
Aan de Verkenningscommissie Theologie en Religiestudies, 

Hopelijk bent u niet al te zeer geschrokken van de boze reactie van onze zeer gewaardeerde Groninger 

collega prof. Kocku von Stuckrad (hij schrijft hierover over blz. 14 van dit periodiek). U hebt vast ook wel 

begrip voor zijn zorgen om het voortbestaan van zijn faculteit. Uw commissie bevat immers ook leden 

van de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Leiden en weet dus uit eerste hand dat geen 

geschiedenis of reputatie tegenwoordig groot genoeg is om je als theoloog of religiewetenschapper 

veilig achter te voelen. Wij gaan ervan uit dat het u er juist om te doen is om verdere afbraak te 

voorkomen. 

Mogen wij u bij deze aan het door Kocku von Stuckrad genoemde nog wat argumenten voor het goed 

recht van een zelfstandige theologische universiteit toevoegen? We doen dat in de vorm van dit 

nummer van de PThUnie. We weten natuurlijk heel goed dat u zich in de eerste plaats baseert op 

gewichtige visitatierapporten over het verrichte onderzoek en het gegeven onderwijs. Daarin staan 

immers de harde feiten over output en rendement. Toch is dat volgens ons niet het volledige verhaal. 

Daar hoort namelijk ook bij we een levendige organisatie zijn, waarin enthousiaste mensen werken die 

midden in de wereld staan. Die wereld is niet beperkt tot de kerk. Zie bijvoorbeeld het mooie interview 

met Akke van der Kooi, over hoe theologie en cultuur met elkaar verbonden zijn en kunnen worden. Of 

zie hoe in de presentatie van de nieuwe hoogleraar Benno van den Toren en in het reisverslag van twee 

studenten hoe vernieuwend intensieve relaties met Afrika kunnen werken. Let anders eens op de 

manier waarop Martin Walton en Frits de Lange nieuwe perspectieven openen op het maatschappelijke 

debat over de zorg. 

Het is niet meer een dwarsdoorsnee en een min of meer toevallige momentopname, maar het laat wel 

iets zien van de kwaliteit en zin van ons werk. Je moet er toch niet aan denken dat dit zou verdwijnen?     


