
De genade blijft op ons toekomen. Afscheidscollege Henk Schoot. 
 
In 2007 mocht ik in Kerkmozaïek schrijven over de inaugurele rede Heilig, heilig, heilig die 
Henk Schoot uit Schalkwijk eerder dat jaar had gehouden. Op 1 mei 2006 was hij bijzonder 
hoogleraar in de theologie van Thomas van Aquino geworden. Hij was al sinds 1995 als 
Universitair (Hoofd)docent Systematische Theologie verbonden aan de Katholieke 
Theologische Universiteit Utrecht. Deze zou later opgaan in de Faculteit Katholieke 
Theologie van de Universiteit van Tilburg. Schoot was ook directeur van het Thomas Instituut 
in Utrecht dat ook onderdeel is van de Universiteit van Tilburg. 
 
Een ander voor Schoot persoonlijk heel belangrijk ‘wapenfeit’ was zijn wijding tot diaken op 
24 april 2004 in zijn thuiskerk de H. Michaëlkerk in Schalkwijk. De meesten van ons zullen 
hem kennen als diaken bij Eucharistievieringen of als voorganger bij andere vieringen. 
Schoot was van 2005 tot 2011 verantwoordelijk voor de diakenopleiding van het 
aartsbisdom. 
 
Tenslotte was hij in de jaren 90 studierector aan het Ariënsinstituut, het opleidingscentrum 
van het Aartsbisdom. In die tijd was de huidige bisschop van ’s-Hertogenbosch Mgr. Gerard 
de Korte nog rector van het Ariënsinstituut. 
 
In de inaugurele rede hield Schoot een pleidooi voor de heiligheid van alleen al de 
beoefening van de theologie. Hij benadrukte het belang van het werk van Thomas van 
Aquino daarbij. De heilige Thomas van Aquino leefde in de 13de eeuw en was Dominicaan en 
kerkleraar. De theologische kant van het werk van Thomas van Aquino werd aan het eind 
van de vorige eeuw als het ware herontdekt. Schoot heeft aan de verdere ontwikkeling 
daarvan in grote mate bijgedragen als bijzonder hoogleraar en als directeur van het 
Thomasinstituut.  
Aan het eind van zijn rede stond hij stil bij de ontwikkeling van de theologie rond de 
millenniumwisseling. Volgens Schoot dreigde de theologiebeoefening in Nederland 
gepolariseerd te worden. Voor het midden, waar een open, betrokken, katholieke theologie 
wordt beoefend, leek steeds minder plaats te zijn. Overeenkomstig de inzichten van Thomas 
van Aquino zou de theologie weer meer in dienst van het heilige mysterie van het geloof 
moeten worden gesteld. Vernieuwing moest daarom beginnen bij Jezus Christus als de 
heilige bij uitstek, als de bron van heiligheid.  
 
Schoots algemene betrokkenheid blijkt ook uit de artikelen en presentaties die veelal op 
verzoek of op uitnodiging geschreven of gehouden zullen zijn. Als voorbeeld noem ik graag 
bijdragen als Thomas van Aquino en het leraarschap of Christus, Beeld van de Vader. En hij 
heeft voor de voorgangers van de Parochie Paus Johannes XXIII een presentatie gegeven 
over de Theologie van de Eucharistie en de Woord- en Communieviering. 
 
Henk Schoot neemt nu afscheid bij de universiteit als hoogleraar. Op 3 maart 2023 zal hij zijn 
afscheidsrede uitspreken getiteld De genade van het doopsel. De afscheidsrede begint om 
16:15 uur precies in de aula in het Cobbenhagengebouw van de universiteit in Tilburg. De 
afscheidsrede kan ook via livestream gevolgd worden. 
 

Guus van der Werff 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/afscheidsrede-hjm-schoot

