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Een verkeerde indruk 
 

Drie nummers geleden gaf de Kroniek aandacht aan de benoeming van dr. S. Paas aan 

de Theologische Universiteit. In het licht van publicaties van dr. Paas over 

godsdiensthistorie en bijbelse theologie werd deze benoeming onbegrijpelijk genoemd. 

Van verschillende zijden ontving de redactie reacties die aanleiding gaven om nog eens 

over het geschrevene na te denken. Haar conclusie is dat de Kroniek een indruk kon 

geven die de redactie niet bedoelde en daarom betreurt. 

 

De redactie is van mening dat publiek over deze benoeming geschreven mag worden. De 

benoeming en de genoemde publicaties zijn immers publiek. Het betreft een kerkelijke 

benoeming. Over zo’n benoeming mag blijdschap geuit worden, maar als men daar reden 

voor ziet, ook zorg. En deze benoeming geeft zorg. Wie de desbetreffende publicaties van dr. 

Paas kent, kan van oordeel zijn dat zij moeilijk te rijmen zijn met wat wij over het gezag van 

de heilige Schrift belijden in artikel 2-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarover 

mocht en mag naar aanleiding van een benoeming geschreven worden. 

 

De Kroniek had de intentie om aan te geven dat er duidelijk behoefte bestaat aan nadere 

toelichting over deze benoeming, zoals aan het slot werd geschreven: ‘daarom zal het zaak 

zijn dat er vanuit de TU opening van zaken gegeven wordt.’ Het blijkt misverstand te hebben 

opgeroepen dat dit gevraagd werd direct nadat er in veroordelende zin geschreven was over 

de opvattingen van dr. Paas. Dit gaf verschillende lezers de indruk dat niet zozeer het vragen 

van informatie de intentie was, als wel het vellen van een publiek oordeel niet alleen over de 

opvattingen van dr. Paas, maar ook over de benoemende instanties. De redactie heeft zich niet 

gerealiseerd dat het artikel daardoor opgevat kon worden als een publieke veroordeling van 

allen aan en rond de TU die we kennen als broeders die van harte gereformeerd zijn en willen 

waken over haar gereformeerde karakter. De redactie betreurt dat deze indruk is ontstaan en 

wil die graag wegnemen. Wel is de redactie van mening dat een kerkelijk tijdschrift, wat ons 

blad is, vanuit Gods Woord en de gereformeerde belijdenis kritisch moet kunnen schrijven 

over publicaties zoals die van dr. Paas. 

 

Inmiddels hebben in het vorige nummer van ons blad twee bijdragen gestaan waarin dr. 

Kwakkel een toelichting gaf op de aard van de publicaties van dr. Paas. Als redactie zien we 

dat als een antwoord op onze vraag om nadere informatie. De lezer kan beoordelen of deze 

reactie voldoende duidelijkheid verschaft. De redactie hoopt gelegenheid te hebben later 

breder op een en ander in te gaan. 

 

Afgesloten op 29 april 2009. 


