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Jan Brouwer Scriptieprijs 2019 – Religiewetenschappen en theologie
Marie Hansen-Couturier (Protestantse Theologische Universiteit)
“Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”? Een feministisch-theologisch
onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Voor de Jan Brouwer Scriptieprijs Religiewetenschappen en theologie 2019 werden vijf scripties ingestuurd, die de interdisciplinaire breedte van het vakgebied weerspiegelden. Zo ontving de jury een
scriptie over erfgoed en architectonische vernieuwing, een analytisch onderzoek naar de debatten
rond Islam en Verlichting, een scriptie over de inzet van kunstmatige intelligentie bij taalkundig
onderzoek binnen de Bijbelwetenschappen, een pastoraal theologische scriptie over het
levensverhaal en een scriptie over seksueel misbruik binnen pastorale relaties.
De jury was onder de indruk van de kwaliteit en originaliteit van de scripties. Om tot een prioritering
te komen heeft de jury gekeken naar originaliteit, methodische verantwoording en kwaliteit van de
scriptie, de bijdrage die de scriptie levert aan wetenschappelijk onderzoek, de presentatie van het
materiaal en, indachtig de doelstelling van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, naar de maatschappelijke relevantie van de scriptie.
Na slechts een korte discussie heeft de jury besloten de Jan Brouwer Scriptieprijs voor
Religiewetenschappen en theologie 2019 toe te kennen aan Marie Christine Hansen-Couturier voor
haar scriptie getiteld “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”? Een
feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in
pastorale relaties.
De jury prijst Hansen-Couturier voor de zeer zorgvuldige wijze waarop zij methodologisch
verantwoording aflegt van haar onderzoek. Ze stelt: “Hansen-Couturier neemt haar lezers stap voor
stap mee in de methodologische keuzes die ze maakt; deze methodologische overwegingen blijven
niet slechts beperkt tot de inleiding van de scriptie maar zijn in Hansen-Couturiers scriptie een
integraal onderdeel van de gehele tekst. Ook haar expliciete aandacht voor de ethische aspecten van
een onderzoek onder slachtoffers (de scriptie zelf spreekt over ‘benadeelden’) van seksueel misbruik
in pastorale relaties en haar reflectie op haar eigen rol als onderzoekster zijn wetenschappelijk
voorbeeldig te noemen.” Verder was de jury onder de indruk van de kwantiteit en breedte van het
literatuuronderzoek en de prettig leesbare stijl van de scriptie.
Zaken rond seksueel misbruik binnen de kerken staan volop in de publieke aandacht; daarbij staat
met name centraal hoe kerkelijk leiders hebben gepoogd en nog steeds pogen om seksueel misbruik
toe te dekken. De jury is van mening dat Hansen-Couturiers onderzoek laat zien hoe de reflectie op
seksueel misbruik binnen pastorale relaties verder dient te gaan dan bezinning op de pastorale en
juridische gevolgen van misbruik. Met haar verkennende onderzoek onder slachtoffers maakt
Hansen-Couturier duidelijk dat misbruik-ervaringen het hart van de christelijke theologie raken en
vragen om een fundamenteel nieuwe doordenking van centrale begrippen als vergeving en
verzoening.
De jury spreekt haar grote waardering uit voor Marie Christine Hansen-Couturiers zorgvuldige
onderzoek naar deze gevoelige thematiek en is daarom van mening dat zij met recht de Jan Brouwer
Scriptieprijs voor Religiewetenschappen en theologie verdient. De jury feliciteert Marie Christine
Hansen-Couturier van harte en wenst haar veel succes in haar verdere loopbaan.
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De juryvergadering vond plaats op 28 februari 2019 en werd voorgezeten door Mr. M.E. BiermanBeukema toe Water (directeur KHMW). Naast de twee hierboven genoemde juryleden waren tevens
aanwezig Prof. dr. R.B. Andeweg (wetenschappelijk secretaris) en drs. S. van Manen (secretaris,
notulen).

