
 

 

Fata academica 2019-2020 
 

Op maandag 3 september 2018 vond de opening van het academische jaar 2018-2019 plaats 

en sindsdien is er heel wat gebeurd. Ik geef u de korte versie hiervan.  

 

Gezondheid  

- Allereerst noem ik het overlijden op 18 april van onze emeritus-hoogleraar prof. dr. W.H. 

Velema. Hij heeft de Theologische Universiteit in de periode van 1966 tot 1996 met grote 

toewijding gediend. Hij doceerde eerst de nieuwtestamentische vakken en daarna met 

name de praktische vakken en de ethiek. Velen heeft hij als pastor en predikant gevormd, 

en in zijn publicaties, lezingen en radiobijdragen heeft hij veel bijgedragen aan de bezinning 

op ethische vraagstukken, en op thema’s rond bijvoorbeeld homiletiek en het werk van 

ouderlingen en diakenen. We zijn dankbaar voor wat de HERE ons in hem geschonken 

heeft. 

- Op 23 maart overleed onze voormalige conciërge dhr. J. Brouwer in de gezegende leeftijd 

van 92 jaar. Meneer Brouwer – zoals wij hem allen kenden – heeft deze taak 13 jaar met 

vreugde en uiterste inzet vervuld, concreet dienstbaar aan vele studenten en huidige 

predikanten. 

- Een dag later op 24 maart overleed mw. B. van Genderen-Bijleveld, de echtgenote van 

wijlen prof. dr. J. van Genderen.  

- *verwijderd i.v.m. privacy* 

 

Personeel  

- Per 1 oktober 2018 traden twee nieuwe docenten in dienst van de TUA. Het gaat om dr. J. 

van der Knijff, die liturgiek gaat geven en drs. L. Snoek voor catechetiek.  

- Sinds 1 januari 2019 is mw. drs. W. (Willemieke) Reijnoudt-Klein onze beleidsmedewerker 

onderwijs en onderzoek. 

- Op 15 februari 2019 is dr. M.A. van Willigen benoemd als hoogleraar op de bijzondere 

leerstoel ‘Bijbeluitleg Vroege Kerk’/Chair of ‘Early Christian Exegesis’ (ECE). Deze bijzondere 

leerstoel is opgericht door de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. De inauguratie van prof. 

Van Willigen vond plaats op 20 juni. 

- Per 1 september jl. trad dr. C.C. den Hertog in dienst als docent bij de systematische 

vakken.  

- Aan het eind van het cursusjaar namen we afscheid van bibliotheekmedewerker K.J. (Klaas-

Jan) de Jong. Hij werd per 1 september jl. opgevolgd door mw. A.M.J. (Anna-Maria) Buitink.  

- Ook binnen de Raad van toezicht heeft een personele wisseling plaatsgevonden: mw. drs. 

E.J. van Dijk is opgevolgd door mw. drs. J.M. Kuijper-Rustenburg. Mw. W. den Heijer volgde 

mw. J. van der Beek op als secretaresse.  

- Eind augustus waren er ook twee jubilea te vieren: universiteitssecretaris en studieadviseur 

J.W. (Wilma) van der Zande-de Roo was 40 jaar in dienst van de TUA, terwijl mw. N. 

(Nynke) Duyzer 12,5 jaar als logopedist aan de TUA was verbonden. 

- Op 26 april promoveerde onze docent Hebreeuws en Aramees, H. de Waard, cum laude op 

zijn proefschrift ‘Jeremiah 52 in the context of the Book Jeremiah’ 

 

Studenten  

- Er vonden nog meer promoties plaats in het achterliggende studiejaar:  

 Op 20 november promoveerde A. van Harten-Tip als eerste vrouw aan onze universiteit. 

Titel van haar proefschrift was: ‘De Dordtse kerkorde 1619. De ontwikkeling, context en 

theologie’.  

 Op 4 december promoveerde Th. Klöckner, op het proefschrift ‘Heinrich Alting (1583-

1644). Lebensbild und Bedeutung für die reformierte Historiografie und 

Dogmengeschichtsschreibung des 17.Jahrhunderts’. 

 Op 23 april promoveerde C.H.W. van den Berg. Zijn proefschrift was getiteld ‘Anton 

Engelbrecht 1487-1556. Eine Biografie und eine vollständige Edition der “Acten des 

sunderlichen Sinodums die Oberkeit belangend (1533)”’.  

 5 september promoveerde Y.E. Kartawidjaja. Zijn proefschrift had als titel ‘Music in 

Martin Luther’s Theology’. 



 

- In de afgelopen cursus werden 11 bachelordiploma’s uitgereikt en 12 masterdiploma’s. Er 

werden 8 studenten beroepbaar gesteld in de Christelijke Gereformeerde Kerken. 5 

studenten ontvingen preekconsent. Het huidige aantal admissiale studenten staat op 17. 

- In het afgelopen studiejaar zijn opnieuw studiedagen, bijeenkomsten, lezingen, conferenties 

en symposia gehouden. Wie de nieuwsbrieven bijhoudt heeft hiervan een aardig beeld Voor 

het nieuwe studiejaar 2019-2020 hebben zich 18 nieuwe voltijdstudenten ingeschreven in 

de bachelor. Daarnaast hebben zich nog 2 nieuwe contractanten aangemeld en 7 studenten 

die in het kader van een tweede inschrijving aan de TUA gaan studeren. Het totaal aantal 

studenten staat nu op 123, waarvan 89 als voltijdstudent en 34 als contractant of tweede 

inschrijving. Daarnaast zijn er 58 promovendi, van wie 23 uit het buitenland. Tellen we alles 

bij elkaar op dan gaat het om een totaal van 181 mensen die aan de TUA studeren of 

begeleid worden bij een promotieonderzoek.   

 

Oordeel over de TUA  

- Onderwijs en onderzoek aan de TUA worden voortdurend langs de lat gelegd. Dat gebeurt 

jaarlijks door de Nationale Studenten Enquête en de Keuzegids. De studenten oordelen 

positief over onze opleiding. Ook dit jaar werd zowel de bachelor- als de masteropleiding 

weer beoordeeld als topopleiding.  

- In november 2018 heeft de zesjaarlijkse onderzoeksvisitatie plaatsgevonden, waarbij het 

gezamenlijk onderzoek van TUA en TUK is getoetst op kwaliteit. De commissie oordeelde 

positief over het onderzoek.  

- In april bezocht een panel de TUA in het kader van de, eveneens zesjaarlijkse, 

onderwijsvisitatie. In een goede sfeer werden gesprekken gevoerd met o.a. studenten en 

oud-studenten, hoogleraren, docenten en bestuur van de universiteit. Het panel oordeelde 

positief over onze opleidingen. 

- Met de aanbevelingen van beide visitaties zullen we ons voordeel doen. 

 

Overig 

- Samen met Driestar educatief is de TUA een opleidingstraject voor promovendi gestart, het 

Graduate Program. Onlangs vond in dit kader de eerste Graduate Week plaats, een week 

met lezingen, trainingen etc. voor startende promovendi. De eerste ervaringen zijn erg 

positief.  

- Met ingang van dit cursusjaar wordt gestart met een vernieuwd bachelorprogramma, waarin 

meer ruimte is voor de praktische en systematische theologie. Met dit nieuwe programma 

hebben we meer dan voorheen een afgeronde zelfstandige bachelor.  

- Op 1 mei is in Suwon (Zuid-Korea) een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 

Hapdong Theological Seminary (HTS) en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Inmiddels 

heeft de TUA met verschillende buitenlandse opleidingen een dergelijke overeenkomst. 

- In het afgelopen studiejaar zijn opnieuw studiedagen, bijeenkomsten, lezingen, conferenties 

en symposia gehouden. Wie de nieuwsbrieven bijhoudt heeft hiervan een aardig beeld. 

- De TUA neemt samen met een tiental andere Europese universiteiten voor het eerst deel 

aan een door de Europese Unie gefinancierd project genaamde ReIReS (Research 

Infrastructure on Religious Studies), en kreeg twee weken geleden bericht dat ook het 

vervolgprogramma onder de naam Resilience is goedgekeurd. Het gaat bij beide 

programma’s om het verbinden van bronnen, instellingen en onderzoekers op het gebied 

van religie en dat ten dienst van wetenschap, geloofsgemeenschappen, politiek en 

maatschappij. 

- In het instellingsplan 2018-2023 zijn een aantal ambities beschreven waaraan we de 

komende jaren hopen te werken. De belangrijkste zijn misschien wel de uitbreiding van het 

opleidingsaanbod met een eenjarige master en internationalisering van onderwijs en 

onderzoek, onder andere in een samenwerking met de Greenwich School of Theology. 


