
Van onze redactie religie & filosofie

amsterdam – De Protestantse Theo-
logische Universiteit, de dominees-
opleiding van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN), sluit haar vesti-
gingen in Utrecht, Kampen en
Leiden en verhuist naar de Rijks-
universiteit Groningen en de Vrije
Universiteit in Amsterdam.

Dat heeft voorzitter Henk van der
Sar van het college van bestuur van
de theologische universiteit beves-
tigd. Deze week zijn de personeelsle-
den van de universiteit in kennis ge-
steld en is de synode van de PKN
geïnformeerd.

Van der Sar begrijpt dat de voorge-
nomen sluiting en verhuizing verba-

zing wekt. Nog maar enkele jaren
geleden sloten de domineesopleidin-
gen in Groningen en Amsterdam ten
gunste van die in Utrecht, Leiden en
Kampen, nadat de synodes van de
toenmalige Samen-op-Wegkerken
daartoe hadden besloten. Van der
Sar: „We gaan niet nu alsnog een an-
dere keuze maken dan toen. Dit is
een nieuw besluit, nodig om de toe-
komst van de Protestantse Universi-
teit te waarborgen.”

Van oudsher had elke theologieop-
leiding een sterk eigen karakter:
Groningen (sinds 1614, hervormd
van het vrijzinnige soort), Utrecht
(sinds 1636, behoudend hervormd),
Leiden (sinds 1575, midden-ortho-
dox hervormd) en Kampen (sinds

1854, gereformeerd) en de VU (sinds
1880, gereformeerd).

Juist die karakterverschillen zorg-
den er eind jaren negentig voor dat
verschillende kerkelijke stromingen
lobby’s voerden voor het behoud van
’hun’ faculteit. Dat verwacht Van der
Sar nu niet. „Er is in de afgelopen
jaren veel veranderd. We vormen nu
samen één Protestantse Kerk. Boven-
dien is er nu een minder sterke
relatie tussen de locatie van de facul-
teit en een bepaalde kerkelijke
stroming.”

De keuze voor Groningen en de
Amsterdamse VU is volgens Van der
Sar gemaakt met het oog op hun regi-
onale spreiding en de onderzoeksge-
bieden waar zij zich op richten. Dat

er nog zo’n 400 protestantse theolo-
giestudenten zijn, rechtvaardigt
volgens hem de keuze voor niet
meer dan twee locaties voor de uni-
versiteit.

Het besluit tot sluiting en verhui-
zing van de faculteiten moet goedge-
keurd worden door de synode van de
PKN. Die zal er in april over spreken
en in november over besluiten.

PKN beperkt aantal opleidingen
n Wie dominee wil worden, kan niet langer in Utrecht, Kampen en Leiden terecht

correctie

In Tr o u w van gisteren werd gesteld
dat de aangekondigde verhuizing
van de Protestantse Theologische
Universiteit een 1 april-grap zou
zijn. Dit blijkt onjuist.
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