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KERK

ACADEMISCH EN APOSTOLISCH 
THEOLOGEN OPLEIDEN
Reuring in protestants Nederland: want de Protestantse Theologische Universiteit wil verhuizen 
naar één locatie in Utrecht, en de protestantse synode heeft daarmee ingestemd. Een besluit 
dat duidelijk veel vragen oproept. De één is bang dat de PThU alleen al door voor deze plaats 
te kiezen, enorm verrechtst; want Utrecht was vanouds in de ogen van velen de plaats van de 
meest behoudende hervormde opleiding. Een ander heeft het idee dat de banden met de Rijks-
universiteit Groningen en de Vrije Universiteit in Amsterdam nu doorgesneden worden, en dat de 
PThU een sektarische club wordt. Wat is er nu eigenlijk gaande?

In Confessioneel Credo nr. 15 (1 
september jl.) uitte dr. Wim de Ruyter 

zijn zorgen – als ik hem goed begrijp, 
hebben die vooral te maken met het 
laatste punt. De verhuizing naar Utrecht 
is “een soort capitulatie”, zegt hij, waar-
bij we het opgeven om nog op intellec-

10

tueel niveau in gesprek te gaan met de 
wereld en met de academie: zoals ook 
de opleidingen van de Afscheiding (!) 
kunnen we nu volstaan met het oude te 
herhalen zonder “na te denken over de 
vraag of dit oude verhaal in de verander-
de wereld geen apekool is geworden.” 

Toe maar. Als je dan toch een “domi-
neesfabriek” wilt wezen, doe het dan 
meteen maar op HBO-niveau, is verder 
de teneur van De Ruyters verhaal.

ACADEMISCH IS ONMISBAAR
Laat ik beginnen met de punten waarop 



ik het met collega De Ruyter eens ben. 
Er is alle reden om toe te juichen dat 
HBO-theologen een duidelijke positie 
krijgen in onze kerk, in arbeidsrechtelijk 
opzicht, maar zeker ook in theologisch 
en ambtelijk opzicht. Dat hun eigenheid 
dankbaar wordt gehonoreerd en dat we 
niet te benauwd zijn om hun ook ambte-
lijke taken toe te kennen. Ik denk regel-
matig terug aan één van mijn docenten, 
dr. A. Noordegraaf, die ik eens hoorde 
zeggen dat hij niet zou weten waarom 
je een academische opleiding nodig 
zou hebben om de doopformule uit te 
spreken, of de instellingswoorden bij de 
maaltijd van de Heer. De waarde van 
de academische theologie-opleiding zit 
niet daarin dat je pas als academicus 
de sacramenten kunt bedienen. Maar 
het gaat erom dat je aan de universiteit, 
beter dan waar dan ook, wordt opgeleid 
om in gesprek te gaan met de diepste 
en moeilijkste vragen die er door de 
wereld om ons heen bij het evangelie 
worden gesteld (en die vragen leven 
meestal ook in ons eigen hart – in het 
mijne tenminste wel).
Ik kan het op het moment niet beter 
zeggen dan ik het ruim drie jaar geleden 
al eens heb geformuleerd op een stu-
diedag van de Confessionele Beweging: 
“De PKN staat in een traditie waarin 
van predikanten wordt gevraagd dat ze, 
met de apostelen, voortdurend bereid 
zijn, gevraagd en ongevraagd, te pas en 
te onpas, voor koningen, rechters en 
overheden evengoed als voor slaven en 
armen, verantwoording af te leggen van 
de hoop die in hen is (1 Petrus 3:15; 
2 Timotheüs 4:2). Dat vereist van die 
predikanten (…) inlevingsvermogen, ori-
ginaliteit, vaardigheid in het spreken van 
verschillende ‘talen’. We hebben een 
instituut dat je een begin van die vaar-
digheden aanreikt. Dat instituut is de 
universiteit. Als we in de buurt komen 
van het opgeven van de academische 
vorming voor het gros van onze predi-
kanten, dan is dat gevaarlijk voor onze 
apostoliciteit.” (Zie ook het Reformato-
risch Dagblad van 15 april 2019.) Daar 
ben ik het dus met De Ruyter eens.

DOMINEESFABRIEK?
Maar snijden de kerk en de PThU hun 
banden met de academie nu toch niet 
door? Wordt de PThU niet een zelfstan-
dig instituut dat “haar eigen weten-
schappelijke normen stelt” – zoals 
De Ruyter (zonder veel argumenten te 
geven) beweert?Dat zij verre.
Ik zou drie redenen willen noemen waar-
om De Ruyter er met deze suggestie 
echt naast zit.

     
‘IN HET THEOLOGISCHE DENKWERK IS ER 

GEEN ENKELE STEM DIE AL VAN TEVOREN HET ZWIJGEN 
OPGELEGD MAG WORDEN. ER SPREEKT UIT HET ARTIKEL 

VAN DE RUYTER EEN ONBEARGUMENTEERD WANTROUWEN 
TEGEN DE STAF VAN DE PTHU DAT MIJ EERLIJK GEZEGD 

PIJNLIJK TREFT. NATUURLIJK IS NIET IEDERE DOMINEE DIE 
DOOR DE PTHU WORDT “AFGELEVERD” EEN INTELLECTUELE 

HOOGVLIEGER – MAAR ALS JE EENS RUSTIG KIJKT NAAR 
HET ONDERZOEK VAN DE PTHU, KUN JE TOCH MOEILIJK 

BEWEREN DAT DEZE INSTELLING EIGENLIJK ALLEEN 
NOG MAAR WIL PREKEN VOOR DE EIGEN PAROCHIE’
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Allereerst verandert er nou ook weer 
niet zo heel veel ten opzichte van de 
huidige situatie. De Protestantse Theo-
logische Universiteit is al jaren een 
zelfstandig instituut, dat zich schat-
plichtig weet aan, en historisch verbon-
den weet met, de kerkelijke opleidin-

gen van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, de Theologische Universiteit van 
Kampen en de theologische faculteit 
aan de VU, en zeer zeker ook met de 
oude theologische faculteiten van de 
vier Rijksuniversiteiten. Sommige van 
deze instellingen zijn zelfs regelrecht 
in de PThU opgegaan. Dat zelfstandige 
instituut (de PThU) opereert in innige 
samenwerking met andere universitei-
ten en faculteiten; sinds 2012 zijn dat 
voornamelijk de theologische facultei-
ten van de VU en van de RUG voor met 
name de bachelor-opleiding (het eerste 
deel van de opleiding). Als de PThU 
naar Utrecht verhuist, wordt duidelijker 
zichtbaar wat al jaren zo is maar wat 
met name in Amsterdam niet zo heel 
duidelijk zichtbaar was: dat de PThU 
een zelfstandig instituut is, met een 
eigen master-opleiding (het tweede, 
specialistische deel van de studie). 
Maar (de tweede reden waarom De 
Ruyter ongelijk heeft) de samenwerking 
met de RUG blijft in stand, en hope-
lijk die met de VU ook. Het is niet de 
bedoeling om een geïsoleerd insti-
tuutje te worden, een capitulerende 
domineesfabriek die het gesprek met 
de academie opgeeft. Dat de PThU op 
academisch niveau blijft opereren, niet 
zelf de normen stelt maar in gesprek is 
met andere universiteiten en facultei-
ten, zit in de structuren ingebakken. De 
PThU wordt daar overigens ook door 
middel van visitaties en dergelijke op 
getoetst en afgerekend.
Het derde argument is wat mij betreft 
het meest inhoudelijke. De staf van de 

PThU is hartstochtelijk gedreven om op 
het hoogste niveau de beste en diepste 
antwoorden te geven op theologische 
vragen, en om theologen op te leiden 
die verschillende ‘talen’ spreken, niet 
alleen die van een oud vertrouwd 
verhaal, maar ook die van de wereld 

om ons heen. Nooit ofte nimmer is de 
PThU er tevreden mee om studenten op 
te leiden die slechts “overtuigd zijn van 
hun eigen gelijk”, zoals De Ruyter stelt. 
Ik denk dat menig student de ogen uit 
zou wrijven als zij of hij het artikel van 
De Ruyter leest – want zij worden juist 
voortdurend op hun eigen vooronder-
stellingen bevraagd. Tot vervelens toe, 
maar op de universiteit moet je daar 
nou eenmaal tegen kunnen. Want zo 
leer je werkelijk te luisteren naar de 
wereld om je heen – en (nogmaals) de 
wereld in je eigen hart. En daar ver-
diep je de verkondiging, het belijden, 
de theologie mee. In het theologische 
denkwerk is er geen enkele stem die 
al van tevoren het zwijgen opgelegd 
mag worden. Er spreekt uit het artikel 
van De Ruyter een onbeargumenteerd 
wantrouwen tegen de staf van de PThU 
dat mij eerlijk gezegd pijnlijk treft. 
Natuurlijk is niet iedere dominee die 
door de PThU wordt “afgeleverd” een 
intellectuele hoogvlieger – maar als je 
eens rustig kijkt naar het onderzoek van 
de PThU, kun je toch moeilijk beweren 
dat deze instelling eigenlijk alleen nog 
maar wil preken voor de eigen parochie. 
Een beetje meer vertrouwen in wat we 
in huis hebben, mag wel.

Prof. dr. Edward van ’t Slot is hoogleraar 
Beroepsvorming en Spiritualiteit aan de 
Protestantse Theologische Universiteit 
(PThU) en was tot 1 september jl. bijzon-
der hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
Groningen namens de Confessionele 
Beweging.


