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NIEUWE WIND IN DE ZEILEN 

 EEN TIJ VOOR KERING, EEN TIJD VAN HOOP 

Bénédicte Lemmelijn 

 

 

“You may say I’m a dreamer, 

But I’m not the only one …” 

John Lennon 

I. EEN ‘VISIE’, EEN ‘VISIOEN’ 

Het uitschrijven van een ‘visietekst’ is eigenlijk niet zo’n eenvoudige zaak. Het is voor mij het 

samenbrengen van tal van bedenkingen die ik in de loop van twee decennia in mijn veelvormige 

ervaring in heel wat verschillende en wijzigende taken in de facultaire dienstverlening en in het bestuur 

maakte, het samenballen van gediversifieerde ervaring in wat goed was en beter kon, en het 

uittekenen van een koers die erkentelijk leert uit dat verleden, maar vooral nieuwe paden durft 

verkennen en banen. 

1. Een ‘kairos’ voor onze faculteit 

Onze faculteit beleeft een belangrijke transitieperiode: heel wat collega’s gaan op emeritaat, de 

generatie waartoe ikzelf als één van de jongsten behoor schuift stilaan op, maar een opmerkelijk 

nieuwe generatie staat klaar. Onze faculteit verwelkomt de laatste jaren een grote en nog steeds 

groeiende groep uiterst bekwame collega’s: uit onze eigen oudstudenten maar ook uit geheel andere 

internationale achtergronden: mensen die erg hard – soms te hard – werken, die moesten voldoen aan 

de hoogst denkbare eisen en die de faculteit verrijken vanuit nieuwe en andere contexten waar geleerd 

van kan worden. Degelijk beleid gaat niet over het louter informeren, in zoverre dat al gebeuren zou, 

over hoe de dingen ‘bij ons nu eenmaal verlopen’. Integendeel, er is nood aan een nieuwe dialoog en 

een eerlijke bevraging van de facultaire realiteit, vanuit een dagdagelijkse diversiteit en nieuwe 

terechte gevoeligheden en bekommernissen. Het moment waarin we ons bevinden is, om het bijbels 

te zeggen, een ‘kairos’, hét geschikte en gunstige moment om een kritische kijk op ons functioneren 

te beluisteren, om nieuwe visies toe te laten en daadwerkelijk nieuwe paden te durven banen. 

Een tij voor kering, een tijd van hoop. Hoop wordt wel eens het kleine zusje genoemd van het geloof 

en de liefde. En toch, het is een diepe realiteit die daadwerkelijk transformeert. Hoop houdt ‘belofte’ 

in en wekt daarin leven en geestdrift. Ze is het tegengestelde van moedeloosheid. Hoop behelst het 

uitkijken naar een nieuwe toekomst, het verlangen naar een nieuw perspectief. Het is evenwel geen 

passief afwachten, maar juist actief en vol vertrouwen trachten vorm te geven aan waar men van 

droomt, in de verwerkelijking van een ‘visioen’ dat ‘visie’ wordt, en een visie die beleid wordt. 

2. Een visietekst is geen beleidsplan 

Een visietekst is geen beleidsplan. Een beleidsplan tekent de concrete lijnen van een visie uit. En vooral, 

het moet voorbereid worden in actieve participatie van een heel team, niet opgelegd worden door één 

persoon. Bovendien heeft het nadien terecht ook de goedkeuring van de hele faculteit nodig. Deze 

tekst pretendeert dus absoluut niet een afgewerkt beleidsplan te zijn. Dat zal er, op basis van een 

aantal nu reeds duidelijk geconcipieerde ideeën en inzichten, komen bij het begin van een eventueel 

mandaat, en na intens overleg. Wat hier voorligt is wel de eerlijke neerslag van een visie, inderdaad 

ook een beetje in de zin van een ‘visioen’ misschien: het vertolkt de fundamentele richting die ik voor 

de faculteit ‘zie’: met vertrouwen én durf, op een nieuwe manier. 
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3. Een ander soort leiderschap 

In een faculteit Theologie en Religiewetenschappen mag leiderschap, ook al betreft het natuurlijk de 

concrete realiteit van elke dag met al zijn hoogten en laagten die keuzes en beslissingen vorderen, ook 

geformuleerd worden tegen de achtergrond van wat/Wie ons draagt en stuwt. In de Bijbelse én in de 

monastieke Benedictijnse traditie – en zo heet ik niet toevallig – gaat het voor mij om drie dingen. 

In de eerste plaats om ‘luisteren’: luisterend aanwezig zijn en observerend analyseren. In de tweede 

plaats om nederigheid: niet willen ‘heersen’ maar daadwerkelijk ‘dienen’ in functie van het creëren 

van ontplooiingskansen voor wie men verantwoordelijk is; niet zelf in het centrum staan, maar het 

grotere goed en het ruimere perspectief voorop plaatsen. En in de derde plaats is niet enkel rationele 

intelligentie, maar ook sociale en emotionele intelligentie op zijn plaats: het zich laten raken, in 

mededogen en mildheid, door wie en wat wordt toevertrouwd. Tegen die achtergrond mag ‘dienend’ 

leiderschap ook tot inspiratie strekken. En vooral, het zal ‘leiden’ worden dat zich realiseert in 

teamverband: in overleg, in ernstig en daadwerkelijk delegeren, in proactief coachen, in eerlijk kritisch 

evalueren en positief constructief remediëren, en dat alles vanuit een a priori van fundamenteel 

vertrouwen, geenszins van achterdocht, controle of wantrouwen. 

De gedragenheid van leiders in hun team behelst daarom, ook reeds in Sirach, de noodzaak om zich 

omringd te weten door ‘sterke raadslieden’. Het team dat ik als eventuele decaan voor ogen heb, zal 

dan ook gekenmerkt worden door meerstemmigheid en diversiteit in krachtige persoonlijkheden, 

waardoor overleg misschien soms moeilijker wordt en intenser dialoog nodig heeft, maar waarin juist 

méér representatief ook een méér gedragen besluitvorming tot stand kan komen. 

Op die manier begrepen hoop ik een leiderschap te realiseren – of althans naar best vermogen te 

betrachten – dat zich niet kenmerkt door hiërarchisch bepaalde processen en structuren die bogen op 

macht of angst, maar zich integendeel realiseert in vier belangrijke stappen: 

 1) receptieve observatie en onbevangen luisterbereidheid, 

 2) brede en intense participatorische analyse en dito besluitvorming, 

 3) waarachtig, authentiek en integer handelen en  

 4) transparante communicatie 

  

II. ENKELE FUNDAMENTELE OPTIES 

1. Een nieuwe realiteit – een adequaat antwoord 

Op het moment dat onze oudere generatie professoren aan het vertrekken is en de middengeneratie 

al jaren in bestuur actief is, tekent zich zeer opmerkelijk een nieuwe realiteit af. Het gaat om een 

belangrijke generatie die tot nog toe in de voorheen geldende regelgeving nog niet echt in bestuur kon 

participeren, maar die de facto de facultaire realiteit in grote mate draagt. Deze mensen hebben de 

faculteit veel te leren. Zij kunnen participerend onze context verrijken, vanuit een dagdagelijkse 

diversiteit en nieuwe terechte gevoeligheden en bekommernissen. In die context gaat het niet op om 

oude geplogenheden en vooronderstellingen voor hen zomaar te bevestigen, om onbevraagd een 

status quo te handhaven van ongeschreven regels en impliciete verwachtingen, waaraan haast nooit 

voldaan kan worden, of minstens dat gevoel gecreëerd wordt.  

Wat wel nodig is in die nieuwe context, en voor élke geleding, is een helder, gedragen beleid met open 

en transparante communicatie, en dit op het vlak van taken en verwachtingen, op het vlak van criteria 

in de werkverdeling én in de beoordeling, op het vlak van de dienstverlening op facultair, universitair 

of extern niveau, én op menselijk en sociaal vlak (het bemoedigend prijzen en meedelen van 
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belangrijke verwezenlijkingen, het creëren van een gezamenlijke fierheid, het delen in menselijke 

vreugde en leed, het benoemen van worsteling en inspanning …). 

2. Een nieuwe cultuur –  een a priori van vertrouwen 

Onze tijd spreekt over een ‘sense of belonging’, die niet gecreëerd wordt door controle over meer 

verplichte aanwezigheid ter plekke, maar door intrinsieke betrokkenheid op een gezamenlijk project, 

het creëren en koesteren van het gevoel deel uit te maken van een groter na te streven perspectief, 

het onbevraagd spreken in ‘wij’ en ‘ons’: samen in ‘ons’ project, het grote project dat we ‘onze 

faculteit’ noemen, die we willen dragen, handhaven en doen groeien. 

Een andere term die in dit verband het vermelden waard is, betreft de idee van ‘ownership’. Hierin 

gaat het als het ware om het letterlijk ‘eigenaar zijn’: van ons leven, van ons project, van onze faculteit. 

Vanuit een reëel ervaren verantwoordelijkheid die groeit uit intrinsieke motivatie, die tot stand komt 

in een context waarin rechtvaardigheid en gerechtigheid, betrouwbaarheid en wederkerigheid geen 

loze woorden zijn, in een context waarin waarden gerealiseerd worden door mensen die van waarde 

zijn en zich ook gewaardeerd voelen. En dit in een realiteit waarin ieder van ons iets doet wat er toe 

doet, ieder met zijn eigen kennis en competenties, talenten, gevoeligheden en (indien wenselijk ook 

wisselende) accenten, in verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid op het geheel dat ons allemaal 

ter harte gaat. 

Om deze realiteit te realiseren is voor iedereen, in welke geleding dan ook en zonder enig onderscheid, 

een positieve cultuur nodig die vertrekt uit een absoluut a priori van vertrouwen. Een klimaat van 

bemoediging en bevestiging, van een hoopvol perspectief op progressie maar evenzeer in 

tevredenheid met wat reeds is en gebeurt. Een cultuur die in alles het tegenovergestelde is van de 

argwaan in de onuitgesproken maar onophoudelijk eisende echo van steeds meer en nooit genoeg. En 

dat alles in een houding van wederzijds respect in ‘grootmoedigheid’, die niet toevallig ook taalkundig 

het tegenovergestelde is van ‘kleinzieligheid’. Er is hoegenaamd niets groots aan zichzelf groot te 

maken door anderen neer te halen, klein te maken of te houden …  

3. Het respecteren en bevorderen van balans 

Aan onze faculteit leven en werken erg waardevolle mensen, die zich elk op hun eigen wijze, in hun 

eigen taken en verantwoordelijkheden, met een zeer grote gedrevenheid inzetten. Die inzet en passie 

mag en moet bevestigd en geprezen worden. Tegelijkertijd zijn we ook allemaal ‘mensen’, en hoeft het 

geen taboe te zijn om ook over andere dingen dan ons werk en onze projecten te spreken. Er mag 

ongedwongen ook verteld worden over wat we deden in onze vrije tijd, welke interessante dingen we 

zagen of beleefden en er mag ook gedeeld worden waar we ons zorgen om maken. Er mag zonder 

schroom geantwoord worden dat we een vergadering niet kunnen bijwonen, simpelweg omdat 

kinderen opgehaald moeten worden; daar is geen ander excuus of leugentje om bestwil voor nodig. 

Het mag volkomen normaal worden dat iemand zegt ervoor te kiezen om in het weekend of ’s avonds 

digitaal even te ‘deconnecteren’. 

We mogen hard en ook heel hard werken, en wie dat wil zelfs nóg harder, maar één groot goed mogen 

we niet uit het oog verliezen, met name het hoogste goed van onze innerlijke vrijheid. Het is ieders 

recht om eigen (levens-)keuzes te maken. Meer nog, het is zelfs een kenmerk van ware menselijkheid 

om bewust en doelgericht te zoeken naar behoud van balans in het leven. ‘Ora et labora’, stelt de 

Benedictijnse regel: in evenwicht. Gedrevenheid en passie zijn prachtig en kunnen grootse dingen 

verwezenlijken, maar ze mogen geen slavernij noch verslaafdheid worden. Aan onze faculteit mogen 

mensen in en door hun werk méér mens worden, niet minder … 
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4. Last but not least: Een veilige en geborgen werkomgeving 

Het hoeft geen betoog noch veel uitleg wanneer ik stel dat we in de huidige maatschappelijke context 

wereldwijd groeiend aandacht verwerven voor elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. We zijn 

gaan beseffen dat alle mensen recht hebben op bestaans- en ontwikkelingsruimte in hun eigenheid en 

meer nog, het recht hebben een leven te leiden in een veilige, existentieel geborgen context. Het zijn 

twee aspecten in één zin. 

Vooreerst gaat het over een eigenheid, in welke zin dan ook, die gerespecteerd en gewaardeerd moet 

worden in het besef dat diversiteit verrijkend en niet bedreigend is. De als het ware bijna natuurlijke 

neiging van mensen om, vaak uit mis begrepen eigen identiteitsbehoud, andere mensen in categorieën 

en ‘hokjes’ te steken, of het nu gaat om ras, afkomst of gender, is beperkend en vaak karikaturaal. Laat 

ons als faculteit op dit vlak dus elke alteriteit, elke diversiteit die bijdraagt aan het veelkleurige en bij 

uitstek ook internationale karakter van onze faculteit waarderen en omarmen. 

Daarnaast komt de noodzaak van een veilige en existentieel geborgen context aan bod. Al te veel 

gedrag of woorden, al te veel variaties in houding en toon, werden al te lang als ‘normaal’ of ‘niet zo 

erg’ beschouwd, verzwegen, toegedekt of in het beste geval gebagatelliseerd. Het is van het grootste 

belang te beseffen dat mensen verschillende gevoeligheden hebben, en dat ook zonder kwade 

bedoelingen, bepaalde bemerkingen of een bepaalde toon van spreken mensen in hun eigenheid 

kunnen raken, schaden of zelfs breken. Open, transparante, ondubbelzinnige en constructieve 

communicatie op een waarderende en bemoedigende toon maakt zoveel meer mogelijk en creëert 

effectief een veilige en geborgen omgeving, waarin mensen zichzelf kunnen en durven zijn en hun werk 

op hun eigen manier kunnen doen met hun eigen kwaliteiten en talenten. 

Ook in onze universiteit en faculteit zijn de boven beschreven aspecten in welke bevraging dan ook 

helaas steeds nog een pijnpunt. Een aspect dat we niet moeten vergoelijken, maar onder ogen moeten 

zien. En neen, het gaat (gelukkig) niet altijd over seksueel grensoverschrijdend gedrag, al zijn we ook 

zelfs daar niet geheel van gevrijwaard, maar vaak over een tekort in de richting van wat ik boven 

beschreef. Laat ons dat kritisch evalueren en constructief remediëren. Laat er ons in groeiende mate 

bewustwording rond creëren, en er een gedegen opvolging en effectief beleid rond bevorderen. 

 

III. CONCRETISERING: ACTIEF, PARTICIPATIEF EN EFFICIËNT BESTUUR IN REËLE POLYFONIE 

Tegen de boven beschreven achtergrond wil ik de daarmee verbonden betrachtingen concretiseren, 

evenwel – ik beklemtoon het nogmaals – na grondig overleg met mijn toekomstige team, in een aantal 

beleidsopties bij het functioneren van de diverse gremia en geledingen van onze faculteit, die hier 

slechts verkennend vertolkt worden. 

1. Het faculteitsbestuur en de faculteitsraad: van ‘informatie’ naar ‘actieve participatie’ 

a. De faculteitsraad 

Een indruk die ik over de jaren heen, in mijn wisselende dienstverlenende taken en bestuurstaken (zie 

infra) opdeed, betreft het feit dat heel wat van onze gremia vooral en vaak de facto bijna louter 

‘informatief’ zijn. Er is een faculteitsbestuur (FB), dat een kernbestuur van drie vicedecanen distilleert, 

waarin met de decaan kwesties besproken worden. Deze kwesties worden geïnformeerd en besproken 

in het gehele faculteitsbestuur, doorlopen daarna de betreffende gremia, komen terug naar het 

faculteitsbestuur en worden dan geagendeerd voor de faculteitsraad (FR), waar in principe weer 
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bespreking en goedkeuring zou moeten volgen, maar waar vaak opnieuw vooral informatie gegeven 

wordt, zonder of althans met te weinig actieve participatie in beleid en aanpak. 

Dit proces heeft tot gevolg dat de FR (en bij uitbreiding ook de ZAP-avonden) veel te veel het karakter 

krijgt van een ‘info-bijeenkomst’, in oprechte en grondige kennisgeving van processen en besluiten die 

evenwel vaak de facto al genomen zijn. Natuurlijk is het absoluut nodig dat ontwikkeling van beleid via 

de verschillende gremia zijn weg gaat, en dan pas meegedeeld of ter goedkeuring voorgelegd wordt. 

Echter, de FR moet tegelijk en eigenlijk vooral een orgaan zijn waar ‘bottom-up’ de ganse 

vertegenwoordiging van alle geledingen van de faculteit een ‘insteek’ in dat beleid moet hebben. Het 

mag niet blijven bij ‘top down’ informatie vanuit het FB. Veeleer moeten we de zaak omkeren. 

Vanuit de FR moeten kwesties aangebracht worden die alle leden van FTRW ter harte gaan. 

Bekommernissen moeten gecommuniceerd kunnen worden. Kwesties die in de ervaring en beleving 

van leden van onze faculteit opgevolgd moeten worden, mogen naar voren gebracht worden. 

Initiatieven die zouden moeten genomen worden, mogen voorgesteld worden. De insteek gaat met 

andere woorden vanuit de FR naar het FB: van idee en zorg in de FR naar opvolging en uitvoering in 

het FB, met nadien opnieuw terugkoppeling naar de FR. Er ontstaat dus een cirkel van gedeeld beleid, 

in reflectie en actie, tussen FR en FB. 

b. Het faculteitsbestuur 

Om in dit verband de aspecten van  1) receptieve observatie en onbevangen luisterbereidheid, 2) brede 

en intense participatorische analyse en dito besluitvorming, 3) waarachtig, authentiek en integer 

handelen en 4) transparante communicatie (cf. supra sub I) optimaal te realiseren, beoog ik, in geval 

van verkiezing, ook binnen het FB grotere en bredere participatie. 

Ik plan vooreerst de uitwerking van een team rond elke vicedecaan in de respectievelijke domeinen 

van onderwijs, onderzoek en internationalisering. Verder wil ik, met het oog op meer efficiëntie en 

minder vergaderlast, het tempo of de ritmering van de geplande vergaderingen herzien. En tot slot 

beoog ik met elke afzonderlijke groep, zowel op het niveau van de inhoudelijke domeinen als wat 

betreft de verschillende vertegenwoordigingen in het FB, grondiger overleg, met het oog op het 

beluisteren, detecteren en bespreken van specifieke bekommernissen en agendapunten. 

De decaan zelf beoogt in de uitoefening van haar opdracht overigens een ernstige delegatie van 

verantwoordelijkheden zowel in de beleidsontwikkeling als in de implementatie en actie, én in haar 

vertegenwoordiging. 

In dezelfde context stel ik voor de diverse, en door de jaren heen ‘opgehoopte’ taken of ‘portefeuille’ 

van de vicedecanen te decentraliseren en bepaalde aspecten, die geheel eigen aandacht en expertise 

vereisen, toe te vertrouwen aan afzonderlijke verantwoordelijke ZAP-leden. Eén aspect in deze context 

is bijvoorbeeld een respectievelijk aanspreekpunt als ‘liaison’ tussen de faculteit en de diverse 

godsdiensten en levensbeschouwingen in Vlaanderen. Een ander aspect betreft bijzondere en gerichte 

aandacht voor PR, media, communicatie, recrutering, wetenschapscommunicatie en relaties ad extra. 

Andere belangrijk punten zijn adequate ICT-ondersteuning of diversiteit. Tot slot verdient ook de 

werking van en reflectie over de organisatie van onze RZL-opleidingen een specifieke aanpak, die niet 

per se enkel door, zij het in samenspraak met, het vicedecanale team onderwijs moet gebeuren. Op 

analoge wijze zijn er aspecten binnen onderzoek en internationalisering die door verschillende 

personen ondersteund kunnen worden. 

Bovendien, en tot slot, overweeg ik, net als op een gemeenteraad, om de vergaderingen van het 

voltallige FB open te stellen voor waarnemende leden die interesse hebben. Daarnaast voorzie ik, met 
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het oog op direct en persoonlijk contact, ook een wekelijks spreekuur voor open gesprek met de 

decaan (naast afspraken die natuurlijk ook gemaakt kunnen worden op eender welk ander beschikbaar 

moment). 

c. De respectievelijke gremia 

In de boven beschreven context heeft elk van de genoemde drie vicedecanale teams een eigen 

participatorisch facultair orgaan. Voor Onderwijs is dat vanzelfsprekend de POC, die ik opnieuw 

facultair wil organiseren met gelijkwaardige aandacht voor de verschillende programma’s aan onze 

faculteit. Voor Onderzoek is er de Onderzoeks- en Doctoraatscommissie. En voor Internationalisering 

wordt opnieuw het Advisory Committee for International Students (ACIS) opgericht. Ik verwijs hier 

naar het initiatief dat ik eerder nam als vicedecaan internationalisering en dat nog steeds op de website 

aanwezig is — https://theo.kuleuven.be/en/international-affairs/Advisory_Committee —, en dat als 

een bijzonder goed werkende pionier in zijn soort aan de KU Leuven werd gepercipieerd. In elk van 

deze drie gremia worden ZAP, ABAP, ATP en studenten vertegenwoordigd, om zo op elk vlak een zo 

breed mogelijke en tegelijk efficiënte participatie in ons beleid te garanderen. 

2. Een ondersteunende én ondersteunde ATP-geleding 

Op het vlak van administratieve en technische ondersteuning is onze faculteit gezegend met een staf 

die in tomeloze inzet, onvermoeibaar en onberekenbaar alle mogelijke ondersteuning biedt. Echter, 

die ondersteuning moet ook zelf, op haar beurt, ondersteund worden. 

Er werden, door allerlei omstandigheden en situaties, de laatste jaren m.i. heel wat ‘korte termijn’ 

oplossingen doorgevoerd, puzzelstukjes bij elkaar gelegd en weer verlegd, brokjes toegevoegd of 

gelijmd, en dat helaas soms zonder voldoende onderling overleg en in te weinig directe en 

transparante communicatie. Er is op dit vlak meer overleg nodig. Het systematisch nagaan welke taken 

er zijn en uitgevoerd moeten worden en wie wat doet op dit moment is een eerste onontbeerlijke 

zaak, maar daarnaast moet ook ernstig aandacht gegeven worden aan de rijke diversiteit in talenten 

en capaciteiten die de ATP-medewerkers in huis hebben. Zit ieder op de juiste plaats? Kan er werk 

(her-)verdeeld worden, niet puur vanuit meer pragmatische efficiëntie (die er sowieso het resultaat 

van zal zijn), maar vooral vanuit de eigenheid en de voorkeuren van de betrokkenen zelf. Het 

heroverwegen van de rol van thuiswerk, in ieders situatie, is daarvan een concreet voorbeeld. En ook 

hier moet het bevorderen van een positief klimaat van menselijke betrokkenheid verstevigd worden 

in heldere communicatie, en waar wenselijk, ook in het delen van vreugde en verdriet en het dragen 

van mekaars aanwezigheid. 

3. De ABAP-geleding: tegelijk leerling en meester 

Onze faculteit wordt voor een groot stuk ook gedragen door de veelvoudige en veelvormige inzet van 

het assisterend en bijzonder personeel. We beschikken daarmee over een schat van intellectueel 

potentieel en heel veel goede wil in mensen die, in jong en krachtig enthousiasme en in oprechte 

ambitie, onderzoek doen en zowel het onderwijs als de dienstverlening aan onze faculteit 

ondersteunen en mee helpen garanderen. De bereidwilligheid waarmee zij vele en velerlei taken 

opnemen is groot. Dat is een eerste gegeven dat we scherper en bewuster onder ogen moeten zien, 

en hen daarin ook waarderen en verwelkomen. 

Evenwel is hun positie niet altijd makkelijk. Vaak ziet men helaas in een (soms vertrokken of vaak 

onbewuste) machtsdynamiek onevenwichtige verhoudingen ontstaan. Tegenover de vele taken die zij 

vervullen staan ook rechten, die niet altijd gerespecteerd worden. In een cultuur van ‘ownership’, die 

ik supra aan de orde stelde, wordt iedere betrokkene sterker verbonden als er ook vice versa vanuit 
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de organisatie, in ons geval de faculteit, een meerwaarde gecreëerd wordt voor het individu. In het 

geval van het ABAP is dat op de eerste plaats een gedegen, ernstige en betrokken begeleiding en 

dialoog omtrent het door te voeren onderzoek. Maar ook in de context van hun dienstverlening en 

assisterende of plaatsvervangende onderwijstaken, moet er een winsituatie gecreëerd worden: niet 

enkel aan de kant van het ondersteunde ZAP-lid, maar ook aan de kant van het ondersteunende ABAP-

lid. Plaatsvervangend of assisterend lesgeven mag/moet bijvoorbeeld gepaard gaan met begeleiding 

en training. Taken die hen toevertrouwd worden moeten idealiter een component van het verwerven 

of versterken van ‘transferable skills’ bevatten, die liefst ook geëxpliciteerd wordt. Taken die 

uitgevoerd worden, moeten ook erkenning krijgen. En dit hele proces is aan beide zijden, zowel bij het 

coachende ZAP-lid als bij het ondersteunende ABAP-lid, een eerlijke houding van wederzijdse 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid, of zo men wil ‘accountability’, nodig. Tot slot moet ook de 

prangende toekomstvraag waarmee deze geleding geconfronteerd wordt, ernstig genomen worden. 

In open gesprek moeten zorgen, ook rechtstreeks met de decaan, op zijn minst besproken kunnen 

worden. 

4. De studenten 

Studenten vormen aan onze faculteit een evident aanwezige, maar bijzondere groep. De huidige 

studentengeneratie kiest uitdrukkelijk voor een minder evidente studierichting, evenwel aan een 

wereldvermaarde faculteit die terecht trots mag zijn op haar verwezenlijkingen. De waarde en 

kwaliteit van een diploma, waarvoor onze faculteit borg wil blijven staan in de actuele 

maatschappelijke context mag en moet studenten tot fierheid kunnen blijven strekken. Het is derhalve 

voor studenten en toekomstige studenten een noodzaak om ad intra én ad extra dat bijzondere 

karakter van onze faculteit te benadrukken. Niet schuw op de achtergrond te blijven noch aan de zijlijn 

blijven staan, maar met gepaste fierheid onze plaats te blijven opeisen, binnen de universiteit, in de 

samenleving, in de kerk en in andere contexten van levensbeschouwelijke zingeving. Bovendien is in 

dit hele proces ook de actieve en ernstig genomen participatie van studenten cruciaal, in alle aspecten 

die het goede functioneren van onze faculteit aangaan. 

Tegelijkertijd is het aan deze unieke faculteit, en a fortiori in de moeilijke coronatijden die we (hopelijk) 

grotendeels achter de rug hebben, zeer belangrijk om net als alle andere faculteitsleden een ‘sense of 

belonging’ (zie supra) te kunnen ervaren en uitbouwen. In deze context is, hetgeen al jaren een 

bezorgdheid is, extra aandacht nodig voor de integratie van studenten in de Nederlandstalige en 

Engelstalige programma’s. Daartoe, en in het bijzonder met het oog op integratie en welzijn, kan 

opnieuw een Nederlandstalige afvaardiging ook de vergaderingen van een heropgericht Advisory 

Committee for International Students (ACIS) bijwonen, waar internationale studenten 

vertegenwoordigd worden door afgevaardigden uit de respectievelijke delen van de wereld (met hun 

eigen geëxpliciteerde en gerespecteerde gevoeligheden en waarden), zoals dat onder mijn eerdere 

vicedecanaat internationalisering het geval was en zeer goede vruchten afwierp. Vandaaruit kunnen 

ook opnieuw gezamenlijke activiteiten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

Tot slot is zeker en vast ook terdege reflectie – en vooral ook actie – nodig in de optimalisering en het 

onderhoud van een geschikte en gezellige ontmoetingsruimte. 

5. Internationalisering 

Aansluitend bij het eerder genoemde vicedecanaat internationalisering is voor mij 

‘internationalisering’ niet alleen een cruciaal, maar binnen de KU Leuven én wereldwijd ook een 

toonaangevend aspect. Onze faculteit vierde (tijdens datzelfde mandaat) reeds in 2018 vijftig jaar 

internationale programma’s (https://theo.kuleuven.be/en/50-years-theology-programmes), op een 

moment dat de KU Leuven als geheel ook steeds meer nadruk op ‘truly international’ begon te leggen. 
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Het is derhalve voor onze faculteit van het grootste belang deze internationalisering ernstig te nemen, 

ze in groeiende mate, maar weldoordacht, verder uit te bouwen en er haar pioniersrol in te 

beklemtonen. 

In de vijf jaar van mijn vicedecanaat internationalisering werd heel wat gerealiseerd in een aantal 

initiatieven en samenwerkingsakkoorden die nu – na de moeilijke periode van corona waarin 

internationalisering natuurlijk in een ander ritme gedwongen werd – opnieuw opgenomen, 

herbekeken en verder uitgewerkt moeten worden. Er zijn heel wat samenwerkingsmogelijkheden 

voorhanden, maar het is m.i. van belang selectief partners te kiezen vanuit twee verschillende 

perspectieven. Enerzijds is het belangrijk met sterke academische partners in zee te gaan waar het 

bijvoorbeeld joint degrees of zelfs joint Erasmus programs betreft. Anderzijds is het een taak van onze 

faculteit om in dienstbetoon aan de wereldkerk en in een uitdrukkelijke optie voor armen en 

zwakkeren ook samenwerking mogelijk te maken met partners in de Global South. Voor hen betekent 

samenwerking met ons – hoe die dan ook op verschillende wijzen kan ingevuld worden – een 

springplank naar meer waardering en impact in hun regio. 

In deze internationalisering wil ik graag – zonder enige verplichting natuurlijk – alle geledingen van de 

hele faculteit betrekken: ZAP’ers en ABAP’ers die kunnen gaan lesgeven of onderzoek toelichten, 

ATP’ers die hun manier van werken kunnen aanleren en illustreren, studenten die in uitwisseling hun 

horizon verruimen en verrijkt terugkeren. In dit kader bieden de gevoelig gegroeide en vertrouwd 

geworden online-mogelijkheden extra en nieuwe kansen. En natuurlijk voegt ook vice versa het 

ontvangen van buitenlandse collega’s een intrinsieke meerwaarde toe. Er zijn daarenboven tal van 

universitaire mogelijkheden, die te weinig bekend zijn: onderzoeksverblijven, congressen, expert 

seminars, joint courses, stages zelfs na het afstuderen (mobility for all), en natuurlijk alle 

mogelijkheden binnen het Erasmuskader. Een transparante en duidelijke communicatie hieromtrent 

moet alle leden van onze faculteit ten goede komen en hen enthousiasmeren om daadwerkelijk te 

participeren. 

Tot slot, in deze en andere contexten is bovendien een rechtstreeks en duidelijk overleg met de 

verschillende gremia van de universiteit en het rectoraat wenselijk in een sfeer van wederzijdse 

openheid en vertrouwen. Voor mij hoeft en mag er niet gedacht worden in ‘wij hier’ en ‘zij daarboven’. 

Zonder al te veel drempel moet op een toegankelijke manier dialoog mogelijk zijn. En dat is een realiteit 

waartoe ikzelf al verschillende malen initiatief nam, mocht ervaren en die ik wens verder te zetten. 

Open gesprek brengt op dat niveau misschien niet meteen en onmiddellijk een pasklare oplossing, 

maar het bevordert wel op zijn minst een grotere bewustwording van een veelzijdige realiteit. 

6. Een waardering van het alledaagse 

Wie een beetje vertrouwd is met mijn columns in Tertio, Basis, Ezra of Golfslag kent mijn wereld- en 

mensbeeld. Het betreft een visie en beleving van de werkelijkheid waarin aandacht voor het 

alledaagse, voor het broze en onooglijke zelfs, telkens weer sterk naar voren treedt. Wie spreekt over 

kwaliteitsvol menselijk samenleven en samenwerken, spreekt over een tastbare werkelijkheid. Het 

gaat niet enkel om gedachten en ideeën, maar om een geaarde en concreet beleefde realiteit. Vanuit 

dat oogpunt is het m.i. erg belangrijk om ook in de ‘uiterlijke’ omstandigheden van onze ruimtes meer 

aandacht te besteden aan esthetiek, stijl en gezelligheid, aan ‘aankleding’ enigermate van het 

personeelslokaal en de studentenruimte, aan het voorzien in een gemoedelijke plek om samen iets te 

drinken en het leven te delen, maar ook aan een plek om samen werk te bespreken of te overleggen, 

en tot slot aan een plek om even stil te vallen, een ruimte om tot bezinning te komen voor wie daar 

even nood aan heeft. 
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IV. WAAROM BÉNÉDICTE LEMMELIJN? 

Tegen de achtergrond van het boven geëvoceerd ‘visioen’, de beschreven ‘visie’ en de gesuggereerde 

concretisering wil dit laatste deel even stilstaan bij een aantal kwaliteiten, competenties en aspecten 

uit mijn curriculum die aantonen dat ik in dit perspectief een geschikte kandidaat decaan ben. 

1. Van wieg tot bedding… 

Vooreerst wil ik vermelden dat ik de faculteit al ‘ken’ van toen ik nog een kind was; ze was als het ware 

al aanwezig in mijn wieg. Mijn vader was de eerste administratief secretaris van het Hoger Instituut 

voor Godsdienstwetenschappen in de jaren 60, nadat hij zelf theologie studeerde in Bonn (omdat het 

als leek nog niet kon aan onze faculteit). Hij werd in 1972 als een van de eersten in het bisdom Hasselt 

tot diaken gewijd, en was na zijn vertrek uit de faculteit in 1968, zijn hele leven godsdienstleraar. In 

die bedding werd ik van kinds af aan vertrouwd met parochiepastoraal, met engagement in het 

bisdom, met diakonale en pastorale raden, met theologie als wetenschappelijke discipline… Op de 

bladsnede van zijn exemplaar van Otto Eissfeldt’s Einleitung in das Alte Testament, schreef ik nog voor 

ik echt kon schrijven met grote hoekige drukletters ‘papa’…. Hij stierf vorig jaar. Ik heb het boek nog 

steeds. 

In dat spoor, en gesterkt in mijn persoonlijke en gelovige overtuiging dat theologie studeren en in die 

context dienstbaar zijn een zinvol levenspad zou banen, ben ik als 17-jarige in 1987 in de toenmalige 

eerste kandidatuur Godsdienstwetenschappen aan onze faculteit begonnen. Sindsdien ben ik er niet 

meer weg geweest, al heb ik het leren, studeren, reflecteren en lesgeven in al die jaren steeds 

aangevuld met veel internationale ervaring, vooral in de context van Zuid-Afrika, en heb ik destijds 

nooit vermoed waar dit pad me toe leiden zou en welke horizon er open zou gaan. 

2. Een intrinsieke verwevenheid van theologie en geloof: brede inzet en publiek engagement 

In die levenscontext is theologie steeds een intrinsieke verwevenheid geweest van rationele, 

intellectuele en wetenschappelijke reflectie enerzijds met een uitgezuiverd, kritisch maar loyaal 

geloven anderzijds, in de context van de lokale kerk in mijn parochie (met sterk engagement als jongere 

in mijn tweetalige geboortedorp in de Voerstreek en nadien in mijn actuele woonplaats), in Vlaanderen 

(met zeer veel dienstverlening op het vlak van wetenschapscommunicatie en waar gepast heel vaak 

ook gelovig getuigenis) en sinds kort ook effectieve dienst aan de Wereldkerk sinds mijn benoeming in 

de Pauselijke Bijbelcommissie (PCB). Het spreekt vanzelf dat deze laatste realiteit voor mij een 

geprivilegieerde band met de Kerk creëert en mij, ten gevolge daarvan, ook makkelijk met haar in 

verbinding stelt. 

Dat deze twee aspecten voor mij intrinsiek verweven zijn mag ook blijken uit het boek dat ik in deze 

context schreef over Mijn geloof als Bijbelwetenschapper. Een broos maar eerlijk antwoord (Halewijn, 

november 2016), dat in 2017 de publieksprijs voor het religieuze en spirituele boek kreeg, inmiddels 

vijf drukken kende, in het Russisch verscheen in 2020, en in Franse en Engelse vertaling voor publicatie 

voorligt. In hetzelfde spoor, met het oog op synergie tussen het veelvoudige en veelvormige zoeken 

van mensen vandaag enerzijds en de rijke christelijke en Bijbelse traditie anderzijds verscheen een 

ander boekje voor een breed publiek, Mindful Geluk. Vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid, dat sinds 

2017 herhaaldelijk bestseller voor Uitgeverij Averbode was en inmiddels ook drie drukken kent.  

Deze brede betrokkenheid op kerk en samenleving uit zich verder, en al van bij de aanvang, in een zeer 

uitgebreid engagement op het vlak van wetenschapscommunicatie in lezingen en in het jarenlang 

geregeld aanleveren van columns in Tertio, Basis, Ezra en Golfslag. Van deze laatste meer existentieel 

bezinnende teksten wordt in het najaar een bundel gepubliceerd. Dezelfde soms meditatieve blik op 



12 

 

de werkelijkheid vertolkt zich tot slot ook in de dichtbundels die ik publiceerde als gewezen 

stadsdichter van mijn woonplaats Zoutleeuw, in de context waarvan een selectie van gedichten ook 

op publieke plaatsen mensen even tot mijmering aanzet. 

Deze openheid op en verbinding met kerk en samenleving resulteert ook geregeld en al jaren lang in 

publieke stellingnames en interviews in de bredere media, zowel intern in de KU Leuven (Veto, 

Campuskrant, Areopaag) als ruimer kerkelijk (K&L, Tertio, Pastoralia …) als nog ruimer maatschappelijk 

(kranten HLN, BVL, De Standaard, De Morgen) als audiovisueel op radio en tv, en tot slot ook via 

internet, bijvoorbeeld in Universiteit van Vlaanderen of Dominicanen.tv. 

Ze komt tot slot ook tot uiting in mijn actieve, en herhaaldelijke participatie aan studiedagen en 

permanente vorming binnen de faculteit en de universiteit, voor een breder publiek: Logos, Vredesdag, 

Universiteit Derde Leeftijd, Lessen voor de XXIste eeuw, Didachèleergang Bijbel, zowel in het 

aanleveren van voordrachten als in de organisatie ervan. 

3. Wereldwijd erkend wetenschappelijk onderzoek in Tekstkritiek van de Hebreeuwse Bijbel en 

Septuagintastudies 

Op het vlak van onderzoek leid ik, tegen de achtergrond van mijn expertise in tekstkritiek en 

redactiekritiek van het Oude Testament, het Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism 

(https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_sept/), in de context waarvan ik samen met 

mijn echtgenoot en collega aan de UCLouvain, Hans Ausloos, een nieuwe criteriologie ter 

karakterisering van de vertaaltechniek van de individuele Septuagintaboeken ontwikkeld heb. Deze 

criteriologie werd uitgewerkt in tal van gereviewde wetenschappelijke artikelen en bijdragen. Ze wordt 

internationaal erkend en toegepast, en wordt continu verfijnd en verder innovatief uitgewerkt in de 

doctoraten die erop gebaseerd zijn, en door medewerkers die inmiddels op tal van plaatsen in de 

wereld én aan de KU Leuven zelf professor en erkende scholars geworden zijn. 

Het Louvain Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism geldt, samen met haar partnergroep 

aan de UCLouvain, wereldwijd als één van de toonaangevende centra in het Septuaginta-onderzoek 

(cf. K.H. JOBES & M. SILVA, Invitation to the Septuagint, 2nd ed., Grand Rapids, MI, Baker Academic, p. 

356, sub ‘Major organisations and Research Projects’). 

Mijn opeenvolgende en wijzigende dienstverlenende en bestuurstaken in de voorbije 20 jaar hebben 

mij er niet van weerhouden ook volop te blijven inzetten op onderzoek. Getuige daarvan, naast mijn 

lidmaatschap van diverse internationale wetenschappelijke organisaties en redactieraden, slechts 

twee voorbeelden: een monografie die inmiddels een standaardwerk werd wat betreft de tekstkritiek 

in Exodus: B. LEMMELIJN, A Plague of Texts? A Text-Critical Study of the So-Called ‘Plagues Narrative’ in 

Exodus 7,14–11,10  (Oudtestamentische Studiën/Old Testament Studies, 56),  Leiden – Boston: Brill, 

2009, XII-384p. en het recente verschijnen van de eerste exhaustieve ‘Theology of the Septuagint’ in 

de prestigieuze reeks van het Handbuch zur Septuaginta in de context van de projecten van 

Septuaginta Deutsch [H. AUSLOOS & B. LEMMELIJN (eds.), Die Theologie der Septuaginta (Handbuch zur 

Septuaginta, 5), Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2020, ISBN 978-3-579-08103-8, 605 p]. Een 

nieuwe monografie over de redactiekritiek van Ex 7–11 is bijna gefinaliseerd en wordt nog dit jaar ter 

publicatie voorgelegd. Een volledige bibliografie is evidenter te raadplegen via Lirias. 

4. Onderwijs: veelzijdig en veelvormig 

Op het vlak van onderwijs heb ik sinds 1993 heel wat verschillende opleidingsonderdelen over 

uiteenlopende onderdelen en aspecten van de studie van het Oude Testament verzorgd (eerst als 

medewerker, dan als plaatsvervanger, dan als titularis en coördinator), en dit wisselend zowel in de 
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Nederlandstalige als Internationale programma’s. Bovendien heb ik steeds opo’s gedoceerd op alle 

niveaus van onze programma’s, van kandidatuur tot licentie, van bachelor tot master en research 

master, en in verschillende werkvormen van hoorcollege tot seminarie. Tot slot heb ik sinds 2002 

jaarlijks verschillende RZL-opleidingsonderdelen gegeven aan grote groepen studenten: eerst enkel in 

de faculteit Letteren, sinds 2010 ook in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Voor elk van deze opo’s heb ik door de jaren heen steeds veel en bijzondere waardering gekregen. 

Bovendien publiceerde ik in deze context ook een handboek. 

Zelf heb ik in 2010-2011 ook het voortouw genomen in de reorganisatie van de opleidingsonderdelen 

Oude Testament, in een wending van corpusgerichte naar een meer diverse methodegerichte aanpak.  

Bovendien heb tijdens talrijke en langdurige verblijven in het buitenland als gastprofessor, 

voornamelijk in Zuid-Afrika, heel wat colleges gegeven in zeer diverse contexten, een praktijk die ik 

overigens ook voortzette in participatie in het kader van Erasmus. 

Tot slot fungeerde ik ook als copromotor in een bekomen onderwijsproject, ICT in de facultaire 

onderwijsprogramma’s onderwijs, IMBEZE (01.10.2003-30.09.2005) en participeerde ik niet enkel als 

deelnemer, maar droeg ik ook tweemaal bij als ‘vormer’ binnen de opleiding voor beginnende 

docenten ‘Lesgeven aan de KU Leuven’ (DUO/ICTO), in 2007 en 2008, waar ik een module/lezing 

aanbood over ‘Interactief doceren voor grote groepen’, tegen de achtergrond van mijn brede RZL-

ervaring. 

5. Facultaire en universitaire dienstverlening: ervaring en verantwoordelijkheid 

Als oudste van vijf kinderen ben ik steeds gewoon geweest om zorg te dragen en verantwoordelijkheid 

te nemen. In mijn jaren Grieks-Latijn was ik meer dan eens klasverantwoordelijke. In Leuven werd ik 

een tijd ABAP-vertegenwoordiger. En nadien, van bij mijn benoeming – of zelfs al voordien – volgden 

de administratieve en dienstverlenende taken in wisselende opdrachten en constellaties elkaar op. Ik 

was, onder meer, ombuds, secretaris van de Permanente Onderwijscommissie (POC), lid van de ZAP-

evaluatiecommissie, lid van de Beoordelingscommissie, vicedecaan Internationalisering, lid van de 

Raad voor Internationaal Beleid (RIB), plaatsvervangend lid van de Interfacultaire Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking (IRO), lid van het Faculteitsbestuur, lid van de Onderzoeks- en 

Doctoraatscommissie (ODC), vertegenwoordigend lid voor de faculteit in de Assemblée Générale van 

Lumen Vitae, voorzitter van het facultaire Committee for Study Allowances, voorzitter van het Advisory 

Committee for International Students (ACIS), lid van het Admissions Committee, academisch 

verantwoordelijke voor de International Sisters’ Community, voorzitter van de 

Beoordelingscommissie, coördinator van de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap, lid van het 

expertpanel Cult 4 in het FWO gedurende zes jaar en thans lid van haar Commissie voor Internationale 

Wetenschappelijke Contacten (CWIC).  

Deze wisselende en veelvormige taken hebben mij diepgaand gevormd tot wie ik vandaag ben. Ik werd 

vertrouwd met quasi alle aspecten van het functioneren van onze faculteit, zowel op het niveau van 

onderwijs (POC), onderzoek (FWO en ODC) en internationalisering (vicedecaan, RIB, IRO, ACIS). Ik 

leerde contacten leggen en contracten voorbereiden; projecten schrijven en visieteksten 

voorbereiden, vergaderingen beleggen en coördineren, personeelsdossiers met respect en waardering 

beoordelen en beschrijven, zelfevaluatierapporten redigeren en visitaties doorstaan … “Gepokt en 

gemazeld”, zegt men zo mooi in het Nederlands. 
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6. Een vrouw in de wereld 

Tot slot hoeft het geen betoog dat ik iemand ben die met beide voeten in de realiteit sta. Ik ben gehuwd 

met Hans Ausloos, collega Bijbelwetenschapper. We hebben drie kinderen, adolescenten inmiddels, 

die de voorbije jaren het universitaire leven vanuit hun perspectief in ons huis binnenbrachten en nu 

stilaan op eigen benen staan en hun vleugels uitslaan. In intens overleg met mijn gezin, dat voor mij al 

die jaren – ook in en door al de boven beschreven inzet – zonder meer mijn prioriteit was, en met hun 

volle steun stel ik me vandaag kandidaat als decaan. 

Een mensenleven is niet altijd één lijnrechte lineaire opgang; er zijn fases waarin het ene en dan weer 

het andere aspect meer of minder aandacht verdient. Ik heb in die verschillende fases van mijn leven 

steeds getracht, in een zo groot mogelijke innerlijke vrijheid, bewuste keuzes te maken. Vandaag maak 

ik een nieuwe, bewuste en weldoordachte keuze. In deze fase van mijn leven meen ik in staat te zijn 

om met grote mentale vrijheid en met een maximale tijdsbeschikbaarheid mij te concentreren op de 

veelzijdige, veeleisende en veelvormige taak van decaan. 

Het is een taak die ik geenszins beschouw als het verwerven van macht, maar veeleer als het opnemen 

van intrinsieke verantwoordelijkheid, met het oog op het bevorderen en stimuleren van, maar ook het 

zorg dragen voor al wie en al wat mij in deze context toevertrouwd wordt. Als Bijbelwetenschapper 

mag u het me niet kwalijk nemen dat ik hier nog een keer naar die oude teksten verwijs. Leiderschap 

in het Oude Testament, en in het bijzonder in de Wijsheidsliteratuur die ik persoonlijk erg koester, 

wordt op een welbepaalde wijze begrepen. Echt leiderschap wordt altijd verdiend door waarachtige 

autoriteit, niet opgeëist door macht. En waarachtige autoriteit heeft niets te maken met ‘de baas 

spelen’; het gaat geheel en al om wederzijds respect, om de zorg voor het realiseren van optimale 

mogelijkheden voor een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing van medemensen en om het 

creëren van een koesterende omgeving daartoe. Dat is de omgeving die ik wil trachten uit te bouwen, 

niet alleen, maar samen met ieder van u, ieder met uw eigen achtergrond en horizon, met eigen 

ideeën, verlangens en dromen. 

Laat ik me daarom beschouwen als een ‘brugfiguur’ tussen verleden en toekomst van onze faculteit. 

In het licht van de boven beschreven visie wil ik me inzetten om bakens van hoop uit te zetten voor 

een radicaal nieuwe tijd die mag aanbreken. Een tij voor kering, een tijd van hoop.  

 

CONCLUSIE: DE TOEKOMST TEGEMOET IN GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

“Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”, stelt Paulus 

in 1 Kor 13,13. Er is veel over geschreven. Het zou de bekendste en meest fundamentele kortformule 

zijn van wat christen-zijn betekent. Er werd gefilosofeerd over wat hoop dan wel betekent, en wat 

geloof en wat liefde en waarom die liefde dan nog de grootste is. Het werd het kenmerk voor het 

(wellicht geïdealiseerde) vroegchristelijke gemeenschapsleven of de oudste christelijke theologie. 

Maar zoveel lijkt voor Paulus alvast duidelijk te zijn: wat het betekent christen te zijn, wordt het 

duidelijkst waar geloof, hoop en liefde één worden. Geloof, hoop en liefde vormen de basis van zowel 

de eenheid als de veelvormigheid van christelijke spiritualiteit. Omdat ze het gehele ‘gewone’ leven 

tot ‘geestelijk’ leven verheffen. Omdat al wat we zijn en hebben, doen, hopen en geloven onder één 

horizon van goddelijke, mens geworden Liefde geplaatst wordt. 

 

Inderdaad, er kan veel rond getheologiseerd worden. Het kan van alles betekend hebben in dat verre 

verleden. Maar het is evenzeer waar vandaag, óók in een context van een facultaire realiteit en 

concreet leiderschap in dat kader. En wellicht is het, heel fundamenteel, ook gewoon een 
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diepmenselijke realiteit. Liefde is de grootste, absoluut. Maar liefde zonder hoop is machteloos en 

uitzichtloos. En hoop zonder geloof is grondeloos. En toch, zonder liefde zijn ze beide niets. Geloof 

zonder liefde wordt keiharde ideologie of zelfgerichte wereldvlucht. Het zich richten tot God heeft 

immers een intrinsieke keerzijde in het zich concreet wenden tot Zijn mensen. En hoop zonder liefde, 

die er daadkrachtig werk van maakt, wordt een levensvreemde illusie. Paulus had gelijk. Geloof, hoop 

en liefde blijken onlosmakelijk verbonden. 

En toch is de Liefde de grootste. Althans, dat geloof ik en dat hoop ik … En dat wil trachten waar te 

maken. In het gebed van Marinus van den Berg klinkt het als volgt: 

 

Om leiderschap dat kan luisteren. 

Om leiderschap dat nadenkt. 

Om leiderschap dat overlegt 

 

Om leiderschap dat kritiek toestaat. 

Om leiderschap met zelfkennis. 

Om leiderschap dat kan groeien. 

 

Om leiderschap dat kan buigen. 

Om leiderschap dichtbij mensen. 

Om leiderschap dat weet te verbinden. 

 

Om leiderschap dat vertrouwen geeft. 

Om leiderschap dat recht doet. 

Om leiderschap dat niet heerst, maar dient. 

 

Om leiderschap dat de kwetsbare beschermt. 

Om leiderschap dat de vreemdeling behoedt. 

Om leiderschap dat hoop en liefde versterkt. 


