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Het is een bijzonder moment hier te zijn en wat te zeggen.  
Namens en vanuit het Seminarium van de Bond van VEG in Nederland. Wij zijn hier als twee van zijn 
bestuursleden, bestuurslid Jikky de Jong-Buursma en ik als voorzitter, Eduard van den Berg-Strijker. 
Het is bijzonder vanwege de inhoud van wat we te vertellen hebben. 
Het is bijzonder vanwege de persoonlijke herinneringen m.b.t. de theologische conferenties. 
 
We zijn gekomen omdat het seminarium in zijn academische setting (Amsterdam) ophoudt te 
bestaan, per eind 2024. Een klein deel van ons werk wordt in een andere setting opgepakt en 
voortgezet, maar niet binnen de academische, universitaire kaders zoals deze er waren. Vanaf 1970 
tot 2024 was er een academische aansluiting, vele jaren in Utrecht, vanaf 2008 Amsterdam. 
In Utrecht gelieerd aan de RUU, in Amsterdam is de PThU onze gewaardeerde partner. 
In 2020 hebben we het definitieve besluit genomen ermee op te houden. Met pijn, verdriet, 
onthutsing, tegenstrijdigheden en veel meer dat komt kijken wanneer een lange geschiedenis moet 
worden afgebroken. In Nederland zijn we vanaf 1927 de theologische opleiding van onze bond. 
 
We hebben bij het besluit diverse dingen onder ogen moeten zien: 
1. Al jarenlang melden zich geen studenten voor onze academische, universitaire, theologische 
opleiding. Na ons besluit, idem dito. Wel zijn er allerlei aanmeldingen voor cursussen, lees- en 
studieopdrachten, voor gemeentelijke werkers (geen academisch niveau) of voor overkomende 
predikanten of elders opgeleide studenten uit andere kerkverbanden; 
2. Ook in de landelijke gremia van onze bond is de belangstelling gering, en aandacht voor 
verantwoorde, academische vorming van VEG-theologen stilgevallen dan wel verdwenen. Aan alle 
kanten is gebleken: de behoefte is voorbij. Nadrukkelijk: wat we hier zeggen is namens ons 
seminarium, niet namens het comité van de bond, dat hier niet aanwezig kon zijn. 
3. Sinds de jaren 70 worden we gesubsidieerd door het onderwijsministerie. Vele jaren betalen we 
daaruit de docenten en sinds kort een promovenda (samen 1,65 fte). De promovenda is 2024 klaar. 
We vonden het niet verantwoord om een beroep te blijven doen op gelden van de overheden. 
 
Eind 2021 heeft de landelijke bondsvergadering met het voorstel tot beëindiging zonder slag of stoot 
ingestemd*. We hadden eerder al de PThU ingelicht en bespreken nu wat te doen en hoe. We zijn in 
gesprek met OCW over dit einde, en met de docenten zijn plannen gemaakt. We proberen om te 
gaan met hun verdriet en pijn. Leo Mietus, Theo Hettema, beiden maakten de theologische 
conferenties mee in 2008 (Ewersbach), 2012 (Athene, bijdrage Theo), 2016 (Tampere, Finland). 
 
Kort enige persoonlijke impressies. 
We hebben vanuit het seminarium en vanuit het comité lang meegedaan In IFFEC. In 1948 behoorde 
onze bond tot een van de oprichters. Of ze blijven meedoen is aan de bond en zijn comité. Vanuit de 
bond noem ik met name Bert Louwerse die vanaf de jaren 70 tot in 2004 heeft meegedaan, op 
diverse terreinen. Vanuit het seminarium noem ik Martin Nijkamp die vanaf Parijs (jaren 70) een 
aantal keren heeft meegedaan. Er zijn andere namen te noemen. Zelf deed ik vanaf 1992 Chicago 
mee en, met onderbreking in 1996, was ik er telkens bij, tot dit jaar voor het laatst.   
NB. Leo Mietus, vertaalde in 2020 de assembleeverklaring van IFFEC die rondging, en ook onze bond 
heeft verrijkt. Leo vertaalde (2020) De kern van onze hoop, Jay Phelan, North Park Seminary, 
Chicago. 
 
We zeggen gedag, vrede en alle goeds. Pax et bonum. 
We zeggen gedag, met weemoed en enige pijn in het hart. 
We zeggen gedag, en wensen jullie een gezegende, door de Geest geïnspireerde toekomst toe. 
We wensen jullie de hoede van de Eeuwige toe, de Vader van de geliefde Zoon, J.X. 
 
 
*noot vd redactie: de uitspraak geeft de jarenlange interpretatie van het seminariumbestuur weer, maar in het comité en in 
de Bondsgemeenschap is de procedure op andere wijze beleefd  


