
 

 

Fata academica 2022-2023 

 

De opening van het collegejaar bestaat traditioneel eenvoudig uit het eerste college van het 

nieuwe jaar met daarna een overzicht van de academische feiten van het afgelopen 

collegejaar. Steeds meer zijn deze openingen geworden tot events van zelfpresentatie met 

optredens van externe deskundigen, artiesten, bekende Nederlanders of juist niet-

Nederlanders. Wij houden het ook wat dat betreft ook dit jaar maar wat eenvoudiger.   

 

Toch is deze opening anders dan andere openingen en dat is vanwege de fata van het 

afgelopen jaar. Een jaar dat ik label als het jaar van de vele veranderingen. 

 

Start nieuwe master Herbronning Gereformeerde Theologie 

 

In september 2021 werd officieel gestart met de master Herbronning Gereformeerde 

Theologie. De eerste ervaringen met deze (deeltijd)studie van 60 EC zijn positief.  

 

Studiedagen en andere bijeenkomsten 

 

Beperkt maar toch en verandering was dat in de loop van het achterliggende studiejaar het 

steeds gunstiger verloop van de coronapandemie het weer mogelijk maakte allerlei 

bijeenkomsten te houden. De integratiecolleges en themadagen konden na twee jaar, 

hoewel enigszins aangepast, weer doorgang vinden. Ook werden er weer verschillende 

studiedagen, symposia, etc. gehouden. Enkele wil ik hier noemen:  

- 15 oktober Symposium ‘450 jaar Synode van Emden ‘Kerkelijke eenheid, iets van 

vroeger?’, georganiseerd samen met Refo500 en de Vereniging Protestants Nederland. 

- 15 t/m 19 november ‘Week van de Vroege kerk’. Op het programma stonden lezingen 

en colleges over o.a. Augustinus en Ambrosius. 

- 26 januari Symposium ‘Christelijk leraarschap’, georganiseerd samen met Driestar 

educatief. Tijdens dit symposium werd het boek Gidsen. Een christelijke 

schoolpedagogiek gepresenteerd 

- Een bijzonder moment was tijdens de docentenvergadering op dinsdag 5 april toen met 

grote voorzichtigheid een groot, rond pakket werd geopend, waaruit een oude Torahrol 

tevoorschijn kwam. Deze rol is de universiteit geschonken door het Amerikaanse God’s 

Ancient Library. 

- 14 juni Symposium ‘Gods missie – onze agenda?’, georganiseerd n.a.v. het proefschrift 

van dr. J. van ’t Spijker To participate in God’s mission : looking for an ecclesial 

structure to be a witnessing church today. 

 

  



Onveranderd  

 

1. Oordeel over de TUA  

Elsevier, Keuzegids en Nationale Studenten Enquête oordelen al jaren zeer positief over 

onze opleidingen. De Bachelor Theologie werd in de Keuzegids Universiteiten 2022 met 

een score van 8,9 zelfs voor de 10e achtereenvolgende keer bekroond met het predicaat 

‘topopleiding’. 

 

2. Samenwerking 

- De TUA heeft wereldwijd samenwerkingsverbanden met een groot aantal 

universiteiten en seminaries. Deze samenwerking komt bijv. tot uiting in het wederzijds 

verzorgen van gastcolleges of het samen organiseren van symposia.  

- Op het gebied van onderzoek is de TUA een van de twaalf universiteiten in de 

Europese onderzoeksinfrastructuur RESILIENCE dat het onderzoek van theologie en 

religie beoogt te versterken en te stimuleren. Dit langdurige project, dat o.a. door de EU 

wordt gefinancierd, heeft inmiddels de voorbereidingsfase bereikt en sinds kort is het 

voor internationale wetenschappers mogelijk via een Transnational Access-scholarship 

als gast onderzoek te doen aan de TUA. In het kader van RESILIENCE staat er D.V. 

nog heel wat te gebeuren komende jaren en zelfs decennia. 

- Op nationaal niveau wordt ook volop samengewerkt met andere partijen. Zo werd in 

juni een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Interkerkelijk Kenniscentrum 

met als doel inhoudelijke samenwerking om te komen tot kennisuitwisseling en 

productontwikkeling. Ook met het Kenniscentrum Kerkrecht wordt samengewerkt, 

bijvoorbeeld voor het organiseren van webinars en congressen 

 

Jubilea 

- Op 11 juni was het 40 jaar geleden dat prof. dr. H.G.L. Peels als predikant bevestigd 

werd in de gemeente te Zoetermeer. Er is dankbaarheid voor het vele werk dat hij voor 

de kerken en niet te vergeten de TUA heeft gedaan in de afgelopen 40 jaar.  

- Op 1 juli was het 12½ jaar geleden dat Jannemarie Vierbergen-Hakvoort werd benoemd 

als communicatiemedewerker aan de TUA.  

- Op 23 januari was het 25 jaar geleden dat prof. dr. H.J. Selderhuis inaugureerde als 

hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. Mede vanwege de coronacrisis kon er slechts 

beperkt bij stil gestaan worden. Prof. Selderhuis kreeg een album aangeboden met 

columns van collega’s, medewerkers en studenten van de TUA.  

 

Studenten  

- Verandering door groei van het aantal promoties en studenten 

- Er vonden 5 promoties plaats in het achterliggende studiejaar. Er werden 13 

bachelordiploma’s uitgereikt en 3 masterdiploma’s’. 



- Voor het nieuwe studiejaar 2022-2023 hebben zich 14 nieuwe voltijdstudenten 

ingeschreven in de bachelor en 8 in de driejarige master. Voor de 60 EC-master 

Herbronning Gereformeerde Theologie hebben zich 8 nieuwe studenten aangemeld. 

Tevens hebben zich 6 nieuwe contractanten aangemeld en 17 studenten die in het kader 

van een tweede inschrijving aan de TUA gaan studeren.  

- Het totaal aantal studenten is  daarmee 164, waarvan 102 als voltijd- of deeltijdstudent 

en 62 als contractant of tweede inschrijver. Daarnaast zijn er 63 promovendi, van wie 29 

uit het buitenland. Tellen we alles bij elkaar op dan gaat het om een totaal van 227 

mensen die aan de TUA studeren of begeleid worden bij een promotieonderzoek.   

 

 

Personeel 

 

Dat ik het afgelopen jaar als jaar van de veranderingen label heeft vooral met de 

personele veranderingen te maken.  

 

 

- De eerste verandering was dat bij de start van het studiejaar de bijzondere leerstoel 

christelijke pedagogiek, die Driestar educatief in 2016 aan de TUA gevestigd heeft en 

die bezet werd door dr. A. de Muynck,  geheel verplaatst werd naar de TUA en Prof. De 

Muynck regulier hoogleraar werd. 

- Deze wijziging was mogelijk doordat de GS van de CGK op voorstel van de TUA een 

ingrijpende verandering had doorgevoerd namelijk dat het hoogleraarschap niet langer 

als ambt gekwalificeerd werd – en daarmee de kerkorde eindelijk in lijn met de 

confessie werd gebracht – hetgeen onder andere mogelijk maakt dat ook lidmaatschap 

van de CGK geen voorwaarde meer voor het hoogleraarschap is, ook al is lidmaatschap 

wel een pre ( maar dat was het toch al). 

- Per 1 november is dr. G.J. Baan benoemd als geassocieerd onderzoeker ‘Theologie en 

muziek’. Zijn werk vindt plaats binnen de nieuwe leerstoel Theologie en Muziek onder 

leiding van prof. dr. A. Clement.  Zijn inauguratie 30.11 a.s. 

- Op 5 april vond de inaugurele oratie plaats van prof. mr. dr. W.A. Zondag. Daarmee 

aanvaardde hij zijn ambt als bijzonder hoogleraar ‘Kerk, recht en samenleving’ op de 

leerstoel die aan de TUA gevestigd is door de Reformatorisch Maatschappelijke Unie 

(de RMU). 

- Op 19 april verleende de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 

Prof. Peels ‘op de meest eervolle wijze’ emeritaat. Het emeritaat gaat in op D.V. 1 

februari 2023. Als opvolger is als universitair hoofddocent Oude Testament door de 

synode benoemd dr. A. Versluis, wiens benoeming per 1 november a.s. in zal gaan. 

- Diezelfde synode benoemde J. van den Os MA als universitair docent Nieuwe 

Testament. Per 1 juli kreeg hij naast zijn aanstelling voor het promotieonderzoek een 

aanstelling van 0,5 fte als universitair docent aan de TUA. 



- Per 1 juli werd afscheid genomen van ir. W.J.A. Hanekamp, die 11 jaar lang de TUA 

heeft gediend in zijn rol van voorzitter van het College van Bestuur. In verband met 

deze gelegenheid werd op 27 juni een heel waardevol minisymposium gehouden 

rondom het thema ‘Vooruit boeren! / Vooruitboeren’. Als opvolger is per 1 augustus 

A.J. Dorst MSc benoemd.  Hem geef ik nu graag het woord om zichzelf voor te stellen. 

 

Arnold Huijgen 

 

De meest ingrijpende verandering echter is  dat Prof. dr. A. Huijgen besloot een 

benoeming te aanvaarden als hoogleraar systematische theologie aan de PThU. Dit besluit 

van prof. Huijgen de TUA te verlaten raakt de TUA-gemeenschap diep.  

 

En nu verder 

Je kunt erover wenen, klagen en mijmeren over oude tijden – gemakkelijk en zinloos. 

Geen tijd voor romantiek, wel voor dynamiek: aanpakken, overleggen, doorpakken. 

 

Grootste dreiging is dat we universiteit heten maar het niet echt zijn. Teveel op de praktijk 

gericht, te weinig op het theoretisch doordenken en vergeten dat er zonder dat doordenken 

geen goede praktijk kan zijn. Teveel bezig met onderwijs en te weinig met onderzoek en 

vergeten dat er zonder wetenschappelijk onderzoek niets te onderwijzen valt. 

 

Daarom zou het goed zijn dat een RvT meer wetenschappers bevat, en dat er naast het 

curatorium een wetenschappelijk Raad van Advies zou zijn. 

 

En voordat iemand zegt dat we niet te wetenschappelijk moeten zijn, verwijs ik graag naar 

wat kerkvaders en reformatoren hierover zeiden. De Reformatie begon aan een universiteit 

en niet via een kerkelijke vergadering. En wie toch liever leeft bij wat puriteinen zeggen 

verwijs ik graag naar Voetius en Jonathan Edwards. 

 

Bij hen vinden we trouwens ook de verbinding van wetenschap en vroomheid want dat 

laatste blijft kenmerk van gezonde gereformeerde theologie en van een gezonde 

gereformeerde theologische universiteit.  

 

Geve de HERE ons in dit komende jaar vreugde en wijsheid, gezondheid en toewijding. 

Moge de Koning der Kerk de TUA tot zegen van kerk, wetenschap en wereld stellen.  

 

 


