
Overweging  

Toen op vrijdag 6 oktober 2006 het beeld van Jan van Kilsdonk in het Brabantse dorp Zeeland 

door hem met één zwaaiende beweging was onthuld, vertelde hij na afloop, hoe het met hem 

begonnen was. “Mijn vader zei altijd: ‘mensen die over God praten, willen zichzelf laten 

gelden’. We hielden zelf geen varkens, maar we hadden er twee – bij een boer verderop. Het 

dorpse gebruik was om de beste stukken van zo’n varken aan de pastoor te geven. Daar deed 

mijn vader niet aan mee. In plaats daarvan werd ik er ’s nachts op uitgestuurd, om het beste 

vlees te bezorgen bij minderbedeelden. Mijn moeder vertelde me precies waar ik moest zijn. 

Zo ben ik opgevoed. Met weinig godsdienstige prietpraat”.  

Dat beeld van het Brabantse jongetje met de lekkerste stukken van een varken in de nacht op 

weg naar  mensen die het nodig hadden, is achteraf  gezien een profetie geworden en een 

icoon. Wie het ganse leven van Jan overziet – een Sisyphusklus, zò veelomvattend en 

onafzienbaar – ziet daarin voortdurend één rode, of misschien wel gouden draad terugkomen, 

en dat is: zijn onaflaatbare bekommernis om, zijn verwantschap en zijn hartgrondige 

solidariteit met – ik weet geen omvattender woord – de noodlijdende. 

Hij ontmoette die noodlijdende en zocht hem of haar op via ontelbare, echt ontelbare wegen. 

In kroegen, in ziekenhuizen, in zolderkamertjes, in discotheken, op straat, op terrasjes en aan 

de tap, in de tram – noodlijdenden van allerlei kaliber en van allerlei toonhoogte: aidslijders, 

alleenstaanden, homo’s, stervenden, zieken, gelovigen en ongelovigen, jongeren en bejaarden, 

iedereen die het te kwaad had, geen raad wist of ergens niet uit kon komen. 

Het is volslagen ondoenlijk, hier een overzicht te geven van zijn bekommernissen – want 

bekommernissen wáren het, ook de zijne – en van al zijn bezoeken, woorden, blikken en 

handdrukken, die tot in het ontelbare moeten lopen. Woorden met name. Ieder woord dat hij 

sprak en zelfs ieder woordeloos aankijken van iemand die bij hem was, was de spiegel van 

een verhaal, van zijn verhaal en van dat grote verhaal van al die duizenden die hem in hun 

leven iets hebben toevertrouwd, van al die geheimen waar hij als het ware de biechtvader voor 

was en veel meer dan dat, een groot en wijs vat, een opvangcentrum dat alles kon omvatten, 

een luisterend oor dat als het nodig was ook een weerwoord kon bieden, waar ik-weet-niet-

hoeveel mensen door getroost, bekrachtigd of gezegend zijn. Wie van ons bewaart niet één of 

meerdere van die brieven, op blocnotepapier met de hand geschreven, die hij altoos en 

onvermoeibaar stuurde na een gesprek of een ontmoeting. Menigeen van ons heeft die brieven 

misschien wel met tranen in de ogen gelezen en nooit meer losgelaten. Er lopen hier in 

Nederland en misschien ook daarbuiten mensen rond, die nu nog teren op iets wat hij ooit tot 

hen gezegd, geschreven of misschien ook verzwegen heeft, teren op iets waarmee hij hen 

heeft aangezien en waarmee hij – ik aarzel geen moment om dat hier openlijk te zeggen – 

waarmee hij hen bemind heeft. 

Hij hield van mensen, op een volstrekt niet argeloze, maar overrompelende manier. Het 

mysterie van de mens was zijn leidraad en zijn geloofsbelijdenis. Als hij een mens moest 

uitvaren, wie dan ook,  boog hij altijd diep en nadrukkelijk voor de kist, ging rond met veel 

wierook en water, als om die mens nog éénmaal te omhelzen en te zegenen. Hij schreef eens: 

“die ontmoetingen met mensen horen tot de meest ontroerende ervaringen die ik ken. Soms 

zijn dat gebeurtenissen waar nauwelijks een woord bij gesproken wordt. Maar mijn 

communiceren breekt af als ik de ander te nabij zou komen. Ik raak nooit iemand aan en ik 

word ook niet aangeraakt, en dat vind ik plezierig. Laatst wilde een meisje me een zoen 

geven…maar zeer erotisch…en toen zei ik lachend: daar ben ik niet zo in getraind. Daar 



lachte ze om en toen was het over. Ik ben niet zo bang voor die zoen, maar er moet iets 

van…ja…een onaanraakbaarheid zijn…ik heb een hitteschild nodig”.  

Er was in hem een onuitputtelijke en afgrondelijke luisterpost, alles kon je aan hem kwijt, hij 

onthield het, hij kende je naam en je omstandigheden en wist die nog jaren later; er was in 

hem een onafzienbaar en eindeloos vermogen tot opvang, tot openheid, hij was – als ik dat zo 

toeristisch mag zeggen – een immense Trevi-fontein, niet om centjes in te gooien, maar jouw 

verhaal, jouw sores, jouw hondenleven, jouw eenzaamheid en jouw zeer. 

“Vertroosting”, zei hij eens in een interview, “is niet een schouderklopje. Nog veel minder is 

het een betoog. Bij vertroosting gebeurt iets geheimzinnigs als bij mensen die een gedicht 

maken of muziek. Dat is niet analyseerbaar. Troost wordt gegeven wanneer de verborgen 

levenskracht van de ander weer wordt opgewekt. Ik schaam mij haast om het te zeggen, maar 

het zit hem vaak niet eens in woorden. Het zit hem in de blik, in de ontmoeting  en de eerbied 

waarmee je de ander aankijkt”. Wie van ons heeft niet die blik ooit op zich gericht gezien en 

is die nooit vergeten? Hij schreef mij eens in een brief: “Eigenlijk ben ik in mijn beleving 

geen prediker en nog minder een schrijver. Alleen, in welke mate dan ook, pastor  van ziel tot 

ziel”. Ja, ‘aartspastor’ van Amsterdam. En die ziel, dat ben ik en dat ben – denk ik – jij. 

Dat pastoraat – want dat was het: herderschap – deed Jan van Kilsdonk van kindsbeen af in 

het voetspoor van die man uit Nazareth en omstreken, die dit aan hem had voorgedaan en hem 

had laten zien dat alle mensen gelijkwaardig zijn en eerbiedwekkend; alleen de geringe, de 

arme en de verdrukte is gelijkwaardiger en eerbiedwekkender; om hem of haar draait alles: de 

melaatse, de mens met een verschrompelde hand, de onreine geest, de mens van een demon 

bezeten, de uitgeklede langs de weg, de vrouw met een bloedvloeiing, de blinde, de stomme, 

de dove, de verlamde, de waterzuchtige – zij zijn de plaatsbekleder van de Eeuwige en dus de 

eersten. Jan was geen dogmaticus, ofschoon hij nooit geaarzeld heeft, machthebbers en 

hogepriesters de kast uit te vegen, als zij aan het recht en de vrijheid van de mens kwamen. 

Hij was een barmhartige Samaritaan die langs kwam, wonden heelde en handen uitstak. 

Zo zei hij eens: “Op een bepaald moment van mijn uitvaart wil ik dat het In Paradisum 

gezongen wordt. En dan vooral dat  ‘et cum Lazaro, quondam paupere’, met de eens arme 

Lazarus. Zonder Lazarus bestaat er geen echte God”.  Dat was zijn geloofsbelijdenis. God is 

nergens anders dan in de ontmoeting met de ander. “Van God weet ik niets”, zei hij eens, 

“behalve wat Hij wil dat ik doe”. Dat is het: doen. Dat was de spil, de draagwijdte van alles. 

Jan heeft God gedaan, vanaf die stukjes varkensvlees tot zijn bezoek en zijn hand aan de pas 

gewijde oud-katholieke bisschop van Haarlem één dag voor zijn dood. Hij was een 

Godsgezant, zonder het te zeggen. Misschien dat wij daarom zoveel van hem houden. 

Laat mij mogen eindigen met een klein vergezicht. De Kils – als ik zijn koosnaam mag 

gebruiken – en ik hadden één ding gemeen: ons beider voornaam. Jan was zijn doopnaam, 

kort na zijn geboorte gegeven door zijn ouders, en – o wonder! – Jan is ook mijn doopnaam, 

gegeven ter herinnering aan mijn grootvader opdat ik de naam van het geslacht zou 

voortzetten. 

Wij hadden en hebben beiden als naamgever die geheimzinnige en zowel mij als hem 

intrigerende vissersjongen uit Kafarnaüm, de zoon van Zebedeus, van wie wij alleen maar een 

aantal visioenen en geestverheffende overwegingen hebben, waar geen mens over uitgedacht 

komt. In één van die overwegingen schreef die Johannes: 



Veelgeliefden, 

laten wij elkander liefhebben, 

want de liefde is uit God. 

God is liefde. 

Niemand heeft ooit God gezien. 

Als wij elkander liefhebben, 

blijft God in ons. 

Wie niet liefheeft 

zijn broeder of zuster die hij gezien heeft, 

kan God niet liefhebben 

die hij niet heeft gezien’.     (1 Joh.4) 

Jan van Kilsdonk is de belichaming, een sacrament geweest van dit visioen. God is alleen 

maar te doen. Heel de rest is prietpraat. 

Jan Nieuwenhuis  

 


