Wie wos dat ook alweer? Maondelijks in W&D de
contouren uan een groot theoloog utt het uerleden
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ciale Academie De Horst in Driebergen was hij het intel-

ffi æW was afl<omstig uit de Gereformeerde Kerlcen in
Hersteld Verband. Deze l<erl<en, in 19z6 ontW

lectuele middelpunt van de revolutie die in navolging van

staan naar aanleiding van de zogenaamde 'l<westie Geelkerken'over het al dan niet letterlijl< sprelcen van de slang

Horst in het bijzonder. Als theoreticus, diep verzonl<en in
de filosofie van Ernst Bloch en Karl Marx, leverde hij de

mei r968 overal in de westerse wereld uitbral<, en aan De

- enigszins

in het paradijs, waren in 1946 alweer overgegaan in de

theoretische fundamenten

toenmalige Hervormde l(erl<. Maar het was, zoals Ter

dentenbeweging, maar wel degelijk daarmee verbonden.

Schegget placht te zeggen, als met het ingestroomde wa-

Het was zijn

tervan de Mainz in de Rijn: nog lange t¡jd blijft men dit

l<racht van de bijbelse geschriften en wist die in verband

water herl<ennen.

te brengen met de geest van de revolutie die overal in de

te

f

nest

terzijde van de stu-

hour. Hij ontde l<te de revol utionai re

lucht hing. De onderdrul<te massa deed terecht een be-

venceh$FlgleE ;¡igçrn des"

aerd*

Niets was vanzelfsprel<end bij Ter Schegget. Alles stond

ter discussie. Hij had een grote argwaan ten aanzien van
alles wat zich pontificaal gevestigd had en een diepgevoelde solidariteit met w¡e geen stem krijgt en niet ter

roep op de stad der toel<omst, verlcondigd in Jezus Messias, de partijganger der armen. Jezus is zowel hun l<ameraad, hun malcker, hun'comes', als hun leider, hun'dux'.
Het zijn termen die Ter Schegget zowel ontleende aan de
door hem zo geliefde muziel<, de fuga, als aan het twee-

spralce komt: de armen, de verschoppelingen der aarde

de hoofdstuk van de briefaan de Filippenzen, het lied

bovenal.

van de Mensenzoon. Dat hij hiermee ook beslissend af-

Zelf meende hij dat zijn ogen werl<elijl< geopend wer-

stand nam van de revolutie- in die zin dat mensen het

den voor het onrecht op de aarde toen hij eind jaren vijftig geconfronteerd werd met de schrijnende armoede in

Koninkrijl< der hemelen niet als revolutie of als utopie re-

aliseren, maar dat God het hen geeft

de sloppenwijken van Caracas tijdens zijn dienstreizen

de kerk van zijn dagen niet echt opgemerl<t. Alleen al het

naarVenezuela. Mogelijk is zijn gevoeligheid ervoorechter zelfs terug te voeren tot zijn jeugd. Tijdens de crisis in

idee dat hij mogelijk marxistische sympathieën lcoesterde, was voldoende om regelmatig tegen hem te hoop te

de jaren dertig was zijn vader, dominee Jan ter Schegget,

lopen. Het heeft hem meermalen de benoeming tot

werl<zaam onder de vele werl<lozen in Harlcema-Opein-

kelijk hoogleraar gelcost.

de. ln een dergelijk milieu, aangevoerd door leidslieden
als J.J. Buskes en l(.H. Kroon, groeide de jonge Bert ter

ff u i m'r magelthec I elgËe

Schegget op en dat milieu l<enmerl<te hem: een gerefor-

meerde koppigheid, in combinatie met een grondige l<ennis van bijbelse theologie en dogmatiek.
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Pas laat, begin jaren tachtig, werd Ter Schegget benoemd
tot hoogleraar christelijlce ethiek en apostolaat aan de

Rijl<suniversiteit van Leiden. Daar verraste hij vriend en
vijand door het in zijn inaugurele rede te hebben over het
gebed als hartvan de ethiel<. Een veel minder belcende,

ln persoon en werl< van Bert ter Schegget valt goed de
voortgangwaarte nemen van de generatie van zijn va-

maar niet minder wezenlijke hang naar mystiel< en bevin-

ding l<wam in deze rede aan het licht.

del<l<ingvan de theologie van l(arl Barth en de ervaring

Sommigen meenden dat Ter Schegget in zijn Leidse jaren
iets van zijn oorspronlcelijke felheid en engagement ver-

van de Tweede Wereldoorlog. Met druppelmontuur, lan-

loor en in zelcere zin was dat ool< wel waar, Meer en meer

ge bal<kebaarden en een snelle, rode Citroën Snoel< reed

raal(te hij teleurgesteld in de maatschappelijl<e organisatie van de revolutie. Een reis die hij in de jaren negentig
maal<te door het Sandinistische Nicaragua droeg daar in

der en zijn leermeesters, die gestempeld was door de ont-

Ter Schegget met deze theologie de

jaren zestig, zeven-

tig en tachtig in. Als docent filosofie en ethiel< aan de So-

G.H. ter Schegget

(rgz7-zoot)
Typering:
Geëngageerd bij bels theoloog

kste aandachtsve lden :
Christelijke ethiek, bijbelse exegese en politiel<e filosofie'
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hort onder de riem. Over de Bergrede (zoot)
Vrijheid door gehoorzaomheid. Over deTienWoorden (1995)
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Doorwerking in de theologie:
Ter Schegget was in veel opzichten een jongere

tijdgenoot

van K.H. Misl<otte. Hij is aandacht blijven vragen voor de
politiel<e consequenties van het Bijbelse spreken over God'
De stelligheid waarmee hij deze wist aan te wijzen ontbreekt
vandaag, maar de gerichtheid op het aardse leven hier en
nu en op maatschappelijke verhoudingen, behoort tot zijn

theologische erfenis.

Doorwerking in de kerk:
Nogal wat generaties kerkelijk maatschappelijk werkers
zijn door hem opgeleid en ook zijn vele lezingen en prelcen
hebben hun invloed gehad, misschien nogwel meer in de
gemeente dan in de academie.

Toegankelijkheid voor niet'theologen:
Niet al het werk van Ter Schegget is even toegankelijk' Verrassend helder en ook literair heel mooi is lndachtig, een aantal
verzamelde herin neringen en opstel len.
Verder lezen:

.

Wi I ken Veen, De zochtmoedige reuolutie in de theologie uan G'H
ter Schegget. Narratio: Gorinchem zooT'

niet onbelangrijl<e mate aan bij. Ter Schegget was toe aan
een nieuwe oriëntatie. Aan de generatie van zijn l<inderen schreef hij brieven met de vraag waaraan zij zich wil-

.

De website van de G.H.

terschegget.

n

ter Schegget Stichting (www.gh-

l) biedt achtergrond i nformatie, lezingen en

pdf's van boel<en.

den verbinden, wat voor hen van waarde was en waar hun
hoop lag. Door zijn vrij plotselinge overlijden is het niet
meer gel<omen tot een publicatie hierover.
ln een laatste interview, niet lang voor zijn dood, zei Ter
Schegget dat zijn theologie steeds meer op een duimnagel paste: 'Het gaat om dit geleefde leven, waarin je
de vragen waklcer moet houden en proberen vertrouwen
en verzet in stand te houden en de boel zo iets verderte

brengen. Dus op de duimnagel staat: gelool hoop, liefde, verzet, utopie.'Jaren na dato wordt zijn stem node gemist.
Dr. Evert Jan de Wijer is predikant van de Thomaskerk
in Amsterdam.
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