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Theologie en godsdienstwetenschappen 

 

Pleidooi voor de opheffing van een onderscheid 

 

Theology and Religious Studies: A plea for abolishing the distinction between the 

two 

Until the 1980s in the Netherlands Religious Studies (RS) was considered to be a 

discipline within theology. Form then onwards, it gradually came to be considered 

as a separate discipline. RS scholars argue that (1) RS limits itself to religion as a 

human phenomenon, while theology studies religion as revealed (2) RS describes 

and analyses religion without asking whether it is true, while theology asks 

questions of truth, (3) RS is religiously neutral, whereas theology works from a 

particular religious tradition, (4) RS aims for objectivity, while theology adopts a 

specific perspective. Sarot argues that by distinguishing itself in this way from 

theology, RS undermines the status of theology as an academic discipline. 

Moreover, he argues that  this way of distinguishing RS from theology is unfair. 

On the one hand, RS  – like theology – operates from a specific perspective and 

tradition. In many cases, this is a liberal protestant tradition. The concept of 

religion that is fundamental to RS, for example, means something like: ‘a 

Christianity-like thing’. Implicitly, this makes a liberal Protestant view of 

Christianity normative. On the other hand, mainstream academic theology shares 

the paradigm of methodical atheism (also called ‘methodological naturalism’) 

with RS. Methodologically, theology and RS are identical. The difference 

between the two is that theology focuses on Christianity and Judaism, RS on other 

religions. Sarot concludes by recommending that theology and RS discontinue 

their attempts to show that one is better or more academic than the other, and 

combine forces. Like theology, RS consists of various disciplines: literary and 

historical approaches, sociology, psychology and anthropology, etc. In a Faculty 

of Theology, the dividing lines should be between these complementary 

approaches, not between theology and RS. 

 

1 Inleiding: theologie in crisis 

De Nederlandse theologie bevindt zich in een crisissituatie. Nog altijd zijn de kerken de 

grootste afnemers van afgestudeerde theologen, en de twee grootste kerken zijn hun 

positie ten opzichte van de theologische opleidingen aan het heroverwegen. De rooms-

katholieke kerk heeft zojuist een mislukte poging achter de rug de theologische 

opleidingen te Nijmegen, Tilburg en Utrecht samen te laten werken in één universitaire 

opleidingsplaats voor basispastores te Utrecht, terwijl de Protestantse Kerk in Nederland 

aanstalten maakt, de duplex ordo achter zich te laten. Voor een uitvoerige en grondige 

analyse van deze ontwikkelingen is hier geen plaats en ontbreken ook nog de nodige 

details. Ik denk echter dat ik de plank niet heel ver mis sla wanneer ik poneer dat beide 

kerken aan proberen te koersen op een sterkere greep op de opleiding van hun 

toekomstige ambtsdragers, om deze op die manier beter voor te bereiden op een 

kerkelijke functie in een ontkerkelijkende maatschappij. Voor de kwaliteit van de 

Nederlandse theologiebeoefening zijn deze ontwikkelingen bedreigend en ook daarom 

stuiten zij op veel weerstanden. Een versterking van de kerkelijke grip op de 
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theologiebeoefening betekent dat bij benoemingen de vijver waarin gevist wordt, kleiner 

wordt. Niet alle capabele geleerde voldoen immers ook aan de kerkelijke criteria. 

Hiernaast betekent het, dat er de komende jaren vermoedelijk veel tijd en energie gaat 

zitten in een institutionele ruilverkaveling, waarbij het risico is dat interne processen 

zoveel aandacht vragen, dat de blik van theologen meer naar binnen en minder naar 

buiten wordt gericht.  

 Deze bedreigingen van kerkelijke zijde – die, het zij toegegeven, juist bedoeld 

zijn om de theologie te versterken – komen bij een aantal andere problemen. Hierbij moet 

het dalende studentenaantal worden genoemd en het dalende aantal formatieplaatsen voor 

afgestudeerden binnen de kerken. Daarnaast is aan de Nederlandse universiteit een 

tendens waarneembaar om de theologische faculteiten op te laten gaan in grotere gehelen, 

zoals een faculteit geesteswetenschappen (UvA en UU) of een Facultaire Unie van 

Filosofie en Theologie (RU). Hoewel dit opgaan in grotere gehelen ook nieuwe kansen 

kan bieden (omdat het ‘zendingsveld’ van de theologen wordt vergroot), wordt het in de 

praktijk toch op de eerste plaats als bedreigend ervaren en zet het de relaties met kerken 

veelal extra onder druk. 

 

2 De scheiding van theologie en godsdienstwetenschap als bron van odium theologicum 

Het zou te gemakkelijk zijn om uitsluitend naar buiten te wijzen, en buitenstaanders 

(kerken, universiteiten, de seculiere cultuur) de schuld te geven voor alles wat niet goed 

gaat in de theologische faculteiten. Voor een deel komt de bedreiging van de theologie 

ook van binnenuit, en daar wil ik hier de aandacht op vestigen. Ik denk daarbij dan 

voornamelijk aan de heilloze scheiding tussen theologie en godsdienst- of 

religiewetenschappen zoals die zich de afgelopen drie decennia voltrokken heeft. Tot het 

midden van de jaren tachtig vonden onderwijs en onderzoek in de 

godsdienstwetenschappen in Nederland plaats aan theologische faculteiten.
1
 De 

godsdienstwetenschappen werden gezien als een theologische discipline, te vergelijken 

met bijvoorbeeld godsdienstwijsbegeerte en ethiek, kerk- en dogmengeschiedenis, 

exegese van Oude en Nieuwe Testament en sociale wetenschappen. De 

godsdienstwetenschappen vormden weliswaar veelal een eigen vakgroep, maar dat was 

een vakgroep binnen en niet naast de theologie. Vanaf de jaren tachtig van de vorige 

eeuw is deze situatie geleidelijk veranderd doordat de godsdienstwetenschappen zichzelf 

steeds meer gingen profileren als tegengesteld aan ‘de theologie’.
2
 Landelijk kwam dit in 

de jaren tachtig tot uitdrukking in de naamgeving van de eerste, van ZWO (later NWO) 

uitgaande, landelijke theologische onderzoeksorganisatie, de Stichting voor Theologisch 

en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek in Nederland STEGON, en in de jaren 

negentig in de naam van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en 

Religiewetenschap NOSTER. Lokaal kwam dit tot uitdrukking doordat verschillende 

faculteiten theologie zich omvormden in faculteiten theologie en religiewetenschap. Zo 

heet de Groningse Faculteit inmiddels Faculteit der Godgeleerdheid en 

Godsdienstwetenschap, terwijl de UvA een ‘afdeling’ Theologie en Religiewetenschap 

                                                 
1
 Vgl. Gerard Wiegers, Afscheid van het methodologisch agnosticisme?, in: TVT 45 (2005) 152–167, 154–

155. 
2
 Goed hierover: R. van den Broek, Het goed recht van een faculteit der godgeleerdheid aan een openbare 

universiteit, in: Facultas Theologica: Soror Sororum! ed. F.G.M. Broeyer & T. van Willigenburg, Utrecht 

1994, 13–32, 15–18. 
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huisvest.  Wie godsdienstwetenschappen wilde studeren, hoefde niet langer te opteren 

voor een specialisatie binnen de theologische studie, maar kon een separate studie volgen. 

Willen wij de consequenties van deze verzelfstandiging van de 

godsdienstwetenschappen ten opzichte van de theologie volledig doorzien, dan moeten 

wij iets meer weten over de zelfperceptie van de godsdienstwetenschappen tegenover de 

theologie. Instructief hierover is Ria Kloppenborg, die in een inleiding op dit vakgebied 

schrijft: 

 

De godsdienstwetenschapper behoort zichzelf enkele beperkingen op te leggen 

[…] 

• uitgaande van het feit dat de godsdienstwetenschappen religie als een menselijk 

verschijnsel bestuderen, komt de waarheidsvraag niet aan de orde. Het resultaat 

van onderzoek kan door theologen gebruikt worden. Daarbij kan die vraag wel 

gesteld worden. 

• uit het voorgaande blijkt, dat de godsdienstwetenschapper zelf in het onderzoek 

geen theologische uitspraken mag doen (in de zin van ideologisch bepaald, vanuit 

enige religieuze traditie) 

• […] Objectiviteit dient uiteraard te worden nagestreefd.
3
 

 

 

Gelezen in haar context, kunnen wij uit deze passage de volgende tegenstelling 

reconstrueren: 

 

godsdienstwetenschappen theologie 

bestuderen religie als menselijk verschijnsel bestudeert religie niet uitsluitend als 

menselijk verschijnsel, maar ook vanuit ‘de 

gedachte dat religie een goddelijke 

oorsprong heeft of gebaseerd is op een 

openbaring’
4
 

laten de waarheidsvraag buiten 

beschouwing 

stelt ook de waarheidsvraag 

werken niet vanuit een religieuze traditie of 

ideologie 

werkt wel vanuit een religieuze traditie of 

ideologie 

streven derhalve naar objectiviteit werkt derhalve vanuit een particuliere 

invalshoek 

 

Wie tot zich door laat dringen wat hier over de theologie gezegd wordt, namelijk dat zij 

als zodanig altijd kerkelijk bepaald is, begrijpt goed de zorg die Roel van den Broek in 

1994 als volgt verwoordde: 

 

 Deze scheiding tussen godsdienstwetenschap en theologie dreigt ongunstig te 

worden voor de positie van de theologische faculteit binnen de openbare 

universiteit. De indruk wordt immers gewekt, dat ‘de theologen’ vanuit een 

                                                 
3
 Ria Kloppenborg, Godsdienstwetenschappen, in: Wat is theologie? Oriëntatie op een discipline ed. 

Willem van Asselt e.a., Zoetermeer 2001, 93– 103, 94. 
4
 Kloppenborg, ‘Godsdienstwetenschappen,’ 93. 
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andere wetenschapsopvatting hun vak beoefenen dan in andere faculteiten 

gebruikelijk is. Zij komen onder verdenking te staan zich door een buiten-

wetenschappelijke norm te laten leiden. Dat werkt de simplistische redenering in 

de hand, die je zelfs hoog ontwikkelde mensen nogal eens hoort verkondigen: 

theologie is de wetenschap van God, God bestaat niet, dus is de theologie geen 

wetenschap en hoort zij aan de universiteit niet thuis.
5
 

 

Precies dat was enkele jaren later het argument van Herman Philipse in een 

spraakmakend krantenartikel:  

 

Theologie leidt […] tot teugelloosheid in de zin van intellectuele insouciance. 

[…] Voor een democratisch staatsbestel is het van belang dat burgers de 

spelregels van redelijke discussie leren. De intellectuele houding van de theoloog 

ondermijnt dit spel. Hij gaat er impliciet van uit dat het doel (God) alle middelen 

heiligt, ook de middelen van inconsequent redeneren, methodische willekeur, en 

verketterende retoriek. […] 

 

Philipses betoog mondt uit in een pleidooi voor het intrekken van overheidssubsidie voor 

theologische opleidingen: ‘Wie weet kan hij [minister Ritzen – MS] op deze wijze nog 

wat geld vrij maken voor de broodnodige investeringen in echte wetenschap.’
6
 

 

3 Theologie en godsdienstwetenschap: verschillen en overeenkomsten 

De scheiding tussen theologie en godsdienstwetenschap gaat niet terug op de 

grondleggers van de godsdienstwetenschap: zij waren liberale protestanten die theologie 

hadden gestudeerd en pleitten voor het bewaren van nauwe banden tussen theologie en 

godsdienstwetenschappen. Dat geldt voor C.P. Tiele (1830–1902) en P.D. Chantepie de 

la Saussaye (1848–1920), en in nog sterkere mate voor Nathan Söderblom (1866–1931), 

die hoegenaamd geen verschil zag tussen theologie en godsdienstwetenschappen.
7
 In het 

enkele geval waarin het onderscheid tussen theologie en godsdienstwetenschappen 

scherper wordt aangezet, dat van Wilhelm Schencke, lijkt dit veeleer te maken te hebben 

met ’s mans querulante persoonlijkheid en levensbeschouwelijke overtuigingen dan met 

het vakgebied dat hij beoefende.
8
 Terwijl er in de beginjaren van de 

godsdienstwetenschap veel geschreven werd over haar verhouding tot de theologie, was 

de feitelijke taakverdeling tussen beide ‘amicable powers’ een praktische: de theologie 

                                                 
5
 Van den Broek, ‘Het goed recht van een Faculteit Godgeleerdheid,’ 18. Internationaal is inmiddels de 

belangrijkste godsdienstwetenschappelijke woordvoerder van deze ‘simplistische redenering’  Donald 

Wiebe, The Politics of Religious Studies: The Continuing Conflict with Theology in the Academy, New 

York 1999. 
6
 Herman Philipse, De teugelloosheid van de theologie, NRC Handelsblad 4 januari 1996. Wiebe trekt 

soortgelijke conclusies betreffende de financiering van de theologie in hoofdstuk 5 van Politics of Religious 

Studies. 
7
 Arie L. Molendijk, The Emergence of the Science of Religion in the Netherlands, Leiden 2005, 266; voor 

uitvoerige documentatie, zie eerder in het boek van Molendijk en zie daarnaast Sigurd Hjelde, The Science 

of Religion and Theology: The Question of their Interrelationship, in: Religion in the Making: The 

Emergence of the Sciences of Religion ed. Arie L. Molendijk & Peter Pels, Leiden 1998, 99–128. 
8
 Hjelde, Science of Religion, 113–115. 
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houdt zich bezig met jodendom en christendom, de godsdienstwetenschap met de overige 

godsdiensten.
9
 

 Het feit dat de godsdienstwetenschappen vanaf hun conceptie als een essentieel 

onderdeel van de – op dat moment hoog maatschappelijk aanzien genietende – theologie 

werden gezien, heeft de godsdienstwetenschappen geen windeieren gelegd: in 1877 had 

elke aan een openbare rijksuniversiteit verbonden faculteit godgeleerdheid een leerstoel 

godsdienstwetenschappen. Dat betekent dat er op dat moment vier leerstoelen in de 

godsdienstwetenschappen waren, tegen slechts één in de ethnologie.
10

 In onze dagen is 

deze situatie natuurlijk drastisch veranderd en is de theologie onderhevig aan krimp. 

Vanuit pragmatische overwegingen kan men zich hierom voorstellen dat de 

godsdienstwetenschappen afstand nemen van de theologie. Of die afstand ook principieel 

te rechtvaardigen is, is een ander punt, en dáárom is het mij hier te doen. Laat ik in mijn 

poging om deze vraag te beantwoorden op basis van de observaties van Ria Kloppenborg 

een tweetal deelvragen formuleren. (1) In hoeverre kan men de godsdienstwetenschap 

terecht karakteriseren als een objectieve en neutrale wetenschap? (2) In hoeverre kan men 

theologie terecht karakteriseren als een traditiegebonden, ‘gelovige’ en kerkelijke 

discipline? 

Het antwoord op de vraag in hoeverre de godsdienstwetenschap terecht als 

objectief en neutraal gekarakteriseerd kan worden, valt uiteen in een viertal punten. (1) 

Het Verlichtingsideaal van de neutraliteit en objectiviteit van de wetenschap is, zeker 

waar het de geesteswetenschappen betreft, terecht in diskrediet geraakt. Thomas Kuhn’s 

these van de paradigmaverschuivingen in de natuurwetenschap
11

 mag nog steeds 

omstreden zijn, voor de geesteswetenschappen staat onderhand wel vast dat die nooit op 

objectieve, neutrale wijze beoefend kunnen worden. Wat H.W. von der Dunk van de 

geschiedwetenschap stelde, heeft bredere geldigheid: geesteswetenschappen zijn 

perspectivistisch. Zij zijn ‘gebonden aan standplaats, tijd en wereldbeeld’ van de 

wetenschapper.
12

 Zelfs de vragen die gesteld worden, worden bepaald door het perspectief 

van de wetenschapper. Zo zullen Duitsers ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog andere 

vragen stellen dan niet-Duitsers, joden andere vragen dan niet-joden, enzovoort. Dit 

betekent niet dat alle historische studies van de Tweede Wereldoorlog gelijkwaardig zijn, 

dat anything goes! In het publieke debat binnen de wetenschappelijke gemeenschap worden 

waarde en waarheid van diverse hypotheses en studies getoetst, en op lange termijn wordt in 

deze zifting het kaf van het koren gescheiden. 

Niet alleen is het ideaal van een objectieve wetenschap opgegeven ten gunste van de 

werkelijkheid van de perspectiviteit, ook is het ideaal van de voraussetzungslose 

Wissenschaft
13

 opgegeven ten gunste van de werkelijkheid van de traditiegebondenheid 

van de geesteswetenschappen. Het perspectief dat de wetenschapper inneemt wordt haar 

                                                 
9
 Hjelde, Science of Religion, 107–109; Wiegers, ‘Afscheid,’ 157. 

10
 Molendijk, Emergence, 269. 

11
 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 2nd ed. 1970. 

12
 H.W. von der Dunk, Geschiedenis en Wetenschap, in Overtuigend bewijs: Over het wetenschappelijke 

van de niet-exacte wetenschappen, ed. P.B. Cliteur, H.D. Papma & R.T.P. Wiche, Amsterdam 1994, 38–64, 

56. Zie ook Gijsbert van den Brink, Een publieke zaak: Theologie tussen geloof en wetenschap, Zoetermeer 

2004, 130–189. 
13

 Vgl. Arie L. Molendijk, Om de onafhankelijkheid van de theologie : Het principe van 

‘voraussetzungslose Wissenschaft’, in Theologie en Rationaliteit: Godsdienstwijsgerige bijdragen ed. H.J. 

Adriaanse & H.A. Krop, Kampen 1988, 139–161. 
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aangereikt vanuit verschillende tradities: wetenschapstradities, politieke, religieuze en 

culturele tradities. Alasdair MacIntyre heeft dit op magistrale wijze geschetst waar het de 

ethiek betreft, en daarbij tegelijkertijd laten zien hoe deze traditiegebondenheid niet 

noodzakelijkerwijze leidt tot irrationaliteit: er kunnen goede gronden zijn voor syncretisme 

of voor bekering tot een andere traditie.
14

 

(2) Nu kan men vervolgens vragen of dit algemene verhaal over 

geesteswetenschappen ook voor de godsdienstwetenschappen opgaat. Er is geen enkele 

reden om te denken dat dit niet het geval is. Een voorbeeld dat dicht tegen de 

godsdienstwetenschappen aanligt is dat van de Oriëntalistiek; Edward Said heeft laten zien 

hoezeer de Franse en Britse oriëntalistiek beïnvloed zijn door de koloniale verhouding tot 

het object van studie, en zo de perspectiviteit van deze wetenschap onthuld.
15

 Wie zich  

verdiept is de ontstaansgeschiedenis van de godsdienstwetenschap, verbaast zich hoezeer 

deze verweven is met een liberaal protestantse theologie
16

 die op ons nu in veel opzichten 

als volstrekt achterhaald overkomt. Godsdienstwetenschap was – en is veelal nog steeds –

‘the carrying on of Protestant theology by other means.’
17

 In een recent boek betoogt Roy A. 

Clouser dat alle wetenschap – zelfs de wiskunde – ten diepste door religieuze overtuigingen 

wordt gedragen, en dat alternatieve theorieën worden gedragen door alternatieve religieuze 

opvattingen.
18

 Velen zullen zijn these in al haar radicaliteit op het eerste gezicht 

onwaarschijnlijk vinden, maar zijn argumentatie is het de moeite waard, er kennis van te 

nemen. Zelfs wie niet zal accepteren dat alle wetenschap religieus gekleurd is, zal echter 

moeilijk kunnen volhouden dat ook de wetenschap die expliciet op religie reflecteert 

religieus neutraal is. 

(3) Met Said, de liberaal protestantse achtergronden van veel godsdienstwetenschap 

en de religieuze kleuring van alle wetenschappelijke theorievorming zijn wij de 

godsdienstwetenschappen wat dichter op de huid gekomen, maar hebben wij nog 

onvoldoende plausibel gemaakt dat alle godsdienstwetenschap door en door 

perspectivistisch is. Dat dit wel degelijk het geval is, wordt ons duidelijk zodra wij ons 

realiseren dat het begrip van godsdienst en religie dat ten grondslag ligt aan de 

godsdienstwetenschap, door en door doordrongen is van een christelijk perspectief. Wat is 

religie? Deze vraag is notoir moeilijk te beantwoorden en er zijn boeken vol over 

geschreven.
19

 Een definitie van religie moet zo ruim zijn dat alle bestaande religies er onder 

vallen. Probeert men echter zo’n ruime definitie op te stellen, en zegt men dat het in religie 

gaat om de zin van het leven of om was uns unbedingt angeht (Tillich), dan valt er te veel 

onder, en moet men met Meerten ter Borg zeggen dat voetbal ook religie is.
20

 Trekt men het 

net strakker en neemt men in de definitie het bestaan van een of meer transcendente wezens 

                                                 
14

 Alasdair MacIntyre, After Virtue, London 2
nd

 ed. 1985; Whose Justice? Which Rationality, London 1988; 

Three Rival Versions of Moral Enquiry, London 1990. 
15

 Edward Said, Orientalism: Western Conceptions of the Orient, London 1978. 
16

 Zie hiervoor Molendijk, Emergence, passim; Wiegers, Afscheid, 157. 
17

 De formulering is van Bruce Kucklick, die de kritiek van Wiebe op veel godsdienstwetenschap in diens 

Politics of Religious Studies samenvat op de achterkant van dat boek. 
18

 Roy A. Clouser, The Myth of Religious Neutrality: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in 

Theories, revd. ed. Notre Dame, Ind. 2005. 
19

 Belangrijk zijn: Peter Byrne & Peter B. Clarke, Religion Defined and Explained, London 1993; The 

Pragmatics of Defining Religion`: Contexts, Concepts and Contests, ed. Jan Platvoet & Arie L. Molendijk, 

Leiden 1999; Streitfall ‘Religion’: Diskussionen zur Bestimmung und Abgrenzung des Religionsbegriffs, ed. 

Ernst Feil, Münster 2000. 
20

 Het geloof der goddelozen, Baarn 1996, 39–45 
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op, dan is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld het boeddhisme wel een religie is. In 

recente studies is erop gewezen dat, hoewel de term religio ouder is, zij pas na de 

Reformatie gebruikt ging worden in de huidige, moderne  betekenis, als het genus dat 

christendom, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, islam enzovoort gemeenschappelijk 

hebben.
21

 Enkele jaren geleden betoogde Paul Griffiths overtuigend dat het moderne begrip 

religie gevormd is ‘by a process of abstraction from features of Protestant Christianity’ en 

uiteindelijk zoiets betekent als ‘things like Christianity.’
22

 Onder ‘religie’ verstaat men 

derhalve het functioneel equivalent van protestants christendom, waarbij dat laatste als een 

(meestal impliciet) normatief ijkpunt fungeert. Het feit dat het zo moeilijk is een adequate 

niet-theologische definitie van religie te geven verklaart Griffiths dus door te stellen dat het 

religiebegrip zelf door en door godsdienstig gekleurd is,
23

 en wel vanuit een protestantse 

vorm van christendom. In de grond, zo stelt Griffiths polemisch, is het religiebegrip van 

godsdienstwetenschappers niet anders dan dat van de anglicaanse priester Thwackum uit 

Fielding’s Tom Jones, die zegt: ‘When I mention religion, I mean the Christian religion,; 

and not only the Christian religion, but the Protestant religion; and not only the Protestant 

religion, but the Church of England.’ Voor een godsdienstwetenschap los van de theologie is 

er volgens Griffiths dan ook geen toekomst. Het impliciete ijkpunt waarmee de 

godsdienstwetenschap bepaalt wat haar object is, is een liberaal protestantse theologie.
24

 

 

Over de vraag of een objectieve en neutrale godsdienstwetenschap mogelijk is zou nog veel 

meer te zeggen zijn,
25

 maar daarvoor ontbreekt mij hier de ruimte. Graag ga ik over tot de 

beantwoording van mijn tweede vraag, die ik in het licht van mijn antwoord op de eerste 

vraag moet nuanceren. Als ook de wetenschapsbeoefening van godsdienstwetenschappers 

niet los gezien kan worden van hun eigen levensbeschouwelijk perspectief, in hoeverre 

wordt dan aan de theologie terecht een Sonderstellung toegekend als traditiegebonden, 

‘gelovige’ en kerkelijke discipline? Gerard Wiegers lijkt te suggereren dat het uiteindelijk 

het ‘methodologisch agnosticisme’ is dat de godsdienstwetenschap onderscheidt van de 

theologie: de godsdienstwetenschap beperkt zich tot datgene wat empirisch verifieerbaar 

of falsifieerbaar is en doet derhalve geen uitspraken over de waarheid of onwaarheid van 

                                                 
21

 Zie vooral Ernst Feil, Religio: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum 

bis zur Reformation, Göttingen 1986; vervolgdelen verschenen in 1997 en 2000, en een vierde deel is in 

voorbereiding. Voor de Reformatie betekende ‘religio’ eerder ‘eredienst’ dan ‘godsdienst’ in de moderne 

zin. 
22

 Paul J. Griffiths, ‘The Very Idea of Religion,’ First Things 103 (May 2000), 30–35 

<http://www.firstthings.com/ftissues/ft0005/articles/griffiths.html>, bezocht op 27 september 2005. 
23

 Zo ook Timothy Fitzgerald, The Ideology of Religious Studies, New York 2000. 
24

 Zo ook Wiegers, Afscheid, 155–156, die als ‘oplossing’ van het definitieprobleem propageert: ‘Ik kan mij 

goed vinden in de benadering van de antropoloog B. Saler waarbij de religies die men uit eigen ervaring kent 

als prototypisch worden genomen voor een definitie van religie.’ Voor Wiegers zelf is dit natuurlijk toch weer 

primair de protestants-christelijke religie. Daarmee zijn wij full circle terug bij Thwackum, modieus salonfähig 

gemaakt met een beroep op een antropoloog i.p.v. een christelijk theoloog. 
25

 De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar Wiebe, Politics of Religious Studies. Het verwijt aan collega-

godsdienstwetenschappers dat zij in de praktijk niet neutraal en objectief zijn, loopt als een rode draad door 

dit boek. Men kan het dan ook – tegen de expliciete intentie van de auteur in – lezen als een Fundgrube van 

factoren die neutraliteit en objectiviteit in de weg staan. Wiebe trekt overigens zelf niet de conclusie dat 

volstrekte neutraliteit en objectiviteit onhaalbaar zijn, maar dat zijn collega’s tekortschieten. Opmerkelijk is 

echter dat Wiebe’s eigen verdediging van objectiviteit veeleer pragmatisch is dan principieel 

methodologisch: neutraliteit is verplicht voorgeschreven door de scheiding van kerk en staat in de 

Amerikaanse grondwet (106–109 et passim). 
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religieuze aanspraken.
26

 Dit sluit naadloos aan bij de boven geschetste positie van 

Kloppenborg. De vraag is: doen theologen iets anders? Hanteren zij bijvoorbeeld in 

plaats van een methodologisch agnosticisme een methodologisch theïsme? Dan zouden in 

ieder geval op dit punt de wegen van godsdienstwetenschappers en theologen duidelijk 

uiteenlopen. 

 Laat het echter heel duidelijk zijn dat dit geenszins het geval is. Verreweg de 

overgrote meerderheid van de theologen hanteert in het wetenschappelijk bedrijf precies 

dezelfde uitgangspunten als de godsdienstwetenschappers, ook waar het gaat om centrale 

christelijke dogma’s als de opstanding van Jezus. Ik citeer de Leidse nieuwtestamenticus 

H.J. de Jonge: 

 

 Reeds theoretisch is voor het lege graf in strenge geschiedschrijving geen plaats 

 [...] Een streng historicus kan het bericht, dat een dode herleeft en zijn graf verlaat 

al in principe niet betrouwbaar achten, omdat zo’n opstanding iets volkomen unieks 

zou zijn, dat tegen alle bekende orde indruist. Zo iets bijzonders zou een historicus 

alleen voor aannemelijk kunnen houden, als hij er een betrouwbare analogie bij 

kende. Het vreemde wordt immers pas aanvaard als het vergeleken kan worden met 

iets bekends en begrijpelijks. Zo’n analogie echter ontbreekt. Niemand kent een uit 

de dood opgestaan medemens. [...] Het is waar, dat de juist genoemde, principiële 

benadering a priori beperkingen oplegt aan de mogelijke variatie in de 

geschiedenis: voor het wezenlijk unieke is in de geschiedschrijving zo geen 

plaats.
27

 

 

Ook De Jonge hanteert hier het methodologisch agnosticisme van de 

godsdienstwetenschapper, en laat zich niet verleiden tot uitspraken die het empirisch 

toetsbare te buiten of te boven gaan, zoals de uitspraak dat God Jezus uit de doden heeft 

opgewekt. Zelfs de uitspraak dat een dode weer levend geworden is, gaat hem te ver. 

Terzijde: het voorbeeld van De Jonge laat ook zien, waarom de term ‘methodologisch 

agnosticisme,’ zoals Wiegers die hanteert, versluierend is. In feite gaat het niet om 

agnosticisme; agnosticisme sluit een leeg graf niet uit, maar zegt dat het het nog niet zo 

zeker weet. Het gaat hier om atheïsme, om het uitsluiten van verklaringen waarin God 

figureert.
28

 Dat atheïsme is echter niet levensbeschouwelijk van aard, maar zuiver 

methodisch: het zegt slechts dat God niet in wetenschappelijke verklaringen kan 

figureren, en doet niet de levensbeschouwelijke claim dat God niet bestaat.
29

 Sterker nog, 

                                                 
26

 Wiegers, Afscheid, 153; zo ook Wiebe, Politics of Religious Studies, 66 et passim. 
27 

H.J. de Jonge, Ontstaan en ontwikkeling van het geloof in Jezus’ opstanding, in: Waarlijk opgestaan: Een 

discussie over de opstanding van Jezus Christus, ed.  F.O. van Gennep e.a., Baarn 1989, 31–50, 32. 
28

 Tegen de term atheïsme zou men kunnen inbrengen dat deze impliciet toch weer religie als normatief  

neemt; daarom spreekt bijv. Wiebe, Politics of Religious Studies, liever van naturalism. 
29

 Uitvoeriger over methodisch atheïsme in de discussie over de Opstanding van Jezus: Marcel Sarot, 

‘Waarlijk opgestaan?’ Geschiedwetenschap en de Opstanding van Jezus Christus, Soteria 20/1 (2003), 68–86. 

Over methodisch atheïsme hoop ik binnenkort een monografie het licht te doen zien onder de titel De 

goddeloosheid van de wetenschap, waarin ik dit paradigma verdedig tegen kritiek, en tegelijk laat zien dat het 

zijn beperkingen heeft. Mijn conclusie convergeert met die van Jean-Pierre Wils, Religie als object van 

wetenschap – van welke wetenschap?, TvT 45(2005), 138–152, m.n. 143–145. Wils constateert terecht, dat  de 

dogmatische theologie een eigen plaats inneemt; zij past dan ook niet ondubbelzinnig in het plaatje dat ik in de 

hoofdtekst schetste. Expliciet voor methodisch theïsme pleit Maarten Wisse, Scripture between Identity and 

Creativity, Utrecht 2003. 
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het houdt de claim open dat religie gelijk heeft en het methodisch atheïsme ongelijk – 

ook al verbindt het daar geen conclusies aan voor de wetenschappelijke methodologie: 

 

 Even if religion holds the truth, and science is incapable of seeing it because of a 

restrictive methodology, that does not constitute grounds for arguing that the 

academic study of religion ought to be anything other than scientific.
30

 

 

Dit methodisch atheïsme is het dominante paradigma in de theologie, niet alleen aan de 

staatszijde van de duplex ordo opleidingen maar veel breder.
31

 Arie Molendijk beschrijft 

deze ontwikkeling als volgt: 

 

Binnen de veronderstelde simplex ordo hebben de beoefenaren van exegese, 

kerkgeschiedenis, godsdienstsociologie en godsdienstpsychologie (om een aantal 

voorbeelden te noemen) veelal een soort van duplex ordo geïnternaliseerd. De 

‘openbaring,’ binding aan confessies, geloofsstandpunten of hoe je het ook wilt 

noemen spelen geen beslissende rol. Zo zal geen enkele zichzelf respecterende 

nieuwtestamenticus aan een canoniek geschrift meer waarde hechten enkel en 

alleen op grond van het feit van het niet gecanoniseerd zijn. En ook zijn de tijden 

voorbij dat kerkhistorici overal – en met name in de eigen kerk – de 

wonderbaarlijke leiding Gods aan het werk zagen. Er heeft een soort secularisatie 

van theologische staatsvakken plaatsgevonden die niet meer ongedaan gemaakt 

kan worden.
32

 

 

Ook in dit opzicht is er geen enkel verschil tussen godsdienstwetenschap en theologie! 

 Mijn conclusie is derhalve dat theologie en godsdienstwetenschap methodisch 

noch methodologisch van elkaar verschillen. Zowel de theologie als de 

godsdienstwetenschap respecteren in hun benadering van religie de gangbare normen 

voor wetenschappelijkheid. Zij accepteren een methodisch atheïsme, maar dat garandeert 

geen volstrekte neutraliteit of objectiviteit. De godsdienstige overtuigingen van de 

onderzoeker zelf spelen onvermijdelijk een rol, zowel in de theologie als in de 

godsdienstwetenschap. Dat is geen probleem, zolang het gehanteerde perspectief maar 

expliciet gemaakt wordt. Er is wel een verschil tussen theologie en godsdienstwetenschap, 

maar dat verschil is slechts dit, dat waar theologie zich meestal primair bezighoudt met 

jodendom en christendom, godsdienstwetenschap zich meestal bezighoudt met andere 

godsdiensten. Principieel is er echter geen enkele reden om de bestudering van jodendom 

en christendom zo af te zonderen van de bestudering van andere godsdiensten; 

integendeel, zij horen wezenlijk bij elkaar.
33

 

                                                 
30

 Wiebe, Politics of Religious Studies, 66. 
31

 Vgl. ook Willemien Otten, Theologie of utopie? Een visie op de studie van religie en theologie in de 

eenentwintigste eeuw, Kerk en Theologie 56 (2005), 176–194, i.h.b.182–186, die terecht opmerkt dat er 

geen kwaliteitsverschil is tussen simplex ordo en duplex ordo. 
32

 Arie L. Molendijk, De beoefening van de theologie in Nederland aan openbare instellingen voor hoger 

onderwijs, in Tweestromenland: Over wijsgerige en belijdende theologie ed. H.J. Adriaanse, Leuven 2001, 

30–52; het citaat is genomen van blz. 45, de methodische gelijkheid van godsdienstwetenschap en 

theologie (m.u.v. de dogmatiek) wordt expliciet geponeerd op blz. 47. 
33

 Recente Engelse pleidooien voor de opheffing van het onderscheid tussen theologie en 

godsdienstwetenschap zijn: Gavin D’Costa, The End of ‘Theology’ and ‘Religious Studies’, Theology 
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4 Afsluitende aanbevelingen 

De wetenschappelijke bestudering van religie zou erbij gebaat zijn als theologie en 

religiewetenschap zich niet langer tegen elkaar zouden afzetten, maar eendrachtig samen 

zouden werken aan een evenwichtige benadering van het christendom en de andere 

religies. Meer aandacht voor methodologie en wetenschapsfilosofie zal ertoe moeten 

leiden dat beoefenaars en studenten van deze disciplines helderder inzicht krijgen in de 

uitgangspunten en het geldingsbereik van de gehanteerde methoden, en dat geen 

oneigenlijke tegenstellingen worden aangebracht. Daarbij is het van belang, te beseffen 

dat niet alleen de theologie maar ook de godsdienstwetenschap niet één discipline is, 

maar een conglomeraat van disciplines. Aan de godsdienstwetenschappen dragen 

bijvoorbeeld bij: literaire studies, historische studies, sociale wetenschappen, 

antropologie, kunstgeschiedenis, enzovoort.
34

 Niemand kan al deze disciplines op 

academisch niveau beheersen, zoals ook niemand in teveel religies gespecialiseerd kan 

zijn. Je kunt jezelf niet te dun uitsmeren! Daarom zou het goed zijn als de disciplines die 

samen de godsdienstwetenschappen uitmaken, volledig zouden worden geïntegreerd in de 

universitaire instituten die zich bezighouden met religie. Binnen die instituten zou niet 

langer moeten worden onderscheiden tussen theologie en godsdienstwetenschap, maar 

tussen de constituerende disciplines.
35

 Voor wat op dit moment nog de 

godsdienstwetenschappen genoemd wordt zou een dergelijke specialisering (die feitelijk 

al lang aan de gang is) ook een verdere professionalisering betekenen, terwijl het voor 

wat nu nog de theologie genoemd wordt, de vanzelfsprekende centraalstelling van het 

christendom in Frage zou stellen. In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen 

zou dat ook voor de theologie winst zijn. Zelfs de kerken – nog altijd de voornaamste 

afnemers van afgestudeerden aan theologische faculteiten – zullen bij een ontwikkeling 

van de theologie in deze richting gebaat zijn, want ook hun pastores en predikanten 

komen moeten voorbereid worden op kerkelijk werk in een plurale samenleving. 

 

Marcel Sarot (* 1961) promoveerde in 1992 cum laude aan de Universiteit Utrecht op een 

godsdienstwijsgerig proefschrift over de vraag of God kan lijden: God, Passibility and 

Corporeality. Vervolgens werd hij U(H)D aan de UU. Hij publiceerde meer dan 70 

artikelen en enkele boeken over onderwerpen uit de wijsgerige Godsleer, 

zingevingsvraagstukken en  theologische wetenschapsleer. Momenteel is hij o.m. 

directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap 

NOSTER, vice-dekaan van de Faculteit Godgeleerdheid van de UU en bijzonder 

hoogleraar ‘theologie als wetenschapsgebied’ aldaar. Hij schreef dit artikel op 

persoonlijke titel. 

                                                                                                                                                 
94(1996), 338–351; David F. Ford, Theological Wisdom, British Style, The Christian Century, April 5, 

2000, 388-391; Denys Turner, Doing Theology in the University, in: Fields of Faith: Theology and 

Religious Studies for the Twenty-first Century ed. David F. Ford, Ben Quash & Janet Martin Soskice, 

Cambridge 2005, 25–38. Deze pleidooien zijn anders gemotiveerd, hoewel ook in Turners pleidooi het 

probleem van de definitie van religie een rol speelt. 
34

 Zie Wiegers, Afscheid, 160. 
35

 Vgl. Johannes A. van der Ven, De relatie van theologie en religiewetenschap in een vergelijkende 

wetenschapsbeoefening, TvT 45(2005), 119–137. – In de voorgaande bijdrage maakte ik gebruik van 
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