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Prof. dr. A.J. Jelsma 

HOOP voor de 
theologie 

Als de Hervormde Kerk zeit kritiek heeft op 
de duplex ordo, mag niet verwacht wor
den dat de Gereformeerde Kerk zo 'n op
leiding wei zou aanvaarden. De herstruc
turering kan de verscheidenheid aan theo
logisch onderwijs schade toebrengen. 
Een bespreking van het rapport van de 
Verkenningscommissie Godgeleerdheid. 

De discussie over de theologische oplei
dingen in Nederland IS inmiddels enkele 
jaren op gang. In 1986 bracht de emeritus
hoogleraar C.A. van Peursen verslag uit 
van de verkenningstocht, die hij in op
dracht van de minister langs aile weten
schappelijk erkende theologische oplei
dingen (dertien in totaal) gemaakt had.' 
Zijn indrukken, gebaseerd op grondig on
derzoek naar aile aspecten van de theolo
gische wetenschap, waren overwegend 
positief Elke opleiding had haar zwakke 
en sterke kanten. Te zamen vertoonden zij 
een verscheidenheid en een kwaliteit, die 
grotendeels gehandhaafd dienden te blij
ven. Het rapport bood de minister onvol
doende mogelijkheden om concrete maat
regelen te nemen. Dit bracht hem ertoe in 
mei 1987 de zogenaamde Verkennings
commissie in te stellen, bestaande uit de 
hoogleraren A.H. Smits (voorzitter), A. van 
der Kooij, J.A. Emerton en H.A. Oberman. 
Zij kreeg als opdracht 'het gebied van de 
academ·lsche theologie in Nederland te 
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beschrijven, te beoordelen en eventueel te 
herschikken' 2 De opdracht verschilde 
ogenschijnlijk amper van de taak die prof. 
Van Peursen eerder gekregen had. Zij was 
aileen wei aangevuld met de verplichting 
'advies uit te brengen over taakverdeling 
en concentratie en/of fusie van universitei
ten'.3 Deze aanvulling maakt duidelijk, dat 
de minister dit maal geen genoegen wens
tete nemen met de conclusie, dat aile aca
demische ople.ldingen, ieder op eigen wij
ze, bijdragen tot het spectrum van de theo
logiebeoefening in Nederland en dus recht 
op bestaan hebben. Het ging de minister 
erom, tot concentratie en herschikking van 
de theologiebeoefening te komen. 

Deze conclusie wordt nog aannemelij
ker, wanneer bij de analyse van het uitein
delijke rapport van de Verkenningscom
missie zou blijken, dat de criteria ter beoor-

Prof. dr AJ. Jelsma (1933) is hoogleraar kerkgesch1ede
n1s 
1 V1er rijksfaculteiten Amsterdam (UvA), Groningen 

(RUG), Le1den (RUL). Utrecht (RU); viJf rooms-katholie
ke 1nstellingen: Amsterdam. Heerlen. N1jmegen. 
Utrecht. T1lburg; twee instell1ngen ten behoeve van de 
Gereformeerde Kerken (synodaal) Amsterdam (VU) en 
Kampen I; een ople1ding voor de ChristeliJk Gerefor
meerde Kerken te Apeldoorn (maar voor een gering 
deel gesubsidieerd) en een opleiding voor de Gerefor
meerde Kerken (vriiQemaakt). Kampen II (ongesubsl
dieerd) 

2. Woord vooraf in Rapport van de Verkenningscommis
sie Godgeleerdheid (2 delen) I ,3. 

3. Rapport van de Verkenmngscommiss1e Godgeleerd
heidl.9 
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deling van de academische theologie zo 
gekozen zijn, dat, anders dan in het rap
port van Van Peursen, een negatieve be
oordeling van een aantal opleidingen in
derdaad mogelijk wordt. Met andere woor
den, als aile opleidingen hun sterke en hun 
zwakke kanten hebben, is het van belang 
bepaalde sterke kanten zo te benadruk
ken, dat sommige opleidingen gunstiger 
dan andere beoordeeld worden. De minis
ter moet bovendien sterke redenen gehad 
hebben, om tot concentratie en herschik
king te willen komen. Die kunnen niet zo
zeer op het financiele vlak gelegen heb
ben. In vergelijking met andere faculteiten 
is theologie niet duur. De vermindering van 
het aantal theologiestudenten mag wei als 
motief vermeld worden. 

Na een grondig onderzoek ingesteld te 
hebben, heeft de Verkenningscommissie 
in maart 1989 haar rapport uitgebracht. De 
instellingen zelf, de kerken die hun kader 
van deze theologische opleidingen betrek
ken, en een aantal adviesorganen (zoals 
de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, 
een adviescommissie van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschap
pen en de Raad van Advies voor het We
tenschapsbeleid) hebben hierop kunnen 
reageren. Op grand van al dit materiaal 
heeft de minister tenslotte in het 'Hoger 
Onderwijs en Onderzoeksplan' (HOOP) 
zijn 'Standpunt over het rapport van de 
verkenningscommissie godgeleerdheid' 
geformuleerd.' Hij kenschetst het rapport 
als 'een spiegel die in de eerste plaats aan 
de instellingen wordt voorgehouden'. 5 

Nu is het de bedoeling van een spiegel 
het gehele beeld van degene die zich er
voor geplaatst heeft helder weer te geven. 
De vraag of dit inderdaad gebeurd is, lijkt 
mij van belang voor de beoordeling van de 
adviezen en aanbevelingen die verstrekt 
werden. In dit artikel zal ik deze vraag dan 
ook in de eerste plaats aan de orde stellen 
(paragraaf II). Vervolgens zal ik trachten 
nate gaan, in hoeverre de aanbevelingen 
van de Verkenningscommissie dwingend 
uit de analyse voortgekomen zijn. lndien 
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dit niet het geval blijkt te zijn, moet de 
vraag gesteld worden, of op grond van het 
materiaal ook andere aanbevelingen mo
gelijk geweest waren en of er wellicht nog 
andere factoren geweest zijn die tot de 
aanbevelingen geleid hebben (par. Ill). 
Hierna zal ik weergeven, welke aanbeve
lingen door de minister overgenomen zijn. 
Deze dienen dan uiteraard nader geanaly
seerd te worden (par. IV). Tenslotte hoop ik 
mijn artikel met enkele aanbevelingen van 
mijn kant te besluiten (par. V). 

De spiegel 
Zoals door aile adviesorganen onder
schreven wordt, is de Verkenningscom
missie over het algemeen zorgvuldig te 
werk gegaan. Door middel van verslagen, 
enquetes, gesprekken met faculteitsbestu
ren, werkgroepen en vertegenwoordigin
gen van de kerken heeft zij zich grondig op 
de hoogte gesteld van de wijze waarop 
aan de dertien theologische instellingen 
wetenschappelijk onderzoek wordt ver
richt en het wetenschappelijke onderwijs is 
gestructureerd. Hierbij werd onmisken
baar naar objectiviteit gestreefd. Wei be
sloot de commissie 'in haar beschrijving 
en beoordeling de kwaliteit van het onder
zoek voorop te stellen' 6 Vragenlijsten wer
den ontworpen om vergelijkbare gege
vens te verkrijgen. 

Deze werkwijze had tot gevolg, zoals bij 
voorbeeld door de Raad van Advies voor 
het Wetenschapsbeleid werd opgemerkt, 
dat hierdoor 'eenzijdig de nadruk op kwan
titatieve gegevens' werd gelegd en dat 
een inhoudelijke visie op de theologiebe
oefening in Nederland ontbrak.' Door mid
del van een puntentelling, waarbij volgens 
een bepaalde, nogal willekeurig gekozen 
maatstaf (Engels- of Duitstalige publikaties 
scoren bij voorbeeld aanzienlijk hager dan 
Nederlandstalige) wetenschappelijke pu-

4. On twerp HOOP-1990, 132-148 
5 HOOP 132. 
6. Rapport VCG 9. 
7. Advies over het Rapport van de Verkenningscommissie 

Godgeleerdheid 5. 
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blikaties gewaardeerd worden, kan onge
twijfeld een graadmeter gevonden 
worden, die in staat stelt de opleidingen 
objectief te meten. Een inhoudelijke beoor
deling kan hiermee echter niet gegeven 
worden. Men kan op deze wijze wei vast
stellen, welke docenten in wetenschappe
lijk erkende buitenlandse tijdschriften pu
bliceren, maar niet wat de waarde van hun 
bijdrage is voor de voortgang van het 
theologische wetenschappelijke onder
zoek in het algemeen. 

Terecht werd in verscheidene reacties 
opgemerkt, dat Engelse of Duitse docen
ten, die door theologische faculteiten aan
getrokken werden, aileen hierdoor al gun
stiger bij hun Nederlandse collega's afste
ken, terwijl het natuurlijk niet vanzelf 
spreekt dat hun werk inderdaad van grater 
belang is. 

Bovendien is er door de Adviesraad 
voor het Hoger Onderwijs op gewezen, dat 
in het rapport 'aandacht voor de didacti
sche kwaliteit en de bevordering daarvan' 
gemist wordt. 8 Deze is uiteraard ook veel 
moeilijker objectief te meten. Een aanwij
zing echter voor zowel het wetenschappe
lijke als het didactische niveau zou kunnen 
zijn het aantal afgestudeerden dat de stu
die met het schrijven van een proefschrift 
afrondt. Terecht acht de Nederlandse Or
ganisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek het dan ook 'volstrekt onbegrijpelijk 
om bij het meten van de produktie de dis
sertaties niet mee te rekenen'. 'Zij kunnen 
-wei Iicht meer nog dan de eigen publika
ties van de stafleden - bij uitstek de pro
duktie van een faculteit genoemd wor
den.'9 Een docent die tien promovendi bij 
de begeleiding van het schrijven van hun 
dissertatie heeft te begeleiden, kan minder 
tijd vrijmaken voor eigen onderzoek. Voor
zover dit onderzoek op hetzelfde terrein 
als van de promovendi ligt, dient hij of zij 
bovendien bij het schrijven van artikelen 
en boeken terughoudendheid te betrach
ten, om de promovendi geen concurrentie 
aan te doen. 

Dit neemt niet weg, dat de commissie 
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met grate zorg getracht heeft de theologi
sche opleidingen volgens een objectieve 
norm te meten. De vraag blijft echter open, 
in hoeverre langs deze weg het weten
schappelijke gehalte van de theologiebe-

Een theologische opleiding 
met weinig studenten moet 
een laag rendement 
hebben. 

oefening in Nederland afdoende beoor
deeld kan worden. Als een theologische 
opleiding slechts weinig studenten trekt, 
zou het wetenschappelijke rendement ai
leen daarom allaag genoemd kunnen wor
den, aile binnen- en buitenlandse publika
ties ten spijt. De wetenschappelijke pro
duktie wordt immers mede gevormd door 
het aantal en het gehalte van de afgestu
deerden in de theologie. 

Op grand van haar rapportage conclu
deert de commissie, dat het niveau van de 
meeste faculteiten te laag is, niet omdat af
gestudeerden achteraf tot de constatering 
komen dat hun opleiding ontoereikend is 
geweest, niet omdat de faculteiten te wei
nig een voortrekkersrol spelen ten aanzien 
van de theologische ontwikkelingen in de 
kerken, niet omdat zij er te weinig in slagen 
studenten te inspireren tot wetenschappe
lijk verantwoord en moedig nadenken, 
maar omdat er te weinig op internationaal 
niveau gepubliceerd wordt. Het gunstigst 

8. Briefadv1es 'Rapport Verkenningscommissie Godge
leerdheid' 4. 

9 Reactie van het gebiedsbestuur voor de Geesteswe
tenschappen op Verkenningsrapport Godgeleerdheid 
2. 
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werden de oudere faculteiten beoordeeld 
die over een langere onderzoekstraditie 
beschikken (Leiden, Groningen). 

Uiteindelijk kwam de commissie tot de 
volgende aanbevelingen: 

1. Het aantal instellingen dient, op grond 
van het dalend studentenaantal en het 
over het algemeen onvoldoende geachte 
wetenschappelijke peil, te verminderen. 
Uiteraard wordt aan het bestaansrecht van 
de christelijke gereformeerde en (vrijge
maakt) gereformeerde opleidingen (Apel
doorn en Kampen II), die in het geheel niet 
of maar voor een gering deel door het rijk 
gesubsidieerd worden, niet getornd, zij het 
dan dat zij het advies krijgen meer samen 
te werken. De Universiteit van Amsterdam 
dient opgeheven te worden. De rooms-ka
tholieke opleidingen te Heerlen en Amster
dam zouden kunnen verdwijnen of in sta
tus tot HBO-niveau verlaagd worden. De 
theologische faculteit in Groningen zou 
versterkt kunnen worden door toevoeging 
van Kampen I (die wat studentenaantal 
betreft na Utrecht de grootste theologi
sche opleiding is), zodat er een nieuwe Sa
men-op-Weg-faculteit zou ontstaan. De VU 
zou nauwer met Leiden moeten samen
werken. Omdat de commissie bovendien 
negatief oordeelde over het plan van de 
VU de eisen voor klassieke talen te verla
gen, was zij van mening dat de ambtsop
leiding van de VU beter naar Kampen I (of 
het met Groningen samenvloeiende Kam
pen) verplaatst zou kunnen worden. De 
rooms-katholieke opleiding in Utrecht zou 
wetenschappelijk versterkt kunnen worden 
met de wetenschappelijk meest bekwame 
docenten van Amsterdam. Tilburg en Nij
megen zouden tot een samenwerkingsver
band moeten komen, op gelijke wijze als 
de VU met Leiden. In het totaal zouden zo 
twee rooms-katholieke wetenschappelijke 
instellingen verdwijnen, een rijksfaculteit 
en wellicht ook (hierover is de commissie 
niet geheel duidelijk) een gereformeerde 
opleiding (Kampen I) 

2. De faculteiten dienen naar het oor
deel van de commissie het niveau van de 
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klassieke talen te bewaken, de tentamens 
te verminderen, niet-gepromoveerden 
geen vaste aanstelling te geven, zorg te 
dragen voor zogenaamde AIO-plaatsen 
(Assistenten in Opleiding) en hierbij voor
rang te verlenen aan vrouwelijke kandida
ten. 

3. De commissie beveelt aan de oprich
ting van een landelijk centrum: 'lnstituut 
voor de wetenschappelijke Studie van 
Theologie en Religie' (STER), dat geves
tigd zou kunnen worden in Wassenaar (bij 
het aldaar gevestigde instituut NIAS). Hier 
zouden vijf geleerden van topformaat ge
plaatst moeten worden; onder hun Ieiding 
zouden jonge, reeds gepromoveerde on
derzoekers van hoge kwaliteit hun tweede 
boek kunnen schrijven. 

4. Een overgangscommissie van drie 
wijze mannen zou benoemd moeten wor
den om de veranderingen te realiseren: 
a de voorgestelde samenwerkingsverban

den mogelijk maken; 
b een grondplan uitwerken voor een natio

naal netwerk voor theologiebeoefening; 
c de vijf namen van toponderzoekers se

lecteren, die het eerste bestuur van het 
STER zouden moeten vormen. 

Analyse en aanbevelingen 
Hoe verhoudt zich nu de analyse van het 
materiaal met de aanbevelingen die hier
aan ontleend zijn? Verscheidene malen is 
opgemerkt, dat hier een opvallende dis
crepantie merkbaar is. Waarom wordt aan
bevolen, dat de katholieke universiteit te 
Amsterdam hooguit als HBO-instelling zou 
mogen voortbestaan, terwijl haar zusterin
stelling in Utrecht gehandhaafd zou moe
ten worden? De eerste scoort volgens de 
puntentelling namelijk hoger dan de twee
de. Andere factoren hebben dus mede tot 
deze aanbeveling geleid. Vermoedelijk is 
de invloed van de bisschoppen (en van de 
aartsbisschop van Utrecht in het bijzon
der) hier vooral debet aan. Waarom be
veelt de commissie nauwere samenwer
king (en bij voorkeur samenvoeging) van 
Kampen I met Groningen aan? Waarom 
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geen samenwerking met Utrecht, of nog 
beter Nijmegen. De laatste faculteit kent 
immers evenmin als Kampen I de duplex
ordo-structuur van rijksfaculteiten. In mijn 
persoonlijke overwegingen zal dit punt na
der aan de orde komen. 

Waarom beveelt de commissie aan een 
studiecentrum als STER met vijf toponder
zoekers in te stellen, terwijl op grond van 
de gegevens geconstateerd was dat Ne
derland niet voldoende wetenschappelijk 
kader voor ziJn theologische opleidingen 
leveren kan? Waarom werd als vestigings
plaats Wassenaar gesuggereerd, terwiJI 
de commissie eerder benadrukt had, hoe 
belangrijk het wei was dat theologiebeoe
fening aan de universiteiten gekoppeld 
diende te zijn? 

Terecht constateert het Gebiedsbestuur 
voor de Geesteswetenschappen dan ook, 
dat 'het verband tussen de analyse en de 
voorstellen niet dwingend is, behalve in de 
globale conclusie dat het aantal instellin
gen beperkt moet worden en nauwere sa
menwerking geboden is'.'" 

Andere aanbevelingen waren op grond 
van het materiaal mogelijk geweest. Waar
om word! biJ voorbeeld de functie van STE
GON (en voor de kerkgeschiedenis histo
risch onderzoek) niet versterkt? Vanuit dit 
centrale orgaan ziJn de laatste jaren sterke 
impulsen tot verbetering van het theologi
sche onderzoek uitgegaan. Was een der
gelijke versterking niet beter geweest dan 
de instelling van een duur lichaam als 
STER? Waarom wil de commissie slechts 
drie opleidingen opheffen? 

Aanbevelingen van de minister 
In het Ontwerp HOOP-1990 is de minister 
uiteraard niet aileen van het rapport van de 
Verkenningscommissie maar ook van de 
adviezen van de diverse commissies en 
kerkgenootschappen uitgegaan. 

Ott heeft vooral tot gevolg gehad, dat in 
dtl ontwerp uitvoerig aandacht geschon
ken IS aan de kritiek die de Nederlandse 
Hervormde Kerk met name gedurende het 
laatste jaar op de zogenaamde duplex 
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ordo uitgeoefend heeft. Zoals bekend is 
deze tweedeling aileen bij de rijksuniversi
teiten ingevoerd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de zogenaamde staats
vakken (zoals geschiedenis van het chris
tendom, bijbelwetenschap, godsdienst
wetenschap) en specifiek kerkelijke vak
ken (zoals dogmatiek, kerkrecht, geschie
denis van eigen kerk en praktische 
theologie). Voor de laatstgenoemde vak
ken worden kerkelijke hoogleraren aange
steld, die aan de universiteiten een lagere 
status hebben. De tweedeling wordt alge
meen als kunstmatig ervaren. De rooms
katholieke en gereformeerde opleidingen 
hebben de duplex ordo dan ook niet over
genomen. Afgezien van de kleinere kerk
genootschappen is het dus aileen de Her
vormde Kerk die hieronder te lijden heeft. 
De structuur heeft tot gevolg, dat de kerk 
maar geringe invloed kan uitoefenen op 
het onderwijs dat de aanstaande hervorm
de predikanten ontvangen en dat de spe
cifiek kerkelijk geachte vakken weten
schappelijk onvoldoende uitgebouwd kun
nen worden. 

In JUni 1989 heeft de synode van de Her
vormde Kerk dan ook uitgesproken, dat de 
opleiding van hervormde predikanten ern
stige mankementen vertoont, zodat over
wogen dient te worden of de Hervormde 
Kerk niet tot de stichting van een eigen 
Theologische Universiteit (of Universitei
ten) zou moeten overgaan. Een andere 
mogelijkheid is de oprichting van een bij
zondere hervormde instelling van weten
schappelijk onderwijs, die met de theologi
sche faculteiten (of bepaalde docenten 
van de rijksuniversiteiten) een contract 
sluiten kan. Op deze wijze zou de Her
vormde Kerk de mogelijkheid krijgen een
zelfde invloed op het theologische onder
rich! uit te oefenen als de Rooms-Katholie
ke en Gereformeerde Kerken bezitten. 

Dit nieuwe gegeven (de kritiek van de 
Hervormde Kerk op de structuur van de 
theologische opleidingen) had de Verken-

10. Reaclte van het Gebiedsbestuur 1 
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ningscommissie niet meer voldoende in 
haar aanbevelingen kunnen verwerken. 
Terecht besteedt de minister er uitvoerig 
aandacht aan. Voor de toekomstige ont
wikkeling is dit gegeven van groot belang. 
Het is tegen deze achtergrond immers ui
terst onwaarschijnlijk, dat de Gereformeer
de Kerken bereid zouden zijn hun oplei
ding in Kampen (Kampen I) met die te Gro
ningen tot een Samen-op-Weg-opleiding 
samen te voegen, zoals de Verkennings
commissie aanbevolen had. Als de Her
vormde Kerk al zoveel kritiek op de duplex 
ordo heeft, mag niet verwacht worden, dat 
de Gereformeerde Kerken een dergelijke 
opleiding wei zouden willen aanvaarden. 
De minister doet ten aanzien van Kampen 
I dan ook aileen de suggestie, deze oplei
ding eventueel naar Groningen te ver
plaatsen, zodat hier los van de theologi
sche faculteit een nieuwe Theologische 
Universiteit van de Gereformeerde Kerken 
opgericht zou kunnen worden. Wat dan 
nog de zin van deze verplaatsing is, wordt 
niet goed duidelijk. Omdat Kampen I haar 
studenten uit het hele land betrekt, ligt een 
verhuizing naar Groningen niet het meest 
voor de hand. 

Wat die nieuwe instelling of universiteit 
van de Hervormde Kerk aangaat, kon de 
minister weinig meer doen dan de ver
schillende mogelijkheden en de proble
men die zich hierbij voordoen op te sam
men. Dit is uiterst correct gedaan. De Her
vormde Kerk zelf zal nu moeten besluiten, 
welke invloed zij in de toekomst op de op
leiding van haar predikanten en de theolo
giebeoefening in Nederland wenst uit te 
oefenen. Dit verplicht ook de Gereformeer
de Kerken tot een afwachtende houding 
De consequenties van het Samen-op
Weg-proces voor het theologische onder
wijs zijn van deze beslissing afhankelijk 
Het moet ondenkbaar geacht worden, dat 
de Gereformeerde Kerken in dit stadium 
tot erkenning van de theologische oplei
ding aan de rijksuniversiteiten zullen over
gaan, nu de Hervormde Kerk zelf zo'n for
se kritiek blijkt te hebben. 

De minister heeft de aanbeveling de 
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theologische faculteit van de Universiteit 
van Amsterdam op te heffen wei overge
nomen. Ten aanzien van de rooms-katho
lieke opleidingen acht de minister beper
king eveneens wenselijk. De minister heeft 
de instellingen daarom uitgenodigd zelf 
'een voorstel te doen voor de vermindering 
van het aantal opleidingen en te reageren 
op de overige aanbevelingen van de ver
kenningscommissie'. In een opmerkelijke 
toevoeging onder het hoofd Errata werd 
achteraf vermeld 'Bij de uiteindelijke be
sluitvorming zal de door het bisschoppen
college toegezegde standpuntbepaling 
van groot belang zijn'. Aangenomen mag 
worden, dat deze toevoeging op initiatief 
van de bisschoppen tot stand gekomen is. 
Ook zij willen, evenals de Hervormde Kerk, 
van deze gelegenheid tot herstructurering 
gebruik maken om hun invloed op de theo
logiebeoefening in Nederland te vergro
ten. Volgens een tweede toevoeging aan 
Errata hebben zij bovendien uitgesproken, 
dat de Rooms-Katholieke Kerk aan de op
richting van een landelijk onderzoeksinsti
tuut niet zal kunnen deelnemen. 

De minister heeft de voorstellen ten aan
zien van een landelijk netwerk voor theo
logisch en godsdienstwetenschappelijk 
onderzoek, de aanstelling van een over
gangscommissie en een landelijk theolo
gisch onderzoeksinstituut in essentie over
genomen. Dit laatste hoeft, wat de minister 
betreft, niet per se in Wassenaar gevestigd 
te worden; ook de toevoeging van zo'n in
stituut aan een van de theologische facul
teiten wordt als mogelijkheid gezien. De 
minister onderkent dus het risico van ver
dergaande verzwakking van de theologi
sche opleidingen. Het lijkt waarschijnlijk, 
dat de minister bij de vestigingsplaats met 
name aan Leiden denkt. Aan deze faculteit 
wil hij ook in het bijzonder de bestudering 
van de islam toevertrouwen, zodat de mo
gelijkheid van een opleiding tot imam hier 
gerealiseerd zou kunnen worden. Ook een 
aantal kleinere kerken, die nu een verband 
met de Amsterdamse faculteit onderhou
den, zouden in de toekomst met de Leidse 
faculteit een contract kunnen sluiten, hoe-
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wei de minister dit uiteraard aan de betrok
ken kerkgenootschappen zelf overlaat. 
Voorts reageert de minister nog op de ove
rige aanbevelingen. Hij tornt niet aan de 
aanbeveling de klassieke talen als eis voor 
theologiebeoefening te handhaven en 
somt de mogelijkheden op om de deficien
tie bij de aankomende studenten te onder
vangen. 

Het belangrijkste voorstel van de minis
ter schuilt wei Iicht in de financiering van de 
theologiebeoefening in Nederland. De mi
nister beoogt, naar hij schrijft, geen bezui
niging. Momenteel zijn, naar hij schrijft, 
f 44.000.000 beschikbaar voor ongeveer 
3000 studenten. Dit komt neer op onge
veer f 15.000 per student. In plaats van 
een eerder voorgesteld bekostigingsstel
sel wil de minister de instellingen niet Ian
ger een basisbekostiging toekennen, maar 
zal de subsidie volledig door het aantal 
studenten bepaald worden. Gezien het 
geringe aantal studenten in Groningen, 
Nijmegen en Leiden zou dit betekenen, 
dat de theologiebeoefening daar aileen op 
niveau gehandhaafd kan blijven, wanneer 
de universiteiten deze faculteiten uit ande
re middelen financieren willen, zoals op 
verscheidene universiteiten inmiddels -
vermoedelijk tot ergernis van die facultei
ten die tot ingrijpende bezuinigingen ver
plicht werden - in feite al gebeurt. 

De aanbevelingen van de minister ko
men dus in hoofdzaak wei overeen met de 
aanbevelingen die de Verkenningscom
missie had gedaan, zij het dan met enkele 
correcties op grond van de mogelijkheden 
en van de adviezen die door de adviesor
ganen en met name de kerken waren ver
strekt. 

Commentaar 
Met enkele persoonlijke notities wil ik ten
slotte op de gecompliceerde problematiek 
reageren. 

1 Herstructurering van het wetenschap
pelijke theologische onderwijs lijkt mij van 
het grootste be lang. Hierbij doen zich twee 

Chr~sten Democr8trsche Verkenningen 1/90 

grote gevaren voor. Doordat de Verken
ningscommissie, zoals algemeen gecon
stateerd werd, een eenzijdige maatstaf 
heeft aangelegd, waarnaar de theologie 
beoordeeld is, lopen wij het gevaar dat de 
herstructurering de verscheidenheid aan 

Groot probleem voor de 
theologie is de geringe 
belangstelling van 
studenten. 

theologisch onderwijs schade toebrengt. 
Een van de grote problemen in de huidige 
theologiebeoefening is, dater nog maar zo 
weinig belangstelling voor bestaat. Er zijn 
te weinig studenten. Dus is er onvoldoen
de kader om de wetenschappelijke beoe
fening op peil te houden. De theologiebe
oefening zal dan ook niet aileen weten
schappelijk van hoog niveau maar ook on
miskenbaar relevant en inspirerend voor 
de Nederlandse samenleving moeten zijn. 
Het is de vraag, of het theologische onder
wijs in Nederland er zoveel aantrekkelijker 
of relevanter door wordt, wanneer aile do
centen zich bovenal gaan inspannen om 
de resultaten van hun onderzoek in buiten
landse tijdschriften gepubliceerd te krij
gen. De herstructurering mag niet tot een 
uniforme theologiebeoefening leiden. 

Een tweede gevaar lijkt mij, nu met na
me de kerken (synodes en bisschoppen) 
de sleutels tot verandering in handen ge
kregen hebben, dat de theologiebeoefe
ning eerder restauratieve dan grensver
leggende trekken zal vertonen. Ruimte 
voor experimenten lijkt er amper meer te 
zijn. Ook deze tendens zal de theologi-
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sche wetenschap er voor jonge mensen 
niet aantrekkelijker op maken. Gestreefd 
zal dus moeten worden naar een werkelijk 
creatieve, inspirerende, tot experimenten 
uitlokkende en wetenschappelijk verant
woorde theologiebeoefening. 

2. Wat de theologie betreft, komt de kwali
teit van wetenschappelijk onderzoek niet 
aileen in strikt wetenschappelijke publika
ties tot uiting, hoe belangrijk deze overi
gens ook geacht moeten worden. In de 
theologie gaat het om zingevingsvragen, 
om levensbeschouwing en toekomstver
wachting, om het godsbeeld dat mensen 
in staat stelt hun Ieven vorm en inhoud te 
geven. Theologie kan aileen maar op ni
veau in een voortdurende wisselwerking 
met de samenleving (en de kerk) beoe
fend worden. Oaarom is het in de theologie 
nog vaak gebruikelijk, dat mensen pas 
voor een benoeming als docent in aanmer
king kunnen komen, als zij een aantal jaren 
in de praktijk van het kerkelijk Ieven ge
functioneerd hebben. Oil mag dan tot ge
volg hebben, dat zij pas in een later stadi
um op publikaties in buitenlandse tijd
schriften georienteerd raken, de prakti
sche ervaring wordt die prijs waard 
geacht. 

Bovendien, een docent die zijn of haar 
onderzoek zo verricht, dat de resultaten 
ook voor breder kring toegankelijk zijn, zou 
hiervoor niet door een negatieve beoorde
ling afgestraft dienen te worden. Het is 
geen schande een inspirerende docent te 
zijn, die studenten door de kwaliteit van 
zijn of haar onderwijs weet te bezielen. Het 
is inderdaad onjuist, dat de Verkennings
commissie het aantal dissertaties van een 
instituut niet bij de uiteindelijke beslissing 
meegeteld heeft. 

3. lnderdaad zou het van belang zijn, wan
neer van overheidszijde niet aileen verta
ling van Nederlandse literatuur maar ook 
van Nederlandse publikaties op terreinen 
als theologie, filosofie en geschiedenis ge
stimuleerd zou worden. Voor zowel docen-
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ten als studenten zijn contacten ook buiten 
Nederland inderdaad van het grootste be
lang. 

4. Het aantal studenten in de theologie 
daalt. Dit was een van de redenen om tot 
herstructurering over te gaan. De oorzaak 
ligt voor een groot deel maar niet aileen in 
de secularisatie. Opmerkelijk veel mensen 
blijken in godsdienst (en cursussen op dit 
terrein) ge·1nteresseerd te zijn. De lange 
duur van een theologische studie schrikt 
echter af, zeker als aankomende studen
ten nog niet weten, of zij na de studie een 
kerkelijke loopbaan ambieren. Vaak ont
dekken mensen pas op latere leeftijd, dus 
als zij al een andere opleiding achter de 
rug hebben, dat hun hart toch naar een 
functie in het kerkelijk Ieven uitgaat. Door 
de studieduurverkorting en de beperking 
in de studiefinanciering is het echter vrij
wel onmogelijk geworden, om theologie 
als tweede studierichting te gaan volgen. 
Het vall wellicht te overwegen, of hierbij 
voor theologie geen uitzondering op de re
gel gemaakt zou kunnen worden. 

5. Bij de herstructurering moet mijns in
ziens naar verscheidenheid gestreefd wor
den. De theologische opleidingen moeten 
geen replica's van elkaar zijn. Elke oplei
ding zou een eigen gezicht moeten krij
gen. Niet ieder die een aantal jaren aan 
een 'department of religion' het verschijn
sel godsdienst wenst te bestuderen, hoeft 
de klassieke talen Latijn, Grieks en He
breeuws te kennen. Wie met name de 
islam bestuderen wil, heeft meer aan het 
Arabisch. Voor aanstaande predikanten is 
kennis van het Grieks en het Hebreeuws 
onontbeerlijk, van het Latijn echter in veel 
mindere mate. Bovendien zullen zij een 
grondige scholing in de Practische Theo
logie moeten hebben, wat voor andere 
theologiestudenten veel minder noodzake
lijk is. Hoe kan nu aan die verscheidenheid 
vorm gegeven worden? 

Het onderscheid tussen een meer ker
kelijke en een meer algemene opleiding 
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zou vergroot kunnen worden. De Hervorm
de Kerk zou bij voorbeeld in Utrecht (in 
nauwe samenwerking met de rijksuniversi
teit aldaar) een eigen theologische univer
siteit kunnen oprichten. Dan zou het voor 
de Gereformeerde Kerken veel aantrekke
lijker worden hun opleiding van Kampen 
eveneens naar Utrecht te verplaatsen. De 
beide opleidingen zouden zo de mogelijk
heid verkrijgen een sterke kerkelijke Sa
men-op-Weg-opleiding te realiseren. Ook 
de kleinere kerkgenootschappen zouden 
zich hierbij kunnen aansluiten. De al be
staande samenwerking met de katholieke 
universiteit te Utrecht zou versterkt kunnen 
worden. Zo zou er in het centrum van ons 
land een uitermate vitale beoefening van 
kerkelijke theologie kunnen ontstaan, die 
de oecumenische samenwerking van de 
kerken krachtig stimuleren kan, waar de 
wisselwerking tussen theologie en kerk op 
verschillende manieren beproefd kan wor
den. 

De andere faculteiten in ons land (Lei
den, Groningen, Amsterdam, Nijmegen) 
hoeven deze gerichtheid op de kerken 
dan in veel mindere mate te kennen. In een 
vier- tot zesjarig doctorale studie zouden 
studenten hier het verschijnsel godsdienst 
in de breedste zin bestuderen kunnen. 
Uiteraard moet het voor hen mogelijk blij
ven, als zij na verloop van tijd toch tot de 
ontdekking komen dat zij een kerkelijke 
functie ambieren, de kerkelijke opleiding 
van Utrecht binnen te stromen. 

Natuurlijk kunnen ook andere modellen 
uitgedacht worden. Het voorbeeld is ai
leen bedoeld, om duidelijk te maken dat 
wij een kans op werkelijke vernieuwing van 
de theologie missen, als wij enkel volgens 
het meetstokje van de Verkenningscom
missie de opleidingen herstructureren. 

6. De uitwerking van bovenstaande sug
gestie vergt een nieuwe bezinning over de 
duplex ordo, zoals deze aan de meeste fa
culteiten functioneert. Mijns inziens wordt 
het voortbestaan hiervan te vanzelfspre
kend aangenomen Herstructurering van 
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het theologisch onderwijs zou ons eindelijk 
van die duplex ordo kunnen bevrijden. De 
Hervormde Kerk (en de kleinere kerkge
nootschappen die met theologische facul
teiten een overeenkomst gesloten hebben) 
heeft niet minder belang bij de wijze waar
op bijbelwetenschap en kerkgeschiedenis 
beoefend worden dan bij het onderricht in 
dogmatiek en kerkrecht. Waarom mag zij 
wei invloed uitoefenen op de docenten die 
de laatste en niet op hen die de eerste vak
ken verzorgen? Aan de andere kant heb
ben niet aileen de kerken maar heeft ook 
de samenleving in het algemeen (dus de 
overheid) belang bij een wetenschappelij
ke bestudering van het verschijnsel 'gods
dienst'. Het komt de verscheidenheid aan 
theologisch onderwijs niet ten goede, als 
deze twee aspecten samengevoegd wor
den, zoals momenteel in de duplex ordo
structuur gebeurt. Noch de kerk noch de 
overheid zou deze situatie moeten willen 
accepteren. 

Hoe absurd de structuur feitelijk is, 
wordt duidelijk als de minister voorstelt de 
bestudering van de islam met name in Lei
den te doen plaatsvinden, met de toevoe
ging dat op deze wijze dan ook de oplei
ding tot imam georganiseerd zou kunnen 
worden. Het moet voor de moslims in ons 
land toch onacceptabel zijn, dat studenten 
eerst volgens het typisch Westerse model 
een jarenlange studie in de theologie die
nen te volgen, om dan binnen een of twee 
jaar hun opleiding tot imam te kunnen vol
tooien. Dit einddoel dient immers de hele 
theologische studie te bepalen. In feite 
geldt dit in dezelfde mate voor de oplei
ding tot priester of predikant. Het is dan 
ook geen wonder, dat noch de Gerefor
meerde Kerken noch de Rooms-Katholie
ke Kerk de duplex ordo heeft willen over
nemen. Een athe·lst zal bij de bestudering 
van de religie andere aspecten en andere 
thema's, bovendien ook op andere wijze, 
aan de orde stellen dan iemand voor wie 
het christelijke geloof ook persoonlijk van 
levensbelang is, zonder dat men kan stel
len dat de een wei en de ander niet op we-
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tenschappelijk verantwoorde wijze onder
zoek verricht. Een moslim zal de islam op 
andere wijze bestuderen dan een christen. 
De eindtermen van een studie bepalen bo
vendien in hoge mate de inhoud ervan. 
Oat ook in de kring van het Humanistisch 
Verbond de behoefte aan een eigen uni
versiteit opgekomen is en dus ook hier de 
duplex ordo onaanvaardbaar gevonden 
werd, maakt het falen van deze structuur al 
voldoende duidelijk. 

Men zou zich dus kunnen voorstellen, 
dat er van overheidswege op een of twee 
universiteiten een 'department of religion' 
komt, al of niet in het kader van een aparte 
theologische faculteit; dat in samenwer
king met universiteitsbesturen enkele ker
kelijke theologische faculteiten opgericht 
worden - bij voorbeeld zo'n Samen-op
Weg-faculteit in Utrecht - en dat ook de 
moslimgemeenschap over een eigen fa
culteit of universiteit beschikken kan. 

Verwerping van de duplex ordo maakt 
de verschillende verantwoordelijkheden 
van kerk en overheid veel helderder en ga
randeert bovendien dat 'godsdienst' inder
daad op verschillende manieren bestu
deerd wordt. Om te voorkomen, dat stu
denten al te eenzijdig gevormd worden, 
zou men als algemene regel kunnen stel
len dat iedere student verplicht wordt min
stens een jaar op een faculteit van een an
dere signatuur dan waarvoor hij of zij ge
kozen had te studeren. 

De versterking van de invloed die de 
kerken (en met name de Hervormde Kerk) 
hierdoor op een aantal theologische oplei
dingen verkrijgen, hoeft geen afbreuk aan 
de academische vrijheid te doen. De in
vloedssfeer van de neutrale staat garan
deert geen grotere vrijheid dan van de ker
ken. De kerken zouden wei eens meer dan 
de staat belang bij een theologische 
avant-garde kunnen hebben, zoals in La-
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tijns Amerika inmiddels al verscheidene 
malen gebleken is. 

7. Met opzet heb ik bij deze bezinning mijn 
persoonlijke belangen en voorkeuren bui
ten beschouwing gelaten. lk wilde geen 
oratio pro domo houden. Als aanvulling 
van het rapport van de Verkenningscom
missie wil ik loch met een persoonlijke er
varing besluiten. De theologiebeoefening 
in Kampen voldoet niet aan de eis van het 
bredere universitaire milieu. Dit gemis 
word! hier ook onderkend. Vandaar de ge
weldige investering van de laatste tien jaar 
in de bibliotheek, zodat wetenschappelijk 
onderzoek op internationaal niveau veel 
beter dan in het verleden mogelijk is ge
worden. Vandaar ook de intensieve con
tacten met theologische opleidingen el
ders in de wereld. 

De medaille heeft ook een andere zijde. 
In een kleine stad als Kampen (gelukkig 
centraal gelegen I) is een wederzijdse 
be"lnvloeding tussen studenten onderling 
en studenten en docenten mogelijk, die el
ders niet gemakkelijk te realiseren is. Die 
beYnvloeding is des te belangrijker vanwe
ge het grote aantal buitenlandse studen
ten aan onze universiteit. Voor verplaat
sing van de opleiding naar een van de gro
te steden moet dus een hoge prijs betaald 
worden. Toch zou dit naar mijn overtuiging 
moeten gebeuren, mits bij de algemene 
herstructurering inderdaad naar creatieve 
en inspirerende oplossingen gezocht 
word!. De theologiebeoefening in Neder
land en het kerkelijk Ieven in de breedste 
zin van het woord verdienen meer dan de 
aanbevelingen die op basis van de meting 
door de Verkenningscommissie gedaan 
zijn. 
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