') 
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plan-voorschriften. lk zie niet in hoe men er 
in zou kunnen slagen dat de minister zo'n 
instelling zou vermelden in een door hem 
vast te stellen Beschikking bekostiging 
HBO-voorzieningen, omdat niet waarge
maakt lijkt te kunnen worden dat zulks zou 
passen in de ratio van een dergelijke be
schikking, namelijk 'te komen tot een even
wichtig geheel van onderwijsvoorzienin
gen binnen het hoger beroepsonderwijs 
naar soort van onderwijs, mede gelet op 
het verlangde onderwijs'. Hooguit zal in
passing binnen een bestaande hoge
school als de Katholieke Leergangen een 
begaanbare weg kunnen zijn. 

Een andere, reeler, mogelijkheid zou 
kunnen zijn zich te presenteren als bijzon
dere aangewezen hogeschool in de zin 
van artikel 171 Wet op het hoger beroeps
onderwijs (WHBO) die dan niet bekostigd 
zou worden. Althans: niet op grond van de 
WHBO. Want er zou in zo'n situatie wei de
gelijk aanleiding voor de overheid kunnen 
zijn om een dergelijke instelling te bekosti
gen, zij het op een andere grondslag. 

Net zoals aangewezen theologische 
universiteiten weliswaar niet op basis van 
de WWO maar wei als ambtsopleiding in 
het kader van de verhouding kerk - staat 
uit de openbare kas gefinancierd kunnen 
worden, zo zullen ook aangewezen theolo
gische hogescholen via de kerken gesub
sidieerd kunnen worden voor hun activitei
ten die zij ontplooien als ambtsopleidin
gen. lmmers, de regering heeft destijds bij 
de totstandkoming van de wet tot wijziging 
van de WWO, waarbij de mogelijkheid 
werd geopend dat bijzondere instellingen 
van theologisch wetenschappelijk onder
wijs de status van aangewezen instelling 
verwerven, uitdrukkelijk de mogelijkheid 
opengelaten dat ambtsopleidingen op het 
niveau van hoger beroepsonderwijs voor 
subsidiering vanwege het Rijk in aanmer
king kunnen komen: de desbetreffende 
opleidingen zouden daartoe 'onder de on
derwijswetgeving (dienen te) vallen c.q 
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willen val len' terwijl als tweede voorwaarde 
werd gesteld dat 'het niveau van de des
betreffende instelling gewaarborgd is'; wat 
betreft het vereiste niveau werd dat van 
hoger beroepsonderwijs voldoende ge
acht. Zo werd bijvoorbeeld in de memorie 
van antwoord bij bedoeld wetsontwerp9 

gesteld, dat ' ... zelfs onderwijsinstellin
gen, die (. .) als scholen van hoger be
roepsonderwijs in de zin van de Wet op het 
voortgezet onderwijs zijn te beschouwen, 
zeer wei voor subsidiering in aanmerking 
kunnen komen'. De regering greep daar
mee expliciet terug op een brief van de mi
nister van Financien van 16 februari 1969, 
geschreven bij gelegenheid van het uit
brengen van het rapport van de Staats
commissie voor Zaken van de Eredienst, 
waarin ten aanzien van de subsidiering 
van de kerken ten dienste van hun ambts
opleidingen werd gesteld: 'Het lijkt logisch 
hier de lijn door te trekken volgens welke in 
Nederland over het algemeen de hogere 
beroepsopleidingen, ongeacht of die bin
nen of buiten de universiteit plaatsvinden, 
door de Overheid worden gesubsi
dieerd.'10 

Er is geen enkele reden aan te nemen 
dat bovenvermeld regeringsstandpunt 
thans niet meer zou gelden. 06k de meer
genoemde wet van 23 december 1988 
brengt in dat standpunt geen verandering 
die wet heeft geenszins de strekking om 
de subsidiering van theologische ambts
opleidingen exclusief te regelen; zij regelt 
slechts de subsidiering van bedoelde 
ambtsopleidingen op wetenschappelijk ni
veau. 

9. Kamerstuk 11312. nr. 5 
10. Kamerstuk 10030. nr. 1 
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