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Rotterdam, 2 april. De Protes-
tantse Theologische Universiteit
(PThU), die de opleiding verzorgt
van predikanten in de Protestant-
se Kerk in Nederland (PKN), ver-
huist naar de Vrije Universiteit
(VU) in Amsterdam en de Rijksuni-
versiteit Groningen (RUG). De
huidige drie vestigingen – in
Utrecht, Kampen en Leiden – gaan
over twee jaar dicht. De generale
synode van de PKN moet hier nog
mee instemmen. De PKN kwam in
2004 tot stand na een fusie van de
Nederlandse Hervormde Kerk, de
Evangelisch Lutherse Kerk en de
Gereformeerde Kerken.

De keus voor Amsterdam en
Groningen is opmerkelijk, omdat
juist deze twee plaatsen bij de tot-
standkoming van de PThU in 2007
waren afgevallen als kerkelijke op-
leidingsplaatsen.

De voorzitter van het college
van bestuur van de PThU, Henk
van der Sar, noemt de beslissing
onontkoombaar: „Met 400 stu-
denten zijn drie vestigingen te
veel.” De keus voor Amsterdam en
Groningen acht hij de beste ma-
nier om het voortbestaan van de
PThU te garanderen. „De huidige
theologische opleiding in Gronin-
gen staat wetenschappelijk hoog
aangeschreven. De samenwerking
met onze predikantsopleiding zal
daar een complementair karakter

hebben. Dat past in de hervormde
traditie. De bestaande theologi-
sche opleiding aan de Vrije Univer-
siteit is in dezelfde geest als die
van de PThU, wat aansluit bij de
gereformeerde traditie.”

Studenten kunnen hun studie
op de huidige vestigingsplaatsen
afmaken. De verhuizing zal vooral
gevolgen hebben voor ondersteu-
nend personeel in Kampen. Voor
die stad betekent de sluiting het
einde van een traditie. De oplei-
ding in Kampen werd in 1854 ge-
sticht. Wel houdt Kampen nog één
theologische universiteit over, die
van de Gereformeerde Kerken
( v r ij g e m a a k t ) .

De Groningse Faculteit Godge-
leerdheid en Godsdienstweten-
schap en de Theologische Faculteit
van de Vrije Universiteit reageren
verheugd. Decaan Wim Janse (VU):
„We zien uit naar de samenwer-
king en zullen alles doen om de
overgang soepel te laten verlo-
pen.”

Zijn Groningse collega Geurt
Henk van Kooten noemt de dubbe-
le keuze van de PThU een sterke:
„De VU is sterk protestants en in-
terreligieus. De RUG is weten-
schappelijk voortreffelijk, zowel
in onderzoek als in onderwijs, en
richt zich met haar profiel Religie
& Cultuur sterk op de bestudering
van de culturele inbedding van re-
ligie, zowel theologisch als gods-
d i e n s t w e t e n s ch a p p e l ij k . ”

Kerkopleiding naar
Groningen en VU
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