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s t e ph a n  va n  e r p & h a r m g or is

De theologie gevierendeeld
Inleiding

Katholieke theologie aan de Nederlandse universiteiten: 
voor sommigen is het vloeken in de kerk – of in de acade-
mie – en anderen vinden dat het vanzelfsprekend is of zou 
moeten zijn. Waar iedereen het wel over eens is, is dat de 
beoefening van universitaire katholieke theologie sterk 
aan het veranderen is. Vóór 1968 werd in Nederland alleen 
theologie op academisch niveau bedreven aan de theologi-
sche faculteit van wat toen nog de Katholieke Universiteit 
Nijmegen heette.1 Voor het overige hadden de bisdommen 
en kloostercongregaties hun eigen seminaries, die alleen 
bedoeld waren voor de vorming van seculiere en regulie-
re clerus. Aangemoedigd door de vernieuwingen van het 
Tweede Vaticaanse Concilie besloten de Nederlandse bis-
schoppen en oversten om de seminaries te sluiten en zoge-
heten kiwto’s, Katholieke Instellingen van Wetenschap-
pelijk Theologisch Onderwijs, op te richten in Amster-
dam, Utrecht, Heerlen, Eindhoven en Tilburg. Daarnaast 
bleef de faculteit in Nijmegen bestaan, die in die tijd een 
grote internationale reputatie verwierf door theologen als 
Edward Schillebeeckx en Piet Schoonenberg.

Sinds eind jaren zestig zijn de omstandigheden ingrij-
pend veranderd. Enerzijds gingen veel meer vrouwen theo- 
logie studeren, nam het aantal priesterroepingen af en 
kwamen meer kerkelijke en maatschappelijke functies be-
schikbaar voor lekentheologen. Anderzijds daalde ook het 
aantal studenten in de loop der jaren sterk en werden ver-
schillende kiwto’s gesloten of ze fuseerden. Anno 2012 
zijn er nog maar twee instellingen voor katholieke theo-
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logie over: de School of Catholic Theology van Tilburg 
University en de Faculteit der Theologie van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Maar de katholieke theologiebe-
oefening is vandaag de dag ook aan andere krachten on-
derhevig.

De terugloop in de studentenaantallen aan de theologi-
sche faculteiten is een belangrijke aanleiding geweest om 
te fuseren met faculteiten geesteswetenschappen. In veel 
gevallen leidde dat tot de marginalisering van de theologie 
en een minimalisering van het theologisch curriculum, 
maar ook tot een debat over de wetenschappelijkheid van 
de theologie. Ook de financiering van het theologische on-
derzoek kwam onder druk te staan. In een seculiere cul-
tuur is het moeilijker om het maatschappelijk belang van 
theologisch onderzoek te verantwoorden. Door de veran-
derende wetenschappelijke opvattingen en eisen is de theo-
logie verder in het defensief geraakt. De schaalverkleining 
die van deze ontwikkelingen het gevolg is geweest, en dat 
in een academische omgeving die zelf ook sterk aan veran-
dering onderhevig is, heeft tot op heden niet geleid tot een 
nieuw elan in de theologie. Integendeel, de theologiebeoe-
fening in Nederland heeft moeite het hoofd boven water 
te houden.

Aanleiding genoeg om te analyseren wat er aan de hand 
is en welke mogelijkheden de theologie heeft om uit de 
huidige, benarde situatie te komen. Het bestuur van de 
Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap 
heeft vier spanningsvelden onderscheiden die bepalend 
lijken te zijn voor de huidige theologiebeoefening: 1. de re-
latie van de theologie tot de geesteswetenschappen; 2. de 
plaats van de dogmatiek in het theologisch curriculum; 3. 
het beeld van de theologie in de media; en 4. de aansluiting 
van de opleidingen bij de beroepsmarkt van de zorg. Aan 
elk van deze thema’s is in de jaren 2010 tot 2012 een stu-
diemiddag gewijd waarbij telkens twee theologen hun visie 
op het betreffende thema gaven: Adelbert Denaux en Wil-
lem Frijhoff over de geesteswetenschappen, Herwi Rik-
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hof en Stephan van Erp over de dogmatiek, Leo Fijen en 
Hans Geybels over de media, en Frans Vosman en Christa 
Anbeek over de geestelijke verzorging. Hun bijdragen zijn 
verzameld in deze bundel.

1.  Theologie en geesteswetenschappen:  
tussen geloof en cultuur. 

Aan veel Nederlandse universiteiten zijn of worden facul-
teiten geesteswetenschappen opgericht waarbinnen, naast 
letteren en wijsbegeerte, ook theologie en religiestudies 
zijn ondergebracht. Wat zijn de inhoudelijke gevolgen 
en vooronderstellingen van deze bestuurlijke beleids-
beslissingen? Er zijn principiële cultuurfilosofische en 
wetenschaps filosofische vragen bij de tweedeling tussen 
natuur- en geesteswetenschappen (en eventueel gedrags-
wetenschappen). Is theologie een geesteswetenschap? 
Wordt de klassieke aansluiting van de katholieke theologie 
bij de filosofie ingeruild voor een aansluiting bij literatuur-
wetenschappen? 

Maar er zijn ook praktische vragen. Welke bedreigin-
gen creëert de integratie van theologie in geestesweten-
schappen? Heeft dit een ‘verdamping’ van de theologische  
faculteit tot gevolg en een fragmentarisering van het theo-
logisch curriculum? En welke nieuwe kansen biedt het: 
breder publiek, interdisciplinaire samenwerking, grotere 
relevantie? Wat zijn de gevolgen voor de eindtermen van 
de studie theologie en voor de beroepsperspectieven? Wil-
lem Frijhoff en Adelbert Denaux gaan in hun bijdragen in 
op deze vragen.

Willem Frijhoff is emeritus hoogleraar vroege moderne 
geschiedenis aan de vu  Amsterdam en gasthoogleraar cul-
tuur en religie van de faculteit der letteren aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij was betrokken bij verkennin-
gen voor de oprichting van een geesteswetenschappelijke 
faculteit in Nijmegen. Anders dan Denaux, benadrukt Frij-
hoff minder het onderscheid met de natuurwetenschappen 
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en meer dat met de andere geesteswetenschappen. Hij doet 
dat door te wijzen op: 1. het belang van de theologiestudie 
als opleiding voor een concreet, kerkelijk beroep en 2. het 
onderscheid met religiewetenschappen. Met betrekking 
tot het eerste punt kan integratie in een geestesweten-
schappelijke faculteit de kerkelijke beroepsuitoefening 
wetenschappelijker maken, terwijl omgekeerd theologie 
aan de andere geesteswetenschappen hun maatschappe-
lijke betrokkenheid duidelijker kan maken. Wat het tweede 
betreft, stelt Frijhoff dat het object van de theologie God 
en het waarheidsspreken over God is, terwijl religieweten-
schappen religie als culturele praktijk bestudeert.

Adelbert Denaux was tot 2013 decaan van de Faculteit 
Katholieke Theologie van Tilburg University. Dit is een  
faculteit waarvoor integratie binnen een geestesweten-
schappelijke faculteit niet aan de orde is gezien de bijzon-
dere canonieke erkenning door Rome. Denaux wijst op 
het gebrek aan wetenschapsfilosofische en methodische 
helderheid rond het begrip ‘geesteswetenschappen’, dat 
de filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) onderscheidde van 
het begrip ‘natuurwetenschappen’. ‘Geesteswetenschap-
pelijk’ omvat in ieder geval twee elementen: erkenning van 
de niet-reduceerbare eigenheid van de menselijke geest en 
een hermeneutische benadering. Theologie heeft ook deze 
twee elementen en is in zoverre een geesteswetenschap. 
Maar de theologie herinnert de geesteswetenschappen ook 
aan de onontkoombaarheid van de waarheidsvraag en van 
de concretisering daarvan in de zinvraag. Tot slot noemt 
Denaux dat in de bestuurlijke praktijk de schaalvergro-
ting van geesteswetenschappelijke faculteiten niet lijkt te 
worden bepaald door geesteswetenschappelijke motieven, 
maar door de idee dat onderwijs en onderzoek kwantifi-
ceerbaar en economisch rendabel moeten zijn. 
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2. Theologie en dogmatiek: tussen catechese en kritiek

De centrale plaats die de dogmatiek vroeger had in het cur-
riculum van de theologiestudie lijkt veelal te zijn verdwe-
nen en de dogmatiek lijkt gemarginaliseerd. Betekent dit 
dat de theologiestudie haar focus, hart, zwaartepunt en sa-
menbindende element heeft verloren? Is het een verzame-
ling losse vakken geworden, waarvan studenten, docenten 
en onderzoekers niet meer weten wat die met elkaar te ma-
ken hebben? Zorgt het gebrek aan inhoudelijke samenhang 
ervoor dat de theologie ‘verdampt’ wanneer ze moet inte-
greren in een faculteit geesteswetenschappen? Of heeft de 
theologie – in ieder geval voor studenten – een ander hart 
gekregen? Bijvoorbeeld de praktische theologie, mede met 
het oog op een toekomstige beroepskeuze? Of voor stu-
denten zonder een duidelijk beroepsperspectief misschien 
spiritualiteitsstudie? Maar kunnen pastoraat en spirituali-
teit wel zonder dogmatiek? Ten slotte zijn er vragen rond 
het vak zelf. Hoe verstaan we ‘systematische theologie’ en 
de verhouding tussen vakken als ‘fundamentele theologie’, 
‘dogmatiek’, ‘moraaltheologie’ en ‘spiritualiteit’? Is dog-
matiek meer dan catechese of uitleg en verdediging van 
de uitspraken van het leergezag? Kan, aan de andere kant, 
dogmatiek alleen bestaan in de kritiek op de kerkelijke leer? 
Op deze vragen wordt ingegaan door Herwi Rikhof en 
Stephan van Erp. 

Stephan van Erp is universitair docent systematische 
theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
gaat dieper in op de verhouding tussen dogmatiek en fun-
damentele theologie. Onder invloed van het verlichtings-
denken ontwikkelde de fundamentele theologie zich als 
de wetenschappelijke verantwoording van het geloof voor 
het forum van de rede, zodat de dogmatiek dat niet meer 
hoefde te doen. De fundamentele theologie was ook de 
discipline waarin het gesprek aangegaan werd met de cul-
tuur. Zo werd de fundamentele theologie beschouwd als 
de theologische communicatie met de buitenwereld, ter-
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wijl de dogmatiek werd beschouwd als een discipline voor 
de kerk. Van Erp pleit voor een omkering van de volgorde: 
de fundamentaaltheologie is hooguit een reflectie achteraf 
op de wetenschappelijkheid van de dogmatiek. Verder gaat 
Van Erp in op de dialogische verhouding van de dogmatiek 
met de geesteswetenschappen en met de seculiere cultuur. 
Het hoort tot de bijzondere taken van de dogmatiek om in 
veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke con-
texten de waarheidsvraag te blijven stellen.

Herwi Rikhof is sinds 2011 emeritus hoogleraar syste-
matische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie 
van Tilburg University. In zijn bijdrage maakt hij een bewe-
ging van binnen naar buiten. Hij begint bij de inhoudelijke 
gelaagdheid binnen de dogmatiek zelf. Binnen de klassieke 
traktaten van de dogmatiek brengt hij een fundamentele 
ordening aan tussen 1. heilshistorische traktaten zoals 
soteriologie en de genadeleer, 2. scheppingstheologie en 
eschatologie, die de eigen-aardigheid van Gods handelen 
in de heilsgeschiedenis expliciteren en 3. de leer over de 
(immanente en economische) triniteit, waarin het om God 
zelf gaat. Daarna gaat Rikhof in op de relatie met de ande-
re onderdelen van de systematische theologie, namelijk de 
fundamentele theologie, en vooral de apologetiek, de mo-
raaltheologie en de spiritualiteit. Hij laat zien hoe dogma-
tiek in al deze vakgebieden is ‘ingebakken’. Ten derde wijst 
Rikhof op het theologische element in andere disciplines. 
Bijbelwetenschappen zou ook weer ruimte aan theologi-
sche exegese moeten geven en praktische theologie moet 
de theologische visie op de kerk van het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) incorporeren. Het laatste punt is de 
verhouding tot het leergezag, die inherent is aan de dog-
matiek als kerkelijke theologie. Rikhof pleit ervoor dat de 
dogmatiek de ‘gevaarlijke’ herinnering aan het Tweede  
Vaticaans Concilie levend houdt. 
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3. Theologie en media: tussen mening en misverstand

Kerk, godsdienst en theologie vormen dankbare onder-
werpen voor de hedendaagse media. Maar het zijn vaak 
vooral de schandalen en de rechtszaken die de aanleiding 
vormen, variërend van hoofddoekjes op een katholieke 
school, de Williamson-affaire, en natuurlijk het seksueel 
misbruik door priesters en religieuzen. Welk beeld ont-
staat hierdoor van kerk en van geloof? Wat is de invloed 
van de berichtgeving over de islam op de beeldvorming van 
godsdienst in het algemeen? Kunnen of moeten theologen, 
juist als academici, een eigen rol spelen bij het maken en 
veranderen van de gangbare beelden?

Hans Geybels is gasthoogleraar pastoraaltheologie aan 
de Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd op het 
gebied van kerk en media, en ook oud-woordvoerder van 
kardinaal Danneels. Hij pleit voor een dienst van de theo-
logen aan een vernieuwing van het spreken door het leer-
gezag. Hij signaleert een aantal tekortkomingen in de com-
municatie door kerkelijke leiders. Die is te defensief en re-
actief, onderscheidt niet tussen verschillende doelgroepen, 
presenteert zich te massief met een ‘alles of niets’-houding 
en biedt inhoudelijk geen interessante gedachten aan de 
samenleving. Voor de interne crisis heeft de kerk geen op-
lossing of zoekt die vergeefs in oude vormen van liturgisch 
ritualisme en moreel wetticisme. Als remedie roept Gey-
bels op tot een terugkeer naar het evangelie. Volgens hem 
moeten we concrete lessen trekken uit Jezus’ optreden. 
Jezus is niet reactief of moraliserend, maar verkondigt de 
blijde boodschap. Jezus spreekt gedifferentieerd tot zijn 
publiek: anders tegen zijn intimi dan tegen zijn volgelin-
gen, de massa of zijn tegenstanders. De inhoud van wat hij 
zegt is authentiek en getuigend, en zo moet de kerk ook nu 
weer leren spreken. 

Leo Fijen is presentator en hoofd van de rkk-zendtijd-
afdeling. In zijn qua omvang korte bijdrage gaat hij in op de 
rol van de academische theologen in de media, of eerder: op 

Stephan van Erp en Harm Goris (red.), De theologie gevierendeeld. 
Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland 

Valkhof Pers, Nijmegen 2013 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.1) 



14

de afwezigheid van die rol. In vergelijking met het Vlaan-
deren van Geybels is de kerk in Nederland, en daarmee 
ook de theologie, nog veel verder gemarginaliseerd. Niet-
temin slagen theologen als Erik Borgman, Antoine Bodar, 
Roderick Vonhögen en enkele anderen er wel in van zich 
te laten horen voor een wat beperkter publiek. Die theo-
logische stemmen moeten we blijven koesteren. Bij ‘Pauw 
en Witteman’ of ‘De Wereld Draait Door’ komen mensen 
als Antoine Bodar, Roderick Vonhögen en Mariska Orban 
(hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad), maar geen on-
derzoekers van de theologische faculteiten. Volgens Fijen 
kan een (informeel) netwerk van theologen helpen om ef-
fectiever present te komen in de media. Inhoudelijke steun 
van het episcopaat is daarbij cruciaal.

4.  Theologie en de markt van zorg: tussen vraag  
en aanbod

De drie belangrijkste beroepsvelden waarin afgestudeerde 
theologen werkzaam worden, zijn het parochiepastoraat, 
het onderwijs en de geestelijke verzorging. Op het laatste 
terrein vinden op dit moment relatief de meeste verande-
ringen en inhoudelijke vernieuwingen plaats. De laatste 
twee bijdragen gaan in op de vraag of de academische theo-
logieopleidingen aansluiten bij de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt van de geestelijke verzorging. Past het cur-
riculum inhoudelijk bij de eisen van het beroep? Is een 
driejarige ma-opleiding noodzakelijk of kan een eenjarige 
opleiding volstaan? Studenten lijken steeds meer gericht 
te zijn op de beroepspraktijk, zeker na het ba, en minder 
op algemeen-intellectuele en wetenschappelijke vorming. 
Moeten de opleidingen meegaan met deze tendens?

Frans Vosman, hoogleraar zorgethiek aan Tilburg Uni-
versity en aan de Universiteit voor Humanistiek, geeft in 
zijn bijdrage een indringende analyse van de snelle veran-
deringen rond de geestelijke verzorging: van het beroep, de 
beroepsbeoefenaren, de beroepsomgeving en de opleidin-
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gen. Dit doet hij tegen de achtergrond van de laatmoderne 
context waarin het marktdenken steeds dominanter wordt. 
Hij betoogt dat het herhalen van oude, maar nog steeds 
dominante discussies over (kerkelijke) identiteit, ambte-
lijkheid en wettelijke verplichtingen van de overheid, en 
van de concepten van geestelijke verzorging als ‘vrijplaats’ 
of ‘expertise in zingeving’ geen adequaat antwoord meer 
geven op de fundamentele vragen die de nieuwe context 
oproept. De instituties zelf, zoals de zorg, de krijgsmacht 
en justitie, worden vanuit de markt, gevolgd door de po-
litiek, geconfronteerd met nieuwe vragen naar hun legiti-
miteit. De klassieke, moderne antwoorden voldoen niet 
meer. Hier ziet Vosman een belangrijke taak voor de toe-
komstige geestelijk verzorger. Hij of zij kan als ‘pionier’ 
of ‘verspieder’, die heel dicht bij het concrete werk zit en 
daarvan langdurige en ‘trage’ ervaring opdoet, helpen 
bij het opnieuw verwoorden van wat de kern is van zorg, 
vrijheidsverdediging en rechtsvinding, en wel in termen 
die verstaanbaar zijn voor de instituties zelf en voor allen 
die daarbij betrokken zijn. De nieuwe taak vraagt wel om 
grondige organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in 
de opleidingen tot geestelijke verzorging.

Christa Anbeek, hoofddocent bestaansfilosofie aan 
de Universiteit voor Humanistiek, en haar collega’s Jaap 
Schuurmans en Ger Palmboom bepleiten een integratie 
van de geestelijke verzorging in de eerstelijns gezond-
heidszorg. Ze bespreken een recente dubbele pilot study in 
Nijmegen, Zwolle en Arnhem waarin geestelijk verzorgers 
of zingevingsconsulenten samenwerkten in teamverband 
met huisartsen in de begeleiding van (terminale) patiën-
ten, hun naasten en mantelzorgers. De projecten worden 
gemonitord vanuit de Universiteit voor Humanistiek. In 
contrast met Vosman, die opriep tot een ont-privatisering 
van existentiële levensvragen, benadrukt Anbeek wel de 
rol van de geestelijk verzorger bij de persoonlijke bege-
leiding in het omgaan met individuele zingevingsvragen. 
Dit verschil laat zich deels verklaren uit het verschil in de 
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werkcontext (grote instituties bij Vosman en kleine huis-
artsenpraktijken bij Anbeek), maar heeft ook van doen met 
de fundamentele kritiek van Vosman op de laatmoderne 
cultuur van het allesdoordringende marktdenken. 

De acht bijdragen in deze bundel bieden een aantal funda-
mentele analyses van en perspectieven op de structurele 
vormgeving van de rooms-katholieke theologiestudie in 
Nederland en haar bredere institutionele en maatschappe-
lijke context. Ze zijn natuurlijk niet uitputtend, maar geven 
wel belangrijke aanzetten en concrete voorstellen voor de 
hervorming en vernieuwing van deze theologiebeoefening 
in Nederland. Theologia est semper reformanda, wil ze le-
vend en vruchtbaar blijven. Moge deze bundel daarbij van 
dienst zijn. 

noten
1  Zie voor meer informatie: L. Winkeler, ‘“Van Smits  

tot Smits”. Rooms-katholieke theologieopleidingen  
in Nederland sinds 1964’, Documentatieblad voor de  
Nederlands Kerkgeschiedenis na 1800 24 (2001), 59-67; 
J.Y.H.A. Jacobs, Werken in een dwarsverband. Een portret  
van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen,  
Nijmegen: Valkhof Pers 2010, 115-129, 189-199, 266-277, 
327-335.
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