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Preprint 

A. van Egmond, In de huid van een ander; "Empathie" en "identificatie" als theologische 

begrippen; Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 

hoogleraar in de dogmatiek, dogmageschiedenis en symboliek aan de faculteit der 

godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 februari 1992, Amsterdam, VU 

Boekhandel / Uitgeverij, 1992; 51 pp., hfl. 6,-, ISBN 905383124x. 

Met een inaugurele rede aanvaardt een aantredende hoogleraar officieel zijn ambt. De 

verzamelde vakgenoten verwachten terecht dat hij van die gelegenheid gebruik zal maken 

om zijn meesterschap op het vakgebied van zijn leeropdracht nog eens te laten zien. 

Tegelijk verwachten de ook onder het gehoor aanwezige leken, die vanwege een andere 

dan vakmatige relatie tot de nieuwe hoogleraar naar de rede gekomen zijn, dat hij hen 

niet zal vermoeien met een moeilijk toegankelijk en technisch verhaal. Prof.dr. A. van 

Egmond is erin geslaagd beide groepen hoorders verregaand tegemoet te komen, en heeft 

een voortreffelijke inauguratie gehouden. Zij handelt over twee begrippen die relatief 

recent hun intrede in de systematische theologie gedaan hebben: "identificatie" en 

"empathie." Op grond van een zorgvuldige en aansprekende analyse, waarbij Van Egmond 

gebruik maakt van de ter zake belangrijkste theologische en psychologische literatuur, laat 

hij zien dat beide begrippen, mits zorgvuldig gebruikt, iets wezenlijks toe kunnen voegen 

aan het traditionele theologische vocabulaire. Hij verheldert het gebruik van deze termen 

bij theologen als McLeod Campbell, Maurice, Sölle, Moltmann en Schillebeeckx, en geeft 

helder aan waar de mogelijkheden en grenzen van beide termen liggen. Van harte 

aanbevolen! 

Marcel Sarot 
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