
Verandering 

Een levendige organisatie als de PThU is voortdurend in verandering. We staan immers midden in de 

samenleving met zijn steeds weer nieuwe vragen en uitdagingen. Daarnaast is het natuurlijk zoals in elke 

organisatie een komen en gaan van medewerkers. In dit nummer staan we stil bij het afscheid van een 

boegbeeld van de Kamper opleiding, Akke van der Kooi. In het interview met haar is tegelijkertijd goed 

te zien hoezeer onze theologische opleiding in de loop der jaren is veranderd. Van de nieuwe 

medewerkers komt Benno van den Toren aan het woord. Hij geeft sprekende voorbeelden van weer een 

ander soort verandering, namelijk de verschuiving van westers- naar wereldchristendom. Daar sluit 

mooi het reisverslag bij aan van twee studenten waarin je kunt lezen hoe vernieuwend intensieve 

relaties met Afrika kunnen werken.  

Er is in ons land momenteel een heftig debat gaande over de zorg. Er verandert veel, maar is dat ook 

allemaal ten goede? Onze nieuwbakken hoogleraar geestelijke zorg Martin Walton en ook Frits de Lange 

openen nieuwe perspectieven op dit vraagstuk. 

Op het terrein van de theologische opleidingen in Nederland is de laatste jaren veel veranderd. Daar 

kunnen we als PThU van meespreken. We gaan ervan uit dat met onze verhuizing naar Amsterdam en 

Groningen en in de goede samenwerking met de PKN voor ons een langdurige en stabiele situatie is 

ontstaan. Maar wat is hier zeker? De KNAW heeft een Verkenningscommissie Theologie en 

Religiestudies ingesteld om ‘de positie van onderzoek en onderwijs op deze wetenschapsterreinen in 

kaart brengen en op grond daarvan aanbevelingen doen om beide gebieden te versterken.’ Dat klinkt na 

alles wat er in de laatste jaren gebeurd is toch wel een beetje onheilspellend. De in dit nummer van 

PThUnie beschreven ervaringen van onze Groninger collega prof. Kocku von Stuckrad stellen ons niet 

bepaald gerust. Het beste wat we kunnen doen is laten zien dat ons werk onveranderd relevant is en 

wordt uitgevoerd door enthousiaste onderzoekers en docenten. Moge dat uit dit nummer weer duidelijk 

worden.    


