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Onder 
theologen 
Als student Theologie en 
als Studentenpastor in Delft 
ontmoette Ton Meijknecht 
in de loop der jaren 
verschillende markante 
theologen. Op basis van 
persoonlijke impressies uit 
deze ontmoetingen schetst 
Ton in dit boekje zijn relatie 
met deze theologen en hun 
kernboodschap.



Een vriendelijke, zachtaardige 
man, zo kwam Schillebeeckx op 
mij over. Het was 1985. Onder 
voorwendsel van een weten-
schappelijke vraag had ik een 
afspraak gemaakt. Ik wilde hem 
van dichtbij ontmoeten. Daar 
opende hij zijn deur en stond 
hij voor me: helderblauwe ogen 
en een zachte stem. Zijn stu-
deerkamer in het dominicanen-
klooster in Nijmegen was groot 
en duister en overal stonden 
boeken. Ik was verbaasd. Dit 
was een zachtmoedige ge-
leerde. Was dit nu de theoloog 
die verschillende processen van 
de Romeinse curie had gewon-
nen? Andere theologen hadden 
stoer geweigerd om naar Rome 
te gaan en zich te onderwerpen 
aan kerkelijke censuur; hij was 
wel gegaan en had hun gedul-
dig te verstaan gegeven dat ze 
zich vergisten.
Maar vergis je niet, hij is strijd-
baar. Hij claimde voor de the-
ologie een zelfstandige positie 
ten opzichte van de kerkelijke 
leer. En daarmee doorbrak hij 
het oude verwachtingspatroon 

Edward Schillebeekx, theoloog tussen twee vuren
1914-2009

dat het de taak is van de the-
oloog om de leer van de kerk 
uit te dragen, toe te lichten of 
te verdedigen. 'Dat' meende 
hij, en er waren bisschoppen 
die begonnen te rillen, 'dat is 
niet onze taak'. Onze taak als 

theoloog is om zelfstandig en 
kritisch na te denken over de 
geloofstraditie van de kerk en 
onze bevin-dingen bekend te 
maken. Kritische distantie dus en 
duidelijk spreken. De theoloog 
is geen hof-ideoloog.

Dat is het ene vuur waaraan 
hij blootstond. Het andere vuur 
was dat hij steeds uitdrukkelijk 
binnen de christelijke leer bleef 
opereren, hoe vrijmoedig hij 
ook afstand nam. Of men dat nu 
waardeerde of niet. Ik herin-
ner me een indrukwekkende 
oproep op 26 februari 2005, 
tijdens een voordracht voor 
kritische katholieken. Ik herinner 
me die dag omdat mijn tweede 
kleinzoon toen werd geboren 
en ik tijdens die voordracht het 
verlossende telefoontje kreeg. 
Met alle kracht van zijn oude 
stem: ‘Vergeet Christus niet!’ 
Ruim negentig jaar oud was hij 
en hij stond al aan de rand van 
het graf. Theologie wordt bete-
kenisloos zonder waarachtig 
zoeken naar God. 
Een positie tussen twee vuren 
was zijn favoriete plek. Voor 
niemand vanzelfsprekend, voor 
de kerk niet, voor de universiteit 
niet, voor de politiek niet. En 
tegelijkertijd loyaal jegens al 
die mensen. Nooit een kwaad 
woord over de bejegening die 
hij in Rome kreeg tijdens de 

processen over rechtzinnigheid. 
Geen kwaad woord ook over 
de moderne tijd met haar vra-
gen en onzekerheden. 
Een tijd lang vond hij waarde-
ring van alle kanten, van de 
kant van de kerk en van de kant 
van een breed publiek. Kardi-
naal Alfrink nam hem mee naar 
het Tweede Vaticaans Concilie 
als zijn adviseur. In Rome kre-
gen concilievaders van hem een 
stoomcursus eigentijdse theolo-
gie en Schillebeeckx werd hun 
ghost-writer. Maar na de open-
lijke desavouering van Alfrink 
werd het ook stil rondom hem. 
Alfrinks huidige opvolger moet 
niets van hem hebben. Op zijn 
begrafenis in december 2009 
schitterde hij door afwezigheid.

Is het daarmee afgelopen? Het 
is mijn overtuiging dat zijn posi-
tie de positie is die een theoloog 
behoort in te nemen. Het is 
geen gemakkelijke positie, zoals 
zijn erfgenaam Erik Borgman 
zei, maar het is de enige positie 
waarin een theoloog zich moet 
willen bevinden. ¤
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Door de zware eiken deur van de Dominicuskerk in Amsterdam 
zag ik hem naar binnen gaan en groette ik hem. Hij herkende me 
meteen, ik denk aan mijn stem. ‘Zo, en hoe gaat het met je?’ Alsof 
we elkaar gisteren nog ontmoet hadden, terwijl het al 
vele jaren geleden was dat ik hem gesproken had. Ik 
heb veel aan hem te danken. Mijn eerste - en niet mijn 
laatste - conflict met de kerkelijke overheid leidde hij in 
goede banen. Hij heeft ons getrouwd en onze eerste 
dochter Lotje gedoopt. 
Als ik zo over hem spreek, stel ik me op in de lange 
rij van bewonderaars en voeg ik weinig toe aan zijn 
biografie als raadsman in delicate zaken. Ik zeg dan 
eigenlijk niets nieuws. Want inderdaad, hij was oprecht 
begaan met de mensen die hij ontmoette. Inderdaad, hij 
was een warme persoonlijkheid. Dat is volkomen waar 
en tegelijkertijd al zo vaak gezegd.
Nu hij een paar jaar dood is en de directe herinnering 
enigszins vervaagt, komt een kwaliteit van hem naar 
voren die uiteindelijk meer voor mij betekent. Hij was 
de man van de doorbraak. In 1960 werd hij aangesteld 
als moderator van de Amsterdamse katholieke studen-
tenvereniging Thomas. Eenmaal daarbinnen, besefte hij 
dat daar zijn plaats niet was. Niet dat hij iets tegen die 
studenten had of dat hij hen iets verweet, maar hij be-
sefte dat de verzuiling voorbij was. Waarschijnlijk was 
hij een van de eerste tot wie dit doordrong. Zijn werkter-

Jan van Kilsdonk en de doorbraak
Duizenden mensen 
koesteren hun herin-
nering aan Jan van 
Kilsdonk. Want hij had 
een ijzeren herinnering 
aan jou. Zelfs toen hij 
al negentig was, slecht 
ter been en bijna blind, 
wist hij dat ik het was 
die voor hem stond.

1917 – 2008

rein zag hij niet in de beslotenheid van een sociëteitszaal. Hij wilde 
geen institutionele hindernis opwerpen tegen de ontmoeting. Hij 
ging liever in de publieke ruimte van een café zitten, met een half-

vol glas verschaald bier voor zich, om te voorkomen 
dat men hem iets zou aanbieden. Als hij iets wilde, 
was dat de vrije ontmoeting, vrij van verplichtingen, 
vrij van beperkingen. Mensen moesten volstrekt vrij 
zijn in hun gesprek met hem. Alleen zo kon hij zijn 
talent voor de ontmoeting volledig ontplooien.
Het besef dat de kerk met haar institutionele voor-
waarden een hindernis opwierp voor haar eigenlijke 
taak, dat de kerk zichzelf in de weg zat, was toen 
nog schurend nieuw. De bisschoppen namen het hem 
zeer kwalijk dat hij de verzuiling openlijk doorbrak. 
Hij werd naar Rome geroepen om zich te verant-
woorden, net als Edward Schillebeeckx. Ook hij 
ging, sluw als een vos en onbevangen als een duif. 
En keerde gesterkt terug. De kerk rust niet op zuilen; 
de kerk rust op geestkracht.
Ik was bij zijn begrafenis. Burgemeester Job Cohen 
was erbij want hij was ereburger van de stad Am-
sterdam. Van de zittende bisschoppen echter geen 
spoor. De wrok tegen deze lastpost was te groot.  
Alleen Philippe Bär was er, de in ongenade geval-
len bisschop van Rotterdam. Jan had daar vast van 
genoten. Zijn doorbraak was gelukt. ¤
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Patricia de Martelaere was niet geboren 
om bewonderd te worden. Dat was haar 

aard niet. Tegenover 
mannen met macht 
legde ze het altijd af. 
Terughoudend als ze 
was, liet ze het gebeur-
en dat onze ambas-
sadeur in China haar 
aan tafel bij MoTiv 
overtroefde toen ze iets 
vertelde over haar spe-
cialiteit, Taoïsme. Ze 
kon er niet tegenop; ze 
wilde er niet tegenop 
kunnen.
Ze wist toch heel goed 
waarover ze sprak. 
Als filosoof en als 
schrijfster kende ze 
groot aanzien. Ze had 

Chinees geleerd en las hun geschriften 
in de oorspronkelijke taal. Daar lag haar 

Patricia de Martelaere 1957-2009 

Geen persoon om te bewonderen

Met Hans van Drongelen aan de lunch 
in Leuven.

	  

onzekerheid niet. Maar ze vertrok geestelijk 
meteen, zodra de machtsvraag aan de orde 
kwam. Iets jeugdigs had ze, iets eeuwigs 
jongs, al was ze de vijftig al gepasseerd. 
Verlegen. Ze smolt weg als een klein meisje 
toen we haar voor een lunch uitnodigden, op 
bezoek in Leuven. Dat waren de dingen waar 
ze in geloofde, kleine blijken van genegen-
heid.
Beter dan in gesprekken met grote heren 
kwam ze tot haar recht in ontmoetingen met 
studenten. Tweehonderd in een collegezaal of 
twintig in een Socratisch gesprek, het deed er 
niet toe. Alsof jonge mensen in hun naïviteit 
haar pas echt konden boeien. Alsof ze dan 
pas open kon gaan. Alsof ze dan pas bij zich-
zelf kon komen, volkomen natuurlijk
Voor onze komende reis naar China heb ik 
haar boek Taoïsme, de weg om niet te vol-
gen, uit de kast genomen. Onbevangen als ze 
was, eigent ze zich die filosofische stroming 
niet toe. Ze wil niet laten voorkomen alsof ze 
het begrepen heeft. Ze wil het ook voor zich-
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zelf niet begrepen hebben. Want dan is het 
moment van verbazing voorbij en wordt het 
onvervreemdbaar andere toegeëigend. Tao 
is anders. Het is harder voor ons. Het laat ons 
reddeloos aan onszelf over. Beroofd en dan 
pas zijn we vrij.
Ze schreef geen filosofie; ze leefde het. Twee 
maanden voor haar dood stuurde ik haar een 
kerstkaart. Want ik had bij haar bezoeken aan 
Delft een grote sympathie voor haar opgevat. 
Kwetsbaar en stevig. Ze schreef terug dat ze 
terminale kanker had met een uiterst beperkte 
overlevingstermijn. Als reactie op dit vonnis 
was ze meteen met Tom, haar vriend get-
rouwd. ‘Zo ga ik nu deze kerstdagen in: met 
Tom aan mijn zijde, levend van dag tot dag in 
de meest absolute onzekerheid, maar wel in 
diepe vrede en, verrassend genoeg, vaak in 
groot geluk.’ Twee maanden later stierf ze.
Ze had geen bewondering nodig.
 

Gelegenheidsdrukwerm bij haar optreden als Socrates, februari 2008
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Een geweldige verschijning, lang van postuur, een ruime, witte haardos, brede gebaren en een luide 
stem. Hij had geen versterking nodig in een groot gehoor. Meteen al bij mijn aankomst in Delft raakte ik 
onder zijn indruk. Hij sprak met het vuur van een oudtestamentische profeet. Zoals hij dat deed, wilde 
ik ook de bijbel kunnen lezen. Bij hemzelf zou dat inmiddels niet meer gaan; hij was met pensioen. Maar 
wel in de school die hij had helpen oprichten, de Amsterdamse School.

Het werd 1980. Ik wilde hem persoonlijk ontmoeten en maakte een afspraak. Hij woonde in een 
huis aan het Singel dat uitkwam op de Bloemenmarkt. Vijf grote kamers boven op elkaar gestapeld, 
verbonden met een nauwe wenteltrap aan de achterkant. Op de bel-etage hield zijn vrouw ontvangst. 
Ik dronk bij haar een kopje thee en mocht via de uitgesleten wenteltrap twee etages hoger, om bij Frans 
te komen. Als doctor Faustus zat hij in zijn werkkamer. Overal boeken, in stapels op de grond, op de 
stoelen, op de tafels en in de kasten aan de wand. Middeleeuwse theologen in leren banden. De vaders 
van de reformatie. En natuurlijk Karl Barth, zijn leermeester. Licht kwam nauwelijks binnen. Ik moest 
even zoeken waar hij zat. 

Het verliep niet zoals ik verwacht had. We kregen een flinke discussie. Hij zag grote, heldere lijnen. Na 
twintig eeuwen had God de theoloog Barth gestuurd die eindelijk zijn openbaring goed begreep. Ik 
kreeg het benauwd in dit model en probeerde het onschuldige woordje ‘en’ uit. Heel mooi, Barth, maar 
er is daarnaast nog zo veel anders, zoals de grote mystici. We werden het niet eens. We werden het 
steeds minder eens. Ik nam afscheid om ruzie te voorkomen. Teleurgesteld daalde ik de wenteltrap af, 
door de voordeur de Bloemenmarkt op, in het volle licht. Buiten merkte ik dat ik opgelucht was. Ik kreeg 
mezelf terug. 

Mijn studie exegese heb ik voortgezet, maar ik was genezen van het verlangen naar bewondering. Frans 
heeft me vrijgemaakt. Hij heeft de vaderfiguur in mij onttroond.

Frans Breukelman 
1916-1993
Bijbels theoloog
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Het was 1996. Ik gloeide van 
binnen toen de brief van Toulmin 
aankwam. Weer een beleefde 
afwijzing, zoals ik er al zoveel 
had gehad? Nee, hij nam onze 
uitnodiging aan! Zo begon een 
vriendschap. Hij trad twee maal 
op in ons Delfts programma, in 
1997 en in 2001, en ik bezocht 
hem drie keer in Los Angeles. 
En vooral, hij begeleidde subtiel 
onze eerste, onzekere stappen 
naar nieuwe werkvormen. 
Hij was de eerste man met 
groot gezag die zijn hoofd 
niet schudde bij onze open 
benadering van de geestelijke 
wereld van studenten. 
Gevierd auteur van bestsellers 
over argumentatiekunde 
en ideeëngeschiedenis kon 
hij verrukt raken wanneer 
studenten in ons programma 
individu werden. Geen eeuwige 
waarheden, maar een geduldig 
verstaan van de praktijk. 

Hij was ongelovig, zei hij, met 
een opvoeding als Quaker. Heel 
laagkerkelijk: liever zwijgen dan 
voorbarig een vroom woord 

Stephen Toulmin
1922-2009

laten vallen. Rustig wachten tot 
de geest begint te spreken. Zo 
zag hij als een van de eersten 
de kansen die in onze aanpak 
verborgen waren. Haast eerder 
dan wij zelf. Want, eerlijk is 
eerlijk, wij deden maar wat. 
Volgden onze intuïtie. En hij 
keek en vond er de geschikte 
woorden voor. Noemde ons zijn 
vrienden.  

Zijn hele leven als filosoof was hij 
bezig met de verhouding tussen 
de rede, het koele brein dat op 
afstand blijft en observeert, en 
de lang verguisde redelijkheid, 
dat subtiele vermogen 
dat mensen hebben om in 
onverwachte omstandigheden 
juist te handelen. Net als Ludwig 
Wittgenstein, van wie hij een 
van de laatste leerlingen was, 
hebben zijn lezers voortdurend 
hun best gedaan om hem in 
een helder kader te plaatsen. 
Informatici wilden hem 
kunnen vatten, een eenduidige 
greep op hem krijgen. Zijn 
argumentatieleer kwam hun 
zeer gelegen. Hij ontweek die 

pogingen niet. Want hij had 
groot respect voor hun ordenend 
vermogen. Maar hij wilde 
zich nooit aan hun pogingen 
uitleveren. Want steeds weer 
blijkt de rede op grenzen te 
stuiten. En komt ze aan gebieden 
waar ze haast geen toegang toe 
kan krijgen. Juist op het terrein 
van het zwijgen gebeurt het 
meest belangrijke. Onzegbaar en 
onmisbaar. Redelijke woorden 
vinden op de grens van de 
rede. Dat was zijn onmogelijke 
fascinatie. Hij vond onze taal 
superieur omdat bij ons één 
woord de twee begrippen 
combineert: redelijk, dat zowel 
rationeel als verstandig betekent.

Na zijn bezoek aan Delft in 1997 
schreef hij: ‘What we have to 

do is not so much to persuade 
our students to be religious or 
all over again. What we have to 
do is what [de middeleeuwse 
theoloog] Thomas van Aquino 
wanted to do, which was to 
invoke in our students the 
recognition which they already 
have of the respects in which 
their mission as engineers 
already embodies a commitment 
to the values that are concerned 
with serving the human needs 
of that particular branch of 
engineering.’

Was hij ongelovig?

Omslag van het gelegenheidsdrukwerk 
bij zijn tweede bezoek aan Delft, met een 
fragment uit zijn laatste boek Return to 
Reason. Zwaluwpers IV, 2001

De ongelovige
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Het zat hem niet mee. In 1983 
werd Philippe Bär bisschop van 
Rotterdam in een hopeloos 
gepolariseerde kerk. Het 
was zijn ambt om bruggen 
te bouwen, maar er waren 
weinig bruggenhoofden meer 
te vinden. Zo moest hij wel 
fouten maken. In de zaak van het 
kindermisbruik heeft hij fouten 
gemaakt en foute priesters 
beschermd. Dat was verkeerd, 
dat weten we allemaal, maar 
ik ben ervan overtuigd dat hij 
dat deed omdat hij beklemd 
zat in een haast onoplosbaar 
loyaliteitsconflict. Hij was loyaal 
in een wereld die bezig was uit 
elkaar te vallen.

Dat moest ik schrijven, voordat 
ik kan toekomen aan zijn portret. 
Dat portret wordt vooral 
bepaald door zijn optreden 
binnen het studentenpastoraat. 
Het was de laatste keer dat een 
bisschop zich liet zien binnen 

Philippe Bär          

deze setting. En de enige keer 
dat een bisschop verbindingen 
legde. 

Het was september 1989. Frans 
Bokelman zou geïnstalleerd 
worden als katholiek 
studentenpastor en mijn naaste 
collega. Voor die gelegenheid 
nodigde ik Bär uit. Hij zat aan de 
bar bij Virgiel, waar hij elk jaar 
een keer kwam en hij begroette 
mij joviaal met zijn nadrukkelijke, 
zware stem. Dit is mijn kans, 
dacht ik en vroeg hem of hij 
de installatie persoonlijk wilde 
komen verrichten. En hij zei 
gewoon ja, zonder een ogenblik 
na te denken.

Dat verraste me, want er 
lag een heftig conflict en dat 
wist hij even goed als ik. Tien 
jaar eerder had bisschop 
Simonis, zijn voorganger in 
Rotterdam, woedend een verbod 
uitgesproken over katholieke 

deelname aan oecumenische 
vieringen en de pastores met 
ontslag bedreigd. Dat conflict 
was niet geëscaleerd; het was 
bevroren. Bär zou verschijnen in 
de setting van een onopgelost 
conflict. Daar zat hij en ik 
greep de gelegenheid te baat. 
Nu konden we ons eindelijk 
bevrijden van dat traag-slepende 
conflict.

Kern van het bezwaar van 
Simonis was dat we geen 
duidelijk onderscheid maakten 
tussen de katholieke opvatting 
over de eucharistie en de 
protestantse opvatting over het 
avondmaal. En daar verschijnt 
een bisschop en gaat ambtelijk 
voor in een viering waarin dit 
onderscheid inderdaad niet 
gemaakt wordt. Zo was onze 
keuze in Delft. En hij wist dat.

Een heftig theologisch en 
diplomatiek probleem. Hoe los je 

dat op? Bär koos voor een heel 
katholieke benadering. Aan het 
begin van de viering herhaalde 
hij het officiële standpunt dat 
niet mocht wat wij deden. En 
voegde daar naadloos aan toe 
dat ieder in geweten zijn eigen 
afweging moest maken. Er waren 
consciëntieuze protestanten 
die niet deelnamen aan de 
communie. Maar de overgrote 
meerderheid van de kerkgangers, 
katholiek en protestant, nam van 

het brood en de wijn, zoals we 
nog steeds doen elke zondag. 

Ik zie nog voor me hoe hij na 
afloop van de viering vertrok. 
Zo fier en krachtig als hij altijd 
liep, nu liep hij gebogen en 
vermoeid langs de gracht naar 
zijn auto, met zijn koffer met 
liturgische gewaden in de hand. 
Een vermoeide handelsreiziger. 
Bruggen bouwen kost veel 
moeite. 

Het hardnekkige gerucht gaat 
dat zijn plotselinge vertrek als 
bisschop in 1993 is geënsceneerd 
door behoudende krachten 
binnen de katholieke kerk, die de 
confrontatie zochten. Bär zocht 
steeds verzoening.

Over de geruchten rond zijn 
aftreden, zie Wikipedia,  Affaire-
bisschop Bär.

Bruggenbouwer Omslag van het toneelstuk van Arthur 
Miller, Death of a Salesman (1949)

1928
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