
LEZING OVER EDWARD SCHILLEBEECKX 

Nummer 6 van het religieus anarchistisch communistische blad 'De Vrije Communist' 

 

Op donderdag 27 mei hield de Amerikaanse Catherine Hilkert op de katholieke 

universiteit in Nijmegen een lezing over Edward Schillebeeckx. Schillebeeckx was bekend 

als vertegenwoordiger van de katholieke bevrijdingstheologie. Hij stierf op 23 december 

2009. 

 

Hilkert begon met te zeggen dat ze sterk is beïnvloed door Schillebeeckx. Schillebeeckx 

had als theoloog veel invloed, vooral op universiteiten en onder katholieken. Tijdens het 

Tweede Vaticaanse Concilie van de katholieke kerk (1962-1965) kwam de 

bevrijdingstheologie sterk op. Volgens de bevrijdingstheologen wil God niet dat mensen 

lijden. God is betrokken bij de wereld, bij de mensen. God is aanwezig waar verzet wordt 

geboden tegen de bestaande situatie van onrecht. Het verhaal over het leven van Jezus 

is een belangrijke bron voor maatschappijkritiek. Mensen die Jezus werkelijk navolgen 

moeten zich keren tegen onrecht, binnen en buiten de kerk. 

 

Schillebeeckx vond het Tweede Vaticaanse Concilie om drie redenen belangrijk. Ten 

eerste werd gewezen op het gebrek aan democratie in de katholieke kerk. Ten tweede 

werd de openbaring herzien. Er wordt meer van uit gegaan dat God zich voor de mensen 

inzet. Ten derde kwam er meer aandacht voor de gang van zaken in de wereld. Er kwam 

veel meer kritiek op het onderdrukken van de armen. 

 

Schillebeeckx vertrouwde op God en daarmee op de toekomst. Hij hoopte dat hij anderen 

kon inspireren. Dat gold zeker ook voor mensen die zich niet tot de katholieke kerk 

rekenden. Zo was Schillebeeckx voorstander van uitwisseling van ideeën tussen religies. 

Schillebeeckx kwam vanwege zijn teksten over theologie drie keer in conflict met het 

Vaticaan. Hierbij ging het onder andere om politieke meningsverschillen. 

  

In Nederland is de belangstelling voor de katholieke bevrijdingstheologie de laatste 

tientallen jaren afgenomen. Dat is jammer. De reden waarom deze theologie opkwam, de 

onderdrukking van de armen, is bepaald niet verdwenen. 


