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Verslag van het Remonstrants Seminarium over de periode  
1 maart 2014 - 1 maart 2015  
 
 
Inleiding  

Het Seminarium heeft in het afgelopen jaar zijn positie binnen de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit 

geconsolideerd. Intern hebben er enige veranderingen plaatsgevonden. Belangrijk is de oprichting van het Arminius Instituut, 

een zelfstandig onderdeel van het Seminarium, onder leiding van de per 1 september nieuw benoemde directeur dr. Bert 

Dicou. 

 

Staf  

De wetenschappelijke staf werd gevormd door prof. dr. Christa Anbeek (0,5 FTE, vanaf 1 april 0,2FTE) en dr. Tjaard 

Barnard (0,5 FTE). Afscheid is op 1 april genomen van Mariëtte Goudzwaard. Met grote toewijding werkte zij voor onze 

opleiding. In de praktijk was er echter te weinig secretariaatswerk. Per  1 september is Bert Dicou, voor een periode van twee 

jaren, aangesteld als directeur van het Arminius Instituut. Drs. Elza Kuyk (0,3 FTE) werkt als wetenschappelijk coördinator, 

haar aanstelling is  verlengd tot september 2016. Carolien Sieverink MA was tot 1 augustus voor 0,3 FTE student-assistent. 

Zij is per 1 november voor 0,2 FTE aangesteld op een promotieplek. Op urenbasis werkt Vera Kok, werkzaam bij het 

Doopsgezind Seminarie en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor het Remonstrants Seminarium. Vanaf 1 april werkt 

Christa Anbeek voor 0,3 FTE bij het Landelijk Bureau. Daar is zij verantwoordelijk voor de theologische doordenking van 

het nieuwe beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap. Voor de overblijvende 0,2 FTE blijft zij beschikbaar voor het 

Seminarium. 

 

Curatoren 

In het gehele verslagjaar waren de volgende personen curator: ds. Greteke de Vries (voorzitter), prof. dr. Joan Muysken 

(penningmeester), prof. dr. Wibren van der Burg, dr. Antje van der Hoek en drs. Betty Wymenga. De rector is secretaris van 

het college van curatoren. Als studentenvertegenwoordiger functioneerde Leonie van Staveren. 

 

Studenten  

Als studenten waren de volgende personen verbonden aan de opleiding. Tussen haakjes wordt vermeld in welke fase van de 

studie zij zich bevinden.  

 drs. Aviva Boissevain (zij bereidt zich voor op het proponentsexamen)  

 dr. Petra Galama (zij bereidt zich voor op het proponentsexamen)  

 drs. Sonja Kuip is toegelaten is toegelaten tot het Seminarium. Zij zal het masterplustraject volgen. 

 drs. Evelijne Swinkels-Braaksma (heeft op 17 mei het proponentsexamen afgelegd)  

 Leonie van Staveren (zij is bezig met het tweede jaar van de masteropleiding aan de VU)  

 

Plek binnen de VU  

Het Remonstrants Seminarium heeft een vanzelfsprekende plek verworven binnen de faculteit. Beide docenten zijn betrokken 

geweest bij promotiecommissies. Binnen de vakgebieden waarin zij werken en op verschillende bestuurlijke plekken leveren 

zij hun bijdrage.  

Met de collega’s van het doopsgezind seminarie wordt gepoogd tot een grotere samenwerking te komen. In november heeft 

een gezamenlijke studiedag plaatsgevonden over liturgiek voor studenten en pas afgestudeerden van beide opleidingen. 

 

Nieuwe studieroute 

Veel tijd is het afgelopen jaar gaan zitten in het overdenken en het uitwerken van een nieuwe studieroute. De klassieke 

theologische studie, drie jaar bachelor en drie jaar master, als voorbereiding op een predikantschap, laat zich niet kenmerken 

door een grote toestroom van studenten. Slechts bij de collega’s van het Hersteld Hervormd Seminarie is deze studie nog een 
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vanzelfsprekende route. Alle andere seminaria, waaronder de remonstrantse opleiding, moeten op een andere manier op zoek 

naar studenten. Het Remonstrants Seminarium heeft van de nood een deugd gemaakt. Een nieuwe studievariant is in het 

leven geroepen voor mensen die al wetenschappelijk zijn gevormd. Wie een eerder (niet theologisch) academisch examen (op 

het niveau van het oude doctoraal, een WO master of een doctoraat) heeft afgelegd, kan nu na een eenjarige master theologie 

in een eenjarige opleiding aan het Seminarium predikant worden. Deze opleiding, zo is de stellige overtuiging van de staf en 

het curatorium, biedt een verantwoorde toegang tot het predikantschap, waarbij de eisen niet lager zijn geworden, maar wel 

anders en meer aan de tijd aangepast. 

 

Onderwijs  

In de verslagperiode bepaalde het onderwijs zich hoofdzakelijk bij de individuele begeleiding van de studenten. Zo zijn er 

tentamens afgenomen en is het werk aan scripties begeleid. Petra Galama heeft met groot succes haar proefpreek gehouden in 

het ziekenhuis waar zij als geestelijk verzorger werkzaam is. Evelijne Swinkels schreef haar scriptie over duurzame 

inzetbaarheid van predikanten. 

 

Nascholing  

Sinds enige jaren behoort bij de taken van het Seminarium om samen met het Convent van predikanten enige na- en 

bijscholing aan te bieden aan de dienstdoende predikanten. In dit verslagjaar kon voor het eerst aan de Vrije Universiteit een 

uitgewogen programma worden aangeboden waarin naast activiteiten van predikanten voor predikanten ook deskundigen van 

buiten werden ingehuurd. Elza Kuyk heeft hierin een belangrijke rol. Het programma van de nascholing loopt evenwijdig aan 

het collegejaar. Wel kan nu al geconstateerd worden dat de predikanten gemiddeld meer nascholing volgen dan zij volgens de 

traktementsregeling verplicht zijn. Incidenteel schuiven ook doopsgezinde collega’s aan bij de nascholingsactiviteiten. 

 

Studieverloven  

In het verslagjaar is het werk aan het stroomlijnen van de begeleiding bij studieverloven voortgezet. Al in een  vroeg stadium 

wordt geïnventariseerd welke predikanten een studieverlof zullen hebben. Op deze manier kan al van te voren meer focus 

worden aangebracht. Het is te vroeg om al over resultaten te spreken, maar naar verwachting zal dit de predikanten en de 

Broederschap ten goede komen. De inzet is om het studieverlof sterker te richten op de verwachte  output door de 

doelstelling ervan duidelijker aan de orde te stellen in de beginfase. 

 

Bestuurlijk werk binnen het kerkgenootschap  

De rector en de hoogleraar zijn adviseur van de Commissie tot de Zaken, waarbij in elk geval de rector probeert alle 

vergaderingen bij te wonen. De hoogleraar is voorzitter van de theologische commissie en is betrokken bij de werkgroep 

beleid. De rector is voorzitter van de Taakgroep voor het remonstrantse erfgoed, lid van de landelijke liturgiecommissie en 

adviseur van de juridische adviesraad.  

 

Arminius Instituut  

Voorjaar 2014 werd de interne discussie in het College van Curatoren en het Remonstrants Seminarium over de 

voorbereiding van het Arminius Instituut afgerond. Besloten werd dat de plannen vanaf 1 september 2014 zouden worden 

uitgevoerd. Voor de uitvoering werd Bert Dicou gepolst en bereid gevonden. De Algemene Vergadering van de 

Remonstranten gaf goedkeuring. Dicou werd per 1 september, voor de duur van twee jaar, aangesteld als directeur van het 

nieuwe Instituut. Wetenschappelijk coördinator van het Seminarium Elza Kuyk zou zich vanaf die datum naast haar 

gebruikelijke taken voor het Seminarium ook met het Arminius Instituut bezighouden. 

Onder leiding van dit tweetal (en in samenspraak met het Curatorium) kreeg het Instituut gedurende het najaar gestalte. Het 

Instituut definieerde zichzelf als “Remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving” en als 

“wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de 

kerk en de samenleving”. Als zodanig presenteerde het zich aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU, aan het Convent van 

remonstrantse predikanten, en aan de Remonstrantse Broederschap als geheel. 

De staf van het Instituut vond het wenselijk, overeenkomstig de eerder bepaalde uitgangspunten, te streven naar maximale 

betrokkenheid van de remonstrantse theologen in het land. Hiertoe werd door middel van een enquête (september 2014) 
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geïnventariseerd welke expertise er aanwezig was waar het Instituut gebruik van zou kunnen maken, welke aanbodsvragen er 

leefden bij deze doelgroep, en hoe groot de bereidheid was te participeren aan dit nieuwe initiatief. Er was een verheugend 

grote respons, en de reacties waren gemiddeld genomen positief. In vervolg op de enquête zijn in de loop van het najaar 

verschillende gesprekken met studieus ingestelde remonstrantse theologen gevoerd. 

In een tweetal notities zette de directeur uiteen hoe naar zijn inzicht het Instituut qua structuur en qua inhoud 

(onderzoeksprojecten) ingericht zou kunnen worden. Deze notities verwierven de goedkeuring van het Curatorium, waarna 

met het inrichten aangevangen kon worden. 

De twee focuslijnen van het Instituut, beide samenhangend met de specialisaties van de beide docenten  Christa Anbeek en 

Tjaard Barnard, werden uitgewerkt in een achttal onderzoeksprojecten. Van deze acht zijn er twee die onder speciale 

verantwoordelijkheid van één persoon staan (in overleg met de directeur van het Instituut): ‘Verdraagzaamheid’ wordt 

aangestuurd door Kuyk, ‘Unitarisme’ door drs. Tina Geels (meer informatie: zie www.arminiusinstituut.nl, ‘Projecten’). 

 

Afgezien van de feitelijke locatie van het Arminius Instituut aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU diende er op zo kort 

mogelijke termijn een online locatie te komen. Door de voortreffelijke assistentie van webdeveloper Marc Ypes kon er 

inderdaad al in december een website gepresenteerd worden, www.arminiusinstituut.nl. De site toont nieuwsitems en 

achtergronden. Op een personen-pagina wordt remonstrantse expertise in beeld gebracht. De onderzoeksprojecten worden 

benoemd. Komende activiteiten worden aangekondigd. Er zijn speciaal voor de site geschreven artikelen te vinden, en (delen 

van) eerder door remonstranten geschreven artikelen en boeken. Behalve met een eigen website, presenteert het Instituut zich 

online via Facebook. Verder is er een digitale Nieuwsbrief voor abonnees ingesteld. 

 

De doelgroep van remonstrantse theologen is als zodanig erg klein en niet iedere predikant heeft vanzelfsprekend 

wetenschappelijke vaardigheden of interesse. Daarom, maar zeker ook omdat het heel vruchtbaar kan zijn met anderen samen 

te werken, is een belangrijk uitgangspunt voor het Instituut  te streven naar allianties en vormen van 

gelegenheidssamenwerking. Hiertoe zijn contacten gelegd en gesprekken gevoerd met personen betrokken bij PThU, 

Doopsgezind Seminarie, Vereniging Vrijzinnige Protestanten en Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB). 

Binnen de Remonstranten is er overleg geweest met de Taakgroep Theologie (waarvan de directeur tot januari 2015 

voorzitter was), het Landelijk Bureau, het moderamen van het Convent van predikanten. 

In het Amsterdamse zijn er contacten gelegd met het studentenwerk op de VU (NewConnective) en met de 

kerkvernieuwingsbeweging die uitgaat van de communautaire gemeenschappen zoals Oudezijds100.  

Als zelfstandig onderdeel van het Seminarium is het Arminius Instituut ten nauwste daarmee verbonden en kan er snel 

geschakeld worden tussen de diverse medewerkers.  

Een  deel van het reeds geplande nascholingsaanbod van het Seminarium is gaandeweg via de website van het Arminius 

Insituut en vermeldingen op Facebook opengesteld voor een breder publiek. 

 

Internationaal zijn er enkele eerste stappen gezet. Drs. Lense Lijzen heeft contacten met arminianisme-onderzoekers in 

Frankrijk en Italië, focus verlichtingstijd, en heeft zich bereid verklaard te willen werken aan een netwerk dat hierop gericht 

is. Er zijn contacten met de Amerikaanse Arminius-onderzoekers dr. Stephen Gunter en dr. Keith Stanglin, die beiden 

inmiddels op de Personen-pagina van de website zijn opgenomen. Drs. Geels is thuis in het internationale unitarisme, met 

name Roemenië en de VS. Bert Dicou bereidt een partnership met Sarum College voor, de werkplek van collega dr. Anne 

Claar Thomasson-Rosingh (vice principal STETS). 

 

Op 10 maart 2015 begon een driedaagse conferentie over “kostbare tolerantie” in Yogyakarta, Indonesië met wetenschappers 

en deskundigen uit het werkveld, met focus op  de relatie tussen moslims en christenen. Elza Kuyk was een van de gasten op 

de islamitische universiteit Sunan Kalijaga waar diverse Indonesische en Nederlandse partners van het Nederlands-

Indonesische Consortium voor Moslim-Christen Relaties zich presenteerden met papers over het onderwerp. 

De conferentie gaf een panel aan de begin gelegenheid om de verwachtingen vanuit de eigen context te benoemen.  Elza 

Kuyk heeft daar vanuit het Arminius Instituut een bijdrage aan geleverd. Haar presentatie vanuit het Arminius Instituut is op 

de website te zien. In het aprilnummer van AdRem verschijnt een artikel hierover. 

 

http://www.arminiusinstituut.nl/
http://www.arminiusinstituut.nl/
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De voornaamste opdracht voor het Instituut in deze periode was het opstellen van een programma-aanbod voor 2015. Dit is 

gelukt.  

Met een Studiedag op 26 januari werd de aftrap gegeven. Een geslaagde en feestelijke dag, waar remonstrantse en andere 

theologen hun licht lieten schijnen op vragen rond de eigenheid van de remonstrantse theologie en mogelijkheden voor het 

remonstrantse kerk-zijn. Er kwamen thema’s aan de orde die zonder twijfel zullen terugkeren in volgende activiteiten van het 

Instituut. 

Door een grote inspanning van de organisatoren in samenwerking met het Landelijke Bureau en de vaste vormgevers van de 

Remonstranten (Ontwerpkantoor Specht Vonk), kon al begin maart een fraai boekje verschijnen waarin de lezingen van de 

Startdag in bewerkte vorm waren opgenomen ('Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit'). 

Al spoedig na de Startdag, op 12 februari, volgde  een studiemiddag over de Synode van Dordt, de rol van de remonstranten 

daarbij en het Acta-project, ingeleid door drs. Liesbeth Orthel en drs. Marthe de Vries. 

 

Onderzoek  

Last but not least wordt in dit verslag melding gemaakt van het wetenschappelijke onderzoek dat door de wetenschappelijke 

staf wordt verricht. Hieronder volgt de lijst van publicaties. De vele praktische en  

organisatorische activiteiten, hierboven beschreven, maakten dat de staf minder aan onderzoek toekwam dan bij vergelijkbare 

aanstellingen bij academische instellingen verwacht mag worden. Hoewel wellicht kenmerkend voor de positie aan een 

instelling die kerkelijke ambtsdragers opleidt, toch een punt van aandacht. In het verslagjaar zijn de volgende publicaties 

verschenen:  

 

 

Maatschappelijke presentie  

Christa Anbeek hield ongeveer 25 lezingen, binnen en buiten de Remonstrantse Broederschap. Tjaard Barnard sprak bij de 

aanbieding van de eerste band van de wetenschappelijke editie van de Acta van de synode van Dordrecht in Emden. Namens 

de Remonstrantse Broederschap sprak hij een voorbereidingscommissie van de Leuenberger Kondordie toe, die een paar 

dagen in Mennorode vergaderde. Het werk van de hoogleraar heeft, zoals afgesproken, een focus naar buiten, terwijl de 

rector vooral binnen de Remonstrantse Broederschap en anderszins binnenkerkelijk werkt. 

 

Publicaties 

 

Christa Anbeek 

 

Anbeek, C.W., Palmboom, G. & Schuurmans, J. (2014). De levensbeschouwelijke professional in transitie. Handelingen. 

Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschappen, 2014 (3), 5-19. 

 

Anbeek, C.W. (2014). Een pelgrimstocht naar de toekomst (Goddeeltjes). Zoetermeer: Meinema. 

Anbeek, C.W. (2014).  “Remonstranten: geloof begint bij jou” in: Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun 

identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015, onder redactie van Bert Dicou en 

Elza Kuyk, Arminiusreeks no. 1, uitgegeven door Arminius Instituut en Remonstranten, Utrecht 2015 

 

Publicaties 2015 (work in progress - ingestuurd) 

Anbeek, C.W. (2015). Delivered unto the Heathens? The Urgency of a Multi-Religious Experiental 

Theology of Vulnerable life. Studies in interreligious dialogue. 

Wojtkowiak, J. & Anbeek, C.W. (2015). Counter-narratives on good dying in the western context. Death Studies. 

Tjaard Barnard 

‘De Remonstrantse Broederschap. Wat zij is en wat zij wil’ in: Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten  

en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 januari 2015, onder  

redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks no. 1, uitgegeven door Arminius Instituut en 

Remonstranten, Utrecht 2015 



5 
 

Bert Dicou 

Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit, verslag van de eerste studiedag van het Arminius Instituut op 26 

januari 2015, onder redactie van Bert Dicou en Elza Kuyk, Arminiusreeks no. 1, uitgegeven door Arminius Instituut en 

Remonstranten, Utrecht 2015 

Goddeeltjes, onder redactie van Bert Dicou, boekendoosje met zes boeken geschreven door resp. Christiane Berkvens-

Stevelinck, Foeke Knoppers, Bert Dicou, Koen Holtzapffel, Peter Nissen, Christa Anbeek, Zoetermeer 2014 

Jezus, boek in boekendoosje Goddeeltjes, Zoetermeer 2014 

“Ik vrees mijn tweelingbroer”, in: Schrift 271 (46/2), april 2014, Obadja en het verraad van Esau, 56-62. 

 

Tjaard Barnard (rector) en Bert Dicou (directeur Arminius Instituut) 

Amsterdam, maart 2015 


