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INLEIDING 
 
 
 
 
 
“De traditie ben ik”, heeft paus Pius IX (1846-1878) volgens de overleve-
ring ooit gezegd. Er zal nu niemand zijn die deze uitspraak tot de zijne of 
hare zou willen en durven maken. In de ogen van deze paus kon men 
slechts op het spoor van het heil komen door te gaan staan in de traditie 
die hij vertegenwoordigde en deze tot norm te nemen. Wie nu op zoek is 
naar ‘heil’ gaat niet allereerst te rade bij een kerkelijke overheid, maar 
kijkt naar de talloze aanbiedingen van heil en loopt ‘langs de kramen van 
het geluk’ - de titel van het vorige DSTS-cahier. De conclusie kan niet an-
ders zijn dan dat er een veelheid aan tradities bestaat. Naast talrijke chris-
telijke tradities zijn er de veelsoortige overleveringen van de grote we-
reldreligies en van godsdiensten met een meer lokaal karakter en tenslot-
te zijn er de tradities van de moderne, seculiere wereld zoals het libera-
lisme, nationalisme en socialisme. Binnen één en dezelfde traditie kunnen 
we allerlei tegentradities ontmoeten. Zij zijn in de vergetelheid geraakt 
onder de druk van een meerderheid die een consensus vormde over de 
inhoud van ‘de traditie’, of van een groep die haar visie op de traditie aan 
de meerderheid wist op te leggen, maar vaak hebben deze tegentradities 
een belangrijke rol in de geschiedenis gehad en kunnen ze nu inspireren 
tot het vinden van nieuwe verbeeldingen van heil.  
 Vroeger kwamen de meeste mensen slechts in contact met de traditie 
waarin zij opgroeiden. Vandaag de dag maken immigratie en de moderne 
communicatiemiddelen het bijna onmogelijk ontmoetingen met andere 
tradities te ontlopen. Velen ervaren het als heilzaam om in gesprek te 
gaan met hen die uit een andere traditie komen. Het blijft daarbij niet bij 
een gesprek. Elementen uit andere tradities, zoals bijvoorbeeld de Zen-
meditatie worden overgenomen en in praktijk gebracht. Zij worden op-
genomen in en naast de reeds bestaande levensovertuiging - een nieuw 
syncretisme begint te ontstaan - of worden een onderdeel van een indivi-
duele levensvisie. Deze openheid voor andere visies op de werkelijkheid 
verzwakt het vertrouwen in de vanzelfsprekendheid van de traditie 
waarin men zelf tot dusver stond. Elk individu kan nu in beginsel met de 
hulp van elementen uit verschillende traditiestromen een eigen levens-
overtuiging vormen, die soms geheel of ten dele door anderen wordt 
overgenomen, zodat er nieuwe tradities kunnen ontstaan.  
 Een traditie geeft houvast op momenten van onzekerheid en maakt het 
gemakkelijker beslissingen te nemen. Voor wie in een traditie staat, tekent 
zich een spoor af op de weg naar een heilzame beslissing. Maar wie het 
besef tot zich toelaat te leven te midden van een veelheid van tradities, 
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wordt zich ervan bewust dat het niet zo zeker is dat dit ene spoor tot heil 
leidt. Andere, oude en nieuwe, religieuze en seculiere tradities lijken 
soms meer te bieden te hebben; vaak ziet het gras op een weide verderop 
er groener uit. In elk geval wordt het hoogst onwaarschijnlijk dat de tradi-
tie waartoe men behoort, alleenzaligmakend is. Helemaal zonder traditie 
leven is niet mogelijk; elk criterium om tot een beslissing te komen ont-
breekt dan en er is geen pad om in te slaan. De woorden waarin wij den-
ken en ons uiten zijn al traditie. Een begrip als ‘traditie’ hoeft dan ook niet 
geschuwd te worden. Er is een neiging van zowel ‘conservatieven’ als van 
‘progressieven’ bepaalde woorden in bezit te nemen zodat de anderen het 
niet kunnen gebruiken, en de suggestie te wekken dat bijvoorbeeld ‘bid-
den’ of ‘opkomen voor de zwakkeren’ - uitsluitend door deze en niet door 
die groep gedaan wordt.  
 
Er zijn verschillende metaforen in gebruik die licht werpen op het ver-
schijnsel ‘traditie’. De traditie wordt soms ervaren als een loden last die 
men met zich meesleept, dan weer als een schatkist waaruit telkens op-
nieuw geput kan worden. Soms is de sleutel weggeraakt en is er niemand 
die een nieuwe maken kan, zodat de kist niet meer open gaat en er niets 
uitgehaald of ingedaan kan worden. Voor anderen is de traditie een pa-
relsnoer dat met grote zorg moet worden omgeven en waaruit geen ele-
ment gemist kan worden, omdat anders het snoer breekt, de parels overal 
heen rollen en de traditie in stukken uiteenvalt. Een ander beeld voor tra-
ditie is een rivier of een stroom die van de ene kant dezelfde blijft, maar 
van de andere kant steeds weer verandert, omdat ze door steeds verande-
rende landschappen gaat, er andere riviertjes in uitstromen, er vertakkin-
gen ontstaan, de stroom onderbroken wordt door stuwwallen of schijn-
baar tot stilstand komt in grote meren. De ontdekking dat er vele tradities 
en wegen naar heil zijn, kan het beeld oproepen van een reis in een wil-
dernis waar je een weg door moet banen en voortdurend moet kiezen 
welke traditie je verder helpt en welke achtergelaten moet worden. Maar 
traditie kan mensen ook het gevoel geven een woning, een thuis, te heb-
ben. Wanneer echter nooit iemand anders dit huis wil bezoeken kan dit 
een teken zijn dat het een kille, onleefbare ruimte is geworden en moet 
het verlaten worden.  

Terwijl eeuwenlang ‘de traditie’ gezag had, is het nu de vraag waarom 
de legitimatie van een bepaalde keuze of overtuiging gevonden moet 
worden in iets uit het verleden. Waarom zou het niet mogelijk zijn een 
nieuwe traditie te scheppen? Moet een traditie niet eerder gezien worden 
als een bron van inspiratie in plaats van als een anker dat mijn leven aan 
een bepaalde plek bindt? Heeft de traditie gezag, omdat ze ons contact 
belooft met ‘hetzelfde’ of omdat ze verschilt van ons heden en daarom 
uitdaagt tot bezinning, een opnieuw doordenken van de werkelijkheid en 
een gesprek met anderen? De auteurs van deze bundel voelen zich het 
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meest thuis bij dit laatste beeld van de traditie. Een traditie die niet ver-
andert, sterft af.  
 Volgens sommige hedendaagse denkers is er een einde gekomen aan 
het gezag van de traditie. Het woord ‘traditioneel’ heeft een negatieve be-
tekenis gekregen. Om het heden beter te doen uitkomen wordt de ‘tradi-
tionele’ cultuur soms geschilderd in zwarte kleuren. Het einde van het 
gezag van de traditie, nu vaak aangeduid met het woord ‘onttraditio-
nalisering’, is een van de modellen waarmee geprobeerd wordt licht te 
werpen op de huidige ontwikkelingen in de westerse wereld. Volgens 
deze hypothese is het kenmerkend voor onze cultuur dat het individu 
niet meer leeft binnen een voorgegeven bedding. Het moet zelf zijn weg 
banen, actief zijn bij het nemen van beslissingen, autonoom op zoek gaan 
naar eigen hulpbronnen en de risico’s aanvaarden die het daarbij loopt. 
Voorheen maakte het individu deel uit van een voorgegeven orde die al-
gemeen werd beschouwd als van nature of van God uit gegeven. Zij was 
heilig, onaantastbaar, schijnbaar onontkoombaar. Het gezag van het ver-
leden stond niet ter discussie en gehoorzaamheid aan hen die deze gezag-
volle traditie overdroegen aan een volgende generatie was min of meer 
vanzelfsprekend, zelfs als er onder geleden werd. Zij die de traditie door-
gaven belichaamden haar in eigen ogen en in die van hen die haar over-
namen: zij waren de traditie. Waarden, normen en voorschriften kwamen 
‘van buiten’, werden vaak gezien als komende ‘van boven’, en vervolgens 
door het individu verinnerlijkt. Deze ‘natuurlijke’ orde was collectief; 
door in de traditie te staan maakte men deel uit van een gemeenschap en 
een cultuur. Deze cultuur werd tegenover andere gezet. Het oordeel leed 
dan geen twijfel: het vreemde, het verschillende had niet dezelfde waarde 
als de eigen cultuur en traditie maar was altijd het mindere. De individu-
alisering en de communicatie met deze andere culturen, intensiever ge-
worden door de moderne communicatiemiddelen, hebben een omslag 
gebracht en de betekenis van de eigen traditie gerelativeerd. De ‘na-
traditionele’ cultuur kent geen duidelijke orde en is zwak. Het individu 
moet op eigen benen staan en doet dat ook graag. 

Sommige critici van de hypothese van de onttraditionalisering menen 
dat deze geen goed licht werpt op het hedendaagse leefklimaat. De hypo-
these zou in elk geval gerelativeerd moeten worden. Men wijst erop dat 
ook oude culturen intern pluralistisch zijn en er vaak al een uitwisseling 
met andere culturen plaatsvond, terwijl in onze hedendaagse samenle-
ving afspraken, agenda’s, routines en procedures functioneren als quasi-
tradities die ons houvast geven en ons juist inperken. Dit laatste hoort 
gewoon bij de eeuwige spanning tussen de eisen die van buiten op ons 
afkomen en onze eigen verlangens. Er zijn ook critici voor wie de ont-
traditionalisering nog niet ver genoeg gaat: zelfs de traditie die het be-
staan van een ‘autonoom zelf’ aanneemt, zou moeten worden betwijfeld.  
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 De auteurs van deze bundel gaan er vanuit dat er wel degelijk een 
breuk aan te wijzen is tussen de ‘traditionele’ en de hedendaagse cultuur, 
waarbij de traditie weliswaar niet geheel verdwijnt, maar toch haar van-
zelfsprekendheid verliest. Deze breuk raakt ook de traditie waarin heil 
wordt aangeboden, in onze cultuur hoofdzakelijk de christelijke, kerke-
lijke traditie. De afstand tussen het christelijke heilsaanbod en het zoeken 
van hedendaagse mensen naar de betekenis van hun leven wordt groter. 
Deze breuk wordt bovendien versterkt doordat de leiding van vele ker-
ken uitspraken doet die niet meer geaccepteerd worden door hun leden 
en als te traditioneel worden afgewezen. In deze bundel denken zes theo-
logen na over de vraag hoe om te gaan met deze breuk. Voor hen heeft 
het staan in de traditie slechts zin omwille van een betere toekomst. De 
traditie levert het verleden over, maar is als zodanig zelf ‘overgeleverd 
aan de toekomst’. 
 
Dit cahier is het tweede binnen het kader van het huidige onderzoeks-
programma van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Sa-
menleving (DSTS) ‘De theologische vraag naar heil in een na-traditionele 
context’ dat in september 1999 van start is gegaan en doorloopt tot sep-
tember 2003. Het gaat daarin om de vraag welke betekenis het aanbod 
van heil vanuit de christelijke traditie en de taal die daarvoor wordt ge-
bruikt, kunnen hebben voor mensen die leven in een gefragmenteerde 
samenleving. Terwijl het vorige cahier het accent legde op de huidige 
zoektocht naar heil, staat het huidige stil bij het gelijktijdige proces van 
onttraditionalisering. Het cahier heeft niet de pretentie alle kanten hier-
van te belichten. Wij hopen de lezer aan het denken te zetten en haar of 
zijn eigen mening te vormen over dit verschijnsel. 

Het eerste artikel in dit cahier geeft een concrete beschrijving hoe een 
traditie verandert, afsterft en hoe er een nieuwe geboren wordt. Jan Nieu-
wenhuis, dominicaan en pastor aan de Dominicuskerk in Amsterdam, be-
schrijft hoe bij hemzelf en de Dominicuskerk de traditie stap voor stap 
veranderde. Het vertrouwde hecht doortimmerde geloofsgebouw begon 
te wankelen en te verschuiven toen er een steen werd weggehaald. Het 
wegkwijnen van de typisch roomse traditie ging min of meer gelijk op 
met een proces van democratisering. Bij elke grote stap weg van de tradi-
tie werd een uitspraak gevraagd van de kerkbezoekers. Wat men naar eer 
en geweten ziet als de oertraditie, geldt als het criterium voor de nog zoe-
kende en kreupele nieuwe traditie die aan het ontstaan is.  

André Lascaris, staflid van het centrum, sluit aan bij de notie ‘democra-
tisering’. Hij wijst erop dat mede dankzij de mogelijkheden van de mo-
derne communicatiemiddelen de zeggingschap over de inhoud van de 
traditie in sterke mate verschuift van hen die haar van oudsher overdra-
gen naar hen die haar ontvangen. Het individu kan meer dan voorheen 
bepalen door wie het zich laat aanspreken en aan wie het in feite het recht 
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geeft het een en ander door te geven. In zijn artikel valt het accent op de 
traditie als het proces van het doorgeven en dus als interactie tussen aan-
bieders en potentiële navolgers. De leiding van de kerk van Rome pro-
beert zichzelf te presenteren als onmisbaar bij de overdracht van de tradi-
tie; meer dan de inhoud van de traditie is het bewaren van het kerkelijk 
gezag de inzet van haar reactie op het proces van de onttraditionalisering. 
Het verlies van de macht over het doorgeven van de traditie kan echter 
beter als een winst gezien worden. Naast de heilzaamheid van de conti-
nuïteit is er de heilzaamheid van de breuk met het verleden die we ook 
aantreffen in het verschijnsel van de vergeving die zo’n grote plaats heeft 
in de synoptische evangelies.  
 Angela Berlis, eveneens staflid van het centrum, beschrijft de verander-
de waardering van de traditie in het licht van de kwestie 'vrouwen en 
ambt'. Doet een vrouwelijke priester afbreuk aan de traditie? Ze licht de 
traditionele argumenten door tegen de wijding van vrouwen en vraagt 
zich af of er wel voldoende grond is om te spreken van een traditie van 
uitsluiting. Het niet wijden van vrouwen lijkt veeleer een eeuwenlange 
gewoonte vanuit een denken dat vandaag achterhaald is. Bovendien sloot 
dit denken zich af voor de stemmen van vrouwen. Vandaag kunnen ker-
ken het besluit nemen om vrouwen te wijden mits zij trouw aan de tradi-
tie opvatten als het onderhouden van haar vlam en niet als aanbidding 
van haar as. De wijding van vrouwen is het oprakelen van het vuur van 
de traditie. Als voorbeeld van een zoektocht naar levende traditie be-
schrijft Angela Berlis het proces dat in de oud-katholieke kerk tot de ope-
ning van de ambten voor vrouwen leidde. Ze komt tot de conclusie dat de 
wijding van vrouwen eerder afbreuk doet aan traditionele beelden dan 
aan de traditie zelf. Tegelijkertijd ontstaan er beelden die de katholieke 
identiteit in onze cultuur op nieuwe wijze vormgeven. 

Maaike de Haardt, lid van de Raad van Advies van het DSTS, houdt in 
haar bijdrage een pleidooi voor een theologie die de huidige, veelal diffu-
se vormen van religiositeit en spiritualiteit positief waardeert en ze opvat 
als een uitdaging om zich op haar eigen functioneren en haar eigen bron-
nen te bezinnen. Uitgaande van de aanname dat theologie en kerk zich 
buiten de door hen gedomesticeerde religiositeit moeten begeven om de 
relatie tussen hedendaags levensgevoel en christelijke traditie te behou-
den, pleit zij voor een toewending naar het alledaagse als vindplaats van 
religiositeit en van theologie. Hierbij kan de veelal genegeerde of verge-
ten, maar nooit helemaal verdwenen, traditie van sacramentaliteit een be-
langrijke impuls zijn om een brug te slaan tussen theologie, pastoraat en 
het hedendaags levensgevoel.  

Nico Schreurs, lid van het bestuur van het DSTS, verkent de plaats van 
schuld en schaamte in de huidige samenleving. Vergeleken met de tra-
ditionele vormen van omgaan met het falen van mensen is er sprake van 
een omslag in de beleving van schuld. Mensen reageren op hun falen va-
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ker met schaamte dan met schuldgevoel. Dat is een gevolg van de geïndi-
vidualiseerde of narcistische opvatting van vrijheid, autonomie en tradi-
tie. Toch heeft de traditie van vergeven, die in het christendom een grote 
rol speelt, nog kansen, wanneer respect voor de vrijheid van de ander en 
solidariteit met de ander als motieven voor vergeving worden erkend. 

Stephan van Erp tenslotte, staflid van het centrum, onderzoekt of er in 
een na-traditionele tijd sprake is van nieuwe traditievorming. Hiertoe be-
schrijft hij de wijze waarop gemeenschappen op internet tot stand komen. 
Juist op internet, dat zoveel nieuwe, veelal nog onbekende mogelijkheden 
biedt en daardoor vaak ook vluchtig en gefragmenteerd is, is er behoefte 
aan gedragsregels en een zekere continuïteit van praktijken en ideëen. 
Het zou voor de traditionele religieuze gemeenschappen van belang kun-
nen zijn om te zien door wie in een nieuwe omgeving als internet de na te 
volgen gedragsregels opgesteld worden en hoe de naleving van deze re-
gels bewaakt wordt. Biedt internet inderdaad een blik op een vrije, tole-
rante wereld, zoals die in menig toekomstvisioen beschreven wordt? Tra-
ditievorming op internet laat zien dat in de na-traditionele tijd waarin wij 
leven, de oude tradities nog lang niet hebben afgedaan en de nieuwe tra-
dities veel van ze kunnen leren. De nieuwe tradities op hun beurt kunnen 
de oude een spiegel voorhouden en wijzen op de oorspronkelijke inspira-
tie waarmee ze tot stand zijn gekomen.  
 
Wij zijn Jan Nieuwenhuis, Maaike de Haardt en Nico Schreurs zeer er-
kentelijk voor hun bereidheid een bijdrage te leveren aan dit cahier. Wij 
danken Manuela Kalsky voor haar pittige en originele bijdrage aan de 
discussies rond dit cahier. Leo Oosterveen heeft de auteurs gestimuleerd 
door fundamentele filosofische vragen te stellen en heeft bovendien ge-
holpen bij de technische redactie van de tekst. Barbara Leijnse zijn we 
dankbaar voor haar exegetische bijdrage aan het begin van onze ge-
dachtevorming rond traditie. Connie Boelee was een grote steun tijdens 
het gereed maken van het cahier. Tenslotte bedanken we de leden van de 
Raad van Advies, Nico Derksen, Maaike de Haardt, Anton Harskamp, 
Nol Hogema, Palmyre Oomen, Rob Treep en Heleen Zorgdrager voor 
hun kritische adviezen in de aanloop tot het schrijven van dit cahier. 

 
 

Angela Berlis 
Stephan van Erp 

André Lascaris 

 



JAN NIEUWENHUIS   
VAN TRADITIE NAAR TRADITIE 

 
DE ONTWIKKELING VAN EEN OVERLEVERING 

 
 
 
 
 
In het huis waar ik geboren en getogen ben, heersten vaste en onwrikbare 
geloofstradities. Iedere maaltijd werd begonnen en besloten met gebed. 
De dag opende en eindigde met gebed. Soms, zeker in oktober, werd ‘s 
avonds geknield voor de stoel in de huiskamer een rozenhoedje vol-
bracht.1 Vóór het slapengaan waren de drie weesgegroetjes ‘voor de zui-
verheid van Maria’ onontbeerlijk. De lessen op school begonnen en ein-
digden met gebed. Ons werd van jongs af geleerd, de negen eerste vrijda-
gen vol te maken door te biechten en te communie te gaan, om verzekerd 
te zijn van een plaats in de hemel. In de vastentijd koesterden wij een vas-
tentrommeltje dat op paaszaterdag om twaalf uur open mocht en in één 
ruk werd leeggegeten: op dat uur zat mijn vader klaar bij de radio om de 
klokken uit Rome te horen terugkeren en de klaargelegde sigaar op te ste-
ken, en op tafel stonden moorkoppen. Onze godsdienstigheid bestond 
toen uit een zeer overzichtelijke en geruststellende verzekeringspolis: ik 
doe dit en laat dat, en U daar in de verte zorgt voor een veilig heenkomen 
op mijn laatste dag. Geloven was een assurantiebedrijf, met talloze voor-
waarden en kleine lettertjes, maar zo zeker als een huis en veel betrouw-
baarder dan wat de protestanten hadden. 
 Toen ik elf jaar was en mijn negen eerste vrijdagen allang binnen had, 
wilde ik dominicaan worden. Waarschijnlijk omdat wij op school cate-
chismusles kregen van een pater van de Dominicus in de Spuistraat en 
omdat ik hem een keer in het witte habijt had zien lopen: dit vond ik zó 
prachtig, dat wilde ik ook. Toentertijd was het hebben van een priester-
zoon een uitverkiezing, en met name mijn moeder stelde dan ook alles in 
het werk, om mij op de juiste rails te krijgen. Ik bezocht het Dominicus-
college in Nijmegen, rolde via allerlei vaste tradities het noviciaat en later 
de studie in en werd wat ik altijd gewild had: dominicaan. Er vertoonden 
zich nog geen scheuren in het vaste patroon, zeker niet in de levens-
verzekering die je had afgesloten. Geloven was veilig, inbraakvrij en ge-
dekt. Het kloosterleven bestond voor het grootste gedeelte uit beschut-
tings- en waarborgsmaatregelen. Je deed wat je te doen had en liet na wat 
niet geoorloofd was: de toekomst was zeker en gegarandeerd. 
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 Hoe en wanneer daar voor het eerst verandering in kwam, is achteraf 
moeilijk meer vast te stellen. Ik herinner mij, dat ik, teruggekomen uit 
Rome voor een aanvullende en onvergetelijke studietijd, op een ochtend 
in 1954 in de krant las, dat Paus Pius XII ernstig ziek was geweest, maar 
in de Vaticaanse tuin een verschijning had gehad van Christus en dat hij 
geheel hersteld was en genezen. Toen voor het eerst durfde ik denken: dat 
is godsonmogelijk. Lourdes, Fatima en Beauraing kon ik nog wel billijken, 
maar een verschijning van Christus in de tuin vond ik een brug te ver en 
onaannemelijk. Het was een begin van een onttraditionalisering. Toen 
onder het hecht doortimmerde geloofsgebouw een steen werd weg-
gehaald, begon de hele zaak te wankelen en te verschuiven. De drie wees-
gegroetjes ‘s avonds zijn lang gebleven, maar andere polisonderdelen 
werden vraagtekens en doorhaalteksten. Het witte priesterboordje werd 
buiten het klooster tersluiks vervangen door een zwarte stropdas; het 
breviergebed werd steeds vaker en gemakkelijker ontdoken en voor het 
vasten met onthouding werden voor de hand liggende ontsnappingen 
uitgevonden. Het was een tijd van leven in twee werelden: aan de ene 
kant de kloosterlijke monumentaliteit met haar duizend-en-één regeltjes, 
anderzijds het begin van een ontoelaatbare, maar misschien daardoor zo 
prikkelende nieuwe vrijheid van bewegen, denken en doen. Het was de 
Franse Revolutie en de Val van de Berlijnse Muur ineen. De colonnade 
rond het Sint-Pietersplein bleek toch niet zo hecht en ondoordringbaar als 
je altijd had geleerd. Daar bleken winden te kunnen waaien en heilige 
ramen opengezet. En je veranderde, naar later bleek, grondig en funda-
menteel. 
 Het zou een boek vergen, om deze verandering enigszins volledig te 
analyseren en te beschrijven. In hetgeen volgt wil ik een paar momenten 
in die regeneratie pogen te omschrijven en vast te leggen. Ten eerste: hoe 
is het gegaan met de (doorsnee) stadskerk waar ik bijna veertig jaar gele-
den werd neergezet? En ten tweede: hoe is het gegaan met mijzelf, met 
mijn eigen traditie en onttraditionalisering, met de geschiedenis mijner 
ziel? 
 
 
Van kerk naar gemeente 
 
Op 1 september 1964 werd ik, samen met drie medebroeders, als door een 
hemelse helikopter gedropt in de Amsterdamse Dominicuskerk aan de 
Spuistraat. De parochie daar ging een wisse dood tegemoet: de buurt liep 
leeg, bewoners van de binnenstad verhuisden naar elders, er was eigen-
lijk geen perspectief meer voor de kerk. Officieus stond deze zelfs op de 
nominatie om mettertijd gesloopt te worden. Het bestuur van de Orde 
wilde het behoud van de dominicaanse aanwezigheid in de binnenstad 
van Amsterdam; een groep medebroeders maakte zich toen sterk, om nog 
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een laatste poging te doen om de kerk nieuw leven in te blazen. Het 
Tweede Vaticaans Concilie had enkele deuren op een kier gezet, er werd 
iets mogelijk. Wat het bestuur toen deed, was zeker toentertijd een ge-
waagde en riskante stap: vier paters in de Spuistraat werden overge-
plaatst naar elders, vier anderen - onder wie ik - werden daar ingeplant. 
Geen van ons had enige praktische parochiële ervaring. Ik was na mijn 
studietijd in Rome redactiesecretaris van het weekblad De Bazuin gewor-
den, de teamleider was studentenmoderator in Wageningen, en de andere 
twee waren pas gewijd en afgestudeerd. Ik had wel dankzij het werk aan 
De Bazuin als het ware aan de frontlijn gestaan van hetgeen zich in de vijf-
tiger en begin zestiger jaren in het Nederlandse katholicisme bewoog en 
veranderde, maar ik had in alle oprechtheid geen idee over de wijze, 
waarop zich een en ander in een parochie zou moeten voltrekken. 
 Het bestuur gaf ons geen opdracht mee, maar wel impliciet een vrij-
brief om te doen wat wij dachten dat gedaan moest worden. Wij waren 
onbeschreven bladen, maar wel met een zekere, zij het korte, achtergrond 
en ontwikkeling. Wij begonnen te doen en voort te zetten wat toentertijd 
in een parochie gebruikelijk was: vier missen op een doordeweekse dag 
en vijf op zondag, rozenhoedje op zaterdagavond, lof af en toe, biecht-
horen, kruisweg, godsdienstlessen op school, vergaderingen van kerkbe-
stuur, armbestuur en koorleden, wachten op de dingen die komen gin-
gen. 
 
Die kwamen. Na enige tijd vonden wij de vijf tientjes van het rozenhoedje 
wel erg eentonig en uniform; wij besloten er drie van te maken en de 
overgebleven tijd te vullen met korte Schriftlezingen. En wij wilden ge-
bruik maken van wat het Tweede Vaticaans Concilie mogelijk had ge-
maakt: gebeden en gezangen in de landstaal. Het koor dat bestond uit 
merendeels bedaagde heren die voornamelijk Perosi en Palestrina - 
componisten van veelal Latijnse kerkmuziek - zongen, bedankte voor de 
eer en trad en bloc af. Een paar weken is toen de zang verzorgd door 
enkele broeders van scholen uit de buurt. Maar kort daarop in 1966 - en 
dit was voor de hele volgende ontwikkeling doorslaggevend - stond 
Bernard Huijbers voor de deur, die aanbood met zijn zogenaamde Fons- 
en Ig-koor (samengesteld uit leerlingen van het meisjeslyceum Fons Vitae 
en het Ignatiuscollege voor jongens) in de Dominicus te komen zingen, op 
voorwaarde dat een delegatie uit het koor kon mee overleggen over de 
liturgie. Die liturgie werd gevolglijk grotendeels bepaald door het reper-
toire van het koor, en dit bestond uit de toenmaals nieuwe kerkliederen 
van Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers. Besloten werd, de preektek-
sten bijtijds vooraf te maken en voor te lezen aan wat ‘het team’ werd 
genoemd: een vergadering van voorgangers, predikanten, dirigent en 
koorleden. Preken werd zodoende geen solistisch optreden meer, maar 
een elixer in het totaal van de liturgie, tot stand gekomen door de in-
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spraak van velen. Preek en gezang beïnvloedden elkaar en poogden, 
samen één geheel te vormen. De liturgie werd gemeenschapszaak. De 
landstaal werd gemeengoed en langzaam maar zeker werden nieuwe, en 
soms niet officieel toegelaten, vormen geïntroduceerd: communie op de 
hand, gebruik van brood én wijn bij de ronddeling van de Eucharistie, 
vereenvoudigde priesterlijke gewaden, zelfs kleine wijzigingen in de 
voorgeschreven Orde van Dienst. 
 
Daar bleef het niet bij. Het team van voorgangers/predikanten werd in de 
periode 1967-69 uitgebreid met twee wereldheren en twee jezuïeten.2 In 
1970 besloot één van hen te gaan trouwen. Hoewel bisschop Zwartkruis 
van Haarlem daar weinig gelukkig mee was, kon noch wilde hij hem ca-
tegorisch verbieden, in de Dominicus te blijven meepreken, maar voor-
gaan in de eucharistie mocht hij in geen geval. Wim Tepe, de teamleider, 
schreef daarover later in zijn boekje Een kerk die bleef: 
 

Dat was vreemd: wel preken, niet voorgaan. Deze wat tweeslachtige houding 
van de bisschop, vanuit diens standpunt waarschijnlijk uiterst diplomatiek be-
doeld om een conflict met Rome te vermijden, ontmoette nogal wat verzet 
binnen het team en binnen de gemeente, of wat daarvoor doorging... Tenslotte 
werd een verklaring opgesteld, waarin de houding van de bisschop ten aan-
zien van de Dominicus werd bekritiseerd en aan de gemeente werd meege-
deeld dat de betrokkene binnenkort in de dienst zou voorgaan. Tevoren was 
via een enquête het gevoelen van de Dominicusbezoekers afgetast. De verkla-
ring werd op 22 oktober 1972 in de kerk voorgelezen. De aanwezigen werd om 
hun houding gevraagd en men verklaarde zich ondubbelzinnig solidair met 
het team.3

 
Een soortgelijk proces herhaalde zich in de jaren daarna bij drie nieuwe 
hete hangijzers: het voorgaan/preken van niet-gewijden, het voorgaan en 
preken van mensen uit de Reformatie, en het voorgaan en preken van 
vrouwen. Telkens werd dezelfde procedure gevolgd: de vraag kwam op 
vanuit de werkelijkheid, mensen vroegen om de bestaande taboes te 
doorbreken, de kerkgemeenschap werd in het denkproces betrokken en 
haar werd uitdrukkelijk en formeel om een uitspraak gevraagd, meestal 
in een openbare stemming tijdens de zondagse dienst, en op grond daar-
van werd een besluit genomen. De bisschop werd telkens op de hoogte 
gesteld van dit besluit en van de argumenten daarvoor, maar hem werd 
geen formele toestemming gevraagd, in de wetenschap dat hij deze toch 
niet kon geven. 
 Deze gang van zaken blijkt achteraf kenmerkend voor de ontwik-
keling. Er kwamen vanuit het dagelijks handelen vragen en wensen naar 
voren. Aan elk besluit ging een peiling of zelfs een enquête van de ge-
meente vooraf, en op grond van de uitslag daarvan werd een besluit ge-
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nomen. Er trad dus een duidelijke, aanvankelijk misschien niet eens zo 
bewuste verschuiving in de traditie op. Van de theologische, tot dusver 
onwrikbare stelling, dat de voorganger in de eucharistische kerkdienst 
wordt aangewezen, gewijd en benoemd van bovenaf, door het bevoegde 
kerkelijke gezag, verschoof het geloofsinstinct naar de welhaast reforma-
torische belijdenis, dat niet de kerkelijke overheid, maar de kerkgemeen-
schap zelf haar voorgangers kiest en zendt. Dit inzicht was geen be-
vlieging of modegril, maar een waarachtige geloofsbeslissing, telkens tot 
stand gekomen door een uitspraak van de kerkgemeente. Zonder dat wij 
het scherp wisten, maakten wij ernst met de wetenschap, dat de kerk-
gemeente zelf een - zoals het heet - locus theologicus is oftewel een funda-
ment, waarop een geloofsbeslissing kan en moet worden genomen. Van 
de kerkelijke overheid wordt dan verwacht en gehoopt, dat deze zo’n be-
slissing ratificeert of zegent of desnoods alleen maar duldt; maar de be-
slissing zelf is zaak van de gemeente en niet van de kerkelijke top. Zoals 
iemand zei: ‘ik ontvang het ambt van de gemeente, ik geef het terug aan 
de gemeente’. In zijn boekje Kerkelijk ambt had Edward Schillebeeckx deze 
visie reeds geruggensteund: 
  

Opvallend in heel de ontwikkeling van het ambt in het nieuwe testament is het 
feit dat ambt er zich niet heeft ontwikkeld vanuit en rondom de eucharistie of 
de liturgie, maar wel vanuit de apostolische opbouw van de gemeente door 
verkondiging, vermaning en leiding. Ambt heeft, in welke variatie dan ook, te 
maken met gemeenteleiding: ambtsdragers zijn gangmakers, bezielers en 
evangelische identificatiefiguren voor heel de gemeente. Wie echter in de eu-
charistie dient voor te gaan is voor het nieuwe testament blijkbaar geen apart 
probleem; hierover deelt het ons rechtstreeks niets mee. Paulus noemt boven-
dien de eucharistie niet een ‘apostolische overlevering’, maar een ‘overleve-
ring van de Heer’ zelf (1 Kor 11,23), waaraan dus zelfs de apostelen zijn ge-
houden. Nergens in het nieuwe testament wordt een uitdrukkelijk verband ge-
legd tussen kerkelijk ambt en voorzitterschap in de liturgie.4

 
Wat er in feite en ondergronds gebeurde was het volgende: de traditie 
van de gewijde, van hogerhand uitverkoren en bevestigde voorganger 
werd bewust en na zorgvuldige overweging door de kerkgemeente om-
gebogen naar de praktijk van een door haarzelf gekozen en benoemde 
voorganger of voorgangster, met alle rechten en plichten vandien. Dat het 
daarbij tot dusver ontbroken heeft aan een bevestiging of zegening door 
het kerkelijk gezag, heeft te maken met de woestijnsituatie waarin met 
name het rooms-katholieke deel van gelovig Nederland zich momenteel 
bevindt: een steeds toenemende vervreemding tussen het kerkelijk gezag 
enerzijds en de gelovigen/de werkers aan de basis anderzijds. In mijn 
studietijd leerde ik van het bestaan van een ‘doopsel van begeerte’: dit 
was een legitieme en erkende doop, niet met water, maar vanuit het ver-
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langen van de ouders van een (dood of te vroeg) geboren kind; is het on-
denkbaar of ongelovig te spreken van een ‘priesterschap van begeerte’? 
Een bekrachtiging vanuit de apostolische traditie zou geen onhaalbare 
wensdroom moeten zijn, maar een fundamenteel gelovige hartenwens, 
een waarachtige zielsbegeerte. Dezelfde Schillebeeckx schreef: 
  

Een theoloog kan noch mag op de plaats van de pastorale leiding in de kerk 
gaan zitten. Wel heeft hij, juist door zijn opdracht als theoloog, in kritische 
dienst aan de kerk, de soms pijnlijke plicht de kerkelijke overheid aan te tonen 
of zij in haar beleid inderdaad met alle gegevens van de in feite zeer complexe 
problematiek rekening houdt. Zelfs daarin staat ook de theoloog wederom 
onder het pastorale toezicht van de kerkelijke leiding, maar dit mag hem niet 
laf maken en hem het voorlaatste woord doen inslikken. Ook dán moet hij 
spreken, als hij ervan overtuigd is, dat die kerkelijke leiding naar alle waar-
schijnlijkheid toch andere beslissingen zal nemen.5

 
De onttraditionalisering die in de Dominicusgemeente te Amsterdam wil-
lens en wetens heeft plaatsgevonden, is een geloofsfeit dat niet meer kan 
worden ontkend of opzijgeschoven. Niemand weet, hoelang het zal du-
ren, totdat de kerk als geheel deze ontwikkeling als onvermijdelijk of mis-
schien zelfs als diepgelovig zal erkennen. Maar geloven maakt vrij, ook in 
dit opzicht. De genomen beslissingen hadden nooit kunnen worden ge-
nomen zonder de totaliteit van de dominicanenorde, die de besluiten wel-
licht niet altijd onderschreef, maar wel altijd steunde en verdedigde. Zon-
der de ruggesteun, de navelstreng van zo’n religieus machtsbetoon zou 
de beschreven ontwikkeling nooit hebben kunnen plaatsvinden. De Do-
minicus zou allang zijn doorgestreept en afgeschreven, als daar niet het 
ook theologische bastion achter stond, dat op de beslissende punten on-
overkomelijk bleek en kracht in zwakheid verwezenlijkte. Onttraditionali-
sering gaat niet zonder dat andere tradities daar de geboortegrond en de 
voedingsbodem toe leveren. De overgang van de ene traditie naar een 
andere - wellicht voorlopig nog zoekende en kreupele - traditie kan alleen 
maar plaatsvinden, doordat de laatste zich spiegelt aan wat naar eer en 
geweten gezien wordt als de oertraditie, anders gezegd: aan wat de oor-
spronkelijke gemeente van Jezus Messias voor ogen moet hebben gestaan. 
Wat nu ‘nieuw’ heet en het openzetten van kerkelijke vensters, is in we-
zen niet anders dan wat Jezus en de zijnen moeten hebben gewild. 
 
 
Van historie naar traditie 
 
Hoe is het nu met mijzelf gegaan, met mijn aanvankelijke geloofsverzeke-
ring en met de daarin aangeleerde ‘historische’ beschouwingswijze van 
Schrift en overlevering: alles was gebeurd zoals het er stond, er was geen 
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spoor van twijfel mogelijk? Het ging eigenlijk van het één naar het ande-
re. Misschien zo. 
 Eén van de tradities welke wij in de Dominicus het eerst te lijf gingen, 
betrof de zogeheten ‘Ordo Romanus’, de door Rome vastgelegde schik-
king van gebeden en teksten, met name van de daarin voorgeschreven 
Schriftlezingen op zondag. In de jaren zestig was het vanzelfsprekend, ‘s 
zondags de tevoren aangegeven leesteksten te volgen: epistel, evangelie 
en dan de preek, uitgaande van het voorgelezene. Mede onder invloed 
van de boven beschreven inbreng van het nieuwe koor en zijn repertoire 
besloten wij van die panklaar vastgelegde leesteksten af te stappen en 
naar behoefte en thematiek zelf schriftlezingen uit te zoeken. Dit hield in, 
dat wij in die jaren bewust wilden gaan preken en diensten opbouwen in 
series: geen losse zondagen meer, nu over dit, dan over dat, maar telkens 
samenhangende reeksen rond één en hetzelfde thema. 
 Het eerste thema dat wij toen op ons namen, betrof de wonderverha-
len over Jezus. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen die zich in en buiten 
de kerk voordeden, onder invloed vooral van het groeiende zelfbe-
wustzijn en de kritische vraagstelling van steeds meer gemeenteleden, be-
sloten wij, onszelf te herscholen en in prekenseries groeiende en toenter-
tijd netelige vragen aan de orde te stellen. De wonderverhalen over Jezus 
vormden de eerste poging. Wij gingen in de leer met name bij Han Renc-
kens s.j. en probeerden zondag aan zondag tot een nieuwe theologische 
kijk op deze overbekende teksten te komen. Na enige tijd besloten wij, 
deze werkwijze uit te bouwen en samen met de gemeente het totale 
Schriftverhaal opnieuw, stapje voor stapje, fundamenteel en onvermoei-
baar op de zondagse agenda te plaatsen. Wij begonnen bij de Uittocht en 
kwamen na verloop van jaren via Wet en Profeten uit op de evangeliën en 
de verhalen over Jezus. 
 
Toen - het was inmiddels ongeveer 1985 geworden - diende zich het vier-
de evangelie aan. Ons allen en ook mij beving een zekere huiver. Ik her-
inner mij, dat wij het aanvankelijk wilden uitstellen om over dit evangelie 
te gaan preken: ‘te moeilijk’, ‘wij zijn er nog niet aan toe’, ‘te vreemd’. 
Toen zijn wij met het gehele liturgische preekteam in herscholing gegaan 
bij Maria de Groot in Woudsend, een vrouw die zich al jaren tevoren had 
teruggetrokken in dit Friese Patmos om daar Johannes naderbij te komen. 
Wat zij ons leerde, zette ons op een weg.6 Wij begonnen te zien dat het 
kon en hoe het kon. 
 Thuisgekomen, hebben wij toen drie cycli zondagsdiensten aan het Jo-
hannes-evangelie gewijd. Als predikers en prediksters vielen wij van de 
ene verbazing in de andere. Het evangelie bleek zó veelkleurig, zó veelge-
laagd, en tegelijk zó subtiel en fijnzinnig, dat ik er gefascineerd door raak-
te en - vergeef mij het woord - verliefd. Het kreeg mij te pakken en het liet 
mij niet meer los. Ik begon erover te lezen wat ik kon, en zoals dat gaat 
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met iemand die bevrucht raakt: ik wilde erover schrijven. Een dwangver-
schijnsel, zou je kunnen zeggen: ik kon het niet tegenhouden. Ik was aan-
geblazen.7

 Waarom? En waarom juist Johannes? Misschien omdat ik naar hem 
genoemd ben. Waarschijnlijker - ik schrijf dit met enige huiver -, omdat ik 
een zeker rijm, een spiegeling meende te ontdekken tussen Johannes’ ge-
dachtewereld, vooral diens beeldschilderkunst, en mijn eigen manier van 
denken, die niet zozeer op logica en rationalisme bedacht is, maar op op-
tiek en ver-beeld-ing. Ik kan er niet onderuit, daarover iets meer te zeg-
gen. 
 
Het vierde evangelie is, naar mijn steeds vaster wordende overtuiging, 
een monumentaal beeldschrift. Na de proloog - die op zich al een hymne 
is van diepzinnige geloofsbeeldspraak - begint het, net als het scheppings-
verhaal, met zeven dagen. Daar eindigt het ook mee: het verhaal van Je-
zus’ afscheid en dood telt eveneens zeven dagen, de zevende dag is de 
dag van de opstanding (Joh 12,1-20,23). Vrijwel alles is bij Johannes ze-
ven: Jezus maakt bij hem zeven reizen, zeven verplaatsingen in Judea en 
omstreken, er worden over hem zeven getuigenissen opgetekend, en het 
worden ook zeven namen, waarmee Johannes en zijn gemeente de vol-
komenheid van Jezus benoemen en omschrijven, zeven bouwstenen, ze-
venmaal de kwintessens: brood, licht, deur, herder, opstanding, weg, 
wijnstok. In het boek Openbaring voert het getal zeven doorslaggevend 
de boventoon. Johannes is ondenkbaar en ook onbegrijpelijk zonder dit 
getal zeven. 
 Wie eenmaal op het spoor is van figuraties als deze, ervaart dat het Jo-
hannesverhaal allesbehalve een krantenbericht is of een biografie. Het is 
geen wijsgerig tekstboek, geen biecht, geen dogmaverklaring, geen theo-
logisch tractaat, geen encycliek. Het geeft geen memoires en geen jour-
naalitems. Het geeft poëzie, verhalen, dubbel- of driedubbeldekse beeld-
spraak, bedoeld om voor te lezen, verder te vertellen en vooral te vieren. 
Het verhaalt over een vreemdeling uit de hemel. En de boodschap van dit 
hemelse wezen heeft niets te maken met de gebeurlijkheden van deze 
aarde, of nee: die boodschap doordrenkt en insemineert al die gebeurlijk-
heden met een visioen en een vergezicht van bijna apocalyptisch gehalte. 
Het is evangelie, eu-angelion, een bericht waar je beter van wordt. 
 Wie dit Johannes-evangelie binnengaat, treedt dan ook een spiegelzaal 
binnen: vrijwel elk woord weerspiegelt een ander, uit den beginne. Jo-
hannes schrijft in verdiepingen, soms drielaags; je hebt altijd een stereo-
bril nodig om hem volledig te zien. Het boek staat vol woorden, zin-
spelingen, bespiegelingen, waar het het geheim van heeft; het is volstrekt 
onmogelijk ze te geloven met je redenerende verstand, maar het is even 
onmogelijk ze niet te geloven met je hart. Dit boek is niet geschreven voor 
en vanwege het eigen imago van de schrijver. Over zichzelf wil die schrij-
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ver eigenlijk niets doen kennen, zelfs zijn eigen naam niet. Hij wil alleen 
maar die éne doen kennen, zoals een vriend van de bruidegom de mond 
en de pen vol heeft van degene die hij bemint. Het vierde en laatste, aller-
laatste, misschien wel ultieme evangelie is een geloofsbelijdenis, een min-
nelied, een dithyrambe. Het vierde evangelie is een hooglied. 
 
Maar er is nog iets, wat mij niet loslaat in dit unieke boek. Niet alleen sti-
listisch, maar ook thematisch kent het boek vele lagen. In eerste instantie 
verhaalt het van en kiest het partij in een polemiek tussen Jezus en de 
tempelhiërarchie van zijn tijd. Het gaat in wezen over een woordenwis-
seling, vervolgens een twistgesprek en uiteindelijk een kruisverhoor tus-
sen Jezus aan de ene kant en de groep mensen aan de andere kant, die het 
evangelie in het Grieks de ‘Joudaioi’ noemt. Dit ‘Joudaioi’ wordt bijna 
overal en altijd vertaald door ‘joden’ of zelfs ‘de joden’, met het gevolg 
dat het Johannes-evangelie voortdurend de blaam heeft gekregen een an-
tisemitisch geschrift te zijn. Echter: ‘Joudaioi’ is in het vierde evangelie de 
verzamelnaam voor de tegenstanders van Jezus; daarmee worden duide-
lijk niet alle joden bedoeld, maar een onderscheiden groep binnen dat 
joodse volk, met name die van Judea, Jeruzalem en omstreken, de boven-
laag, de religieuze overheden, de wetgeleerden, wij mogen misschien ver-
talen met: de godsdienstige hotemetoten, de perestrojka rond de tempel. 
Het boek van Johannes maakt front niet tegen het jodendom, maar tegen 
de verwording van de Thora-religie tot een hiërarchisch verkoop- en be-
waarcentrum van de Eeuwige. 
 Maar daardoorheen en tegelijkertijd weerspiegelt het ook de conflict-
stof tussen de eigen actuele gemeente van Johannes en de nabijgelegen, 
machtige en militante synagoge uit de tweede helft van de eerste eeuw. 
Beide conflicten schuiven bij Johannes in elkaar: de worsteling tussen zijn 
jonge gemeente en de synagoge loopt parallel, meer nog: glijdt binnen in 
het twistgesprek tussen Jezus en zijn opposanten. Thematisch vertelt Jo-
hannes nooit sec of eenduidig; zijn eigen gemeente zit, polemisch en apo-
logetisch, met huid en haar in zijn verhaal verweven. 
 Voor de huidige lezer of lezeres van het Johannesboek is dit van ui-
termate groot gewicht. De tijd van de eigen kerk dringt in iedere alinea 
binnen in de geschiedenis van Jezus. Beide niveaus vallen, ook theolo-
gisch, samen en liggen in één perspectief. Men kan daar waar ‘Jezus’ staat 
gevoeglijk ook lezen of begrijpen ‘de gemeente’, ‘de kerk’. 
 Dit houdt in, dat het Johannesverhaal ook ‘ons’, ook ‘mijn’ verhaal is: 
ik kom erin voor, ik ben op de scène. Immers: overal en telkens weer blijkt 
het eeuwenoude conflict tussen tempelhiërarchie enerzijds en het 
gelovige voetvolk anderzijds herhaald en actueel te zijn. De schrijver van 
het vierde evangelie is zich helder bewust van het grote gevaar dat de 
‘tempelhiërarchie’ waartegen hij zich zo krachtig teweer stelt, zich op-
nieuw zal inlaten met de gemeente van Jezus. En dan blijkt dit wonder-
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baarlijke boek van Johannes opeens, voor de zoveelste keer, op het lijf van 
de eigen tijd en de eigen kerk geschreven. De polemiek van toen en daar 
is opnieuw present en verre van uitgewoed: de tempeloversten die de 
rechtlijnigheid en de rechtzinnigheid hoger achten dan de mens voor wie 
de sabbat bedoeld is; de religieuze leiders die het eigen gelijk en de ge-
riefelijke machtspositie stellen boven de solidariteit met wie geen stem 
heeft om te spreken; bedienaren van het heiligdom die allereerst zichzelf 
willen handhaven en liever welke keizer dan ook kiezen om hun troon en 
hun zeggingsmacht te consolideren. Talloze malen is het in de geschie-
denis van de kerken herhaald en overgedaan. Het conflict blijkt zelfs de 
dag van vandaag te halen. 
 Dat is de tweede reden, waarom het boek van Johannes mij niet meer 
loslaat. Tussen de regels door en achter de woorden herken ik de frap-
pante parallellen met kerksituaties van de huidige dag. Als ik het boek 
versta, begrijp ik niet alleen hoe het vroege christendom werkelijk was, 
maar ook hoe het met de eigentijdse kerk gesteld is. Het is letterlijk een 
sleuteltekst. Het verhaal blijkt historisch te zijn in de beste zin des woords 
en nog steeds, ook vandaag, te gebeuren. Het is paradigmatisch oftewel 
modelmatig voor wat kerkmensen nu meemaken. Het is een evangelie 
van de huidige dag. 
 Tegen het slot laat het vierde evangelie de leerling Thomas opkomen, 
en zegt daarbij meermalen dat deze ook Didymus heet, dat betekent: 
tweeling. Hij is dus evenbeeld, imago. Hij is niet aanwezig bij de eerste 
ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen na de opstanding, net zo min als 
de Johannesgemeente die het verhaal schrijft, net zo min als de lezers van 
het verhaal nu, net zo min dus als ik. Ik, die nu leef en het verhaal lees, 
ben zijn Didymus. Want ik was er niet, toen. Ik was uitstedig of uitlandig 
of nog niet geboren. Hij is mijn facsimile. Ik denk en vraag als hij. Voort-
durend kom ik in het evangelie die - mijn - vraag tegen. Het is geen boek 
buiten mij om. Het is niet alleen voor mij geschreven, het is met en over 
mij geschreven. Ik sta tussen de regels. 
 
Tot ver na mijn studietijd heb ik steeds leren denken en ook verkondigd, 
dat het evangelie, ook het vierde, het levensverhaal van Jezus was en dat 
wat daar geschreven staat, de zeggingskracht had van een geschiedboek. 
Op dit moment meen ik te mogen geloven, dat die geheimvolle man uit 
het eind van de eerste eeuw - laat hij toch Johannes geweest mogen zijn! - 
een boek heeft geschreven voor en over mij. Ik heb van hem begrepen, 
wat traditie is. Geen klakkeloos en onnadenkend overnemen wat anderen 
voor mij hebben bedacht en voorgeschreven. De waarachtige traditie 
schuilt daarachter en is alleen maar te weerspiegelen. Ik weet nu, dat ik 
als door een navelstreng verbonden ben met eeuwen vóór mij. Ik heb nu 
pas de werkelijke traditie leren verstaan. Want hoe ik het ook keer of 
wend: ik heb een voorgeslacht in mij. Ontelbare mensen, van wie som-
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migen met name, strijden in mij om de voorrang. Die mensen toelaten in 
je bestaan, hen willen horen en zien, dat is traditie. 
 
 
 
NOTEN 
 
1 Het is een eeuwenoud katholiek gebruik de rozenkrans te bidden. De volledige 
rozenkrans bestond uit vijftien tientjes, maar er was ook een eenvoudiger en alle-
daagser vorm, het rozenhoedje genoemd, en dit bestond uit vijf tientjes wees-
gegroeten, voorafgegaan door vijf onzevaders. 
2 Er waren, grof gezegd, twee soorten priesters: de ene categorie vormde de clerus 
van het bisdom en werd in de volksmond ‘wereldheren’ genoemd, vertaling van 
‘seculier’; en daarnaast de reguliere geestelijkheid, behorend tot een religieuze or-
de of congregatie, zoals de dominicanen en de jezuïeten. 
3 W. Tepe, Een kerk die bleef. Honderd jaar Dominicus in Amsterdam, Hilversum 
1977, 74-75. 
4 E. Schillebeeckx, Kerkelijk ambt. Voorgangers in de gemeente van Jezus Christus, 
Bloemendaal 1980, 37-38. 
5 ibid., 155. 
6 Later heeft Maria de Groot haar inzichten neergelegd in haar boek: Messiaanse 
ikonen. Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes, Kampen 1988. 
7 J. Nieuwenhuis, Groeten van Johannes. Berichten uit het vierde evangelie, Delft 1987; 
idem, Het laatste evangelie. Een goed bericht van Johannes voor de gemeente van nu, 2 
dln., Kampen 1995-1996; idem, Het laatste uur. Brieven van Johannes voor de gemeente 
van nu, Kampen 1997; idem, Het laatste woord. Openbaring van Johannes voor de ge-
meente van nu, Kampen 1998. 
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In het dorpse stadje Huissen waar ik woon, wordt elk jaar rond 25 juni 
het ‘ontzet van Huissen’ gevierd. Huissen hoorde tot 1815 bij het gebied 
van Kleef. In 1502 werd op 25 en 26 juni het door Karel van Gelre bele-
gerde Huissen ontzet door hertog Johan van Kleef die de Gelderse troe-
pen een zware nederlaag toebracht. Er vindt bij het huidige veer een 
vuurdans plaats die de strijd moet symboliseren, er wordt vis gevangen 
in wat nog rest van de oude kasteelgracht en door het stadje waart een 
‘wildeman’ rond die geacht wordt een spion van de Geldersen te zijn. Het 
lijkt mij dat deze gebruiken veel ouder zijn - of soms ook jonger - dan het 
historisch ontzet; ze hebben in de context van het ontzet een andere bete-
kenis gekregen.1 De viering is in handen van de schuttersgilden die het 
mede als hun taak zien de tradities van Huissen te bewaren, zoals het ko-
ningschieten, de judasverbranding op eerste Paasdag, de sacramentspro-
cessie of ‘Umdragt’, en de ‘papklok’, het luiden van de klok ‘s avonds om 
negen uur waarmee oudtijds aangegeven werd dat de poorten gesloten 
werden waarna de bevolking pap at en naar bed ging. Wie op de dag van 
de viering van het ontzet rondloopt in Huissen, merkt er weinig van dat 
er iets herdacht wordt, tenzij hij of zij een glimp zou opvangen van een 
klein groepje mannen in fantasierijke kleding, die naar men de bezoeker 
welwillend zou vertellen, leden van een van de twee gilden zijn. Zij vor-
men een plaatselijke ‘elite’ die echter door zeer veel Huissenaren, de im-
port voorop, nauwelijks serieus wordt genomen. Bij de ‘import’ leeft het 
ontzet van Huissen niet. Het is onzeker of er in de nabije toekomst nog 
wel voldoende draagvlak is om deze traditie voort te zetten. 
 In onze postmoderne cultuur verliezen tradities hun vanzelfsprekend-
heid. Men noemt dit ‘onttraditionalisering’. Dit roept bij mij als schrijvend 
theoloog die ook regelmatig voorgaat in een kerkdienst, de vraag op hoe 
ik op betrouwbare wijze kan doorgeven wat mij ter harte gaat omdat ik er 
zelf uit probeer te leven. Ik interpreteer in dit artikel de onttraditionali-
sering als een democratisering: niet zij die de traditie doorgeven, bepalen 
wat er wordt doorgegeven, maar zij die de traditie ontvangen. Ik duid dit 
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als een bevrijding uit een situatie waarin tradities dwingend van bovenaf 
opgelegd werden. Ze is echter juist daarom een probleem voor traditio-
neel autoritaire gemeenschappen, godsdiensten en kerken. De katholieke 
kerk waartoe ik mijzelf reken, hecht sterk aan traditie. Voor haar leiding 
lijkt de handhaving van haar positie nu voorop te staan. Zij legt in ency-
clieken, instructies en in andere documenten de traditie op. Dit wordt 
echter door mij en anderen als repressief ervaren. Het alternatief is het 
aanvaarden van het verlies van de macht door hen die hun traditie willen 
doorgeven.  
 
 
Traditie 
 
De katholieke theologie spreekt veel over traditie en tradities, maar heeft 
geen theorie over ‘traditie’.2 Over het algemeen wordt het woord ‘traditie’ 
gebruikt om zowel het proces van het doorgeven aan te duiden als de in-
houd van datgene wat doorgegeven wordt. In beide betekenissen is tradi-
tie een normaal en noodzakelijk verschijnsel, omdat menselijk leven zon-
der traditie niet mogelijk is. Mensen leven zonder instinct en moeten 
daarom bijna alles aanleren. Dit kunnen zij dankzij hun vermogen - hoger 
ontwikkeld dan bij de dieren - elkaar te imiteren. Zij leren vaardigheden, 
praktijken en begrippen aan door hun ouders en ontelbare anderen te 
imiteren, na te volgen. Tradities ontstaan door het imiteren van anderen 
die als model tot navolging dienen, en het vervolgens zich toe-eigenen 
van datgene wat het model bezit en al of niet bewust als inhoud aanbiedt. 
Zowel individuen als instituties kunnen ‘model’, ‘voorbeeld’, ‘voorgang-
er’, zijn. Door zichzelf als zodanig te presenteren kan men proberen be-
wust en georganiseerd aan anderen over te dragen wat men aan wil bie-
den. Onderwijs geven en publiceren zijn voorbeelden van georganiseerde 
overdracht. Een van de eerste vaardigheden en inhouden die wordt aan-
geleerd is de taal, zonder welke het denken niet mogelijk is. Deze wordt 
van de ene naar de volgende generatie - en van het ene lid naar het ande-
re van dezelfde generatie - overgedragen. 

Zonder traditie, zonder het overnemen en doorgeven van taal, kennis 
en gebruiken kan er geen cultuur en menselijk samenleven zijn. Hoewel 
elk individu eigen gewoonten, woordenschat en leefregels heeft - ieder-
een heeft bijvoorbeeld zijn of haar vaste gewoonten om zich voor te be-
reiden op de nachtrust - wordt het woord ‘traditie’ doorgaans gebruikt in 
de context van een groep, gemeenschap, club, partij, in kerk en maat-
schappij. De traditie maakt het samenleven mede mogelijk, sticht com-
municatie, schept orde en voorkomt chaos. Ze brengt een collectief ge-
heugen voort en stelt de identiteit van deze vorm van samenleven - en 
daardoor mede die van de leden daarvan - veilig. Daarom wordt ze vaak 
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als een norm gepresenteerd: wie tot deze gemeenschap wil behoren, 
wordt geacht haar traditie over te nemen, te bewaren en door te geven. 

Traditie is geen dood gewicht dat door de eeuwen heen meegesleept 
wordt. Er vinden onvermijdelijk steeds veranderingen plaats in de in-
houd van wat overgedragen wordt.3 Bepaalde woorden, talige structuren, 
gebaren en andere interacties kunnen worden doorgegeven terwijl de be-
tekenis verandert. Wat in de ene context een krijgslied is, is in een andere 
context - een andere tijd of op een andere plaats - een slaapliedje of een 
erotisch lied. De ‘wildeman’, een oude religieuze figuur met de trekken 
van een zondebok, wordt in de context van het ontzet van Huissen een 
Gelderse spion. Hoewel riten en formuleringen herhaald worden, is het 
onzeker of men inhoudelijk wel hetzelfde zegt als degenen die het eerst 
deze formuleringen en interacties geschapen hebben. Er vindt voort-
durend een recontextualisering plaats. Vanuit een nieuwe context wordt 
het verleden geïnterpreteerd. Dit verleden is altijd een ‘verbeeld’ ver-
leden; een nieuwe context stelt deze verbeelding telkens bij; historische 
studies kunnen vanuit een andere context soms laten zien hoe fantasierijk 
de verbeelding is en/of hoe deze verbeelding gemanipuleerd werd.4

Traditionele gebaren en formuleringen helpen mensen om in hun ei-
gen historische context orde te scheppen in hun leven met anderen en in 
hun bestaan, zelfs als hun betekenis verandert. Maar onder invloed van 
een veranderde context kunnen betekenissen, taal en gebaar, riten en for-
muleringen veranderen, verdwijnen en vervangen worden. Zulke ver-
anderingen brengen altijd ook een verandering in betekenis. De veran-
deringen in liturgie in de katholieke kerk na het Tweede Vaticaans Conci-
lie hebben bijgedragen tot een ander verstaan van de eucharistie. Traditie 
verschaft continuïteit, maar tegelijk treden er barsten en zelfs breuken op. 
Elke levende traditie is scheppend en brengt nieuwe betekenissen, ver-
beeldingen en interpretaties voort. Steeds weer zijn er andere mensen, 
nieuwe tijden, andere plaatsen en wordt de traditie op een nieuwe wijze 
in praktijk gebracht, beleefd en verwoord. Soms komen de veranderingen 
pas tot stand na een heftige en pijnlijke strijd tussen individuen en groe-
pen. Er is geen harmonieuze versmelting van de ‘horizon’ van het verle-
den met de ‘horizon’ van het heden, maar er wordt een veelvoud van ver-
schillen geschapen.5 De definitieve inhoud van een traditie kan nooit 
worden vastgesteld, omdat deze altijd in beweging is. Ze wordt bepaald 
in de interactie tussen dit model en deze navolger. Een traditie sterft af 
wanneer deze beweging tot stilstand komt en niet langer wordt voortge-
zet. 
 
Er is een dynamische spanning tussen degene die overdraagt, en degene 
die overneemt. De ontvangende of imiterende partij is weliswaar afhan-
kelijk van de aanbieders, maar omdat er bijna altijd wel meerdere aanbie-
ders zijn, is het mogelijk in verzet te komen, het overgedragene een ande-
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re betekenis of functie te geven of te weigeren een bepaalde inhoud over 
te nemen. Degene die wil overdragen is er nooit zeker van of datgene wat 
hij of zij doorgeeft wel op dezelfde wijze geïnterpreteerd wordt als in zijn 
of haar bedoeling ligt. De overdragende partij selecteert uit de wer-
kelijkheid die zich aan haar voordoet bepaalde gegevens die zij belangrijk 
vindt om door te geven. Zij meent vaak dat hetgeen zij wil doorgeven van 
levensbelang is voor de ontvangende partij, investeert veel in het doorge-
ven van de traditie en maakt zich bezorgd of wel wordt overgedragen 
wat ze wil overdragen. Ze heeft belang bij het doorgeven omdat ze anders 
gevaar loopt afgesneden te worden van de volgende generatie of van de 
andere leden van de eigen generatie. Wanneer zij, die zich in een maat-
schappij, kerk of lokale gemeenschap als de overdragende partij presente-
ren, vermoeden dat er zich ongewenste veranderingen voordoen in de 
traditie, proberen ze als een soort managers deze in de hand te houden.6 
Zij neigen ertoe de waarheid, de betrouwbare interpretatie van de werke-
lijkheid, als hun privilege te beschouwen.7 In hun ogen is het hun taak er-
voor te waken dat de traditie niet dusdanige veranderingen ondergaat 
dat de identiteit van de groep fundamenteel verandert of zelfs verdwijnt. 
Door over te dragen maken zij zichzelf overbodig, iets dat hen, bij succes, 
vrede geeft, omdat hun taak is vervuld, maar bij falen of bij twijfel kan dit 
hen juist angstig maken: had hun bestaan enige zin nu een volgende ge-
neratie hun traditie niet overneemt? De tijd bewerkt verandering en dit 
kan de overdragende partij als bedreigend ervaren.  
 
Anthony Giddens wijst erop dat in de traditionele maatschappij de tradi-
tie dusdanig als een ‘waarheid’ wordt gepresenteerd dat het geen zin 
heeft om het met haar oneens te zijn of haar tegen te spreken.8 Deze waar-
heid is gevangen in een formule zoals deze gebruikt worden bij rituelen, 
die geacht worden uit zichzelf werkzaam te zijn. Op deze manier ordent 
de traditie het maatschappelijk gebeuren, beschermt het tegen de contin-
gentie en reduceert ze mogelijke meningsverschillen en conflicten. Deze 
zorg om het uiteindelijk toch ongrijpbare leven onder een zekere controle 
te houden brengt een diepe emotionele investering met zich mee. Tradi-
ties hebben bindende kracht, die vaak versterkt wordt door een beroep op 
wat individuen overstijgt zoals bijvoorbeeld een beroep op God of op de 
mensenrechten. Ze moeten eerbiedig aanvaard worden. Deze waarheid 
wordt meest door ouderen bewaakt. Zij hoeven geen ervaringsdeskun-
digen te zijn, ze hoeven zelfs niet competent te zijn, maar moeten wel een 
zekere status hebben, vertrouwen wekken; er moet naar hen worden op-
gekeken. Zij bewaken de traditie en eisen het recht op haar op authentie-
ke wijze te interpreteren. Traditie is ook in de ogen van Giddens verbon-
den met autoriteit. 
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Onttraditionalisering 
 
Wanneer de voorganger bij de absoute in een katholieke begrafenis uit-
voerig gaat ‘uitleggen’ wat de betekenis is van het bewieroken van de 
kist, is dit een teken dat deze traditie niet meer vanzelfsprekend is en mis-
schien niet meer doorgegeven zal worden. In de huidige postmoderne 
samenleving zijn tradities niet meer vanzelfsprekend. Dit wordt, zoals 
gezegd, aangeduid met het woord ‘onttraditionalisering’.9 Tradities wor-
den ter discussie gesteld en moeten zich verantwoorden. Terwijl de tradi-
tionele cultuur ervan uitgaat dat het vreemde niet dezelfde waarde heeft 
als het eigene en óf uitgesloten moet worden óf geassimileerd - in beide 
gevallen kan de vreemde cultuur een ingrijpende invloed hebben op de 
eigen cultuur -, is het moeilijk voor postmoderne mensen iets uit te slui-
ten of het één hiërarchisch boven het ander te plaatsen. Een kringloop 
ontstaat: de traditie wordt ondervraagd en mogelijk geweigerd, de identi-
teit van bestaande groepen wordt mede daardoor zwakker, de gemeen-
schappen en de samenleving met een zwakke identiteit staan meer open 
voor het andere, het vreemde, het onbedachte, en de traditie wordt nog 
minder vanzelfsprekend. 10  
 
Maar er is meer aan de hand. Ik wil erop wijzen dat er wel degelijk ook 
tradities verdwijnen die tot in het recente verleden toe zeer belangrijk zijn 
geweest voor het ordenen van het samenleven. Allereerst denk ik dan aan 
het verdwijnen van de ‘boerencultuur’ in de westerse wereld. Daarmee 
bedoel ik de landbouwcultuur die ongeveer tienduizend jaar geleden be-
gon. Ten onzent heeft Geert Mak op een populaire wijze het verdwijnen 
van die cultuur beschreven in zijn bestseller Hoe God verdween uit Jor-
werd.11 De titel suggereert ten onrechte dat de secularisatie het thema is 
van het boek; in feite worden er nauwelijks drie bladzijden gewijd aan het 
proces van de ontkerkelijking in dit Friese plaatsje. Het boek beschrijft 
hoe een landelijk dorp verandert en als gemeenschap zwakker wordt 
doordat de boerenbedrijven niet meer de natuur om hen heen naar hun 
hand proberen te zetten, maar onderdeel worden van een wereldwijde 
economie en losgekoppeld worden van hun nabije omgeving. De natuur 
verliest haar dreiging, wordt tot een gebied waarover zakelijk beschikt 
kan worden of romantisch gedroomd, tot een ruimte waar toeristen en re-
creanten hun heil zoeken. Boerderijen verdwijnen of worden moderne 
bedrijven met modern comfort, waar de boer, meestal werkend zonder 
personeel en zonder de hulp van leden van zijn gezin bovenal een mana-
ger moet zijn. Het verdwijnen van deze oude traditie ontgaat de meeste 
mensen, omdat zijzelf al lang in een stedelijke omgeving leven.  

Het verdwijnen van vastliggende rolpatronen tussen vrouwen en 
mannen is nog ingrijpender en raakt iedereen. De traditie dat vrouwen 
het huis beheren en mannen de ‘straat’, het openbare leven, is in de wes-
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terse cultuur, en onder haar invloed in de gehele wereld, aan het verdwij-
nen. Vrouwen mogen, althans in beginsel, evenzeer als mannen deel-
nemen aan het publieke leven - overigens is het onderscheid tussen privé 
en publiek zwakker geworden, men denke bijvoorbeeld aan het gebruik 
van het mobieltje op openbare plekken - en mannen mogen en moeten 
participeren in het huishouden. De relatie tussen mannen en vrouwen 
verandert. Er is geen voorgegeven orde meer, geen bedding; mannen en 
vrouwen die elkaars partner zijn moeten zelf uitvinden hoe zij hun sa-
menleven ordenen. Omdat de man-vrouw relatie fundamenteel is, veran-
dert ook de samenleving ingrijpend. Vrouwen en mannen zijn onzeker 
over hun positie, zij beseffen risico’s te lopen door óf dit óf dat te beslui-
ten, en aarzelen beslissingen te nemen die hen voor lange tijd binden. Het 
verdwijnen van deze traditie betekent niet het ontstaan van een nieuwe: 
De ordening van de verhouding tussen vrouw en man wordt aan de des-
betreffende individuen overgelaten en de wetgeving wordt daaraan zo-
veel mogelijk aangepast.  
 Een derde traditie die voorgoed lijkt te verdwijnen, is de centrale 
plaats van de kerk - niet te identificeren met godsdienstigheid - in de sa-
menleving. De kerken worden een marginaal verschijnsel. Door zijn boek 
de eerder genoemde titel te geven laat de schrijver Geert Mak blijken dat 
hij zich bewust is van de ingrijpende aard van dit gebeuren. In landen 
buiten Nederland waar de kerkgang al veel eerder verminderde, bleef de 
traditie van dopen, trouwen en begraven worden in een kerkdienst vaak 
tot nu toe bestaan. In Nederland is dit niet zo. Een half jaar geleden was 
ik bij een begrafenis van een man uit een oorspronkelijk katholieke fami-
lie. Op twee gebeden in dichtvorm na die bij het graf werden uitgespro-
ken was de viering in de aula van het kerkhof een seculiere zaak. Aan het 
begin werden vijf kaarsen ontstoken, de vriendin, ouders, broers, zussen, 
neefjes en nichtjes lazen een getuigenis over de overledene voor, en tus-
sen de getuigenissen door werd zijn meest geliefde muziek gedraaid. Een 
expliciete verwijzing naar wat in de traditie ‘eeuwig leven’ genoemd 
wordt, ontbrak. De overledene werd vaak aangesproken, maar het over-
heersende thema, ook in de twee korte gebeden, was: moge hij in onze 
gedachten voortleven. Ik was als voorganger bij deze viering niet veel 
meer dan een regisseur. Er vond geen lezing plaats uit een traditioneel 
‘heilig’ boek, een boek zoals de bijbel of de koran waaraan vanzelfspre-
kend gezag wordt toegekend. De viering kan gekarakteriseerd worden als 
een gedemocratiseerde liturgie. 
 Het verdwijnen van deze tradities bevordert een verdere onttraditio-
nalisering. De kritische houding ten opzichte van tradities betreft niet 
alleen hun inhoud. Het proces van het doorgeven is in het geding. 
Oorspronkelijk werd de traditie mondeling en door voor te doen over-
geleverd. Kunnen lezen en schrijven droegen ertoe bij dat mensen vrijer 
kwamen te staan ten opzichte van degene die de inhoud van de traditie 
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aanreikte en tegelijk daarmee zijn eigen status versterkte. De drukpers 
maakte deze vrijheid groter. De moderne media zoals televisie en internet 
vermeerderen de mogelijkheden van het individu zelf te bepalen welke 
informatie verkregen wordt, van wie en wanneer. Het individu heeft een 
grotere keuzevrijheid om te beslissen door wie het zich laat aanspreken, 
aan wie het vertrouwen geeft en wie het recht krijgt iets door te geven. 
Terwijl eerder de ‘doorgevers’ uit de voorhanden werkelijkheid selecteer-
den en bepaalden wat doorgegeven werd, is nu de positie van de ont-
vangende partij sterker geworden, want zij kan nu selecteren uit een we-
reldwijde veelheid van aanbiedingen. Ouders hebben bijvoorbeeld mede 
door het schoolsysteem, de televisie en de beschikbaarheid van compu-
ters minder invloed op hun kinderen dan voorheen.  

De zeggingsschap over de inhoud van de traditie verschuift in sterke 
mate van hen die haar overdragen naar hen die haar ontvangen. De keer-
zijde van de verandering in de positie van de ontvangende partij is dat 
ieder individu verplicht is persoonlijk een keuze te maken uit de tradities 
die worden aangeboden. Het individu kan niet meer opgaan in een groep 
die een traditie overneemt. Individuen besluiten voor zichzelf al of niet 
een culturele, politieke of religieuze traditie over te nemen. Zij sprokkelen 
hun eigen wereld van zin en betekenis bij elkaar. De redenen om al of niet 
een traditie over te nemen, zijn niet tevoren gegeven. Een beslissing 
wordt onder meer beïnvloed door de ‘peergroep’ - het individu kan zich 
echter niet daarachter verschuilen -, maar zij houdt in elk geval het ver-
werpen in van tradities die de ontvangende partij in haar ogen dreigen te 
onderdrukken en in te perken. Tradities die de eigenheid van het indivi-
du niet lijken te respecteren, worden afgewezen, als dit ook maar eniger-
mate mogelijk is. Groepen en individuen die proberen een traditie levend 
te houden, moeten aangeven waarom zij dat doen en daarover reken-
schap afleggen. De inhoud van een traditie verandert telkens wanneer de 
context een andere is dan de oorspronkelijke. Vaak is men zich daarvan 
niet bewust, zodat men ten onrechte meent een traditie ‘onveranderd’ te 
hebben doorgegeven. 

Zolang echter degenen die de inhoud doorgeven, min of meer een 
monopolie hebben om te bepalen wat doorgegeven wordt en gezag uit-
stralen, zal er weinig behoefte bestaan bij de ontvangers deze te betwij-
felen en nader te onderzoeken. Meer dan de inhoud van de traditie betreft 
de onttraditionalisering het verlies van eerbied voor de bewakers van de 
traditie. Zij worden niet langer als ‘voorgangers’ gezien en verliezen zo 
hun ‘charisma’. Beslissend voor het doorgeven van een traditie is de in-
teractie tussen hen die zich als aanbieder presenteren en hen die op zoek 
zijn naar aanbieders met als inzet de wijze waarop de voorstellingen van 
de werkelijkheid geordend worden.12 Het kiezen voor een bepaalde tradi-
tie hangt af van de vraag hoe betrouwbaar de aanbieder ingeschat wordt 
die er getuigenis van aflegt en in hoeverre dat getuigenis toekomst opent, 
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betekenis aan de werkelijkheid verleent en bevrijdend, niet onder-
drukkend is.  
  
Mijn interpretatie van de onttraditionalisering is dat zij meer is dan een 
voortdurend ter discussie stellen van de traditie: ze kan gezien worden 
als een democratisering van de interactie tussen aanbieders en potentiële 
navolgers. Deze democratisering moet actief ter hand worden genomen 
om een terugval in een dictatuur van bijvoorbeeld fundamentalisme of 
een ideologie te voorkomen. In plaats van een collegezaal waar een of 
meer mensen op een podium staan die de zaal toespreken en beleren, 
wordt het nieuwe beeld van het proces van het doorgeven van tradities 
een ‘ronde tafel’ waar iedereen gelijkelijk zijn of haar inbreng heeft en 
waar een (voor iedereen aanvaardbare) voorzitter waarborgt dat ieder die 
dit wil aan het woord kan komen.13

 
 
Traditie in de katholieke kerk 
 
Traditie heeft in de katholieke kerk en haar theologie van oudsher een be-
langrijke rol gespeeld. Ze wordt al bij Irenaeus (c.140- c.200), bisschop van 
Lyon, verbonden met de leiding van de kerken. De apostelen preekten 
volgens hem tot het eind van de wereld zodat hun traditie aanwezig is in 
iedere lokale kerk en benoemden bisschoppen om hen op te volgen.14 Hij 
keerde zich daarmee tegen een zeer krachtige concurrent van het chris-
tendom, het gnosticisme, dat zich eveneens beriep op oude overleverin-
gen, maar niet een soortgelijke ambtsstructuur kende - zijn voorgangers 
werden per keer door loting aangewezen. De bisschoppen worden aan-
gemerkt als de modellen die door de christenen nagevolgd moeten wor-
den om in de traditie van het evangelie te blijven. Irenaeus zelf probeert 
in korte teksten het evangelie samen te vatten. Zijn positie komt goed 
overeen met de wijze waarop Giddens beschrijft hoe de traditie in een 
traditionele gemeenschap wordt bewaakt en doorgegeven.  

In en na de tijd van de Reformatie werd het beheer over de traditie in 
de concurrentie met de protestante kerken als het ware gecentraliseerd en 
de bewaking ervan meer en meer toevertrouwd aan de kerkelijke over-
heid in Rome. Terwijl in de dertiende tot de vijftiende eeuw de discussies 
op de universiteiten als een soort leergezag functioneerden, ging nu de 
paus de inhoud van de traditie vaststellen. Deze ontwikkeling werd be-
vorderd door de renaissance van het Romeinse recht en het sterker wor-
den van het denken in juridische categorieën.15 De bisschop van Rome 
werd wat de traditie betreft hét model ter navolging. Vanuit dit centrum 
kreeg de catechese vorm, werden scholen opgezet en nieuwe missionaire 
activiteiten ontwikkeld. Een van de gevolgen was dat de kerkelijke leer 
meer uniform werd. Sommige vormen van volksgeloof met een niet-chris-
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telijke achtergrond werden onderdrukt, maar het bondgenootschap tus-
sen de officiële leer en de Griekse filosofie bleef recht overeind en het sa-
crificiële karakter van de officiële traditie met haar nadruk op het offer in 
de leer van de verzoening, in het verstaan van de eucharistie en in de per-
soonlijke geloofsbeleving werd zelfs versterkt, hoewel dit in mijn ogen 
gewelddadig is en een terugval in een heidense religiositeit. 

De katholieke traditie werd monolithisch opgevat - één traditie in 
plaats van een veelvoud aan tradities. Ze werd na het concilie van Trente 
vaak naast de Schrift geplaatst als een afzonderlijke grootheid: de open-
baring zou bevat liggen deels in de Schrift, deels in een mondeling tradi-
tie die de apostelen zouden hebben ontvangen en die de kerk - dat wil 
zeggen de bisschoppen, met name de bisschop van Rome - sindsdien on-
veranderd zou hebben overgeleverd. Het concilie van Trente had nu juist 
dit ‘deels… deels’ uit de tekst van een voorontwerp niet overgenomen en 
sprak in de eindtekst van 8 april 1546 van “Schrift en traditie”, waarbij 
echter onduidelijk bleef wat dit ‘en’ betekende. Toch werd de concilietekst 
gelezen als ‘deels…deels’, en werd zij een soort eigen bron, beheerd door 
de kerkelijke overheid.  

De kritiek op deze ontwikkeling heeft na de Tweede Wereldoorlog en 
vooral in de tijd vóór en na het Tweede Vaticaans Concilie geleid tot een 
vernieuwde bezinning op traditie.16 Het Tweede Vaticaans Concilie zag 
traditie in de eerste plaats als continuïteit, maar wel “groeit het inzicht 
zowel in de overgeleverde werkelijkheden als in de overgeleverde woor-
den”.17 De continuïteit wordt verder gerelativeerd doordat van de aposte-
len gezegd wordt dat zij “hebben overgeleverd wat zij ofwel hebben ont-
vangen uit de mond van Christus, uit zijn omgang met hem en zijn da-
den, ofwel geleerd door de inspraak van de Heilige Geest”.18 Om het 
evangelie door te geven hebben de apostelen volgens het concilie bis-
schoppen als opvolgers nagelaten. Traditie en Schrift komen uit één bron, 
zij zijn met elkaar verbonden en beide zijn toevertrouwd aan het leraars-
ambt van de kerk.19  
 
Na het Tweede Vaticaans Concilie wordt de traditie meer en meer opge-
vat als een voortgaande scheppende interpretatie van de Schrift in woord 
en daad. De traditie is een ‘worden’ en op geen enkel moment kan men 
zeggen dat een bepaalde tekst of praktijk definitief de waarheid weer-
geeft. Zij wordt op verschillende plaatsen en in verschillende contexten 
op een andere wijze geïnterpreteerd en in praktijk gebracht. De grenzen 
van dit ‘worden’ worden vastgesteld door de kerk waarbij de kerkelijke 
overheid haar eigen verantwoordelijkheid heeft, maar de aanvaarding 
door de gelovigen van wat zij aanbiedt, is een verificatie van haar geloof-
waardigheid en overtuigingskracht, ontbreekt zij, dan is dit een teken aan 
de wand en is het maar de vraag of deze traditie wel in de praktijk wordt 
gebracht en levend blijft.20 De erkenning van het belang van de aanvaar-
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ding door de gelovigen en daarmee het verdwijnen van de klassieke 
scheiding tussen een onderwijzende en een onderwijs ontvangende kerk 
bevestigt het groeiend bewustzijn dat de ontvangende partij in het proces 
van het doorgeven van de traditie aan belangrijkheid heeft gewonnen.  
 
 
Handhaving van gezag 
 
De democratisering van de traditie gaat de katholieke kerk niet voorbij. 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat veel vernieuwing bracht en een 
breuk markeerde met verschillende traditionele gegevens, heeft het Vati-
caan steeds weer geprobeerd om zichzelf te handhaven als een uniek en 
onmisbaar model ter navolging bij de overdracht van de traditie. Ik geef 
daarvan enige voorbeelden.  

Het meest bekende en tragische voorbeeld is dat van de encycliek 
Humanae Vitae uit 1968 van paus Paulus VI waarin hij kunstmatige ge-
boortebeperking afwees. Deze encycliek had een lange voorgeschiedenis. 
Reeds paus Pius XI had in zijn encycliek Casti Connubii van 31 december 
1930 verklaard: “De huwelijksdaad is door haar natuur zelf bestemd om 
kroost te verwekken. Bijgevolg: wie bij het verrichten van die daad haar 
opzettelijk beroven van de kracht en het vermogen, die haar van nature 
eigen zijn, handelen tegen de natuur en verrichten een schadelijke en in-
trinsiek onzedelijke daad”.21 De toespraak van paus Pius XII Vegliare con 
Sollecitudine op 29 oktober 1951 tot het congres van de Italiaanse Katho-
lieke Unie van Verloskundigen herhaalde dit verbod. Hij stelde dat het 
voortbrengen van nieuw leven, niet de persoonlijke vervolmaking van de 
echtgenoten, het eerste en meest wezenlijke doel is van het huwelijk.22 Ie-
der ingrijpen om het voortbrengen van nieuw leven te verhinderen is 
immoreel. “Deze regel”, zo zei Pius XII, “zal ook in de toekomst altijd blij-
ven, omdat zij niet een louter voorschrift van menselijk recht is, maar de 
uitdrukking van een wet van de natuur en van God.”23 Periodieke ont-
houding werd echter wel door hem toegestaan.24

 
Op het Tweede Vaticaans Concilie werd in de pastorale constitutie Gaudi-
um et Spes van 1965 op een nieuwe wijze over het huwelijk gesproken. De 
traditionele rangorde van ‘huwelijksdoeleinden’ verdween: het huwelijk 
is een liefdesgemeenschap. In het voorjaar van 1963 was een commissie 
ingesteld door paus Johannes XXIII om de geoorloofdheid te onderzoeken 
van de geboorteregeling. Deze commissie werd herhaaldelijk uitgebreid 
met nieuwe leden, waaronder door toedoen van paus Paulus VI twee 
echtparen en vijf gehuwde vrouwen. Op haar laatste vergadering in juni 
1966 - het lid kardinaal K. Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus, was 
bij deze vergadering afwezig - kwam zij tot de conclusie dat contraceptie 
geen intrinsiek kwaad is, dat de encycliek van Pius XI Casti Connubii her-
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zien kon worden, dat de kerk in een situatie van twijfel was en dat de 
kerk haar (traditionele) positie kon veranderen. Onder druk echter van de 
conservatieve kardinaal A. Ottaviani en zijn medestanders durfde paus 
Paulus VI de conclusies van het rapport niet te aanvaarden omdat, zo 
werd hem ingefluisterd, deze verandering in de kerkelijke traditie het 
morele gezag van paus en bisschoppen zou ondermijnen.25 De inzet was 
dus niet de inhoud van de traditie als zodanig, maar de positie van dege-
nen die de traditie in de Kerk doorgeven. 

Op 29 juli 1968 verscheen de encycliek Humanae Vitae die in de pers 
kort werd samengevat als “de paus verbiedt de pil”, maar die mede tot 
inzet had regeringen aan te klagen die geboortebeperking afdwongen.26 
Al aan het begin van de encycliek wordt gezegd dat Jezus Christus Petrus 
en de andere apostelen heeft aangesteld tot “de authentieke bewaarders 
en verklaarders van de gehele zedenwet”27. De paus had echter eigen-
handig elke verwijzing naar ‘onfeilbaarheid’ en ‘doodzonde’ geschrapt en 
een passage ingevoegd waarin hij pleitte voor barmhartigheid voor hen 
die zijn verbod overtraden.28 De encycliek nodigde uitdrukkelijk de gelo-
vigen uit met de inhoud van de encycliek in te stemmen en zich nooit 
door hun zwakheid te laten ontmoedigen.29 Waarschijnlijk heeft in de 
twintigste eeuw deze encycliek het pauselijk gezag meer aangetast dan 
enige andere encycliek of pauselijke daad. 

 
Een tweede voorbeeld van de vele pogingen de positie van de paus als 
enige model van overdracht van traditie veilig te stellen is de apostolische 
brief Ordinatio Sacerdotalis30 die paus Johannes Paulus II in 1994 liet ver-
schijnen. Daarin behield hij de priesterwijding exclusief voor aan mannen: 
“Teneinde iedere twijfel over een kwestie van groot belang, die de godde-
lijke constitutie van de kerk betreft, weg te nemen, verklaar ik op grond 
van mijn taak om mijn broeders te bevestigen (vgl. Lk 22, 32) dat de kerk 
op geen enkele manier bevoegd is om aan vrouwen de priesterwijding te 
verlenen en dat alle gelovigen van de kerk zich aan dit standpunt dienen 
te houden als zijnde definitief.” De argumentatie in deze korte brief is 
mager: “Het voorbeeld van Christus die zijn apostelen alleen uit mannen 
koos; de bestendige praktijk van de kerk.” De brief verwijst naar de Ver-
klaring van de Congregatie voor de Geloofsleer Inter Insigniores over de 
toelating van vrouwen tot het priesterambt die op 27 januari 1977 werd 
gepubliceerd waarin dezelfde argumentatie wordt aangetroffen.31 Nu is 
het woord ‘apostel’ verwarrend want het wordt in het Nieuwe Testament 
behalve voor ‘de twaalf’ ook gebruikt voor verschillende verkondigers 
waaronder ook Junia (Rom 16, 7). Bovendien lijken ook vrouwen leiding 
te geven aan de plaatselijke gemeenschap zoals Phoebe (Rom 16, 1). Het is 
dan ook geen verrassing dat deze Verklaring uitspreekt: “Om de uitein-
delijke zin van zowel Jezus' zending als van de schrift te begrijpen vol-
staat niet een louter historische verklaring van de tekst uit te werken. Men 
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moet hier toch feitelijk als het ware een aaneengesloten reeks feiten er-
kennen die in dezelfde richting neigen”.32

 De menselijke wetenschappen, waaronder dus ook de wetenschap-
pelijke exegese, kunnen de problemen van de theologie niet oplossen, om-
dat de zaken betreffende het geloof ‘bovennatuurlijk’ zijn en buiten hun 
bereik en bevoegdheid vallen.33 Het komt aan de kerk toe uit te maken 
door haar leergezag welke elementen onveranderlijk en welke verander-
lijk zijn.34 Hoewel het leergezag een reactie geeft op sommige argumenten 
van de voorstanders van de wijding van vrouwen, plaatst het zich in feite 
buiten en boven de discussie.35 Het leergezag handhaaft zich door zich 
onaantastbaar te maken. Hoe blijft de Schrift zo nog een tegenover? Is het 
dan zo dat het leergezag zichzelf de macht geeft die het opeist? Daarop 
lijkt het wel neer te komen, als men ziet dat de huidige paus en curie tel-
kens weer zichzelf citeren in hun encyclieken en verklaringen. 

Een voortdurend terugkomend thema in het beleid van paus Johannes 
Paulus II is de scheiding die hij maakt tussen ambtsdragers en niet-
ambtsdragers, waarin hij door onder meer de Nederlandse bisschoppen 
trouw gevolgd wordt. Volgens hen leiden pastorale werksters en werkers 
als een soort leraren slechts toe naar de viering van woord en sacrament, 
een taakomschrijving waarin zij zich nauwelijks herkennen.36 Eind 2000 
kwam in de nieuwe Algemene Inleiding op het Romeins Missaal de bepaling 
te staan dat de priester het altaar niet mag verlaten om de vredesgroet te 
geven aan de gelovigen in de kerk. Of is het argument dat van de conti-
nuïteit: het is altijd zo geweest? Maar dit is op zijn minst twijfelachtig, en 
de huidige rol van het pauselijk leergezag hoeft niet zo te blijven. Men 
kan zeggen dat die macht van God komt, maar deze wordt nooit onbe-
middeld gegeven. Deze officiële stelling vraagt om vertrouwen, eist ge-
hoorzaamheid. Juist dit vertrouwen van de leden van de kerk in de lei-
ding is bij vele gelovigen aan het verminderen. Er groeit een afstand tus-
sen haar en de andere gelovigen, die nog groter wordt doordat deze laats-
ten geen enkele inspraak, laat staan zeggingschap hebben over wie voor 
het leidersschap wordt aangewezen. De gelovigen voelen zich minder be-
trokken op de leiding en constateren dat er andere aanbieders van tradi-
ties zijn. De aanvaarding van de kerkelijke leiding als model van over-
dracht is niet meer vanzelfsprekend. 
 
In september 2000 - een derde voorbeeld - verscheen van de Congregatie 
voor de Geloofsleer de Verklaring Dominus Jesus, over het unieke karakter 
en de heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de kerk. Het 
unieke belang van de kerk wordt in de Verklaring mede gebaseerd op de 
traditie: “De gelovigen zijn gehouden te belijden dat er een, op de apo-
stolische opvolging gebaseerde, historische continuïteit bestaat tussen de 
door Christus gestichte kerk en de katholieke kerk: dit is de enige kerk 
van Christus.”37 De kerk en haar traditie komen af op de gelovigen als een 
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verplichting. De traditie wordt onmiddellijk in verband gebracht met de 
bisschoppen in de kerk - in feite echter met alleen de bisschop van Rome -
die bepalen wat moet worden doorgegeven uit de rijkdom van de christe-
lijke ervaringen. In deze visie verzekert de paus de continuïteit. De ande-
re gelovigen wordt aangezegd uiteindelijk alleen hem tot voorbeeld te 
nemen voor de christelijke traditie. Deze nadruk op continuïteit is antro-
pologisch begrijpelijk: continuïteit kan chaos voorkomen; de leiding van 
elke gemeenschap zal proberen chaos te voorkomen en zelfs als zij zich 
als vernieuwend of als revolutionair presenteert, zal ze altijd een zekere 
mate van continuïteit en traditie proberen te bewaren. De Verklaring is 
gericht tegen theologen en gelovigen die, geconfronteerd met de veelheid 
van godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen, kiezen voor de 
interreligieuze dialoog en vragen stellen bij de traditionele exclusiviteit en 
superioriteit van met name de katholieke kerk. Dominus Jesus is geschre-
ven vanuit de angst voor de chaos die in de ogen van de schrijver hier-
door dreigt te ontstaan. De lezer wordt geacht te kiezen tegen de chaos en 
vóór de zeggingschap van de leiding van de kerk. 
 
 
De machteloosheid aanvaarden 
 
Traditie verwijst voor mij in de eerste plaats naar de interactie tussen de 
overdragende en de overnemende partij. In alle kerken vindt er, minstens 
binnen de westerse cultuur, een proces van onttraditionalisering plaats. 
Haar interpreteer ik als een ‘democratisering’, als een verschuiving van 
de macht van de overdragers naar de potentiële overnemers. Deze laats-
ten kunnen hun eigen levensbeschouwing bijeen sprokkelen door een 
keuze te maken uit het vele dat hen in deze wordt aangeboden. Ze zijn 
minder dan voorheen afhankelijk van één of een paar aanbieders. Een 
eerste reactie van de overdragende partij op deze ontwikkeling kan zijn 
de hakken in het zand te zetten en nog krachtiger het gezag van de ‘oude-
ren’ te handhaven. Dit is een reële optie, te meer omdat, nu iedereen een 
eigen keuze moet maken uit de aangeboden tradities met alle risico’s 
daarvan, er altijd mensen zullen zijn die zich veilig voelen bij een gezag 
dat geen twijfel kent over zichzelf. Daarnaast kunnen er pogingen onder-
nomen worden oude traditionele inhouden en gebaren nieuw leven in te 
blazen: retraditionalisering, waarbij men niet beseft dat door een veran-
dering van context inhouden van betekenis veranderen.38 Afgezien van 
het historische en sociologische gegeven dat het verleden als zand tussen 
onze vingers wegloopt, lijkt het mij beter de onttraditionalisering, on-
danks de grote uitdagingen waar zij de overdragende partij - in mijn ogen 
alle leden van de kerk - voor plaatst, te zien als een kans. Zij betekent het 
definitieve einde van het zogenaamde Constantijnse tijdvak en maakt het 
opbouwen van een nieuw ‘empire’ onmogelijk.  
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Het verliezen van dwingende macht is voor christenen eerder een 
winst dan een verlies: “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2 Kor 12, 10). 
Of in een zelfde geest met een woord van Lucebert: “Alles van waarde is 
weerloos.” Deze paradox past bij het gegeven dat noch het proces van de 
traditie noch haar inhoud - woorden, riten en praktijken - samenvallen 
met het geloof. Het geloof, het vertrouwen in de God van Jezus - dit is 
ook maar één mogelijke verwoording - wordt uiteindelijk niet over-
gedragen, maar komt ‘van buiten’. Het is niet gericht op de verwoordin-
gen, rituelen en diaconale praktijken, maar op de God van Jezus, al kan 
het niet zonder hen.39 Geloven is nooit louter het gevolg van de traditie, al 
heeft het de traditie nodig om vorm en expressie te krijgen, het is van 
oudsher gezien als een gave, een genade. De onmogelijkheid de geloofs-
traditie dwingend door te geven accordeert bovendien met het inzicht dat 
er geen definitieve verwoording van haar mogelijk is. Het betreft hier de-
zelfde machteloosheid die wordt ervaren in het hart van het pastoraat, 
wanneer er niets anders overblijft dan een zwijgende aanwezigheid. Zo’n 
aanwezigheid is geen apathie, maar een geconcentreerde aandacht voor 
de ander. Ze is een stilte van waaruit een intens gesprek kan volgen. De 
persoonlijkheid, autobiografie en eigen ervaringen van de gesprekspart-
ners zijn daarbij van eminent belang. Elke rivaliteit of competitie, elk ver-
langen de ander iets op te dringen is daarbij afwezig. Meer dan de conti-
nuïteit is hier het wegbreken uit een neerdrukkend verleden aan de orde. 
Vergeving, kwijtschelding, het verleden accepteren, ermee breken en 
ruimte maken voor toekomst is een van de kerngedachten van het evan-
gelie. Daarmee wordt naast de heilzaamheid van de continuïteit als ga-
rant voor de communicatie die van de breuk en de openheid naar de toe-
komst gesteld.  
 De uitdagingen voor hen die op een niet dwingende wijze de christe-
lijke traditie als een levend en veranderend gebeuren willen overdragen 
zijn groot. Zij moeten accepteren dat er geen enkele zekerheid is dat er 
een overdracht plaatsvindt. Het is niet vanzelfsprekend dat wat ik pro-
beer door te geven als bevrijdend en leven gevend, het vertrouwen in de 
God van Jezus, de bijbelse verhalen en de antropologische lezing daar-
van, naastenliefde die niemand uitsluit, geweldloosheid, de hoop dat ge-
rechtigheid en liefde het laatste woord zullen hebben in de menselijke ge-
schiedenis, zal worden overgenomen door een volgende generatie. Deze 
elementen sluiten niet naadloos aan op haar verlangens en ervaringen. Ik 
word geconfronteerd met mensen die soms uiterst pijnlijke ervaringen 
hebben met de ‘kerk’. Ik kan hun niet de ‘duidelijkheid’ verschaffen van 
een afgesloten systeem met een sterke identiteit. Verder moet ik me ervan 
bewust zijn dat wat ik probeer door te geven altijd in een nieuwe context 
belandt en naar vorm en inhoud zal veranderen en dat dit noodzakelijk is 
voor het levend houden van deze elementen. De inhoud van de christe-
lijke tradities zal gezuiverd moeten worden van repressieve elementen. Ik 
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denk daarbij aan de ‘klassieke’ verzoeningsleer die vooral onder christe-
nen uit de Calvinistische tradities nog sterk leeft en aan de opvatting van 
de kerk als hiërarchie in de katholieke kerk.  

Door mensen wordt met een grotere vrijheid dan vroeger gekozen uit 
de schatkamer van de traditie.40 Daarbij verandert zij naar inhoud, ritue-
len en praktijken. Er ontstaan in de verschillende persoonlijke, maat-
schappelijke en culturele contexten nieuwe, onverwachte en nog onbe-
dachte vormen van christen-zijn. Bovendien besef ik dat de potentiële 
ontvangers van wat ik hoop door te geven bij elke keuze risico’s lopen. 
Hoezeer naar mijn overtuiging het evangelie toekomst geeft, het volgen 
van zijn weg zit vol met risico’s - de aankondiging daarvan maakt een in-
tegraal deel uit van deze traditiestroom. 
 
Er blijven vele vragen over. Is er een vorm te vinden voor een niet-
onderdrukkende overdracht? Is uiting geven aan de machteloosheid in 
deze reeds een vorm? Hoe wordt een gesprek mogelijk tussen hen die tot 
verschillende vormen van christen-zijn horen? Blijft een gesprek, ook met 
de eigen tijdgenoten, niet oppervlakkig doordat wel de woorden en geba-
ren worden uitgewisseld, maar de betekenisinhoud onzeker is? Hoe te 
voorkomen dat één groep het gesprek domineert? Hoe ontstaat er een 
gemeenschappelijke taal, een gedeelde christelijke traditie?41 Er zijn voor 
dit gesprek geen gemakkelijke recepten voor handen. De Schrift als crite-
rium stellen schiet tekort: de bijbel is zelf al de geschreven weerspiegeling 
van een veelheid van vormen en wordt gelezen vanuit verschillende con-
texten. De criteria worden al gaande de discussies gevonden en hebben 
het karakter van een zekere voorlopigheid. Geweldloosheid beschouw ik 
als een belangrijk criterium, maar het is niet altijd duidelijk of er hier wel 
of niet van (verbaal) geweld sprake is. Het blijft mede een taak van de lei-
ding in de kerken aandacht te vragen voor de continuïteit zodat de taal 
van het verleden dat ons als erfenis is nagelaten, vruchtbaar gemaakt kan 
worden. Maar ze zal daarnaast nieuwe instrumenten moeten vinden voor 
het gezamenlijk gesprek binnen en buiten de kerk. Doet ze dat niet dan 
vergroot ze de kans dat zij een kleine gesloten groep wordt, mogelijk in 
fantasierijke kleding, die echter door bijna niemand meer serieus wordt 
genomen. 
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HET VUUR OPRAKELEN 
 

DE WIJDING VAN VROUWEN 
ALS VERNIEUWING VAN DE TRADITIE 

 
Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche 

Gustav Mahler 
 
 
‘Onttraditionalisering’ is een jong woord, waarin een oude zorg tot uit-
drukking komt. Het betekent dat iets wegvalt waar vroegere generaties 
waarde aan hechtten, dat iets verdwijnt wat een leemte achterlaat, dat de 
traditie als geheel in twijfel getrokken wordt. De twintigste eeuw heeft 
inderdaad zulke leemtes achtergelaten. De wereld van het oost-europese 
schtetl is eens en voor altijd verloren gegaan en nu alleen nog maar te vin-
den in herinneringen en op oude foto’s. Mensen die een bepaalde traditie 
vertegenwoordigden zijn vermoord, hele volkeren van de aardbodem 
verdwenen en godsdienstige aardverschuivingen hebben plaatsgevonden 
die niet meer terug te draaien zijn. Maar er is meer gebleven dan de her-
innering aan vroeger alleen: overlevenden hebben zich op andere plekken 
opnieuw gehuisvest en getracht een nieuw leven op te bouwen, temidden 
van een andere cultuur. Te denken is aan de chassidische joden uit Bialy-
stok of Pinsk die in Jeruzalem of New York een nieuw thuis gevonden 
hebben, maar ook aan vluchtelingen uit Armenië, uit Königsberg en Lasa, 
of recenter uit Eritrea of Kosovo die in Birmingham, Parijs, Frankfurt, 
Buenos Aires of Amsterdam een nieuw leven moesten opbouwen. Zij al-
len stonden voor de vraag hoe ze de traditie die ze van huis uit hebben 
meegekregen in een andere cultuur met andere culturele codes zouden 
kunnen bewaren, doorgeven en inplanten. Tradities zijn nu naast elkaar 
komen wonen die vroeger honderden en duizenden kilometers van el-
kaar verwijderd waren. De wereld is onoverzichtelijker en gecompliceer-
der geworden. 
 Het individuele en het individualisme zijn ook meer op de voorgrond 
getreden, althans in de westerse wereld. Religie is een zaak van persoon-
lijke keuze geworden en naar de privéruimte verbannen. In een tijd waar 
het nieuwe meer telt dan het oude en oud vaak met ouderwets gelijk 
wordt gesteld, vragen veel mensen zich af in hoeverre de overgeleverde 
religie nog voldoende antwoord en oriëntering kan bieden. Zij gaan de 
levensbeschouwelijke markt op en zoeken hun heil op andere plekken 
dan in de kerken en de overgeleverde tradities. Anderen kiezen ervoor de 
overgeleverde traditie trouw te blijven, maar ook zij voelen zich veelal 
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voor de vraag gesteld wat ze met bepaalde elementen uit die traditie nog 
moeten. 
 Deze vraag is niet nieuw. Elke generatie stond en staat voor de vraag 
hoe hetgeen is overgeleverd zeggingskracht en betekenis kan behouden 
voor het leven van nu. Traditie is geen synoniem voor onveranderlijk-
heid, integendeel, bij het proces van doorgeven veranderen dingen voort-
durend. Onderdelen verdwijnen, omdat mensen er niets meer mee kun-
nen beginnen. Nieuwe onderdelen komen erbij omdat mensen geplaatst 
worden voor nieuwe situaties, waarin ze de traditie moeten vertalen naar 
deze uitdagingen toe. 
 Nieuw is dat de waarde van de gewoonten en de tradities niet meer 
vanzelfsprekend is. Het is nodig geworden rekenschap af te leggen over 
de waarde van tradities. Men voegt zich niet meer gewoon naar ‘zoals het 
altijd was’ - waarbij dit ‘altijd’ soms betrekkelijk kort van duur was - maar 
wil uitleg. Traditie is niet meer voor iedereen begrijpelijk. Zij moet plau-
sibel gemaakt kunnen worden. We ervaren de traditie niet meer vanzelf-
sprekend als iets waar we in staan, maar als een tegenover waartoe we 
ons verhouden en waaruit we selectief putten. De selectie bij het doorge-
ven is noodzakelijk, omdat het proces van doorgeven niet binnen een geï-
soleerde ruimte gebeurt, maar in antwoord op de vragen en uitdagingen 
die de huidige situatie aan ons stelt. We hebben meer oog voor tradities 
als sociale constructies, die binnen een bepaalde culturele en maatschap-
pelijke situatie ontstaan zijn en deze context altijd als een stempel met 
zich mee blijven dragen.1

 
Deze kort geschetste veranderingen in de kijk op en de verhouding tot 
traditie wil ik in dit artikel aan de orde stellen aan de hand van de kwes-
tie van de toelating van vrouwen tot het ambt, zoals die in verschillende 
kerken wel of niet heeft plaatsgevonden. Welke betekenis heeft dit vraag-
stuk in het kader van de waardering van traditie? Dat deze thematiek een 
direct raakvlak heeft met het onderzoek naar postmoderniteit en naar een 
na-traditionele context maakt het volgende voorbeeld duidelijk. Toen Se-
rene Jones kort geleden voor een tijdschrift een bijdrage over postmoder-
nisme en feminisme moest schrijven, besloot zij bij haar oppas, een bij 
haar afgestudeerde studente, te rade te gaan. In Kate Otts antwoord 
wordt duidelijk hoe veronderstellingen van een generatie niet zonder 
meer door de volgende worden overgenomen: 
 

Wanneer ik aan postmodernisme denk, denk ik aan deconstructie. Aan dingen 
die ontmaskerd worden. Aan oude dingen die uit elkaar worden genomen. 
Het is alsof ik in een wereld leef waar al die dingen die mijn ouders voor van-
zelfsprekend hebben aangenomen nu in fragmenten rondslingeren, en alsof 
onze generatie te midden van deze stukken in het rond danst. Anders dan uw 
generatie, heb ik nooit in oude waarheden geloofd … zoals dat alleen mannen 
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priester kunnen worden, homoseksualiteit fout is en vrouwen op grond van 
hun natuur meer voedend zijn dan mannen.2

 
Salman Rushdie noemde de wijding van vrouwen in een lezing met de ti-
tel “Is er dan niets meer heilig?” enkele jaren geleden in één adem met 
witte cricketballen en de Japanse overname van Rolls-Royce als voor-
beelden van modern iconoclasme.3 Is de openstelling van het ambt voor 
vrouwen een teken dat oude tradities hun waarde verliezen? Om op deze 
vragen antwoorden te vinden presenteer ik argumenten vanuit de christe-
lijke traditie die een rol bij de discussie rond de kwestie ‘vrouwen en 
ambt’ spelen. Hierdoor zal het begrip ‘traditie’ al enig profiel krijgen, zo-
dat we ons kunnen afvragen of hier echt van een traditie van uitsluiting 
sprake is of niet. Vervolgens ga ik in op de ambivalentie van traditie voor 
vrouwen en probeer van hieruit naar een nieuw begrip van traditie te 
zoeken. Hierna geef ik enkele factoren uit het proces weer die in de oud-
katholieke kerk tot de opening van de ambten voor vrouwen leidden. 
Tenslotte zal ik enige gedachten wijden aan de vernieuwing van traditie 
die door de toelating van vrouwen in het ambt in onze tijd ontstaat. 
 
 
Een traditie weersproken 
 
Voor vele gelovigen staat de christelijke traditie voor een geheel aan ver-
halen, leefregels, rituele praktijken en leerstellingen. Vaak gaan zij ervan 
uit dat dit alles min of meer vastligt. Een zinnetje als “het was altijd zo en 
het kan eigenlijk wel zo blijven”, vat deze opvatting kort en bondig sa-
men. In de discussie rond vrouwen en ambt in de oud-katholieke kerk 
kon je zo’n twintig dertig jaar geleden vaker de volgende redenering ho-
ren: “Het was toch altijd zo, dat alleen mannen priester werden, toch? 
Waarom zou hierin verandering moeten komen - vrouwen kunnen hun 
dienst voor de kerk toch op veel andere manieren vervullen? Ze hoeven 
daarvoor toch het ambt niet in”. Vandaag lijkt deze denktrant niet meer 
zo vanzelfsprekend als voorheen. 
 Tradities bieden een kader waarin mensen zich opgenomen weten. Ze 
bieden houvast, zin en betekenis. Via tradities worden culturele vormen, 
waarden en normen aan volgende generaties overgeleverd. Eén zo’n on-
weersproken gegeven was lange tijd dat in kerken in de katholieke tradi-
tie, waartoe de rooms-katholieke, de oud-katholieke, de anglicaanse en de 
orthodoxe kerken te rekenen zijn, alleen mannen het priesterambt be-
kleedden. Een kwart eeuw geleden was men het over de niet-toelating 
van vrouwen tot het priesterambt in deze kerken nog vrijwel met elkaar 
eens: in 1976 stelde de Internationale Bischoppenconferentie van de Oud-
Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht vast, dat Jezus alleen mannen 
tot apostelen heeft geroepen en dat daarom alleen mannen tot het ambt 
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van diaken, priester en bisschop kunnen worden toegelaten.4 In dezelfde 
tijd verscheen in de rooms-katholieke kerk de verklaring Inter Insigniores 
van de Congregatie voor de Geloofsleer met een soortgelijke strekking.5 
Voor de oosters-orthodoxe kerken was deze thematiek toen helemaal niet 
aan de orde, terwijl in de anglicaanse kerken de discussie volop in gang 
was en enkele, zoals de anglicaanse kerken in Hong Kong en de Verenig-
de Staten van Amerika, al vrouwelijke priesters kenden. 
 
Een kwart eeuw later, aan het begin van het derde millennium, is de situ-
atie gewijzigd. De kwestie is in westerse kerken een veelbesproken theo-
logisch thema geworden. De genoemde kerken hebben duidelijker dan 
voorheen hun koers inzake vrouwen in het ambt vastgelegd. De pauselij-
ke apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis6 (1994) heeft in navolging van 
de eerder verschenen verklaring Inter Insigniores met beroep op het leer-
gezag onderstreept dat het priesterambt aan mannen is voorbehouden.7 
Daarbij beriep ook dit schrijven zich op de traditie dat Jezus alleen man-
nen tot apostelen heeft beroepen. Deze visie uit Rome wordt door menige 
rooms-katholieke theoloog en gelovige weliswaar niet gedeeld, maar het 
uitgevaardigde pauselijke discussieerverbod heeft tot gevolg dat het ve-
len ervan weerhoudt om zijn of haar mening in deze kwestie in het open-
baar te verkondigen.8 Dit werd onlangs bij de eerste conferentie Women’s 
Ordination Worldwide (juli 2001) overduidelijk, toen spreeksters die voor 
deze conferentie waren uitgenodigd, met sancties werden bedreigd.9

 De oosters-orthodoxe kerken hebben het thema ‘vrouw en ambt’ nog 
steeds niet hoog op hun agenda staan. Verschillende standpunten staan 
hier naast elkaar, van totale afwijzing van vrouwen in het ambt tot een 
gematigde verdediging ervan. De groep van voorstanders is tot nog toe 
klein. Sommige van de tegenstanders beschouwen deze kwestie als een 
afkeurenswaardig importproduct vanuit het Westen en willen er daarom 
niet over nadenken, anderen doen voor hun afwijzing een beroep op de 
traditie. De meeste anglicaanse kerken ter wereld kennen inmiddels 
vrouwen in het priester- en zelfs in het bisschopsambt. Meerdere oud-
katholieke kerken hebben sindsdien het priesterambt voor vrouwen 
opengesteld, waaronder - als eerste - Duitsland in 1994 en Nederland in 
1999. 
 
Het is hier niet de plaats om deze ontwikkelingen als historische pro-
cessen te beschrijven. Verschillende redenen hebben ertoe geleid dat in de 
ene kerk de deuren gesloten bleven of opnieuw dichtgedaan werden, ter-
wijl andere ze juist hebben opengezet. Deze redenen zijn theologisch, 
kerkpolitiek en kerkstructureel van aard. Ook de wijze waarop men dacht 
op maatschappelijke ontwikkelingen te moeten reageren en om te gaan 
met de tekenen des tijds hebben in de houding van de verschillende ker-
ken een rol gespeeld. Opvallend is dat bij allen het argument van de tra-
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ditie van wezenlijk belang was. De gebruikelijke argumentatielijn wil ik 
in het volgende nader toelichten en de aangehaalde argumenten kritisch 
op hun waarde schatten. 
 
 
Beroep op de traditie, maar op welke? 
 
Het beroep op de traditie bestaat bij nader inzien uit meerdere, op elkaar 
aansluitende argumenten: de kerk kent vanouds geen vrouwelijke pries-
ters. Jezus zelf heeft alleen mannen tot apostelen geroepen. De bisschop-
pen zijn de opvolgers van de (twaalf) apostelen. Deze laatste visie is in de 
tweede eeuw door de bisschop van Lyon, Ireneus geformuleerd en wordt 
in principe door kerken in de katholieke traditie, dus ook door de oud-
katholieke theologie aangehangen. 
 Een document als Ordinatio Sacerdotalis beweert dat het geen toeval 
maar de bewuste wil van Jezus was dat de apostelen en hun opvolgers al-
leen mannen waren. Hierbij worden door exegeten een paar kantteke-
ningen geplaatst. In het Nieuwe Testament kan men de apostelen niet met 
de kring van Twaalf vereenzelvigen. Er worden discipelen en apostelen 
genoemd, mannen en vrouwen, die niet tot het twaalftal behoorden. Een 
voorbeeld is de apostel Junia (Rom 16,7). Het twaalftal is een teken voor 
de twaalf stammen van Israël, voor wie Jezus gekomen is. Deze notie 
speelt in de latere opvatting van de apostoliciteit van de kerk en haar 
ambt geen rol. Het twaalftal en het jood-zijn van de twaalf is voor de 
apostoliciteit van de kerk niet van belang. Waarom hun man-zijn dan 
wel?10 Uit de afwezigheid van vrouwen in de kring van twaalf kan der-
halve geen conclusie over de wil van Christus betreffende de in- of uit-
sluiting van vrouwen tot het priesterambt worden getrokken. 
 
Soms wordt ook als volgt geargumenteerd: Jezus vierde het laatste 
avondmaal met de twaalf apostelen en stelde daarmee een uitsluitend 
mannelijk priesterambt in. Men moet zich echter afvragen of zo’n een-
duidige lijn van het apostelschap naar het priesterambt wel met de histo-
rische werkelijkheid overeenstemt. Een sacramenteel ambtsbegrip waarbij 
het voorgaan in de eucharistie gekoppeld is aan het apostolisch ambt van 
de episkopos of presbyteros treffen we pas later aan. Het is aan te nemen dat 
de jonge kerk in huizen bij elkaar kwam waar de leider of leidster van het 
huis ook de dankzegging sprak over brood en wijn. Door vrouwen gelei-
de huiskerken bestonden bijvoorbeeld onder leiding van Phoebe in Ken-
chreae (Rom 16,1), Lydia in Philippi (Hand 16,14; 40) en Nympha in Lao-
dicea (Kol 4,15). Vrouwen waren overigens ook in de ambtelijke verant-
woordelijkheid voor gemeenten betrokken, te denken is bijvoorbeeld aan 
Prisca en haar echtgenoot Aquila, die met Paulus in Ephese en Korinthe 
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werkten (Rom 16,3; Hand 18,26) en aan Evodia en Syntyche, die in Phi-
lippi actief waren (Fil 4,2). 
 Geleidelijk aan werden vrouwen uit leidende functies verdrongen en 
ondergeschikt gemaakt aan mannen. Het maatschappelijke gegeven van 
de onderschikking van vrouwen wordt in de christelijke antropologie op-
genomen en vastgelegd, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament11 maar 
ook later bij kerkvaders en theologen die het gebruiken als een van de 
hoofdargumenten tegen het priesterambt van vrouwen. Ook de vraag of 
vrouwen evenbeeld van God zijn wordt tot in de twintigste eeuw door 
theologen negatief beantwoord: vrouwen kunnen alleen bemiddeld via 
de man, dus op een zwakkere manier evenbeeld van God zijn. Als gevolg 
daarvan zijn vrouwen niet in staat God of Christus te representeren. Zo 
heeft bijvoorbeeld Thomas van Aquino (1225-1274) aan de ene kant er-
kend dat vrouwen met betrekking tot het heil Gods evenbeeld zijn, aan de 
andere kant zijn alleen mannen ervoor bestemd God in de wereld te re-
presenteren.12 Omdat vrouwen ondergeschikt zijn kunnen zij het sacra-
ment van de wijding niet ontvangen.13

 De bril van de meeste theologen is bij hun redenering androcentrisch 
gekleurd. Zij nemen de man als norm en gaan er stilzwijgend van uit dat 
het mannelijke superieur is. Dit wordt versterkt doordat bij de weergave 
van ‘de’ traditie de stemmen en de visies van vrouwen vrijwel geheel ont-
breken. Wanneer deze stemmen zouden klinken zou het beeld van de tra-
ditie kleurrijker en evenwichtiger overkomen. Zo ziet - om maar een 
voorbeeld te noemen - de abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) man-
nen en vrouwen op gelijke wijze als evenbeeld en representatie van 
God.14

 De kwestie vrouwen en ambt is in de middeleeuwen en de vroeg-
moderne tijd af en toe aan de orde geweest.15 Positieve argumenten waren 
onder meer de vrouwelijke diakenen in de oude kerk, de martelaressen 
(die in de oude kerk als representanten van Christus bij uitstek golden) en 
het feit dat er in de geschiedenis vrouwen waren die - zoals in het Oude 
Testament de rechter Debora (Re 4 en 5) en veel later de abdissen - autori-
teit uitoefenden. De negatieve argumenten behelsden onder meer de twij-
fel aan de autoriteit van vrouwen. Daarbij werden de genoemde vrouwen 
als uitzonderlijk beschouwd en telden ze daardoor feitelijk niet mee. De 
meningen van middeleeuwse theologen stemden trouwens in de argu-
mentatie niet overeen. In de franciscaanse school werd er weliswaar van 
uitgegaan dat de wijding van vrouwen verboden was, maar iemand als 
de franciscaan Bonaventura (ca. 1217-1274) liet open of een wijding van 
een vrouw geldig kon zijn of niet. De dominicaan Thomas van Aquino 
ging, in navolging van de Griekse wijsgeer Aristoteles, van een natuurlijk 
defect van het vrouwelijke geslacht uit, waardoor een vrouw niet in staat 
wordt geacht de priesterwijding te ontvangen. 
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 Elisabeth Gössmann heeft aan de hand van de receptiegeschiedenis 
van de legendarische figuur van pausin Johanna onderzocht, welke ar-
gumenten tegen vrouwen in het ambt tussen de dertiende en de twintig-
ste eeuw werden aangevoerd. In het begin waren theologen de mening 
toegedaan dat zo’n wijding weliswaar ongeoorloofd, maar geldig zou 
zijn. Pas later won de overtuiging terrein dat de priesterwijding van een 
vrouw net zo ongeldig zou zijn als die van een hereticus of een jood. Een 
vrouw zou net zo min in staat zijn een wijding te ontvangen als een her-
mafrodiet, een gehandicapte of een waanzinnige.16

 Naast deze argumentatielijnen van mannelijke theologen zijn er ook 
uitspraken van vrouwen in de traditie te vinden. Het verwondert niet dat 
vrouwen niet ingaan op de bij mannen veronderstelde zwakheid van het 
vrouwelijke intellect en haar morele onbetrouwbaarheid. Hildegard van 
Bingen duidt het priesterlijke handelen bij de eucharistie als een afbeel-
ding van de menswording van het Woord: de Geest om wie gebeden 
wordt in het eucharistisch gebed en die de gaven van brood en wijn in 
vlees en bloed van Christus verandert, is dezelfde uit wier kracht Maria 
Jezus in haar schoot ontving. In deze visie op de eucharistie, waarin de 
incarnatie en niet het offer of het kruis centraal staat, wordt Christus da-
gelijks herboren.17 Hildegard ziet Maria als voorbeeld voor elke priester. 
De conclusie, Maria zelf als eerste priester van het Nieuwe Verbond te be-
schouwen, trekt zij echter niet - anders dan de benedictines en mystica 
Elisabeth von Schönau (ca. 1129-1164) doet of wij vandaag de dag zouden 
doen. Ook de cisterciënserin en mystica Gertrudis de Grote van Helfta 
(1256-1302) gaat verder dan Hildegard. In haar mystieke ervaring ont-
vangt zij de - priesterlijke - volmacht tot het voeren van biechtgesprekken 
en de vergeving van zonden.18

 
 
Een traditie van uitsluiting? 
 
Voorstanders van een invoering van het diaconaat voor vrouwen voeren 
vaak het argument aan dat het eigenlijk om een oude traditie gaat die in 
de loop der kerkgeschiedenis is ingesluimerd en nu opnieuw tot leven 
gewekt zou kunnen worden. Zo werd ook in de oud-katholieke kerk vaak 
over een ‘her-invoering’ van het diaconaat voor vrouwen gesproken. Bij 
de discussie rond het priesterambt van vrouwen was in de discussie in de 
oud-katholieke kerk meer dan eens te horen dat het een probleem was dat 
men hier niet op oudere voorbeelden uit de traditie kon teruggrijpen. 
 Gaat het - deze vraag heb ik reeds in de inleiding aangeduid - bij de 
niet-toelating van vrouwen tot het priesterambt om een ‘traditie’ in strik-
te, normatieve zin of eerder om een gewoonte? De dominicaan Hervé Ma-
rie Legrand stelt dat de uitsluiting van vrouwen van het priesterambt een 
eeuwenoude praktijk is, maar pas een ‘traditie’ geworden is sinds dit 
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vraagstuk door officiële kerkelijke instanties behandeld is en er officiële 
standpuntbepalingen zijn.19 Traditie is immers - zoals Kathryn Tanner 
opmerkt - “altijd een door mensen toegevoegd predicaat” en krijgt pas 
normatieve status doordat men ertoe besluit een gewoonte als traditie te 
markeren.20 Als Legrand gelijk heeft moeten we vaststellen dat op het 
moment waarop de uitsluiting van vrouwen van het ambt als officiële 
kerkelijke leer wordt vastgelegd, daarmee een historisch feit, dat voor een 
lange periode in de geschiedenis van de kerk terug te vinden is, verheven 
wordt tot normatieve traditie. Een feit wordt hier tot norm verheven en 
achteraf gelegitimeerd. Men kan spreken van een geval van een ‘uitvin-
ding van traditie’, door Catherine Bell als volgt omschreven: 
 

Er zijn verschillende theorieën over, waar de kracht van traditionalisme in ge-
legen is: in de overheersing van bepaalde sociale klassen, in de symbolische 
macht van culturele idealen of zelfs in de behoefte van het moderne leven aan 
middelen om tegenstrijdige ervaringen coherent te maken. Als zodanig voor-
onderstelt traditionalisme gezaghebbende idealen uit een vroegere tijd - zelfs 
wanneer zulke idealen, en ook het beeld zelf van een vroegere tijd neerkomen 
op een innovatie.21

 
Het doel van deze ‘uitvinding van traditie’ is een consensus over een stel-
sel van waarden en normen te creëren. Dit doet men door de autoriteit 
van een gegeven (in ons geval de niet-toelating van vrouwen tot het 
ambt) aan een ver verleden te ontlenen en het zo tot een onbespreekbaar 
onderdeel van een coherente wereldvisie te maken. 
 Wie beslist of er een bepaalde nieuwe ontwikkeling in tegenspraak of 
in overeenkomst is met ‘de’ traditie zoals zij in de geschiedenis vorm 
heeft gekregen? Juist in onze tijd groeit het besef van een ‘verbrede inter-
pretatiegemeenschap’, waardoor de autoriteit van één instantie die alleen 
beslist niet kritiekloos aanvaardt wordt.22 Uitspraken rondom de traditie 
worden niet klakkeloos overgenomen, het gaat altijd om een kritische toe-
eigening van de traditie via een proces van onderhandeling binnen de in-
terpretatiegemeenschap.23 Hierin worden overgeleverde tekenen en tekst-
en soms anders geduid dan voorheen.24 Zo wordt gesteld dat het bestaan 
van vrouwelijke priesters in de oudheid niet ondenkbaar is; enkele jaren 
geleden verscheen een boek waarin de auteur het woord presbytera in 
oudchristelijke grafschriften anders dan eerdere interpretatoren niet meer 
als ‘echtgenote van’ maar als vrouwelijke ambtsdrager interpreteerde.25 
De ‘traditionele’ theologie trekt zich van zulke vondsten echter nauwe-
lijks iets aan. 
 
De stemmen van vrouwen uit de traditie vormen met betrekking tot de 
visie op ‘de’ vrouw en de vraag naar het ambt een duidelijk tegenwicht 
tegen het dominante patriarchale betoog. In de traditionele theologie wor-
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den de vrouwen in de regel niet tot getuigen van de traditie of als draag-
ster van de (kerkelijke) overlevering gerekend. Elisabeth Gössmann con-
stateert hier weliswaar een lichte kentering. Werden schrijvende vrouwen 
eind jaren veertig nog onder ‘mystiek en vroomheidsgeschiedenis’ geru-
briceerd, sindsdien werden drie vrouwen tot ‘kerkleraressen’ verheven: 
Teresa van Avila, Catherina van Siena en Therèse van Lisieux.26 Dit past 
in de wijze waarop door Vaticanum II (1962-1965) het hele volk van God 
als drager van de overlevering beschouwd wordt. Tegelijk wordt echter 
duidelijk dat het onwrikbaar vasthouden van de overlevering alleen in 
onderschikking aan het leerambt kan gebeuren.27 Daarbij wegen drie er-
kende kerkleraressen niet tegen het grote aantal mannelijke kerkleraren 
op. Vrouwen blijven zo - omdat zij geen deel uitmaken van het leerambt - 
gekortwiekte draagsters van de overlevering.28 In andere kerkelijke tradi-
ties ligt dit weliswaar iets anders maar ook hier horen de stemmen en ge-
schriften van vrouwen uit de traditie in de regel niet tot de aangehaalde 
‘kerkvaders’. 
 
 
Traditie als ambivalent begrip voor vrouwen 
 
De feministische theologie heeft van meet af aan verschillende aspecten 
van de christelijke traditie kritisch geanalyseerd. Traditie is voor vele fe-
ministische theologes een ambivalent begrip, omdat vrouwen in hun 
waarde en waardigheid bevestigd én onderuitgehaald worden.29 Sommi-
gen - zoals Mary Daly en Daphne Hampson - hebben ervoor gekozen de 
christelijke traditie achter zich te laten omdat ze er geen woonplaats voor 
vrouwen vonden. Voor anderen is dit geen optie: “Weggaan is niet zo 
makkelijk als het opgeven van het geloof in Sinterklaas”, stelt Ann Loades 
vast.30 En - voegt zij toe - zelfs voor Sinterklaas valt iets te zeggen, omdat 
hij ons eraan herinnert hoe belangrijk de zorg voor arme en kwetsbare 
kinderen is. Feministische theologes als zij hebben de hoop niet opgege-
ven dat het mogelijk is inzichten uit de feministische theologie in de hui-
dige christelijke traditie te ‘incultureren’.31 In eerste instantie ging het hun 
erom weerstand te bieden en de dominante stem in de christelijke traditie 
niet klakkeloos te volgen, maar deze te deconstrueren en opnieuw op een 
dusdanige wijze in kaart te brengen dat vrouwen als subject ervan her-
kenbaar werden.32 Traditie werd op die manier bruikbaar als bron voor 
het verstaan van de identiteit van vrouwen. Theologes als Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, Luise Schottroff, Anne Jensen, Elisabeth Gössmann en 
vele anderen hebben hier baanbrekend werk verricht. Zij hebben ertoe 
bijgedragen dat vrouwen zich als subjecten konden terugvinden in de 
christelijke traditie. 
 De ambivalentie van de traditie kan ook gesignaleerd worden met 
betrekking tot het ambt. Voor menigeen is het ambt onherroepelijk 
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mannelijk bepaald of zelfs inherent patriarchaal en daarom niet aan-
trekkelijk voor vrouwen. Vaak wordt hierbij verwezen naar Margaret 
Thatcher als afschrikwekkend voorbeeld van een vrouw die zich volledig 
aan de mannelijke rol heeft aangepast. Anderen zien wel mogelijkheden 
voor een vrouwelijke invulling van het ambt. Veelal gaan vrouwen op 
zoek naar een andere stijl van leidinggeven. Omdat een gemeenschap er 
niet omheen kan om een structureel verankerd leiderschap te aanvaarden 
lijkt het me niet zinvol, het ambt als geheel af te schrijven. Wel gaat het 
erom in het ambt andere invullingen toe te laten. Zo wordt het misschien 
minder ‘heilig’ (en afstandelijk) dan voorheen en komt het dichter bij de 
alledaagse ervaringen van vrouwen. 
 
 
Naar een nieuw begrip van traditie 
 
Wanneer kerken iets nieuws doen, doen ze vaak beroep op een reeds be-
staande, oudere traditie. In navolging van de klassieke cultuur wordt ook 
in de kerken nog steeds het oude hoger geacht dan het nieuwe, terwijl 
onze cultuur juist aan het nieuwe een hogere waarde toekent. Het woord 
traditie heeft vandaag de dag bij velen een pejoratieve betekenis. Traditie 
betekent in deze opvatting conserveren, bewaren van gewoontes, struc-
turen en waarden en normen als in een schatkist, die van generatie op ge-
neratie wordt overgeërfd. Is traditie altijd de vijand van innovatie? De 
anglicaanse theoloog en kerkhistoricus Robert Wright vraagt zich dit in 
een recent artikel af en maakt een onderscheid tussen traditie als “het le-
vende geloof van de doden” en traditionalisme als “het dode geloof van 
de levenden”.33

 De pejoratieve bijklank van het woord ‘traditie’ ontstaat ook omdat het 
vaak juist conservatieve stromingen in de kerk zijn die de traditie voor 
zich opeisen en daarbij met name haar onveranderlijkheid beklemtonen. 
Meer progressieve stromingen wekken eerder de indruk van tradities af 
te willen of trekken in twijfel dat deze sacrosanct zijn. De antropoloog J. 
Tennekes wijst in dit verband op het gevaar van een te vlugge “uitver-
koop” van tradities die niet meer op onze huidige maat zijn gesneden.34 
Een voorbeeld van een andere aanpak is de anglicaanse beweging Affir-
ming Catholicism. Zij ontstond in 1990 als beweging van anglokatholieken 
die voorstander van de wijding van vrouwen in de Kerk van Engeland 
waren. In deze beweging speelt het begrip living tradition een belangrijke 
rol. Het wil duidelijk maken dat traditie ten allen tijde iets is dat gevormd 
wordt en dat op geen enkel moment compleet of volledig is.35 De bewe-
ging als zodanig laat zien dat liefde voor traditie en het streven naar in-
novatie en hervorming van de kerk niet in tegenspraak met elkaar zijn.  
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Levende traditie is meer dan erfgoed.36 Het gaat er niet om iets koste wat 
kost te bewaren of te restaureren; er spelen ook andere factoren een rol 
zoals bijvoorbeeld de huidige behoefte of - zoals J. Tennekes het noemt - 
de huidige verstaanshorizon die nog wel eens op gespannen voet kan 
staan met het geloofsverstaan van vroeger tijden.37 Met betrekking tot het 
persoonlijk geloof stelt Tennekes dat “het opnemen van de christelijke 
traditie in de hedendaagse culturele context een persoonlijke keuze is en 
onvermijdelijk selectief van karakter is”.38 De traditie wordt altijd selectief 
voortgezet, moet zelfs selectief worden voortgezet als gelovigen vandaag 
de dag iets ermee in hun leven willen beginnen.39 Maar wordt dit niet een 
erg versnipperde traditie? Van de hervormde kerkhistoricus Heiko A. 
Oberman neemt Tennekes het beeld over van mensen in de trein die al-
lemaal hun eigen geloofspakketjes als bagage meenemen. Andere bagage 
blijft op het perron achter. In de trein zitten de triomfalisten die zo trots 
zijn met dat wat ze gevonden hebben dat ze zo snel mogelijk willen ver-
geten wat ze hebben achtergelaten. Andere reizigers denken met spijt aan 
alles terug wat is achter gebleven.  
 Het nadeel van dit beeld is dat over traditie wordt gesproken als over 
onveranderlijke ‘dingen in een doos’. Toch kan men zich voorstellen dat 
een voorwerp een heel nieuwe functie krijgt, zoals in de film Cast Away 
een schaats door acteur Tom Hanks, die als een soort Robinson Crusoë op 
een onbewoond eiland gestrand is, dankbaar wordt gebruikt als kokos-
notenkliever. Voordelen van het beeld van de bagage van de treinreizi-
gers zijn dat het een gezamenlijk proces aanduidt en dat mensen verschil-
lende dingen meenemen die soms in een latere situatie voor anderen 
bruikbaar zijn. “De toekomst van de christelijke traditie is uiteindelijk af-
hankelijk van wat er in de trein als geheel wordt meegenomen” - traditie 
blijft op die manier ook iets wat steeds opnieuw via de geloofsbagage van 
anderen te ontdekken is.40 Dat betekent ook dat iets kan worden heront-
dekt wat lange tijd alleen als een onderstroom of als een tegentraditie 
aanwezig was. Te denken is hier aan de reeds genoemde stemmen van 
vrouwen maar ook - om heel concreet een onderstroom aan te wijzen - 
aan de gedachte dat niet het geslacht de doorslag geeft voor het ontvan-
gen van de priesterwijding, maar de doop. Deze opvatting is in canonieke 
middeleeuwse geschriften als minderheidsopvatting te vinden en schijnt 
vandaag velen passender dan het uitsluitend beklemtonen van het man-
nelijke geslacht.41

 
Een levende traditie heeft verdergaande implicaties. Juist de kwestie van 
het openstellen van de ambten voor vrouwen maakt duidelijk dat het niet 
(langer) aanvaardbaar is dat één dominante groep uitmaakt wat traditie is 
en anderen het recht ontzegt aan het proces van traditievorming een 
aanzienlijk aandeel te hebben. Want dit zou betekenen dat de stem van 
vrouwen in de geschiedenis steeds opnieuw genegeerd wordt en niet 
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naar waarde wordt geschat. Zij zouden hierdoor geen kans hebben om 
aan traditie vorm te geven. Daarbij komt: ‘wat vroeger niet bestond, kan 
nooit meer worden ingevoerd’. Het is de truc van een hegemonistisch 
discours, zoals Marcella Althaus-Reid vaststelt: de claim bijvoorbeeld dat 
de wijding tot het ambt al vanaf het begin voor mannen was gere-
serveerd.42 Voor vrouwen zou de traditie op die manier geen open ruimte 
maar een gesloten doos zijn die zich zelf in stand houdt en zich steeds 
opnieuw zelf legitimeert. Deze doos zou bij nader inzien wel eens 
helemaal leeg kunnen zijn omdat de levende traditie andere leefruimtes 
gevonden heeft. Zo zei de benedictines Joan Chittister onlangs bij de 
conferentie van Women’s Ordination Worldwide: 
 

Zolang traditie wordt geduid als het treden in de voetsporen van ons verleden 
en niet als het streven om de geest van Christus in het heden te bewaren, is het 
onwaarschijnlijk dat we meer zullen handhaven dan het lege omhulsel van de 
kerk.43

 
 
Een levende traditie 
 
Een herinnering: in maart 1996 zijn de voorbereidingen voor de priester-
wijding van de eerste vrouwen in de oud-katholieke kerk in Duitsland in 
volle gang. Een groep die de plechtigheid voorbereidt, bespreekt de wij-
dingsliturgie. Zoals in het wijdingsgebed voor een priester gebruikelijk, 
wordt daarin gerefereerd aan de apostelen: 
 

Uit de kring van zijn leerlingen heeft hij zijn apostelen rondom zich verzameld 
en aan hen de opdracht gegeven uw liefde en barmhartigheid te verkondi-
gen.44

 
Er doet zich een probleem voor. Het is gebruikelijk om in een wijdings-
gebed een bijbels paradigma te gebruiken. Vanouds wordt bij de wijding 
van een priester teruggedacht aan de twaalf apostelen. Maar bij de wij-
ding van vrouwen kan toch niet alleen naar mannen worden verwezen? 
Welk bijbels voorbeeld dient zich in dit geval aan? Na enige beraadsla-
ging wordt in het wijdingsgebed met een toespeling op Joh 20, 17 de vol-
gende zin toegevoegd: 
 

Hij heeft Maria van Magdala geroepen, haar broeders de opstanding te ver-
kondigen. Vanaf die dagen hebben mannen en vrouwen getuigenis afgelegd 
van de Goede Boodschap van Jezus Christus.45

 
Dit voorbeeld laat zien, dat als vrouwen tot het ambt worden toegelaten, 
traditionele legitimaties niet meer passen. Nieuwe referenties worden ge-
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schapen die in dit geval op een nog oudere traditie teruggrijpen, namelijk 
de bijbelse verhalen over Maria van Magdala, de eerste getuige van de 
opstanding die in de traditie ‘apostel van de apostelen’ genoemd wordt.46

 Het voorbeeld hierboven toont bovendien nog iets anders aan. Wat tot 
voor enige decennia ondenkbaar en onverenigbaar met de traditie leek, 
blijkt hierbij toch te kunnen aansluiten. Wat is er gebeurd in die tijd? Hier 
zou meer historisch onderzoek naar gedaan moeten worden. Naar mijn 
indruk, als iemand die nauw bij de zaak betrokken is, hebben in de oud-
katholieke kerk verschillende factoren een rol gespeeld, waarvan ik er 
drie nader wil toelichten. 
 
Ten eerste: de discussie in de oud-katholieke kerk begon in de jaren zestig 
in de kring van bisschoppen en theologen en raakte sinds medio jaren ze-
ventig breder verbreid zodat niet de leiding alleen, maar de hele kerk in 
de discussie betrokken werd en deel ging uitmaken van de interpretatie-
gemeenschap. Daarbij was de oud-katholieke vrouwenbeweging een drij-
vende kracht. Zij was geïnspireerd door de tweede feministische golf en 
kerkelijke bewegingen als de Vrouw en Geloof-beweging in Nederland. 
In die laatste stond een veranderde visie op de rol van vrouwen in de bij-
bel centraal. Ook kregen vrouwen in de eredienst doorgaans een actievere 
rol als misdienaar of lector zodat vrouwen in de altaarruimte een gewoon 
verschijnsel werden. 
 Typerend was dat steeds minder mensen konden worden overtuigd 
dat vrouwen op grond van de in de traditie genoemde redenen, met name 
de ondergeschiktheid van vrouwen geen deel van het ambt konden uit-
maken. Bij een onbevangen lezing van de bijbel blijken andere interpreta-
ties meer voor de hand te liggen dan de traditionele, tegen vrouwen in 
het ambt gebruikte uitleg. Als veertienjarige gymnasiaste hoorde ik in het 
godsdienstonderwijs over de twaalf stammen van Israël. Ik stak mijn 
hand op en merkte op dat er daarom ook twaalf apostelen waren. Aan de 
reactie van de godsdienstleraar merkte ik dat ik iets belangrijks had ge-
zegd - de reeds genoemde verklaring Inter Insigniores en de verklaring 
van de oud-katholieke bisschoppen hingen toen al in de lucht. Hij vroeg 
of ik dat ergens gehoord of gelezen had. Ik schudde nee, het was gewoon 
in me opgekomen. 
 Het karakter van de oud-katholieke kerk zou kunnen worden om-
schreven als een tamelijk bewuste geloofsgemeenschap. Wellicht speelt 
daarbij een rol dat in de oud-katholieke gemeenschap een verschuiving is 
opgetreden van volkskerk naar vrijwilligerskerk, maar dit zou door een 
godsdienstsociologisch onderzoek nader moeten worden bekeken. Maar 
alleen al het behoren tot een kleine geloofsgemeenschap vereist van haar 
leden een relatief grotere motivatie en mondige betrokkenheid dan van 
de gemiddelde gelovige in een grotere kerk. Bovendien zijn er synodale 
structuren die de mondigheid van de interpretatiegemeenschap verder 
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bevorderen en kunnen omzetten in het besluitvormingsproces: in de sy-
nodes werd over deze vraagstukken uitvoerig en openhartig gesproken.47

 
Ten tweede: al eerder, in 1922, had de oud-katholieke kerk celibaat en 
priesterambt ontkoppeld. Daardoor is het klimaat veranderd: “Het ele-
ment van ‘mannen onder elkaar’ verdween”, en ook “de sociaal exclu-
sieve positie van de priester”.48 Hoewel het opheffen van het verplichte 
celibaat en de kwestie vrouwen en ambt geen direct verband met elkaar 
houden en theologisch verschillend te situeren zijn, herkende men de-
zelfde reactiepatronen terug die deze nieuwe verandering teweegbracht. 
Zoals een zich verschuilen achter theologische stellingen, het aanwak-
keren van de angst dat de katholieke traditie opgegeven werd, het drei-
gen met kerkverlating door de tegenstanders en de angst voor een schis-
ma. Tegelijkertijd was bij de vorige keer de schade beperkt gebleven en 
wilde al gauw na de inburgering van de gehuwde priester niemand meer 
terug naar de oude situatie. Deze herinnering aan de komst van de pries-
ter met vrouw vormde een referentiepunt die de verwachtingen met be-
trekking tot de komst van de vrouwelijke priester realistischer maakte: al-
le mogelijke problemen kon men relativeren. 
 
Ten derde: één vraag woog bijzonder zwaar: mogen de oud-katholieken 
op eigen houtje een vele honderden jaren oude praktijk veranderen? Men 
mag niet vergeten dat de latere oud-katholieken hun verzet tegen Vatica-
num I (1869-70) en de daar tot dogma verheven pauselijk jurisdictiepri-
maat en onfeilbaarheid voor een belangrijk deel op het getuigenis van de 
traditie gebaseerd hadden. Vanuit de traditie - zo redeneerden zij toen - 
kan men deze dogmatische vernieuwing niet legitimeren. Dit noemt men 
in het Duitstalige gebied het Antrittsgesetz van de oud-katholieke kerk, 
dat is het oermotief om de weg te vervolgen die zij van aanvang aan heeft 
ingeslagen: katholiek te zijn op de wijze die men zag als oorspronkelijk. 
De hervormingen die men doorvoerde zag men als teruggrijpen op de 
traditie van de oude, ongedeelde kerk. Voorbeelden daarvan zijn de ver-
kiezing van de bisschoppen, de liturgie in de volkstaal en een facultatief 
celibaat. 
 Ook in de kwestie vrouwen en ambt was er sprake van een ver-
nieuwing of hervorming, maar deze kon niet eenvoudig vanuit de traditie 
gelegitimeerd worden. Daarom stond in de publicaties en in de discussie 
vanaf de jaren tachtig de vraag centraal: wat zegt de traditie nu werke-
lijk?49 Daarbij was de conclusie dat de argumenten die in de traditie naar 
voren komen niet meer voldoen.50 De oud-katholieken waren daarbij ui-
teraard niet de enigen. Ook Umberto Eco bijvoorbeeld vraagt naar de re-
denen van de uitsluiting en hij kan zelfs bij de enige persoon op wie hij 
naar eigen zeggen vertrouwt in leerstellige vraagstukken, Thomas van 
Aquino, geen antwoord vinden dat hem tevreden stelt.51 Zou Thomas uit-
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eindelijk zelf niet helemaal goed hebben kunnen zeggen - zo vraagt hij 
zich af - waarom het priesterambt een mannelijk prerogatief zou moeten 
zijn? Thomas’ mening dat mannen aan vrouwen “superieur zijn in intelli-
gentie en waardigheid” hangt de kerk immers niet meer aan…52

 Bij de oud-katholieken was al eerder het bewustzijn gerezen dat het te-
ruggrijpen op de ongedeelde kerk iets anders is dan een precieze her-
neming of restauratie van hoe het vroeger was. Daarbij komt dat de oude 
kerk als zodanig niet meer voorhanden was, maar alleen een constructie, 
een interpretatie ervan door de eerste oud-katholieken. Toch heeft de ou-
de kerk als ideaal wel bestaansrecht.53 Dit inzicht vraagt om een genuan-
ceerd beroep op de traditie. 
 Deze genoemde processen van bewustwording lieten het inzicht groei-
en dat het wijden van vrouwen goed verenigbaar is met het staan in de 
katholieke traditie. 
 
Of een nieuwe praktijk de identiteit van de katholieke traditie onder-
steunt of afbreekt hangt ervan af hoe de traditionele elementen geschikt 
worden. Om de identiteit van de traditie in verschillende tijden en plaat-
sen te handhaven is het niet zo zeer van belang de oorspronkelijke vorm 
van de traditie zo dicht mogelijk te benaderen, maar om het traditionele 
materiaal zo te ordenen dat het ook in een nieuwe context identificatie 
mogelijk maakt.54 Wat hiervoor de mogelijkheden zijn wil ik verkennen in 
de volgende, afsluitende paragraaf. 
 
 
Zoeken naar nieuwe beelden 
 
Greet den Dulk-Barens zei in een interview ter gelegenheid van de ophef-
fing van de sectie Vrouwen in Kerk en Samenleving van de Raad van 
Kerken begin 2001: 
 

Een priester bijvoorbeeld, dat is voor mij nog steeds een man. Als ik een beeld 
van een priester voor me zie, zie ik automatisch ook een man. Het vraagt in-
spanning om dat anders te denken. Het feminisme blijft nodig, om ons bewust 
te laten worden van die cultuuromslag.55

 
Doet de openstelling van de ambten voor vrouwen afbreuk aan de tradi-
tie? Zo luidde mijn beginvraag. Ik hoop in dit artikel aangetoond te heb-
ben dat de wijding van vrouwen eerder afbreuk doet aan traditionele 
beelden dan aan de traditie. Ten eerste omdat het niet wijden van vrou-
wen geen traditie in de eigenlijke zin is en ten tweede omdat een levende 
traditie dit soort veranderingen ook toelaat en zelfs begroet wanneer de 
tijd daarvoor rijp is. Een context waarin vanzelfsprekendheden onder-
graven worden is hiertoe blijkbaar bevorderend. 

 



Angela Berlis 58 

 
Bovenstaand citaat laat nog meer zien: het openstellen van het ambt voor 
vrouwen is niet minder dan het herscheppen van een traditie, het initië-
ren van een nieuwe cultuur. Dit is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk: 
nieuwe accenten moeten worden gelegd, anders worden vrouwen alleen 
toegevoegd aan het ambt maar mogen zij niet werkelijk de inhouden 
meebepalen. Een dynamische opvatting van traditie is hier nodig. Wat er 
doorgegeven wordt (of dat nu een boodschap, waarden, een rite een ver-
haal of nog iets anders is) krijgt op een eigen manier vorm, waardoor 
vrouwen een eigen kleur aan het ambt zullen geven. Voor de systema-
tische theologie zou dit kunnen betekenen dat de pneumatologische fun-
dering van het ambt meer op de voorgrond treedt, naast de gebruikelijke 
christologische. Daarin zou tot uitdrukking kunnen komen wat het karak-
ter van een levende traditie is: niet de aanbidding van de as, maar het op-
rakelen van het vuur.56 Voor de theologie en de kerkelijke praktijk blijft 
inderdaad het feminisme nodig om ons bewust te laten worden van die 
cultuuromslag en deze kritisch te volgen. 
 
Een nieuwe cultuur heeft nieuwe beelden nodig. Naast het beeld van de 
apostolische successie van een reeks bisschoppen die elkaar door de eeu-
wen heen de handen hebben opgelegd, zou het beeld van een keten van 
verkondiging van de heilsboodschap van Christus geplaatst kunnen wor-
den, een keten die haar oorsprong vindt in de opdracht aan Maria Mag-
dalena: Ga en verkondig! (Joh 20,17). De eretitel ‘apostel van de apostelen’ 
zou als wezenlijke uitdrukking van de apostolische traditie in de nieuwe 
ambtscultuur van betekenis kunnen zijn. 
 Een onafgebroken continuïteit - zoals in de apostolische successie ge-
steld wordt - is op deze apostolische traditie niet van toepassing, alleen al 
omdat de apostolische roeping van zo vele vrouwen door de eeuwen 
heen geen ruimte kreeg en andere kanalen vond dan de ambtelijke. Maar 
misschien is discontinuïteit juist hetgeen wat we vandaag nodig hebben: 
openheid in plaats van een groot en kloppend verhaal. Deze aanzet helpt 
bovendien de veelvormigheid van de traditie door de tijden heen te zien 
en naar waarde te schatten. 
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In de inleiding op zijn prachtige studie Deeply into the Bone schrijft de Ca-
nadese hoogleraar ritual studies Ronald Grimes dat het hem regelmatig 
overkomt dat allerlei mensen bij belangrijke momenten in hun leven zijn 
hulp inroepen. Heeft hij wellicht een ritueel of informatie over rituelen in 
andere culturen dat hen kan helpen bij het construeren van hun eigen 
overgangsritueel, zo luidt veelal de vraag.1 Het gaat hierbij met name om 
rituelen bij huwelijken, geboorten, begrafenissen, en om puberteitsritue-
len, om wat gewoonlijk ‘rites de passage’, ‘overgangsrituelen’ worden ge-
noemd. Grimes constateert een groeiende behoefte aan dergelijke rites de 
passage en hij constateert bovendien dat de velen die zich tot hem wen-
den dat mede doen, omdat ze binnen de bestaande religieuze instituties 
geen rituelen vinden die aansluiten bij hun behoeften. Het brengt hem er-
toe het fenomeen van overgangsrituelen aan een uitvoerige multireligieu-
ze en multiculturele studie te onderwerpen. Hij wil daarmee onder meer 
het belang van ritualiteit voor zowel een individu, als voor de samenle-
ving als geheel aangeven. Ritualiteit, ook wel spiritual technology ge-
noemd, heeft volgens Grimes en andere godsdienstwetenschappers, an-
tropologen en psychologen, overlevingswaarde voor de menselijke soort 
én is in ecologisch opzicht van belang.2 “Als we niet ritueel baren en ster-
ven”, aldus Grimes, “dan doen we het technologisch en schrijven we tech-
nologische waarden in onze botten. Technologie zonder ritueel (of, nog 
erger, technologie als ritueel) vervalt gemakkelijk tot kennis zonder res-
pect. En kennis zonder respect is een maatstaf voor wereldwijde vernieti-
ging. Het is niet alleen van het allergrootste belang dát we geboren wor-
den en sterven, maar hóe we dat doen.”3

 De hernieuwde belangstelling voor rituelen brengt de vraag naar ont-
traditionalisering of retraditionalisering in volle omvang en al zijn com-
plexiteit op tafel. Het gaat hier niet om een louter Noord-Amerikaans ver-
schijnsel. Ook in Nederland zien we immers zowel bij ingrijpende publie-
ke gebeurtenissen, als op het niveau van persoonlijke gebeurtenissen een 
toenemende interesse voor rituelen.4 Echter, niet alleen rituelen, ook reli-
giositeit en geloven in meer algemene zin lijken na jaren collectieve wan-
trouwende bejegening in de publieke opinie een deel van hun vreemd-
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heid te verliezen. Theoloog Anton van Harskamp spreekt in dit verband 
zelfs over het nieuwe religieuze verlangen en analyseert in een boek met 
de gelijknamige titel uitgebreid allerlei vormen van hedendaagse spiritua-
liteit.5 Als er al sprake zou zijn van secularisatie en onttraditionalisering 
in de westerse cultuur kunnen deze termen in ieder geval niet zonder 
meer gelijkgesteld worden aan afname van religiositeit. Wel lijkt het dui-
delijk dat de traditie, zoals ze zich de laatste vijftig jaar via de kerkelijke 
instituties heeft gemanifesteerd en gedefinieerd, geen vanzelfsprekende 
en geen voldoende bedding biedt om deze hedendaagse religiositeit te 
voeden en haar een of andere vorm van ‘thuis’ te bieden. De door weten-
schappers en kerkelijke leiders gehanteerde opvattingen over de gesecu-
lariseerde samenleving, opvattingen die veelal gerelateerd werden aan de 
afname van kerkbezoek, de ontkenning van het bestaan van God, en een 
scheiding tussen geloof en wereld, lijken op z’n minst te eenvoudige in-
terpretaties van een veel complexere en dubbelzinnigere werkelijkheid. 
Dezelfde complexiteit geldt voor de vraag naar onttraditionalisering. De 
huidige behoefte aan rituelen is daarvan een goed voorbeeld. 
 
Theologen en pastores stellen zich in dit verband de dringende vraag hoe 
deze huidige situatie te beoordelen en er op te reageren. Vanuit de kerken 
en de theologie zijn verschillende strategieën waarneembaar, die echter 
volgens Van Harskamp niet adequaat zijn.6 Zonder me in de strategie-
discussie te begeven wil ik in deze bijdrage reageren op een culturele si-
tuatie waarin traditionele kerkelijkheid en traditionele religiositeit af-
nemen, zonder dat er echter sprake is van een algehele afname van reli-
giositeit. Anders gezegd: in deze bijdrage stel ik de vraag of de chris-
telijke traditie iets te bieden heeft aan de veelal diffuse en diverse vormen 
van hedendaagse religiositeit. Heeft ze een voedende betekenis voor het 
huidige religieuze of spirituele levensgevoel? Hoe is deze betekenis op 
het spoor te komen en vervolgens te activeren? Ik vind dat belangrijke 
vragen, omdat ik met Grimes van mening ben, dat ritualiteit en religio-
siteit belangrijke functies vervullen, met het oog zowel op de toename 
van de humanisering van de samenleving, als de vergroting van een eco-
logisch engagement. Ik deel in dit opzicht Grimes’ cultuurkritische attitu-
de tegenover een samenleving waarin technologie en technische rationali-
teit de enige waarden zouden vertegenwoordigen. Ik interpreteer de hui-
dige behoeften aan spiritualiteit en ritualiteit minstens gedeeltelijk als een 
protest tegen de hegemonie van deze vorm van rationaliteit. Bovendien 
meen ik dat de christelijke traditie inhoud en gestalte kan geven aan hu-
manisering en ecologisch engagement. Of mijn poging als een vorm van 
onttraditionalisering of retraditionalisering beschouwd moet worden, lijkt 
me in dit verband van minder belang en vooral afhankelijk van de de-
finities die voor deze begrippen gekozen worden. 
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De hand in eigen boezem 
 
Om het mogelijk voedend en kritisch potentieel van traditie op te sporen 
is het nodig om de bijdrage van de westerse christelijke traditie aan de 
huidige diffuse en complexe situatie niet te negeren. In mijn ogen is een 
van de belangrijkste elementen die mede bepalend is voor het uit elkaar 
gaan van geloof en wereld en het daarmee samenhangende gebrek aan 
aansluiting tussen hedendaags (religieus) levensgevoel en christelijke ge-
loofspraktijken, het gegeven dat de kerken zelf in hoge mate product zijn 
van de moderniseringsprocessen. In die zin hebben zij zelf bijgedragen 
aan wat secularisatie genoemd wordt. In hun protest tegen het mondiger 
worden van mensen, tegen het steeds autonomer worden van de weten-
schappen, heeft de christelijke traditie bijgedragen aan het uit elkaar gaan 
van geloof en wereld, van het sacrale en het seculiere. De laatste eeuwen 
hebben kerk en theologie immers steeds gedetailleerder en preciezer aan-
gegeven en vastgelegd wat wel en niet, en onder welke omstandigheden, 
tot het domein van het heilige of het religieuze moest worden gerekend. 
Daarmee werd het domein van het heilige niet alleen vastgelegd en af-
gegrensd, maar hebben de kerken - in hun zorg om het heilige tegenover 
de steeds mondiger wordende wereld te behoeden - het heilige en het re-
ligieuze tevens geclaimd, getemd en - in termen ontleend aan de moder-
niseringstheorieën - hebben ze het heilige en het transcendente, in de lijn 
van de rationaliteit van het Verlichtingsdenken, gedomesticeerd.7

 Hierboven interpreteerde ik de huidige nieuwe religiositeit als een 
protest tegen het westerse rationalisme. Op analoge wijze kan ze gelezen 
worden als een protest tegen het christelijk rationalisme. In het verlengde 
hiervan lijkt een centrale vraag of de kerken hun exclusieve aanspraken 
op sacraliteit, op het heilige of het religieuze niet sterk zouden moeten re-
lativeren. Godsdienstwetenschapper Lynda Sexson zegt het zo: “Wie reli-
gie identificeert met instituties kan de vergissing begaan om eerder het 
bekende te identificeren dan het mysterie aan het licht te brengen”.8 Met 
de titel van een boek van Frans Maas: Er is meer God dan we denken.9

 Op dit punt ligt naar mijn inzicht de eerste en belangrijkste opgave 
voor theologie en pastoraat die willen aansluiten bij het hedendaagse le-
vensgevoel. Volgens de pastoraaltheoloog Tjeu van Knippenberg is het 
een belangrijke opgave voor geestelijk leiderschap, en daartoe reken ik in 
dit geval ook de taak van de theologie, om de religieuze dimensie die ei-
gen is aan de mens en diens wereld uit de vergetelheid te halen.10 De 
dringende vraag wordt dan hoe in onze tijd deze dimensie op het spoor te 
komen en hoe deze bloot te leggen. Zoals gezegd zijn de woorden en de 
beelden waarin deze religieuze dimensie traditioneel wordt opengelegd, 
namelijk vanuit de christelijke kerken, voor grote groepen mensen blijk-
baar niet meer vanzelfsprekend verstaanbaar of willen zij daar niet meer 
in meegaan. De gesignaleerde behoefte aan zogenaamde nieuwe, veelal 
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buitenkerkelijke religiositeit of spiritualiteit is hiervan een teken. Maar 
ook binnen de kerken en aan de randen ervan wordt er intensief geëx-
perimenteerd. Voor de traditionele openleggers, pastores en theologen, 
dwingt dat tot bezinning op wat er wordt opengelegd en vooral ook op 
welke wijze dit gebeurt. Daarbij staat niet de vraag naar de precieze inhoud 
en de exacte definities centraal, maar veeleer de attitude. Dit hangt samen 
met de opvattingen over religiositeit en spiritualiteit. 
 
De Indiase theoloog Samuel Rayan heeft een mogelijk ook in onze context 
hanteerbare omschrijving van het begrip ‘spiritualiteit’. Hij verstaat ‘spiri-
tualiteit’ vanuit twee aan elkaar gerelateerde begrippen of activiteiten: 
enerzijds ‘openheid’ en anderzijds ‘response-ability’, dat wil zeggen het 
vermogen om te reageren, het vermogen om ergens op in te gaan.11 An-
ders gezegd, spiritualiteit heeft allereerst te maken met openstaan voor de 
werkelijkheid en vervolgens met het vermogen om op de werkelijkheid 
zoals die zich aandient te reageren. Het is een attitude die voorafgaat aan 
datgene wat Van Knippenberg noemt: het uit de vergetelheid halen en 
openleggen. Rayan geeft aan hoe je dit kunt doen: door open te zijn en 
door in te gaan op datgene wat zich in deze openheid aandient. Rayans 
omschrijving biedt daarmee een inzicht in een van de oorzaken van wat 
zich als breuk, discontinuïteit met de traditie of als onttraditionalisering 
voordoet, en wel vanuit het perspectief van de traditie zelf. 
 Deze breuk met de traditie wordt, zo is mijn overtuiging, zeker niet al-
leen veroorzaakt doordat mensen het in een aantal opzichten niet eens 
zouden zijn met de kerkelijke leer. Mensen kunnen heel wat leerstellingen 
verdragen waar zij het in hun hart niet mee eens zijn of die ze niet ver-
staan, mits hun gelovige levenshouding, hun religiositeit of spiritualiteit, 
vanuit diezelfde traditie maar voldoende wordt aangesproken en gevoed. 
Dat is bijvoorbeeld te zien binnen de Vrouw en Geloof-beweging, maar 
ook in de lokale kerken in de Derde Wereld. In alle kritiek die op de ker-
ken en de theologie vanuit deze bewegingen wordt uitgeoefend, is de 
trouw aan de traditie op een bepaalde manier zeer groot. Geloven is juist 
voor deze en andere gemarginaliseerde groepen een belangrijke steun, in-
spiratie en legitimatie bij het zoeken naar de eigen identiteit, en bij het 
protest tegen maatschappelijke, politieke en religieuze achterstelling of 
uitbuiting. Het toe-eigenend vermogen van mensen is in dit opzicht heel 
groot. Er ligt op dit punt echter wel een groot verschil met vroegere situa-
ties. Mensen zijn veel vrijer om al dan niet toe te eigenen. Ze hoeven hun 
religieuze verlangens niet exclusief meer te voeden met het traditionele 
aanbod. Niet alleen omdat het aanbod groter is geworden, maar er rust 
bovendien geen sociale uitsluiting of straf meer op het maken van andere 
keuzes. 
 Het is dan ook de vraag of de gesignaleerde afstandname van de tradi-
tie niet veel meer samenhangt met het gegeven dat de traditie - de kerken, 
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haar instituties en de theologie - tegenwoordig niet in staat is om in vol-
doende mate en op adequate wijze de religieuze intuïties, dimensies en 
verlangens van mensen bloot te leggen. De taal, de beelden, de verhalen, 
de theologie, de concepten, de symbolen en rituelen die hiertoe worden 
aangereikt zijn blijkbaar niet voldoende in staat om mensen in religieus 
opzicht in beweging te krijgen. Ze zijn in het wat en hoe waarop ze wor-
den aangeboden niet voldoende om een groot aantal hedendaagse wes-
terse mensen een zingevend oriëntatiekader te bieden, om hedendaagse 
mensen zodanig aan te spreken dat zij daarmee handen en voeten kunnen 
geven aan hun behoefte aan een betekenisvolle, religieuze levenshouding. 
Is dit de prijs van een gedomesticeerde heiligheid? 
 
Als dit perspectief op de huidige situatie geldig is, dan gaat het bij het op-
sporen van elementen uit de traditie die voedend zouden kunnen zijn om 
meer dan een vernieuwing of aanpassing van de kerkelijke geloofstaal. 
Het gaat evenzeer om een spreken over en tot God dat voor veel mensen 
onbegrijpelijk is geworden. De toekomst van een levende traditie is van-
uit dit perspectief niet primair afhankelijk van kwesties met betrekking 
tot rechtzinnigheid, of van vragen over aard, inrichting of het functione-
ren van instituties. Vragen naar de specifieke en eigen identiteit van de 
traditie zijn ook niet centraal. Veeleer gaat het om het terugwinnen van de 
taal, de beelden en symbolen waarin zelfbewust en onverkrampt over ge-
loven gesproken kan worden. Daarbij geldt als theologisch uitgangspunt 
dat het heilige of God niet gemonopoliseerd, getemd of gedomesticeerd 
kunnen worden. De Geest waait waarheen zij wil.  
 
 
Toewending naar het alledaagse 
 
Waar en hoe, zo wordt dan de vraag, kan aangesloten worden bij datgene 
of diegene waarin - ondanks alle spreken over secularisatie - veel mensen 
zeggen te geloven? Kan dit in relatie gebracht worden met het heilige dat 
binnen de christelijke traditie ter sprake wordt gebracht? Zijn theologen 
en pastores bereid en in staat onze aandacht te richten tot de religieuze of 
spirituele werkelijkheid en ervaringen van hedendaagse mensen? Waar is 
de vindplaats van deze religieuze werkelijkheid? Wat betekent ze in re-
latie tot datgene waarover binnen de christelijke traditie gesproken 
wordt? Rayans omschrijving van spiritualiteit is een aanduiding van de 
attitude die hiervoor nodig is: openheid en response-ability, ofwel het ver-
mogen om te reageren op wat dagelijks gebeurt, op ontmoetingen en ge-
beurtenissen. Te reageren op wat ons overkomt, wie we ontmoeten, wat 
ons doet stilstaan, verwonderen, maar evengoed reageren op wat ons 
kwaad of machteloos maakt, op dat wat onze vanzelfsprekendheden en 
vaste kaders doorbreekt. Om de verbinding met de vage en diffuse religi-
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ositeit te kunnen maken en de kaders van de gedefinieerde en vast-
gelegde heiligheid te kunnen doorbreken, dienen de vensters van de reli-
gieuze kwetsbaarheid te worden geopend, om het met een variatie op 
Dorothee Sölle te zeggen.12  
 Om de vindplaatsen van hedendaagse religiositeit en spiritualiteit op 
te sporen, zullen theologen buiten de kaders van het afgezonderde, het 
buitengewone, het spectaculaire, kortom buiten de traditioneel gedefini-
eerde vindplaatsen van geloof moeten treden en zich moeten wenden tot 
het alledaagse; tot de situaties in het gewone en alledaagse leven die lei-
den tot een religieuze vraag en vragen om een interpretatie. Het zijn met 
name feministische- en bevrijdingstheologen die in hun werk het alle-
daagse leven tot een belangrijk theologisch uitgangspunt maken.13 Zij zijn 
immers gericht op het ter sprake brengen van de ervaringen van degenen 
die tot voor kort in theologie en kerk geen stem hadden.  
 
Mijn pleidooi voor de toewending naar het alledaagse in verband met 
vragen rond traditie, onttraditionalisering en retraditionalisering, is ech-
ter ook een poging de hardnekkige heersende tegenstelling tussen het 
profane en het heilige en tussen traditie en niet-traditie te overbruggen. 
Nogmaals, het gaat daarbij niet primair om de vraag naar de precieze in-
houd van geloven of religiositeit, maar om de plaatsen, de dingen en de 
gebeurtenissen waar mensen iets van dat geloven ervaren, waar ze de er-
varingen vormgeven en er eventueel naar handelen. Het is mijn over-
tuiging dat op dit moment in de geschiedenis vrouwen - en waarschijnlijk 
geldt dat ook voor jongeren en voor allen die in de gevestigde domeinen 
van wetenschap en kerken nauwelijks een stem hebben - beter zijn toege-
rust om de bepleite response-ability in de praktijk te brengen. Doorgaans 
zijn het mannen (theologen, clerici, maar ook wetenschappers of mystici) 
die het heilige omschrijven of de wegen beschrijven hoe het heilige te 
ontmoeten. De meeste vrouwen, jongeren of andere ‘gewone mensen’, 
zijn doorgaans niet in de gelegenheid om dagenlang in hun studeerkamer 
te zitten en lange perioden in afzondering na te denken of te mediteren.14 
“Als God tot mij spreekt”, aldus de Afro-Amerikaanse oudtestamentica, 
predikante en moeder Renita Weems, “dan kan God dat enkel doen te 
midden van de rommel van het gezin, in het lawaai van de potten en 
pannen, de wasmachine of de drukte op het werk.”15 Het alledaagse is de 
plaats waar de scheiding tussen het seculiere en het sacrale niet bestaat en 
waar de dubbelzinnigheden, paradoxen en ambivalenties van het leven in 
alle hevigheid zichtbaar worden. Toch wijzen feministische theologes 
keer op keer op die complexe, alledaagse werkelijkheid als plaats van 
godsontmoeting. In feite, zo zegt Weems, situeren de meest genadevolle 
momenten zich in de dagelijkse kleinigheden van het doorgaans dubbel-
zinnige, complexe, wereldlijke en gewone leven.  

  



Openbaren en vormgeven 69 

 In de nadruk op het alledaagse worden twee dingen duidelijk. Ten 
eerste, dat de theorieën en structuren die onze westerse (religieuze) cul-
tuur beheersen, tot uitsluiting van velen hebben geleid. Uitsluiting van 
ieder en alles dat niet binnen de modellen passen. Ten tweede wordt in 
het alledaagse het meest concreet ervaarbaar en duidelijk dat de grote 
verhalen niet opgaan. Net zomin als de omvattende en uitputtende ver-
klaringsmodellen van zowel theologische, psychologische of natuurwe-
tenschappelijke aard. Dat schept ongekende mogelijkheden voor religiosi-
teit en geloven. Dat schept mogelijkheden om opnieuw naar de traditie te 
kijken. 
 
 
Herontdekking van sacramentaliteit 
 
Wanneer men diagnoses als secularisatie en onttraditionalisering niet als 
vanzelfsprekende gegevenheden beschouwt en men aandacht heeft voor 
het alledaagse leven als vindplaats van zowel religieuze ervaring als theo-
logie, is een hernieuwde belangstelling voor het aloude begrip ‘sacramen-
taliteit’ voorstelbaar. Hier zijn verschillende invloeden aan te wijzen. In 
de lijn van het voorafgaande tonen rituele studies de aandacht voor sa-
cramentaliteit. De genoemde toename van publieke ritualiteit bij rampen, 
en alle andere signalen en bewegingen op de religieuze markt, maken het 
steeds dringender om deze ‘onzichtbare religie’, die volgens godsdienst-
socioloog Thomas Luckmann deel uitmaakt van de geseculariseerde cul-
tuur, te onderzoeken en verbanden te leggen met de christelijke traditie.16 
De eerste barsten in de schermen die de westerse cultuur, via haar weten-
schappen en kerken, heeft opgetrokken tussen het seculiere en het sacrale, 
lijken daarmee voor steeds meer godsdienstwetenschappers en theologen 
zichtbaar geworden.17 In feministische theologie, bevrijdingstheologie en 
andere vormen van Derde Wereldtheologie is ‘sacramentaliteit’ een be-
langrijk concept dat altijd verbonden is met een praxis van ervaringen 
van transcendentie of het heilige. Het lijkt dus de moeite waard om, van-
uit de aandacht voor het alledaagse als vindplaats voor religiositeit, het 
aloude begrip van sacramentaliteit opnieuw te beproeven. Retraditiona-
lisering als onttraditionalisering? 
 
Het begrip ‘sacramentaliteit’ verwijst gewoonlijk naar het inzicht dat alles 
in de wereld in principe manifestatie van het heilige kan zijn. Of iets ook 
werkelijk als sacraal wordt erkend of waargenomen hangt af van de bete-
kenis die door individuen, door religieuze gemeenschappen of een cul-
tuur aan iets wordt toegekend. De erkenning van de potentiële sacraliteit 
van de materiele wereld is niet iets specifiek christelijks, zoals godsdienst-
wetenschappers en ritual studies experts hebben laten zien. In de westerse 
cultuur en in de ervaring van de meeste westerse mensen is echter de re-
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guliere context voor de herkenning van sacramentaliteit een christelijke 
en een institutionele. De christelijke kerken hebben in onze context als het 
ware het monopolie op cultureel erkende sacramentaliteit. Een monopolie 
dat in de loop van de geschiedenis en volgens de verschillende kerkordes 
grotendeels beperkt is tot de sacramenten, of het er nu zeven, twee of drie 
zijn. Strikt gesproken zijn “sacramenten sterk gerichte actiewoorden bin-
nen een grotere liturgische context”, aldus Regis Duffy.18 De katholieke 
traditie kent echter een oudere en meer algemene visie op sacramentaliteit 
die breder is dan de sacramenten of zelfs breder dan de aan de sacra-
menten gelieerde traditie van de sacramentalia.19 Er is sprake van een spe-
cifiek christelijke interpretatie van een meer algemeen religieuze sacra-
mentaliteit. Binnen de christelijke traditie noemt men dit sacramenteel 
principe wel ‘het katholieke principe’. Daarin wordt tot uitdrukking ge-
bracht dat alles in principe in staat is om het goddelijke te belichamen en 
te communiceren.20  
 Het is opmerkelijk dat dit theologisch zeer hoog gewaardeerde prin-
cipe, dat voor veel katholieken tot hun vanzelfsprekend religieuze waar-
neming hoort, feitelijk weinig invloed heeft waar het hervormingen in de 
actuele kerkelijke praktijken betreft. Voor een deel is dat begrijpelijk, de 
implicaties van de toepassing van dit principe kunnen verreikende gevol-
gen hebben. Het sacramentele principe kan worden gebruikt en wordt fei-
telijk ook gebruikt, zoals ik boven al aangaf, door zowel katholieke als 
protestantse feministische- en bevrijdingstheologen wereldwijd. Het func-
tioneert daarbij onder meer als een ‘tegenconcept’, gericht tegen de strak-
ke en abstracte definities en concepten, beelden, attituden en praktijken 
van de westerse academische theologie en kerken, en tegen de onder-
drukkende en uitsluitende praktijken die daarvan het gevolg kunnen zijn. 
Daarnaast functioneert het als een concept waarmee het emancipatorische 
en bevrijdende potentieel van de christelijke traditie kan worden blootge-
legd, omdat het verbonden kan worden met de verschillende culturele re-
ligieuze contexten en ervaringen. Iedereen, dus ook zij die tot dan toe wa-
ren buitengesloten, kan immers de goddelijke aanwezigheid in een con-
crete werkelijkheid herkennen en benoemen.21 Tegelijkertijd beroept men 
zich met dit protest op een oude, eerbiedwaardige theologische traditie. 
Volgens Susan Ross is het deze impliciete sacramentaliteit, die binnen de 
rooms-katholieke traditie nog aanwezig is, die mensen, en met name 
vrouwen, ervan weerhoudt om hun kerk te verlaten.22 Dit zou impliceren 
dat sacramentaliteit, dat wil zeggen de concrete en geleefde ervaring van 
de goddelijke aanwezigheid, haar eigen vorm van spirituele kracht en 
praktijk schept, meer of minder onafhankelijk van de door de kerken ge-
autoriseerde sacramentele praktijk. 
 De betekenis van het sacramentele principe is allereerst de erkenning 
van het inzicht dat de gehele schepping heilig is. Mensen, dieren, planten, 
mineralen kunnen in principe het goddelijke openbaren en dienen als zo-
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danig behandeld te worden. Verder omvat het sacramentele principe de 
diepe overtuiging dat sporen van God ín deze wereld gevonden moeten 
worden en dat ze niet gevonden worden door deze wereld te ontkennen 
of te ontvluchten. Een ervaring van goddelijke aanwezigheid is enkel en 
alleen in en door de materiële wereld mogelijk. Dit betekent niet dat God 
en de wereld identiek zouden zijn, maar wel dat de schepping partici-
peert in Gods werkelijkheid. Een derde implicatie van sacramentaliteit in 
een christelijke context is dat het niet enkel een algemeen principe is, 
maar als principe zelf constituerend voor openbaring is. Dat wil zeggen, 
“er is niet enkel een logica en orde in de schepping, maar evenzeer een 
openbarende dimensie in de natuur die voorbijgaand aan de logica leidt 
tot een ontmoeting met de bron van leven. Zowel in de natuur als in het 
historisch bestaan, kan men God vinden.”23 Sacramentaliteit veronderstelt 
een continuïteit tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Vanuit 
een christelijk perspectief benadrukt de in de schepping gewortelde sacra-
mentaliteit het menselijk vermogen om Gods aanwezigheid in ieder as-
pect en iedere dimensie van het menselijk bestaan te herkennen.24 In deze 
opvatting weerklinkt een positieve antropologie. Sacramentaliteit kan 
daarmee verstaan worden als een sterke kracht tegen historische en he-
dendaagse (religieuze) bewegingen, waarin de materialiteit van de we-
reld, zowel van mens als natuur, als een intrinsiek kwaad wordt be-
schouwd op grond waarvan de integriteit van de schepping wordt gene-
geerd. Het serieus nemen van de sacramentaliteit van de schepping leidt 
tot een herwaardering van het lichamelijke en het materiële. In dit licht is 
het niet vreemd dat juist de feministische theologie en niet-westerse theo-
logieën dit principe, hoewel niet altijd zonder voorbehoud, zo sterk bena-
drukken. 
 Op fundamenteel niveau impliceert sacramentaliteit een ethische di-
mensie.25 Een werkelijk serieus nemen van het principe van sacramen-
taliteit kan en mag dan ook niet leiden tot een louter esthetische waar-
dering van de schepping en zeker niet tot een esthetisering van religie en 
geloof. De met sacramentaliteit verbonden esthetische dimensie, de esthe-
tische sensibiliteit, beperkt zich dan ook niet tot museale kunst- of mu-
ziekcentra en een geselecteerd publiek, maar is primair verbonden met de 
alledaagse praktijken, ervaringen en sensibiliteit van gewone mensen.26 
Met name spaanssprekende theologen in Noord-Amerika, maar zij niet 
alleen, wijzen erop dat de erkenning en benoeming van deze sacramente-
le en esthetische dimensie geen relativering van lijden en onrecht bete-
kent. Integendeel, de erkenning van deze dimensie, de erkenning van het 
(theologisch) belang van deze ervaringen, kan duidelijk maken vanuit 
welke bronnen mensen putten om zelfs in de meest barre omstandighe-
den in leven te blijven.27
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Heiligheid, sacramentaliteit en ethiek zijn noodzakelijk met elkaar ver-
bonden. Algemene regels voor de toepassing of explicatie van deze ver-
bondenheid zijn niet zonder meer voorgegeven. Eén criterium lijkt me 
echter duidelijk: waar met een beroep op heiligheid van een situatie (of 
gebeuren, ritueel of wat dan ook), met een verwijzing naar het goddelijk 
karakter van iets, met een beroep op religieuze ervaringen, mensen op 
wat voor wijze dan ook worden buitengesloten, achtergesteld of onder-
drukt, slaan sacramentaliteit en heiligheid in hun tegendeel om. Juist het 
besef van de sacramentele aanwezigheid van het goddelijke in de wereld 
maakt het onmogelijk iemand de mogelijkheid het goddelijke te repre-
senteren te onthouden of te ontnemen. Immers, aan deze principiële mo-
gelijkheid ontspringt sacramentaliteit, net als ethiek, gerechtigheid en 
medemenselijkheid. 
 
 
Het gevaarlijke potentieel van sacramentaliteit: retraditionalisering als onttradi-
tionalisering? 
 
De traditie van sacramentaliteit en van de sacramenten is in de christelijke 
kerken niet eenduidig en evenmin rechtlijnig. Op dit moment wordt al-
gemeen erkend dat de traditie een verschuiving in interpretatie laat zien: 
van een meer symbolische en polyvalente waardering van sacramenta-
liteit en sacramenten in de vroege kerk, naar een in de loop der tijden 
steeds meer instrumenteel geworden interpretatie van sacramenten.28 In 
processen van juridisering en dogmatisering van de sacramenten zijn ech-
ter, zoals pas recent herontdekt en gewaardeerd, de symbolische en meer-
zinnige dimensies van sacramentaliteit niet geheel verdwenen. Hierbij 
dient overigens te worden opgemerkt dat deze herontdekking soms ook 
wordt uitgelegd als het tekenkarakter van het mysterie van God (Chris-
tus). In die zin kan het ook worden ingezet ter bevestiging van de status 
quo. 
 Het is noodzakelijk oog te hebben voor het fundamenteel ambivalente 
of meerzinnige karakter van de sacramentele werkelijkheid en van het 
begrip ‘sacramentaliteit’. Sacramentaliteit impliceert namelijk niet dat de 
werkelijkheid altijd een manifestatie van het heilige is. Het zijn juist de al-
ledaagse ervaringen die een dergelijke identificatie weerspreken. De na-
tuur kan weliswaar ervaren worden als schitterend, vredig, overwel-
digend, transcenderend of heilig, maar evengoed en soms tegelijkertijd 
als destructief, gewelddadig en beangstigend. De reeds genoemde Susan 
Ross waarschuwt dan ook tegen een onkritische verheerlijking van de 
schepping. Eenzelfde kritische waarschuwing geldt overigens ook, zo 
meent zij, visies waarin de kosmos, materialiteit en lichamelijkheid als 
negatief, te vrezen of als zondig worden beschouwd. In beide gevallen 
wordt de fundamentele ambiguïteit van de werkelijkheid ontkend.29
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 Het valt op dat westerse theologen een soort voorzichtigheid tonen 
wanneer zij het belang en een herwaardering van sacramentaliteit bena-
drukken in hun werk. Sally McFague introduceert de notie van ‘negatieve 
sacramentaliteit’ om een te optimistische visie op sacramentaliteit tegen te 
gaan. Het is haar manier om kritisch om te gaan met het sacramenteel 
principe en aan te geven dat ook dit principe door zonde is aangetast. 
Vanuit eenzelfde soort wantrouwen argumenteert David Tracy dat sa-
cramentaliteit in evenwicht moet zijn met verkondiging. Voor Paul Tillich 
is deze balans te vinden in de oppositie van het ‘protestantse dialectische 
principe’ tegenover de ‘katholieke sacramentele traditie’.30 Naar mijn oor-
deel wordt dit ‘sacramenteel wantrouwen’ gevoed door hetzij hetzelfde 
dualisme dat deze auteurs met behulp van sacramentaliteit trachten te 
doorbreken, hetzij de feitelijke historische effecten van een overaccent-
uering van sacramenten en sacramentaliteit of een sterk esthetische inter-
pretatie van dit begrip. Het is een wantrouwen dat gezien historische 
ontwikkelingen en sommige hedendaagse tendensen niet zonder grond 
is, maar waarin deze auteurs zelf ook voorbijgaan aan de genoemde fun-
damentele ambiguïteit van sacramentaliteit. 
 Met het oog op een revitalisering van sacramentaliteit in relatie tot 
onttraditionalisering is het van belang de inherente ambiguïteit niet los te 
laten. Ik licht dit toe met behulp van Sally McFagues gebruik van de term 
‘negatief sacramentalisme’.31 McFague introduceert de term als nadere 
kwalificatie van wat zij het ‘klassieke sacramentalisme’ noemt. Het gaat 
haar om het gegeven dat in onze tijd, en in alle tijden, menselijke en niet-
menselijke lichamen systematisch ontkend, onderdrukt en vernietigd 
worden. Ze verwijst daarbij vooral naar het misbruik van ‘anderen’ om-
wille van ‘onszelf’. Ik interpreteer dit als het misbuik van lichamen van 
vrouwen, zwarten, homo’s en alle andere lichamen, inclusief de niet men-
selijke lichamen uit de natuur. Kortom, alle ‘typen’ lichamen die op de 
een of andere manier afwijken van het witte, mannelijke, heteroseksuele 
lichaam. Voor deze ontkenning, onderdrukking en vernietiging reserveert 
McFague de term ‘negatief sacramentalisme’. Want, zo stelt ze, het zijn 
deze kwetsbare, hulpbehoevende lichamen, die juist “in hun kwetsbaar-
heid en hun behoeftige schreeuw om compassie en zorg, niet aan ons ver-
schijnen als teken van Gods schoonheid, maar als bewijs van menselijke 
verwaarlozing en onderdrukking. De blik is niet gericht op deze lichamen 
in hun nut voor onze religieuze pelgrimstocht maar op ons misbruik van 
hen, op onze weigering om deze lichamen als in en voor zichzelf en voor 
God als waardevol te beschouwen.”32

 Hier manifesteert zich de ontkenning van de fundamentele ambi-
guïteit van de sacramentaliteit. Ik wil hiermee overigens geen afbreuk 
doen aan de politiek relevante betekenis van McFague’s punt. Echter, 
haar pleidooi voor de erkenning van de waarde van kwetsbare, eindige 
lichamen zou naar mijn inzicht niet beperkt moeten blijven tot enkel de 
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kwetsbaarheid van de onderdrukte en misbruikte lichamen. Zeker niet 
wanneer de onderdrukten en de misbruikten altijd ‘de anderen’ zijn, die 
door ‘ons’ worden ontkend of genegeerd. Deze voorkeur voor de kwets-
baarheid van de ‘onderdrukte’ lichamen, wier karakteristiek niet alleen is 
dat ze lijden en onderdrukt worden, maar evenzeer dat hun lijden wordt 
veroorzaakt door anderen, loopt het gevaar de kwetsbaarheid, het lijden 
en de eindigheid van elk lichaam te vergeten. De nadruk op de waarde 
van de kwetsbare, outcast lichamen lijkt het lijden of de gebrokenheid van 
de niet-outcasts of de niet-slachtoffer lichamen als een vanzelfsprekend-
heid te beschouwen. En daarmee te negeren dat ook voor deze lichamen 
hun ‘waarde in en voor henzelf en voor God’, veelal evenzeer problema-
tisch en klemmend is - nog afgezien van de vraag of het wel mogelijk en 
wenselijk is een zo sterk onderscheid te maken tussen de ‘outcast anderen’ 
en ‘wij’. Ik acht het sociaal en theologisch van belang om de kwets-
baarheid en de eindigheid van alle lichamen te erkennen en te waarderen, 
ongeacht de feitelijk toestand van de lichamen en ongeacht de oorzaak 
van een feitelijke toestand.33

 McFague’s negatieve sacramentaliteit suggereert dan ook dat de er-
kenning van de sacramentaliteit van het lichaam ook zou betekenen dat 
‘positieve’ sacramentaliteit de kwetsbaarheid en de eindigheid van licha-
men opheft. Wijzen op de aanwezigheid van God is echter geen elimina-
tie van kwetsbaarheid of eindigheid van het bestaan. Sacramentaliteit 
heeft in die zin niet te maken met een ‘onschuldige’ schoonheid, zoals een 
welbegrepen sacramentaliteit ook geen eliminatie betekent van menselijke 
zondigheid, van onrecht en macht, iets wat McFague lijkt te vrezen. In die 
zin acht ik ‘negatieve sacramentaliteit’ een slecht gekozen term, omdat het 
de kritische kracht van de noodzakelijke herwaardering van een begrip 
als sacramentaliteit ontkracht, juist in zijn materiële, lichamelijke dimen-
sies. Datzelfde geldt voor de ‘aanvulling’ van het sacramentele principe 
met het profetische principe, wanneer deze completering gericht is op het 
onder kritiek kunnen stellen van lijden, verval of dood. Sacramentaliteit, 
zoals ik haar versta, betekent geen afschaffing van of bescherming tegen 
lijden, lichamelijk verval, of tegen de dood; het is geen bescherming tegen 
het gegeven dat de mens lichaam en materie is, met alles wat daarbij 
hoort. Om die reden is ‘negatieve sacramentaliteit’, zoals McFague dat 
hanteert, geen goede term, hoewel ik het met haar eens ben dat de her-
waardering van sacramentaliteit niet moet leiden tot een overoptimisti-
sche kijk op menselijk gedrag. Het lijkt me overduidelijk dat een pleidooi 
voor een hernieuwde sensibiliteit voor sacramentaliteit, theologen niet 
ontslaat van de verantwoordelijkheid onrecht en zonde te benoemen. 
Maar, zo zou ik willen benadrukken, dit zijn geen elkaar uitsluitende 
grootheden. Mijn interpretatie van sacramentaliteit omvat immers een 
sterke ethische geïnvolveerdheid. 
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De inherente spanning, de ambiguïteit van het begrip ‘sacramentaliteit’ 
wordt over het hoofd gezien of verworpen wanneer sacramentaliteit 
wordt gepresenteerd in contrast, zelfs in het geval van een productief 
contrast, met andere noties, zoals negatieve sacramentaliteit of het profe-
tische of verkondigende principe. De complexe manier waarop McFague 
en anderen omgaan met hun eigen positieve waardering voor sacramen-
taliteit maakt duidelijk dat hun hernieuwde affirmatie van de sacramen-
taliteit van het lichaam en van heel de schepping op zijn minst dubbel-
zinnig is. Ze onderkennen hun eigen dubbelzinnigheid niet, en evenmin 
de dubbelzinnigheid van een begrip als sacramentaliteit. Uiteindelijk, zo 
meen ik, heeft deze ontkenning van de ambivalentie in het begrip en in de 
ervaring van sacramentaliteit haar diepste wortels in het traditionele, 
westerse en vanzelfsprekende verstaan van de non-relatie tussen materia-
liteit en heiligheid, tussen het altijd aan verandering onderhevige, het ge-
fragmenteerde, vloeiende, materiële, lichamelijke en eindige bestaan en 
de (onbewust?) veronderstelde onveranderlijkheid, heelheid, oneindig-
heid van God. Anders gezegd: de betekenis van sacramentaliteit blijft ook 
in veel nieuwe theologische aanzetten verbonden met de klassieke en hië-
rarchische opvatting tussen immanentie en transcendentie. En daarin 
staat voor velen de nadruk op sacramentaliteit gelijk aan de nadruk op 
immanentie die, ondanks alle waarde die dat heeft, op de een of andere 
manier toch als een afbreuk van transcendentie wordt beschouwd.34  
 Hiermee raak ik een thema dat strikt genomen buiten de kaders van 
deze bijdrage valt en te omvangrijk is om hier te worden uitgewerkt. 
Niettemin staan vragen naar de inhouden en concepten van het spreken 
over God niet los van de vragen rond onttraditionalisering en heden-
daagse religiositeit. Ik geef hiervan slechts een enkel voorbeeld. Uit aller-
lei recent empirisch onderzoek naar godsbeelden in West-Europa komt 
als een van de dominante en opvallende karakteristieken van hedendaag-
se godsbeelden het sterk immanente karakter van deze beelden naar vo-
ren.35 Deze godsbeelden staan haaks op de beelden die vanuit de christe-
lijk kerken als dominant en normatief worden aangedragen. Wanneer he-
dendaagse theologen ondanks hun herwaardering voor sacramentaliteit, 
die minstens een zekere verwantschap heeft met deze hedendaagse beel-
den, uiteindelijk toch een voorkeur geven aan een vrij klassieke transcen-
dentieopvatting, is het de vraag of de christelijke traditie de aansluiting 
met ervaringen van hedendaagse mensen dreigt mis te lopen. Deze vorm 
van revitalisering van de traditie lijkt me ten aanzien van het huidige le-
vensgevoel onvoldoende uitdrukking geven aan de door Rayan bepleite 
vormen van openheid en response-ability.  
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Sacramentaliteit van alledag 
 
Ik keer terug naar mijn eerdere pleidooi voor een theologische en pas-
torale aansluiting bij het leven van alledag. Daar zou het pastorale ver-
mogen tot openheid en responsiviteit maximaal en onvoorwaardelijk in-
gezet moeten worden om de eventuele verbindingen met de voedende 
kracht van de christelijke traditie te ontdekken en te behoeden. Meer con-
creet gaat het me om een theologische aansluiting bij en theologische ver-
taling van díe ervaringen in het leven van mensen, waarvan zij zelf aan-
geven dat ze daarin een vorm van heelheid (heiligheid, transcendentie, 
goddelijke presentie) ervaren hebben, waarin mensen als het ware hun 
eigen openheid voor en response-ability tegenover de sacramentaliteit en 
de schepping ontmoeten. Daarin zijn verschillende typen ervaringen te 
onderscheiden. Ervaringen van heelwording, van transcendentie, van ge-
heiligd worden, kunnen hun aangrijpingspunten vinden in de meest uit-
eenlopende heel gewone, buitengewone situaties. Van de fascinerende, 
ontroerende en ingrijpende ervaring van een plastic zakje in de wind, de 
ziekte van een vriend, de tedere aanraking, vriendschap, relaties, de over-
weldigende ervaring van de natuur, een pasgeboren kind.36 Alledaagse 
transcendentie kortom, en tegelijkertijd opvallend ‘klassiek’, wanneer we 
deze ervaringen vergelijken met bekende omschrijvingen uit de chris-
telijke traditie. 
 Een ander type ervaring betreft situaties waarvan mensen aangeven 
dat ze heel expliciet vragen naar heelheid oproepen, al was het maar als 
scherp contrast ten opzichte van de feitelijke werkelijkheid. Ook der-
gelijke ervaringen kunnen aanzetten bieden tot openheid, tot response-
ability van mensen. De woede bijvoorbeeld om de uitgezette vluchte-
lingen, om het vele onrecht dat plaatsvindt, de machteloosheid om het 
ongeluk dat je beste vrienden overkomt. Het gaat om situaties, gebeurte-
nissen, handelingen, rituelen of symbolen die naar de ervaring van men-
sen hebben bijgedragen - of dat in principe zouden kunnen - aan heel-
wording of, anders gezegd, die hebben bijgedragen aan de openheid voor 
het verlangen naar heelwording. Een derde type ervaring tenslotte, be-
treft situaties die ertoe bijdragen dat mensen ondanks en in alles wat hen 
overkomt, in alle verwarring, pijn, onmacht, woede, in alle protest, verzet 
en strijd, maar evengoed in alle dagelijkse trivialiteit, zich toch verheugen 
in het bestaan, moed weten te houden, niet opgeven, ergens een sprankje 
licht weten te zien en van daaruit doorgaan. Het is de openheid voor wat 
een vrouw ooit benoemde als ‘de parel in het zwarte doosje’ en waarnaar 
anderen verwijzen als ‘de schat, verborgen in de akker’.  
 Het lijkt me van belang dat theologen en pastores, in het zoeken naar 
een creatief en constructief antwoord op wat hier onttraditionalisering 
wordt genoemd, in het zoeken naar de verbinding tussen hedendaagse 
religiositeit en de betekenis van de christelijke traditie, de hiervoor ge-
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noemde ervaringen religieus en theologisch serieus nemen. Dat wil zeg-
gen, ze heel uitdrukkelijk als kracht, als niet-vanzelfsprekendheid, en als 
religieus benoemen, zonder daar onmiddellijk allerlei grote woorden aan 
te verbinden. Vanuit een christelijk perspectief ligt het voor de hand ge-
noemde ervaringen te verbinden met de christelijke notie van heil. Een 
dergelijke benoeming als verbindende beweging tussen hedendaagse er-
varingen en traditie zou, in sommige situaties, echter een te snelle reactie 
kunnen zijn waarin de openheid en response-ability niet worden uitgehou-
den. Als de diagnose klopt dat huidige vormen van onttraditionalisering 
ook een reactie zijn op bepaalde vormen van christelijke traditie, maar dat 
het wel, vanuit het principe van sacramentaliteit gedacht, oprechte ‘erva-
ringen van het goddelijke’ zijn, dan is het van belang in concrete situaties 
terughoudend te zijn met het gebruik van christelijke woorden en beel-
den. Dat impliceert ook dat theologie en pastoraat in onze tijd niet langer 
enkel gericht kunnen zijn op mensen die bereid en in staat zouden zijn het 
christelijk ‘jargon’ in woorden, beelden en praktijken te herkennen en te 
delen.  
 Tegelijkertijd schuilt hierin iets van de dubbelzinnigheid waarin theo-
logie en pastoraat zich veelal bevinden. Enerzijds is er een geweldige 
openheid voor de verschillende manieren waarop het goddelijke ervaren 
kan worden en feitelijk ook ervaren wordt. Anderzijds wordt, vanuit een 
soort bekendheid of vertrouwdheid met de christelijke traditie, gemak-
kelijk een verbinding tussen het nieuwe en de traditie gelegd. De vraag is 
echter of en hoe snel dat kan en moet gebeuren. Vanuit het voorafgaande 
pleit ik hierin allereerst voor een grote terughoudendheid, openheid en 
responsiviteit van theologen en pastores. En vervolgens, minstens zo be-
langrijk, gaat het er om naar welke beelden, woorden, rituelen, symbolen 
en concepten uit de traditie verwezen wordt. Met mijn pleidooi voor het 
weer reactiveren van de oude traditie van sacramentaliteit als een eerste 
voedende en verbindende lijn, ga ik terug naar een sacramententheologie 
die niet op juridisch-dogmatische leest geschoeid is. Zo zijn er ongetwij-
feld veel meer oude traditielijnen te vinden die op hun betekenis en res-
ponse-abiliy voor onze westerse situatie bevraagd kunnen worden. De re-
latief onderbelichte wijsheidtraditie lijkt me hiervoor ook mogelijkheden 
te bieden.37 Het gaat daarbij om een traditie die, zoals de Belgische kardi-
naal Danneels aangaf, bereid is haar schatkamer te openen en haar niet af 
te dichten met onbeholpenheid.38 De revitalisering van sacramentaliteit 
biedt hiertoe een theologisch fundament en kan mogelijk openheid be-
werken. 
 
De wijsheid en de religiositeit van het alledaagse leven wordt tot uit-
drukking gebracht in verhalen, maar evengoed in films, (pop)muziek, 
vriendschapservaringen, poëzie, vakmanschap, of ook kleding. Het gaat 
om ‘verhalen’ van ervaringen van schoonheid, heelheid, of van verlangen 
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hiernaar. Verhalen ook van woede en verzet, waarin het verlangen naar 
heil op een heel andere wijze vertaald is. Religieuze tradities zijn primair 
verhaaltradities en tradities die tot handelen aanzetten, en pas op de 
tweede of derde plaats zijn het leerstellige of juridische tradities. Dit in-
zicht schept de ruimte om het hedendaagse besef van spiritualiteit, vanuit 
de religieuze tradities zelf met grote openheid en responsiviteit te beant-
woorden. Immers, de door sacramentaliteit gevoede overtuiging dat in 
veel ervaringen van het alledaagse het goddelijke ligt opgeslagen, kan er 
toe bijdragen deze kennis bewust te activeren en ook werkelijk als religi-
euze kennis te beschouwen. Dat lijkt me van vitaal belang, zowel voor de 
continuïteit van religieuze tradities, als voor het kunnen ervaren van god-
delijke aanwezigheid. 
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DE TRADITIE VAN VERGEVEN 
 

DE OMSLAG VAN SCHULD NAAR SCHAAMTE EN DE 
HERONTDEKKING VAN DE VERGEVING 

 
 
 
 
 
Traditie en vergeving horen op het eerste gezicht samen. Wanneer men-
sen zich schuldig hebben gemaakt aan moord, verraad of echtbreuk, heeft 
de samenleving daarvoor straffen vastgesteld, maar tegelijk ook vaak ri-
tuelen aangewezen om van de schuldenlast bevrijd te worden en bij de 
slachtoffers om vergeving te vragen. Tot in het vrij recente verleden wa-
ren ook in onze samenleving de voorschriften van de traditie heel gede-
tailleerd. Moordenaars of verraders konden weer in het reine komen met 
de slachtoffers, wanneer de regels van de traditie werden opgevolgd. Er 
was niemand die eraan dacht om zich niet aan de voorschriften van de 
traditie te houden. De schuld werd in de vereiste vorm beleden en de pe-
nitenties nauwgezet uitgevoerd. Waarom is er in de cultuur van het Wes-
ten dan toch afgeweken van de traditie, als het om zo’n vitaal gegeven 
gaat als het kwijtraken van bezoedeling, schuld en zonde? Van de traditi-
onele manieren om zich van vergeving te verzekeren is er in onze samen-
leving nauwelijks één meer vanzelfsprekend. Niet alleen zijn biechtstoel 
en boeteviering nagenoeg verdwenen, ook andere vormen die dienden 
om verzoeken om vergeving kracht bij te zetten, zoals het tonen van emo-
ties van spijt - wie geeft zich nog over aan tranen, zoals Petrus die “bitter 
weende” - hebben plaats gemaakt voor een vaag gemompeld ‘sorry’ of 
een met kracht uitgestoten ‘shit’. 
 De shoah en de genocide op de Balkan, de toenemende criminaliteit, 
de opgebroken huwelijken en de kindermishandelingen - om enkele ui-
tersten te noemen - zijn even zo vele tekens dat in de geseculariseerde en 
van traditie afkerige samenleving schuld meer dan ooit een belangrijke 
rol speelt. Schuld is volop aanwezig, maar manieren om er mee om te 
gaan en om tot kwijtschelding en vergeving te komen ontbreken. In dit 
artikel wil ik in grote lijnen nagaan of er na de constatering van een fun-
damentele omslag, waardoor lang ingeoefende wijzen van omgang met 
het falen hun vanzelfsprekend gezag hebben verloren, nog of weer kan-
sen voor de weg van het vergeven als een weg voor het heil van mensen, 
voor daders én slachtoffers, op een aantal terreinen aan te wijzen zijn. Met 
gebruikmaking van de studies van anderen probeer ik na te gaan in wel-
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ke mate en op welke wijze de traditie van het vergeven in een tijd waarin 
de rol van tradities schijnbaar is uitgespeeld, toch nog als heilzaam kan 
worden ervaren.1

 
 
De omslag 
 
De plaats van de traditie staat ter discussie. Ook als het gaat om de tradi-
tie die schuld en vergeving reguleert. Er heeft in de West-Europese we-
reld een omslag plaats gevonden die in alle moderne, geïndustrialiseerde 
landen is overgenomen. De omslag bestaat in het afscheid van de christe-
lijke traditie die op veel terreinen van het leven dominant was en heel 
precieze voorschriften en rituelen bevatte om vergeving van schuld te 
bewerken. Daarvoor in de plaats is een cultuur gekomen waarin iedere 
persoon afzonderlijk met het kwaad, het falen en de schuld in zijn of haar 
leven moet zien klaar te komen. De christelijke traditie van vergeven 
wordt, bewust of onbewust, genegeerd. Dat geldt niet alleen voor mensen 
die niet meer in die traditie zijn opgegroeid. Het geldt ook voor mensen 
die nog wel degelijk vertrouwd zijn met de traditie van het Christendom. 
Ook zij gaan er steeds meer van uit dat vergeving niet tot stand komt, 
doordat mensen zich houden aan de voorschriften van de traditie, maar 
doordat ieder in zijn of haar eigen situatie zelf de wegen en de middelen 
kiest die de schuld dragelijk en vergeeflijk maken. Hoe is die omslag tot 
stand gekomen? 
  
In het christendom heeft het woord van Jezus Christus, dat niet zeven 
keer, maar zeven maal zeven keer zonden moeten worden vergeven (Mt 
18,22) een belangrijke rol gespeeld in de omgang met het persoonlijke 
kwaad van leden van de kerk. De legitimatie voor de genereuze traditie 
van het vergeven ontleende de kerk overigens niet alleen aan Jezus’ ge-
bod. Hoewel Jezus’ opdracht aan zijn volgelingen om elkaars schulden te 
vergeven een nieuwe lijn in de omgang met zonde en kwaad betekende 
ten opzichte van de Joodse traditie waarvan hij deel uitmaakte, is het 
Christendom ook schatplichtig aan de manier waarop in de Tenach God 
op het kwaad en met name de overtreding van de Wet reageerde.2 Naast 
toorn en rechtvaardige vergelding is de barmhartigheid die God aan zijn 
zondig volk bewees steeds een voorbeeld geweest voor de concrete hou-
ding ten opzichte van de zondaar. Er was in de cultuur van Israël ook de 
ervaring dat het kwaad vaak zichzelf straft en geen expliciete straf van 
Gods kant nodig heeft. Maar de actieve vergevingstraditie van het Chris-
tendom heeft deze lijn doorkruist. Het is hier niet nodig om de geschie-
denis van de traditie van vergeven uitvoerig te schetsen. André Lascaris 
heeft recent gewezen op een negatieve kant van de traditie: het slachtoffer 
dreigde door de concentratie op de dader en zijn of haar zondige daad uit 
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het gezichtsveld te verdwijnen; het was God die buiten het slachtoffer om 
door middel van de kerkelijke bedienaar de vergeving bewerkte. Ook 
Karl-Josef Klar heeft in zijn uitvoerige studie over de ontwikkeling van 
het boetesacrament gewezen op de toenemende clericalisering van de 
biecht, die tradities van betrokkenheid van leken - vaak de slachtoffers - 
verving door de biechtvader die niet rechtstreeks als slachtoffer bij de 
zondige daad betrokken was. Het sacrament van de biecht is in de strikt 
voorgeschreven vorm van schuldbelijdenis, berouw en penitentie ten 
overstaan van een priester sinds het Concilie van Trente (1545-1563) de 
meest pregnante uitdrukking van de traditie van vergeving in de katho-
lieke kerk.3  

Er is dus lang een traditie van vergeven geweest, met in de loop van 
de tijd vastgestelde gedragswijzen, voorschriften, rituelen en rollen voor 
de betrokken personen. Deze traditie werd niet als een last ervaren, maar 
vormde het vanzelfsprekende kader waaraan iedereen zich hield. De in-
dividuele persoon, wel degelijk vrij en verantwoordelijk geacht voor haar 
daden, onderwierp zich zonder verzet aan de voorgeschreven en overge-
leverde procedures om vergeving van zonde te verkrijgen. Daardoor 
werd niet alleen voor de individuele zondaar, maar ook voor de hele ge-
meenschap bescherming tegen het kwaad gegarandeerd.  
 
 
Vrijheid en autonomie  
 
In de moderne tijd is tegen de stabiliserende rol van de traditie van ver-
geven verzet gerezen. Uit naam van de autonomie van het individu werd 
alle traditie afgewezen die de pretentie had de maatschappelijke orde en 
het persoonlijk leven te reguleren. De traditie van vergeven als handrei-
king aan de overtreder van de regels, de zondaar en degene die in religi-
eus of sociaal opzicht gefaald had door niet aan de verwachtingen te vol-
doen, die traditie kortom die als het gebod van de Heer en als ontsnap-
ping aan de eeuwige hellestraf steeds zeer hoog gewaardeerd was, werd 
uit het openbare leven verdrongen. 

De bestrijding van het kwaad werd de taak van de overheid, die ove-
rigens voor de opvattingen over de maat en de uitvoering van de straf en 
de opvattingen van het strafrecht zeer sterk schatplichtig is aan de kerke-
lijke boetetraditie.4 Het gevolg was dat er een scheiding ontstond tussen 
de taak van de overheid en de privé-persoon in de bestrijding van het be-
dreigende kwaad. Dit werd nog eens versterkt doordat het moderne den-
ken enerzijds de vrijheid en autonomie bevorderde en daarmee het be-
lang van het individu voorop stelde, maar anderzijds zelf een traditie 
vormde waartegen mensen zich op grond van hun individualiteit zijn be-
gonnen af te zetten. Het ‘programma’ van het liberalisme heeft zich in 
naam van de vrijheid verzet tegen de invloed van de kerken en religie op 
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de openbare ruimte en zo, naast vele andere factoren, de aanzet gegeven 
tot secularisering en secularisme. Secularisatie als de sleutel tot de verkla-
ring van de moderne maatschappij is op haar beurt als ‘groot verhaal’ on-
geloofwaardig geworden door de toenemende multiculturele en multire-
ligieuze samenstelling van de bevolking. Dat heeft tot het verrassende fe-
nomeen geleid, dat er weer plaats is gekomen voor nieuwe religieuze tra-
dities.5 Deze onderscheiden zich van de vroeger dominante christelijke 
traditie door hun grote verscheidenheid, hun afwijzing van uniformiteit 
en hun veelal niet verplichtende, op de individuele religieuze ervaring 
toegesneden, karakter. De nieuwe religiositeit wordt daarom door som-
migen wel, ter onderscheiding van de al langer bestaande religieuze tra-
dities, het nieuwe religieuze verlangen genoemd.6 Zo ontstaat de moder-
ne geseculariseerde samenleving die levensbeschouwelijk steeds meer 
uiteen valt en fragmentariseert.  

Ook op het terrein van de bestrijding van het (sociale) kwaad zijn te-
genbewegingen ontstaan of zijn uitgangspunten stringenter doorgetrok-
ken of geradicaliseerd. Zo komt er als reactie op de eenzijdige daderge-
richtheid in het strafrecht meer aandacht voor de positie van en de hulp 
aan het slachtoffer.7 De strafuitvoering wordt geliberaliseerd en aange-
past aan wat met het opleggen van straffen wordt beoogd. In de plaats 
van loutere detentie als vorm van gereguleerde wraak of vergelding ko-
men andere vormen zoals taakstraffen en andere doelen, zoals reïntegra-
tie in de samenleving in het vizier.8 Het gevolg daarvan is verwarring. 
Schuld wordt toenemend een problematisch begrip. De liberale opvatting 
van recht en rechtvaardigheid gaat uit van een visie op kwaad als iets wat 
van buiten de mens komt. De dader kiest voor het kwaad en kent de risi-
co’s van de bestraffing. Van schuld in de morele zin is daarbij geen spra-
ke.9 Kortom: niet meer de zonde, maar de overtreding wordt als bedrei-
ging van de orde ervaren. Niet vergeving maar straf is daarop de adequa-
te reactie. De oplossingen van de religie worden naar de privé-sfeer ver-
bannen. Met de erosie van de gelding van de religieuze instellingen, ver-
dwijnen geleidelijk aan ook de vergevings- en vergeldingsmechanisme 
van de traditie uit het collectieve geheugen.  
 
 
De narcistische kwetsbaarheid 
 
De toenemende complexiteit van de samenleving leidt tot differentiëring 
in rollen. Mensen hebben verschillende rollen, die niet zo vast liggen als 
in de traditionele samenlevingsstructuur. Zo ervaren veel mensen hun le-
ven als een meervoudig bestaan.10 Er is geen traditie meer die als vanzelf-
sprekend en gezagsvol kader voor het handelen functioneert; in plaats 
daarvan is de dwang tot vrije keuze gekomen. Een van de meest markan-
te trekken van de huidige samenleving is de individualisering. Mensen 
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richten hun eigen leven in, vinden als het ware hun eigen biografie uit. 
Een overtuigende schets daarvan komt naar voren in de reacties van de 
succesvolle jonge zangeres Anouk Teeuwe op de Tien Geboden in de se-
rie interviews die Arjan Visser al weer jaren in het dagblad Trouw ver-
zorgt. Anouk heeft door keihard werken na een zwervend bestaan en een 
mislukt huwelijk haar eigen weg gevonden. “Ik hoef niet bij God of bij 
een dominee aan te kloppen. Ik ga wel bij mezelf langs. Als het even niet 
goed met mij gaat, leg ik de hoorn er naast, doe de deur op slot en kom na 
twee dagen weer helemaal ‘Fristie’ tevoorschijn. Ik los het allemaal zelf 
wel op.”11 Ad Verbrugge geeft in zijn betoog over het zinloze geweld een 
grote plaats aan wat hij ‘cultuurverlies’ noemt: “In de verabsolutering van 
de individuele vrijheid van de persoon met zijn eindeloze behoeften en 
verlangens kweekt onze samenleving cultuurloos gepeupel dat zich a-
sociaal en gewelddadig manifesteert”. Verbrugge laat zich ongewoon fel 
uit over de verwording van “wat zich in de zestiger jaren voordeed als 
een onschuldig en idyllisch ideaal van de vrije individualiteit die zich 
zonder dwang van het systeem zou moeten ontplooien”.12  

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het veranderde klimaat. Het 
zijn geen geïsoleerde gevallen; ieder kan uit eigen ervaring de tendentie 
naar individualisering bevestigen. Cultuurfilosofen hebben voor het ego-
centrisme dat deze cultuuromslag bepaalt (wat niet gelijk staat met ego-
isme) de term ‘narcistische cultuur’ bedacht. De mythe van de onge-
lukkige Narcissus die, verliefd op zijn eigen spiegelbeeld, verdrinkt in de 
aanschouwing van zichzelf, wordt in de Metamorfosen van Ovidius ver-
haald. Christophor Lasch heeft de houding van Narcissus als beeld voor 
de ik-gerichtheid van onze tijd gebruikt en daarin zijn velen hem ge-
volgd.13 Narcisme is als tijdsbeeld niet iets negatiefs. Zoals al gezegd, nar-
cisme is niet gelijk aan overwaardering van zichzelf, zelfgenoegzaamheid 
of solipsisme. In essentie is het niet pathologische narcisme diepgaand be-
trokken op de medemens. Het is, aldus Arnold Uleyn, “de dwingende 
behoefte om continu gezien en gewaardeerd te worden, bewonderd en 
bevestigd. Het is niet zonder aandacht van anderen kunnen, moeten op-
vallen en waargenomen worden”.14  
 
Wanneer dit beeld enigszins klopt, dan betekent het dat in het huidig 
tijdsgewricht mensen niet zo maar kiezen voor meer of minder per-
soonlijke vrijheid en zich afzetten tegen een dominante traditie. De identi-
teit van het individu staat op het spel. De dwang zelf te moeten kiezen 
bergt het risico in zich, dat falen op dit punt het verlies van het eigen zelf 
met zich mee brengt. Dat wordt des te rampzaliger naarmate mensen hun 
zelf meer als laatste houvast koesteren en zich meer afhankelijk maken 
van de blik en het oordeel van anderen.15 De narcistische persoonlijkheid 
kan door te falen zich geheel en al leeg gezogen voelen en er in de ogen 
van anderen beschaamd en naakt voorstaan.16 Is het verwonderlijk dat in 
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deze situatie er weer het verlangen naar een authentiek, gevuld en gerei-
nigd zelf opkomt? Toegepast op de indamming van het kwaad, rijzen 
vragen zoals: Heeft het programma van de moderne tijd de schuld en het 
kwaad wel in hun juiste proporties gezien? Is er wel voldoende ruimte 
gelaten voor de schaamte, voor het falen als zonde en voor de vergeving 
als specifieke bijdrage die de christelijke traditie kan bieden om de be-
dreiging van individu en samenleving door het kwaad te bestrijden? 
 
 
Schuld en het nieuw-religieuze verlangen 
 
De ambitie van de volgende twee paragrafen is om een analyse te maken 
van de, vaak verborgen, wijze waarop schuld en schaamte in de moderne 
tijd functioneren. Het gaat daarbij om de moderne tijd in zijn meer klas-
sieke vorm als programma van autonomie en vrijheid en in de door-
geschoten en geradicaliseerde vorm van de verabsoluteerde individuali-
sering en onttraditionalisering. De vraag die daarbij gesteld wordt is hoe 
de hernieuwde belangstelling voor de traditie van het vergeven te verkla-
ren is. Schuld, schaamte en het verlangen naar vergeving vormen de step-
ping stones van het betoog. 
 
Na wat er over het programma van vrijheid en autonomie is gezegd, zal 
het niemand meer verbazen, dat schuld in een ander daglicht is komen te 
staan. In ieder geval is de connotatie van schuld en zonde verloren ge-
gaan. Het falen, de overtreding van de morele code of van de burgerlijke 
wetgeving, en de verwonding van de ander worden niet meer gezien als 
zonden waarvan men vergelding of vergeving van God verlangt. Lascaris 
constateert realistisch het verdwijnen van het zondebesef. Niet meer de 
vraag of God of de kerk mijn zonden vergeeft, maar de vraag hoe ik van 
mijn verleden kan worden bevrijd staat nu centraal.17 Op de relatie tussen 
vergeven en de bevrijding van het verleden kom ik nog terug. Overigens 
is het verlies van zondebesef en van schuldbesef niet uitsluitend een re-
cente klacht. Fred van Iersel verwijst naar een klein geschrift van Erasmus 
uit het jaar 1522, Soldatenbiecht, waaruit blijkt dat het met het zondebesef 
en het schuldbewustzijn van de huursoldaat Thrasymachus droevig is ge-
steld. Pas het biechtgesprek maakt hem duidelijk dat de argumenten die 
hij aanvoert voor de liederlijke leefstijl die hij bij zijn rol als soldaat vindt 
horen, allemaal kunnen worden ontzenuwd. Pas dan wordt het kunstma-
tig onderdrukte zondebesef weer wakker.18

Niet alleen het zondebesef is vervaagd; ook het schuldbesef heeft een 
transformatie ondergaan. Dat wil niet zeggen dat er nu anarchie heerst en 
dat de begrippen schuld en vergelding in onbruik zijn geraakt. Maar wel 
is de oriëntatie fundamenteel veranderd. Op wat Van Harskamp het on-
zichtbare niveau noemt, hebben alle aan schuld en vergelding gerela-
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teerde begrippen andere invullingen gekregen. Wetsovertreding wordt 
vaak niet meer met schuld geassocieerd, maar met risico en pakkans. De 
rechtspraak draagt ook niet altijd bij aan de reële inschatting van het 
schuldkarakter van overtredingen of misdaden. De juridische stelregel 
dat iemand onschuldig is zolang het bewijs van de schuld niet over-
tuigend is geleverd, garandeert een voor de verdachte faire rechtsgang. 
Maar de fouten van het openbaar ministerie en het gebruik dat daarvan 
wordt gemaakt door advocaten, de pleidooien van de verdediging die 
uitgaan van de fictie dat de cliënt altijd slachtoffer en nooit dader is, de 
discussie over hogere of juist lagere (taak)straffen, dat alles doet bij het 
publiek de mening post vatten, dat schuld de uitkomst is van een onge-
lukkig verlopen proces en niet iets wat de veroordeelde kan worden aan-
gerekend. Er is een grote kloof tussen objectief schuldig zijn aan het ten 
laste gelegde en de subjectieve beleving van schuld. Schuld wordt beleefd 
als strafbaarheid en aansprakelijkheid, niet meer als een moreel falen. 
 Het geschetste beeld lijkt een karikatuur, zeker tegen de achtergrond 
van wat vanuit het ideaal van vrijheid en gelijkheid wordt verlangd en 
verwacht van de rechtspraak. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist 
de hoge verwachtingen de frustraties in de hand hebben gewerkt? Ver-
brugge betoogt dat de verabsolutering van de individuele vrijheid de 
kloof tussen objectieve schuld, gemeten aan de maatstaf van gelijkheid en 
rechtvaardigheid, en de subjectieve schuldbeleving vergroot: “Een oor-
spronkelijk motief van het kwaad - de totalitaire isolatie van zichzelf bin-
nen de gemeenschap - is nu zo diepgeworteld en zelfs in de eigen leefwe-
reld zo allesbeheersend geworden, dat de misdadiger geen echt besef 
meer heeft van de eigenlijke betekenis van zijn daad.”19 Verbrugge acht 
zijn analyse niet alleen voor allochtone jongeren geldig, maar evenzeer 
voor de autochtone bevolking die zich laat leiden door maximale behoef-
tebevrediging. 
 Men kan erop wijzen dat dit uitwassen zijn en incidenten. Toch heeft 
er wel degelijk een verschuiving in de opvatting en beleving van schuld 
plaats gevonden. De verschuiving is het gevolg van de omslagen die met 
name de gelding van de christelijke traditie van schuld en vergeving heb-
ben aangetast. Schuld wordt in hoge mate geassocieerd met de last van de 
traditie. Deze plakt van buiten af het etiket schuldig op, terwijl van bin-
nen uit mensen zich vrij voelen om hun gedrag en de betekenis van hun 
gedrag zelf te bepalen. De christelijke traditie van schuldtoekenning heeft 
diepe sporen achtergelaten waarvan mensen zich maar al te graag hebben 
losgemaakt. De terreur van de angst heeft zowel het reformatorische besef 
van algehele verdorvenheid als de neurotische kwezelarij van de katho-
lieke biechtpraktijk hun karikaturale uitingsvormen gegeven.  
 De gevolgen die deze afweerreactie heeft gehad voor de rechtspraak 
zijn al aangeduid. De schuldigverklaring gaat niet verder dan het oordeel 
dat mensen strafbaar zijn. Maar ook in veel van de nieuwe religieuze be-
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wegingen wordt geprobeerd om af te komen van een mensbeeld dat be-
paald wordt door schuld. Opvallend is het optimisme en de blijheid die 
zowel de New Age-groepen, maar ook het evangelicalisme uitstralen. Er 
heerst bij hen, zegt Van Harskamp, de overtuiging dat God altijd al aan 
de kant van mensen staat en deze de genade van de heelheid niet pas na 
de bevrijding uit de schuldgeschiedenis ontvangen. Bij het evangelicalis-
me kan dit uitgelegd worden als het effect van de directe, onbemiddelde 
aanwezigheid en nabijheid van God. Maar ook de New Age ideologie is 
“een welbewuste schuldontlastingstheorie”.20 De analyse die Van Hars-
kamp heeft gemaakt van één van de meest invloedrijke handboeken van 
de beweging, de Course of Miracles, bevestigt zijn veronderstelling dat er 
in New Age een verborgen preoccupatie met schuld is. De centrale be-
grippen schuld en vergeving worden als illusie ontmaskerd en in de 
nieuwe, ware wereld wordt die illusie van de schuld overwonnen. 21

 Een poging om definitief af te rekenen met de schuldtraditie van chris-
telijke herkomst onderneemt de Deens-Duitse filosoof psychotherapeut 
Thorwald Dethlefsen.22 Daarvoor doet hij een beroep op de notie van 
schuld bij de Griekse tragici. Schuldig is niet uitsluitend degene die wil-
lens en wetens, met volle kennis en vrije wil, regels overtreedt, maar 
vooral degene die zoals Oedipus, objectief de orde van de goden schendt, 
onwetend en zonder het te willen, maar wel feitelijk. Voor Dethlefsen is 
schuld dus niet verbonden met kwaad of met de moraal van goed en 
kwaad. De schuld en de zonde zijn onvermijdelijk. De heilsweg die de 
traditie van de Griekse tragedie vertegenwoordigt, is een variant op de 
jacht naar het ware zelf van veel hedendaagse religieuze bewegingen. 
Schuld is de afsplitsing van het ik uit de goddelijke ordening. Bevrijding 
treedt op, wanneer mensen na veel lijden, boetedoening en zuivering 
weer verzoend worden met de goddelijke ordening.23  
 
Als conclusie van dit korte overzicht dringt zich het volgende beeld op 
van het functioneren en de appreciatie van schuld in een samenleving die 
de omslag heeft meegemaakt van de door de christelijke traditie bepaalde 
cultuur naar een samenleving waarin het vrije, autonome subject centraal 
staat. Schuld is niet afwezig. Op de achtergrond speelt de vraag naar 
schuld in zijn relatie tot straf en naar schuld en bevrijding daaruit nog wel 
een belangrijke rol. Maar schuld en zonde zijn niet langer de eerste en 
vanzelfsprekende categorie waarmee in de strijd tegen het kwaad het fa-
len wordt beschreven. Met het woord ‘schuld’ kunnen mensen niets meer. 
Fouten daarentegen zullen ze zonder problemen toegeven. Dat wil niet 
zeggen dat mensen niet gevoelig zijn voor het oordeel dat anderen over 
hun gedrag en gedragingen hebben. Op het moment dat mensen voor-
namelijk op zichzelf zijn teruggeworpen en er geen gezagsvolle traditie 
meer bestaat die hun leven en hun keuzes reguleert, reageren zij bij fou-
ten en falen niet langer in eerste instantie met gevoelens van schuld, maar 
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met schaamte. Groeien we weg van de schuldcultuur en toe naar een 
schaamtecultuur? Is dat de reactie van de laatmoderne tijd en zijn nieuw 
religieus verlangen op de confrontatie met het kwaad en het falen? 
 
 
Schaamte en het verlangen naar vergeving 
 
Schaamte lijkt helemaal niet te passen in het beeld van de autonome mens 
die vrij en frank het kwaad dat mensen van buiten bedreigt te lijf gaat. 
Maar Gerrit Glas heeft in zijn ‘kleine fenomenologie van het kwaad’ at-
tent gemaakt op de werking van het kwaad in mensen zelf. Hij doet dat 
door het mechanisme te analyseren dat achter de moord op duizenden 
moslim mannen van Srebrenica stak. Eerst weigerden de Servische solda-
ten om hun drijfjacht en systematische moordpartij op die mooie dag in 
de bossen rond Srebrenica als het kwaad te benoemen, hoewel het dat in 
werkelijkheid wel was. Zij deden dit door een deel van hun persoon af te 
splitsen en dat het moorddadig werk te laten doen. Zij zelf hoefden zich 
dan niet schuldig te voelen. Tenslotte was er de schaamte van zowel de 
dader als het slachtoffer. De vrouwen en kinderen van de vermoorde 
moslim mannen voelden zich vernederd door het ondervonden geweld 
van de Servische overmacht en zetten hun schaamte daarover om in woe-
de, die tot nieuw geweld leidt. De moordcommando’s hadden nieuw ge-
weld nodig om hun gevoel van eigenwaarde te versterken dat door de 
morele superioriteit van de slachtoffers was aangetast. Voor Glas maakt 
de schaamte deel uit van het mechanisme van het geweld. Schaamte is de 
beschadiging in zelfachting en de mislukte poging om de kwetsbaarheid 
te verbergen.24

 In de interpretatie van Glas is schaamte een reactie op het kwaad, die 
het kwaad versterkt. Schaamte heeft voor hem niet, zoals het schuld-
gevoel of zondebesef in de traditie van schuld, het effect dat het kwaad 
wordt beseft en de eerste stap wordt gezet naar kwijtschelding of verge-
ving van het aandeel in het kwaad. Toch kan de schaamte een soortgelijke 
reactie op het kwaad zijn als het schuldgevoel. Wellicht is de schaamte in 
onze tijd zelfs de vervanger van het schuldgevoel in de bestrijding van 
kwaad en falen. Paul van Tongeren brengt in zijn analyse van de roman 
van Bernard Schlink, De voorlezer, een distinctie aan die dit vermoeden 
sterkt. De schaamte die het zwijgen en de splijting in de persoon ver-
sterkt, is in de ogen van Van Tongeren de verhullende schaamte. Daarvan 
onderscheidt hij de onthullende schaamte. Deze schaamte is ook een ge-
voel, dat men te kijk staat en kwetsbaar is. Maar er is meer aan de hand. 
Michael, de hoofdpersoon van de roman, schaamt zich en bloost, omdat 
hij zich betrapt voelt wanneer hij Hanna, de vrouw met wie hij later een 
relatie aangaat, bekijkt bij het aankleden. Want zij ziet hem kijken. Dit 
herhaalt zich later nog eens. Er is, zegt Van Tongeren, in beide gevallen 
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een moment van gezamenlijkheid door het meest onverbloemde contact 
dat mogelijk is: oogcontact: “er wordt iets doorzien en erkend”.25

 In hoeverre verschilt deze vorm van schaamte van het schuldgevoel?26 
Van Tongeren stelt in navolging van anderen dat schuld te maken heeft 
met de gevolgen die een regelovertreding heeft voor anderen. Onthul-
lende schaamte daarentegen ontstaat, doordat de dader de daad als de 
zijne erkent. Daardoor wordt het in de ogen van anderen manifest, dat de 
dader gefaald heeft om bepaalde waarden te realiseren.27 Er is een een-
voudigere manier op het verschil tussen schuld en schaamte uit te druk-
ken. Schuld ontstaat wanneer ik in heel specifieke omstandigheden een 
verkeerde handeling verricht, bijvoorbeeld wanneer ik door het rode licht 
rijd en daarbij een fietser schep. Van schaamte is sprake, wanneer mijn fa-
len aan mijn hele persoon of aan mijn eigenlijke zelf wordt toegeschreven, 
bijvoorbeeld aan mijn onvermogen om mijn kinderen gelukkig te maken. 
Mijn identiteit is dan in het geding. De bodem wordt dan als het ware 
onder mijn zelfachting en mijn gevoel van eigenwaarde weggeslagen. In 
zulke situaties zeggen we dat mensen ‘door de grond gaan’; dat ze zich 
schamen.28

 Als één van de omslagen van het moderne naar het laatmoderne le-
vensgevoel wordt de grotere nadruk op het eigen zelf, de individuali-
sering aangewezen; door cultuurfilosofen wordt dit wel, zoals boven aan-
gegeven, als narcisme betiteld. Waarnemers van de bewegingen op het 
gebied van religie en religieuze uitingsvormen hebben gesignaleerd dat 
ook veel van de nieuwe religieuze stromingen gericht zijn op het zelf. Ze 
willen de vervreemding waaraan het zelf bloot staat, ongedaan maken. 
Daarbij kunnen zij bij gebrek aan gezagvolle tradities op niets anders dan 
op dit zelf terugvallen. Van Harskamp heeft dit de jacht op het ware, au-
thentieke zelf genoemd. Het is het nieuwe religieuze verlangen dat niet 
alleen in New Age en evangelicalisme, maar evenzeer in de traditionele 
kerken leeft. Wanneer in een dergelijk klimaat mensen geconfronteerd 
worden met falen en tekort schieten, is het geen wonder dat niet met 
schuldgevoelens maar met schaamte gereageerd wordt. Want het zijn niet 
de afzonderlijke daden die slecht zijn en het kwaad verspreiden, maar het 
is het eigen zelf, de identiteit van de handelende persoon die niet in staat 
is gebleken het kwaad te weren. Denk aan het onvermogen om andere 
mensen gelukkig te maken. Of denk aan de moordcommando’s bij Sre-
brenica die liever hun aandeel doodzwijgen dan weigeren andere mensen 
dood te schieten. De ondraaglijke situatie die het besef van en de schaam-
te om de niet incidentele, maar de dreigende totale mislukking van het 
eigen levensproject met zich mee brengt, wil en kan de narcistische per-
soonlijkheid niet onder ogen zien. Individuen die zich in de hedendaagse 
cultuur met veel narcistische kenmerken moeten staande houden, zijn ge-
neigd om de mislukkingen aan anderen toe te schrijven en het succes aan 
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zichzelf. Het narcistische gedrag is de ultieme poging om schaamte te 
voorkomen. 
 
Schaamte is, zo kan geconcludeerd worden, in onze tijd misschien wel de 
overheersende reactie op het eigen falen en de mislukkingen in de strijd 
tegen het kwaad, en niet schuld of schuldgevoelens. De verhullende 
schaamte, de gène, versterkt in de analyse van Glas het zwijgen en de stil-
te rond het kwaad. Anderen zien in de huidige excuuscultuur juist een 
poging om de schaamte te overschreeuwen.29 Belangrijker lijkt me echter 
om aandacht te schenken aan wat Van Tongeren de onthullende schaamte 
noemt. Wanneer deze, zoals van Tongeren stelt, de erkenning inhoudt 
waardoor de dader zich tot zijn eigen falen bekent en er een vorm van ge-
zamenlijkheid en intersubjectiviteit ontstaat tussen dader en slachtoffer, 
dan kan de schaamte, net zoals het schuldgevoel en de schuldbekentenis, 
een voorwaarde worden voor vergeving.30 Dat vergeving hier weer in 
beeld komt is niet verwonderlijk. De jacht op het ware zelf, dat het nieuw 
religieuze verlangen kenmerkt, is in wezen een zoektocht naar de verlo-
ren onschuld. Zo wordt dan toch de traditie van het vergeven weer actu-
eel.  
 
 
De traditie van het vergeven 
 
Waar de excuuscultuur met oppervlakkige verontschuldigingen inspeelt 
op het verlangen om de schuld weg te duwen of af te kopen, wordt in de 
traditie van het vergeven de schuld en het falen veel serieuzer genomen 
en aan vergeving veel zwaardere voorwaarden gesteld. De vormen, ge-
bruiken en rituelen die in het Westen met name de christelijke traditie 
heeft aangenomen om schuld te vereffenen en daarmee het opdringende 
kwaad in te dammen, omvatten ook procedures om tussen dader en 
slachtoffer - naar het voorbeeld van de zondevergeving - echte vergeving 
en verzoening tot stand te brengen. In pure, onveranderde vorm zijn de 
elementen uit de vergevingstraditie niet meer toepasbaar. Daarvoor heb-
ben zich in de recente geschiedenis te veel breuken en omslagen voorge-
daan. Er zijn echter wel sommige heel herkenbare voorwaarden voor ver-
geving aan te wijzen die ooit zijn geformuleerd in de traditie van de ker-
kelijke zondevergeving. Een voorval uit één van de hearings die de Waar-
heids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika organiseerde, is heel be-
kend geworden. Het ging om de beschuldigingen aan het adres van Win-
nie Madikizela-Mandela, de ex-vrouw van de president, dat zij de hand 
zou hebben gehad in de dood van Stompie Sepei. Bisschop Tutu, de voor-
zitter van de Waarheid- Verzoeningscommissie drong in zeer geëmo-
tioneerde woorden erop aan dat de moeder van Stompei aan Winnie ver-
geving zou schenken. Toen Winnie Mandela weigerde om schuld te be-
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kennen, leek de kans op vergeving voorbij. Toch heeft de moeder van 
Stompei de verlangde vergeving gegeven. Zij was, zei bisschop Tutu ach-
teraf, nu eenmaal een opmerkelijke vrouw die geen wrok koesterde.31 
Maar de omhelzingscène die de bezegeling van de geschonken vergeving 
was, zou een farce geweest zijn, wanneer daaraan niet de aarzelende be-
kentenis van Winnie Mandela vooraf was gegaan, dat “dingen vreselijk 
verkeerd gelopen” waren. Een - zwakke - vorm van schuldbekentenis 
heeft de bereidheid tot vergeving kennelijk toch vergroot. 
 Er zijn dus elementen uit de traditie van het vergeven die ook als het 
schuldbesef is veranderd of afgesleten, en de vorm van onthullende 
schaamte heeft gekregen, nog gelding hebben of opnieuw ontdekt wor-
den. Een traditie die tot het midden van de vorige eeuw in Nederland 
grote invloed uitoefende op de houding van katholieken ten opzichte van 
zonde, schuld en vergeving is het biechten. In het ritueel van het sacra-
ment van de biecht is in gedrongen vorm een aantal zeer belangrijke in-
zichten in het proces van vergeving samengebald. Gewoonlijk worden zij 
samengevat in de trits: schuldbelijdenis, spijtbetuiging en boetedoening. 
Ze vormen een zeer krachtige traditie die in de biechttraktaten technisch 
zijn aangeduid als confessio oris, contritio cordis en satisfactio operis. Hoewel 
de voorwaarden die in de driedeling vervat liggen, nog steeds belangrijk 
worden geacht voor vergeving van schuld in haar algemeenheid, is de 
vertrouwdheid ermee door de teloorgang van de biechtpraktijk in Neder-
land verminderd. Daarvoor in de plaats is echter gekomen, dat men zich 
er nu wel goed van bewust is, dat vergeving enkel het resultaat kan zijn 
van een zeer gecompliceerd proces. Zo is het de vraag of van de dader 
schuldbelijdenis, spijt en genoegdoening kan worden geëist, wanneer 
daar niet uitzicht op vergeving van de kant van het slachtoffer tegenover 
staat. Maar evenzeer is het de vraag of wat de dader doet om het slachtof-
fer tegemoet te treden, mag worden gezien als stappen die voor het 
slachtoffer een morele verplichting tot vergeving inhouden. Vergeving 
kan niet worden afgedwongen en is zeker geen zaak die in een kwartier 
kan worden beklonken. Dat zou de - valse - indruk kunnen zijn, die door 
praktijk van het biechten bij mensen wordt gewekt. In de praktijk is ver-
geving een langdurig proces, waarbij dader en slachtoffer vaak lang op 
elkaar wachten en waarvan het nog maar de vraag is of het de eerste of de 
beste reactie is op het kwaad dat bezit heeft genomen van de relatie tus-
sen dader en slachtoffer.  
 Om de valkuil te vermijden die erin bestaat dat termen en handelingen 
zonder veel reflectie uit de grote christelijke traditie van het vergeven 
worden overgenomen of verworpen, kies ik voor een bredere invalshoek. 
Daarmee zeg ik niet dat de traditie van de zondevergeving geen waarde 
zou hebben voor het vraagstuk van het hedendaags omgaan met schuld 
en schaamte. Ik kom er via een omweg naar terug. Want mijn opzet is om 
aan te tonen, dat elementen van de traditie van het vergeven in gewijzig-
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de vorm en samenstelling ook nu nog gezocht én aangeboden worden. De 
bredere invalshoek is de definitie die de Zweedse godsdienstfilosoof Carl 
Reinhold Bråkenhielm voor zijn studie over de vergeving heeft gekozen: 
“Forgiveness is a remotivating act”.32 Daarmee bedoelt hij dat vergeving 
gezien moet worden als een handeling die motiveert tot een betere ver-
houding tussen daders en slachtoffers. Deze formele en brede invalshoek 
maakt het mogelijk om van meet af aan te onderscheiden tussen verge-
ving die gevraagd wordt (door de dader) en vergeving die geschonken 
wordt (door het slachtoffer). De bespreking van de gevraagde vergeving 
houdt rekening met het simpele feit dat er redenen kunnen zijn om de 
schuldtoekenning ongedaan te maken, zoals bij ontoerekeningsvatbaar-
heid of vanwege speciale omstandigheden. Ik vermeld deze vorm van 
vergeving - hoewel er strikt gesproken van echte schuld en dus van echte 
vergeving geen sprake is - omdat het beroep op verschoning vaak onwil-
lekeurig de eerste reactie is van mensen in onze tijd, en niet enkel van 
mensen met een narcistische persoonlijkheidsstructuur.  

Vragen om vergeving is één ding, het schenken van vergeving iets heel 
anders. Vergeving heeft te maken met een concreet ondervonden kwaad, 
kwetsing of verwonding. Dit kan zeer ingrijpend het leven van slacht-
offers bepalen. De kampervaring in de tweede wereldoorlog heeft bij ve-
len een ongeneeslijk lidteken achtergelaten. Vergeven is ongeveer de laat-
ste reactie die slachtoffers hebben op wat hun is overkomen. Pas in een 
veel later stadium kan het inzicht ontstaan, dat ook het slachtoffer bij ver-
geving veel meer baat heeft dan bij woede, wraak, bitterheid of ver-
gelding. Er zijn tussenvormen tussen het volharden in de weigering te 
vergeven en de radicale afrekening met het verleden door middel van 
vergeving. Een tussenvorm, een milde vorm van vergeving is wat de 
Hongaars-Amerikaanse gezinstherapeut Ivan Nagy exoneratie noemt. 
Letterlijk is dit het wegnemen van de last die ouders in het verleden hun 
inmiddels volwassen kinderen bedoeld of onbedoeld hebben opgelegd. 
Exoneratie is gericht op het effect van vergeving. Er wordt een last weg-
genomen. Nagy zet exoneratie sterk af van vergeving. Maar daar spelen 
misverstanden een grote rol.33 Vergeving is niet, zoals Nagy suggereert, 
een handeling die de schuld van de dader bevestigt, hoewel vergeving 
wel de schuldbekentenis van de dader als voorwaarde heeft. Vergeving 
doet echter wel degelijk iets met de schuld; vergeving neemt zoals de exo-
neratie bij generatieconflicten, de last van de schuld weg. In de tweede 
plaats is vergeving ook niet een vorm van machtsvertoon van het slacht-
offer ten opzichte van de dader, hoewel onmiskenbaar edelmoedigheid 
en dus een vorm van macht - vergeving kan niet worden afgedwongen, 
ze moet letterlijk worden geschonken - in het spel is. Tenslotte is verge-
ving niet identiek met het kwijtschelden van de straf of het afzien van 
compensatie, hoewel het slachtoffer in bepaalde gevallen de eis van scha-
deloosstelling en compensatie kan laten vallen.  
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 Zo ontstaat een genuanceerd beeld van vergeving. Daarin is enerzijds 
een aantal voorwaarden terug te vinden die in de traditie van de zonde-
vergeving een belangrijke plaats hebben, zoals schuldbekentenis, com-
pensatie en boete. Maar de voorwaarden zijn niet absoluut. Ze hebben 
niet vergeving als dwingend gevolg en zijn ingebed in de intersubjectieve 
relaties tussen slachtoffer en dader. Van de andere kant komt er meer be-
grip voor de glijdende schaal van exoneratie via vergeving naar verzoe-
ning. Zo’n glijdende schaal komt tegemoet aan de verschuiving van 
schuld in objectieve zin - als strafbaarheid zonder morele implicaties - 
naar de onthullende schaamte die de identiteit van het gezochte ware zelf 
afhankelijk durft te maken van de ontmaskerende blik van de ander. 

Van vergeving in de schaduw van de exoneratie, het wegnemen van 
de last van de schuld, naar vergeving als radicale stap om definitief met 
het verleden in het reine te komen, is een grote overgang. Het gaat om de 
omgang van het slachtoffer met het kwaad dat hem of haar in het verle-
den is aangedaan. Het liefst zouden slachtoffers (en waarschijnlijk ook 
daders die hun daad berouwen) teruggaan in de tijd vóórdat het kwaad 
of de dader toesloeg. In de dan opnieuw aflopende tijdstroom zouden ze 
het kwaad uit de weg kunnen gaan, zoals mensen in Enschede het liefst 
weer de tijd over zouden willen doen maar dan zonder de explosie. Maar 
het gebeurde kan niet ongedaan gemaakt worden. Het verleden blijft 
aanwezig in het geheugen.34 Het geheugen kan lijden aan te veel en aan te 
weinig herinnering. Het slachtoffer kan niet loskomen van het aangedane 
kwaad in het concentratiekamp, terwijl de dader maar al te zeer geneigd is 
zijn collaboratie met de vijand te vergeten. Het verleden moet verwerkt 
en niet verdrongen worden. De psychoanalyse spreekt van rouwarbeid en 
herinneringsarbeid. De last van het verleden wordt verlicht, wanneer 
mensen de zin en betekenis van het verleden anders gaan zien, bijvoor-
beeld wanneer de kampbewaker het kampleven zou vertellen vanuit het 
perspectief van de gevangenen of omgekeerd. Dit kan de weg vrij maken 
naar meer begrip voor de beleving van het verleden door de ander en 
vergeving binnen handbereik brengen. 
 
Heel schematisch worden zo enkele lijnen zichtbaar waaruit blijkt dat de 
traditie van het vergeven impulsen kan geven aan de oplossing van de 
vraag van onze tijd naar schuld en schaamte, naar de plaats en de verwer-
king van het kwaad en naar de relatie tussen dader en slachtoffer. Kenne-
lijk voldoet het opnemen van lijnen uit de traditie van het vergeven aan 
het verlangen naar heelheid en waarachtigheid van het ware zelf. De con-
clusie is dus gewettigd, dat na een crisis in de eeuwenlange kerkelijke tra-
ditie van (zonde)vergeving er nu, met gebruikmaking van elementen uit 
diezelfde traditie, strategieën van vergeving worden uitgewerkt die toe-
gesneden zijn op de behoeften van de actualiteit. 
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Kansen voor de traditie van het vergeven 
 
Het onderzoek naar de stadia in het proces van vergeven is een duidelijk 
teken dat er in sectoren die het midden houden tussen psychologie, the-
rapie en nieuwe religieuze bewegingen op andere manieren met het 
kwaad en de misdaad wordt omgegaan dan door straf, woede of wraak. 
Vergeving vraagt veel; het is de concrete harde invulling van Jezus’ ge-
bod niet alleen je naasten, maar vooral ook je vijanden lief te hebben (Mt 
5,44-48). De procesbeschrijvingen kunnen helpen om tot vergeving te ko-
men die zowel voor de dader als voor het slachtoffer een enorme ver-
lichting kan betekenen. Maar ze lopen gevaar tot pasklare recepten te 
worden voor een gezond psychisch leven, wanneer er niet de basis onder 
ligt van de doorleefde ervaring van de relatie tussen het kwaad en het 
menselijk gedrag en van de beproefde praktijk van zelfrespect en inter-
subjectieve gezamenlijkheid. Juist daar liggen de kansen voor de actuali-
sering van de christelijke traditie van het vergeven. De actuele betekenis 
van die traditie ligt niet in de restauratie ervan, noch in de nieuwe religi-
euze bewegingen, noch in de confessionele kerken. De actuele betekenis 
ligt veeleer in het opnieuw doordenken en opnieuw opnemen van dra-
gende onderdelen van de grote christelijke traditie van het vergeven. 
Twee kernpunten zijn met name te noemen: het respect voor elk menselijk 
individu in zijn eigen waardigheid en de erkenning van de waarde van 
de solidariteit. 
 Respect voor het individu is een consequentie van het liberale pro-
gramma van vrijheid en autonomie. Autonomie en vrijheid zijn geen vrij-
brief om ten koste van anderen de zoektocht naar de verwerkelijking van 
het eigen zelf door te zetten. Het kwaad en het leed dat anderen wordt 
aangedaan bij het monomaan najagen van eigen zelfverwerkelijking, ei-
gen rechten en eigen voordeel kunnen zich verdichten tot een verstikkend 
weefsel waarin de kiemen voor verder kwaad kunnen gedijen.35 Verge-
ving rafelt het weefsel van het kwaad van binnenuit uiteen, met name 
wanneer de vergeving uitgaat van de authentiek christelijke traditie dat 
vrijheid tot verstoring van relaties leidt, tenzij daarin ook de vrijheid van 
de ander wordt erkend en gerespecteerd.36

 
Solidariteit is het tweede kernthema. In een naar narcistische kwets-
baarheid neigende cultuur kan de concentratie op het eigen ware zelf en 
de eigen identiteit tot hetzelfde verstikkende weefsel leiden waarin het 
kwaad wordt gesubstantiveerd als bij de louter op de eigen zelfverwer-
kelijking gerichte vrijheid. De momenten van elkaar aankijken in ont-
hullende schaamte noemt Van Tongeren de voorwaarde voor vergeving.37 
Wanneer in de onthullende schaamte dader en slachtoffer elkaar aanvaar-
den en daarmee distantie laten ontstaan ten opzichte van de daad die hen 
in dader en slachtoffer verdeelt, dan kan de christelijke traditie van soli-
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dariteit die aarzelende, beginnende beweging versterken. Aan vergeving 
in de christelijke traditie ligt immers de solidariteit van alle mensen ten 
grondslag, wanneer er wordt beleden: “Allen hebben gezondigd en allen 
zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid, en allen worden zij om niet 
door zijn genade gerechtvaardigd krachtens de verlossing die in Christus 
Jezus is” (Rom 3,23). De basisgedachte van de solidariteit in de Paulijnse 
rechtvaardigingsleer wordt in de evangeliën concreet uitgewerkt door het 
vertellen van de geschiedenis van Jezus. De drukkende last van het 
kwaad en de schuld, die van alle mensen daders en wetsovertreders 
maakt en hen met hun kwade daden en schuld identificeert, heeft Jezus 
uit solidariteit op zich genomen. Wat onmogelijk lijkt, namelijk dader en 
daad uit elkaar halen en de daad uit de levensgeschiedenis van iemand 
uitwissen, dat heeft volgens het christelijk getuigenis Jezus Christus ge-
daan. Plaatsbekledend, - een ander woord voor uiterste solidariteit - heeft 
hij het weefsel van het kwaad ontrafeld en het onmogelijke bereikt: be-
vrijding uit het kwaad en vrijheid van schuld. Dit getuigenis, gecon-
tinueerd in de christelijke traditie van elkaar vergeven en getransfor-
meerd in het gezamenlijk zoeken naar waarachtigheid en heelheid, strekt 
mensen - nog steeds - tot heil. 
 
 
 

 

NOTEN 
 
1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft recent een rapport over religieus leven 
in Nederland gepubliceerd: J.W. Becker/J. de Hart/J. Mens, Secularisatie en alter-
natieve zingeving, Rijswijk 1997. Daar noch in het andere recente empirische onder-
zoek van G. Dekker/J. de Hart/J. Peters, God in Nederland 1966-1996, Amsterdam 
1997, wordt expliciet naar het beleven van zonde, schuld en vergeving gepeild. 
2 Vgl. C.J. den Heyer, ‘Zeventig maal zevenmaal… (Mat. 18:22). Notities over ver-
geving in het Nieuwe Testament’, in: Ruimte voor vergeving, red. C. Houtman e.a., 
Kampen 1998, 45-55; en C. Houtman, ‘Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
Over menselijke vergeving in het Oude Testament’, in: ibid., 31-44. 
3 A. Lascaris, ‘Kan God vergeven als het slachtoffer niet vergeeft?’, in: Tijdschrift 
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bis zum Konzil von Trient, Frankfurt a. M. 1991. 
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lence and the Rhetoric of Salvation, Cambridge 1996 over de nauwe verstrengeling 
van kerkelijke bepalingen van boete en straffen met de misdaadbestrijding door 
de wereldlijke overheid. 
5 Dit is kort samengevat de these van het boek van A. van Harskamp, Het nieuw-
religieuze verlangen, Kampen 2000. 
6 Vgl. Van Harskamp, a.w., 34-43. 
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7 Aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg is onder leiding van Marc 
Groenhuijsen, die jarenlang slachtofferhulp onder de aandacht heeft gebracht en 
wetgeving bepleit om het slachtoffer ook bij de procesvoering een structurele 
plaats te geven, een omvangrijk proefschrift ontstaan waarin de plaats van slacht-
offers in het strafrecht in 22 Europese landen is onderzocht: M.E.I. Brienen/E.H. 
Hoegen, Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation 
of Recommendation (85)11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the 
Framework of Criminal Law and Procedure, Nijmegen 2000. 
8 Vgl. Gorringe, a.w., 223-271: ‘Contemporary Direction in Atonement and Penal 
Theory’. 
9 G. Glas, ‘Het kwaad, de schaamte en mogelijkheden van een heteronome visie 
op de moraal’, in: Rechtvaardigheid en verzoening. Over de fundamenten van de moraal 
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EEN NIEUWE HEMEL OP AARDE? 
 

DE OPKOMST VAN VIRTUELE TRADITIES IN CYBERSPACE 
 
 
 
 
 
Twee jaar lang studeerde ik in Oxford en was ik een actieve bewoner van 
dit grote academische dorp.1 Ik was bepaald niet de enige buitenlander. 
Bijna de helft van alle academici in Oxford komt uit het buitenland en 
verblijft er voor een korte tijd: weken, maanden, soms enkele jaren. Dat 
maakt het tot een vluchtige samenleving van mensen van verschillende 
continenten en culturen. Iedereen is in Oxford eigenlijk een buitenstaan-
der, ook de Britten zelf. Wie er arriveert zal zich een aantal traditionele 
gebruiken eigen moeten maken. Het curriculum en het studentenleven 
kennen er een heel eigen terminologie. Men moet de kledingvoorschriften 
kennen. Diners, examens en ontmoetingen met fellows en masters zijn een 
verkleedpartij op zich. Er zijn ruimtes in colleges, statige bibliotheken en 
dining halls, waar je je eeuwen terug in de tijd waant. Je moet er even aan 
wennen, maar de Oxford-stijl met alle bijbehorende gebruiken heeft zeker 
z’n charme. Sommige tradities zijn echter zo archaïsch dat ze misplaatst 
zijn. Zo vindt de uitreiking van diploma’s geheel in het Latijn plaats, met 
de nodige christelijke referenties. Een volstrekt geseculariseerde promo-
verende fysicus zal zich dit alles heel even moeten laten aanleunen om de 
zo gewilde Oxford-degree te verkrijgen. 
 
Ik maakte in Oxford een rijke academische ervaring mee. Tijdens semi-
nars, lectures, diners en pubontmoetingen sprak ik met theologen, filo-
sofen en historici, maar ook met wiskundigen, fysici, archeologen, letter-
kundigen van over de hele wereld. Nooit eerder werd ik geconfronteerd 
met zoveel verschillende methoden in de wetenschap. Dit gebeurde alle-
maal tijdens de millenniumwisseling, in het zgn. digitale tijdperk, een tijd 
waarin er grote publieke aandacht was voor de positieve wetenschappen. 
De Britse televisie besteedde veel tijd aan de nieuwste wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen, zoals de zoektocht naar het menselijk 
genoom, robot- en nanotechnologie en de werking van het menselijk 
brein. Al dat onderzoek maakte ik ook van dichtbij mee in Oxford. Maar 
tegelijkertijd trof ik er een mix van godsdiensten aan en nog nooit was ik 
me van zo dichtbij bewust van een veelheid aan religieuze tradities. Hoe-
wel ik opgroeide in het geseculariseerde, maar toch nog katholieke Til-
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burg en woonde tegenover een drukbezochte Marokkaanse moskee, links 
naast een New Age cursuscentrum en rechts naast een Turkse moskee, 
werd ik in Oxford directer en persoonlijker betrokken in het religieus plu-
ralisme van deze wereld. De bevriende kernfysicus bleek te kerken in een 
evangelicale anglicaanse gemeente, die wij in Oxford oneerbiedig de hap-
py-clappy-kerk noemden. De neurologe was lid van een kleine, be-
vindelijke stroming van diezelfde anglicaanse kerk. Een orthodox-joodse 
bibliothecaris deed onderzoek naar plantennamen bij Homerus. Een Ja-
panse letterkundige was een aanhangster van de Shinto-godsdienst, enzo-
voorts. We deelden onze academische vragen en problemen, maar ook 
onze religieuze achtergrond was niet zelden onderwerp van gesprek. 
Voordat we met elkaar dineerden toonden we elkaar de heilige ruimtes, 
gingen naar vespers of evensong of zochten in de bibliotheek naar onze ei-
gen heilige geschriften en de verschillende commentaren. Wetenschap én 
religie zijn nog altijd de twee belangrijkste pijlers van het kleine, maar 
kosmopolitische stadje Oxford. Beide dragen zorg voor de kritische en 
geëngageerde toetsing van een veelheid aan kennis- en geloofstradities. 
 
In deze traditionele, maar plurale context ontmoette ik geregeld Keith 
Ward, Regius Professor of Divinity, een in Engeland bekende publieke fi-
guur vanwege zijn discussies met wetenschappers, maar bij theologen en 
godsdienstwetenschappers vooral bekend vanwege zijn unieke theologi-
sche project. Hij heeft de afgelopen jaren een reeks boeken gepubliceerd, 
waarin hij steeds één aspect in de verschillende religies met elkaar ver-
gelijkt, bijvoorbeeld het openbaringsbegrip. Hij noemt zijn project ‘verge-
lijkende theologie’ en veronderstelt dat sommige gehanteerde concepten 
binnen bepaalde religies met elkaar vergeleken kunnen worden. Uit die 
vergelijking zou dan uiteindelijk een gemeenschappelijke en universele 
betekenis geëxcerpeerd kunnen worden, met name ook omdat volgens 
hem de verschillende tradities door de eeuwen heen concepten en inter-
pretaties van elkaar geleend hebben.2 Zo herinner ik me nog een lezing 
van hem over de noodzaak van een universele ethiek, waarin hij de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens als enig mogelijke lei-
draad zag voor ethisch gedrag in de geglobaliseerde context waarin wij 
allemaal leven. Mijn ervaring in Oxford was echter precies een om-
gekeerde. Alle verschillende persoonlijke ontmoetingen, alle verhalen van 
ver weg, de verschillende kerken en gebedsruimten, afdelingen in de bi-
bliotheek waar ik nooit gekomen zou zijn als iemand anders me niet van-
uit haar interesse en geloof het belang en de waarde ervan getoond had, 
al deze ervaringen maakte mij duidelijk dat theologische en filosofische 
vragen hun oorsprong vinden in een traditie of een persoonlijke levensge-
schiedenis die geconfronteerd wordt met een andere wijze van denken en 
doen. In Oxford merkte ik dat mijn eigen traditie - Brabants, katholiek, 
kritisch - weliswaar een complex geheel is waar ik me nooit vanzelfspre-
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kend en totaal mee identificeren kan, maar die ik tegelijkertijd ook niet 
kan relativeren of volledig begrijpen, laat staan in universele noemers be-
schrijven kan. 
 
Deze real-life-experience was voorafgegaan door een virtuele ervaring. In 
de eerste weken in Oxford, nog veel alleen, ontdekte ik de onafzienbare 
reikwijdte van internet. Natuurlijk hield ik me op de hoogte over alles 
wat zich in Nederland afspeelde: het dagelijkse nieuws, informatie van de 
verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Om contact te hou-
den met vrienden en familie was ik toch voornamelijk afhankelijk van e-
mail. Ik zocht naar informatie over theologisch onderzoek elders op de 
wereld en zo kwam ik via hyperlinks terecht op de meest merkwaardige en 
voor mij volstrekt nieuwe ‘plaatsen’. Via mailing lists en nieuwsgroepen 
bleef ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en lopende discussies, 
waarin ik ook zelf aan kon deelnemen. Langzaamaan leerde ik de ins en 
outs van internet kennen. Het bleef niet bij mijn eigen theologische inte-
resse. Ik ontmoette vreemde types, las met verbazing over mensen die 
zich rondom de meest uiteenlopende onderwerpen op het net groe-
peerden. Ik zag prachtige, ook bewegende computerkunst in een beelden-
taal die ik nog niet kende. Zo voelde ik mij tijdens die eerste weken in Ox-
ford, dankzij internet, minder alleen. Niet in de laatste plaats omdat het 
lieflijke en mooie Oxford vertrouwd en overzichtelijk was vergeleken met 
het wereldwijde en multimediale internet. 
 
Traditie en toekomst worden in Oxford volop beleefd en bevraagd. En 
hoewel traditie en vooruitgang er harmonieus samen leken te gaan, voel-
de ik toch ook het contrast als ik voor het dineren met niet-godsdienstige 
studenten het Benedictus in het Latijn keurig opdreunde.3 We spraken de-
zelfde woorden, maar deelden we, nog wel dezelfde traditie? Wij deelden 
misschien niet meer dan de tafel na een studieuze dag. In wat nu volgt 
wil ik nader ingaan op de consequenties van een afnemende vanzelfspre-
kendheid van tradities en de gevolgen daarvan voor (individuen in) ge-
meenschappen. Vervolgens wil ik aan de hand van een hedendaagse va-
riant van gemeenschapsvorming, namelijk internetgemeenschappen, illu-
streren hoe sommige mensen tegenwoordig samenleven en elkaar ont-
moeten en daarin een zekere stabiliteit en continuïteit in aan proberen te 
brengen. Daarna hoop ik dan een antwoord te kunnen geven op de vraag 
of er in een tijd van onttraditionalisering nog wel plaats is voor tradities 
en op welke wijze deze dan tot stand komen of gecontinueerd kunnen 
worden. Tot slot zal ik dan nog iets zeggen over de utopische visioenen 
die gepaard gaan met het samenleven op internet. Is daar ruimte voor een 
nieuw religieus verlangen? En is er dan iemand die luistert? 
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Individualisering en onttraditionalisering 
 
In deze tijd van onttraditionalisering groeit de behoefte aan religiositeit. 
Deze ontwikkeling was voor Anton van Harskamp de aanleiding om het 
nieuw-religieuze verlangen onder de loep te nemen.4 Individualisering en 
onttraditionalisering zijn twee culturele processen die ten grondslag lig-
gen aan dat vermeende nieuw-religieuze verlangen. Wat wordt met beide 
ontwikkelingen nu precies bedoeld. ‘Individualisering’ is een ingebur-
gerd begrip geworden, maar zien we niet het tegendeel ervan om ons 
heen? Mensen leven immers altijd in gemeenschappen, in samenleving, 
staat, stad en straat. Niemand, een enkeling daar gelaten, is tegen ge-
meenschap. Dus hoezo dan, individualisering? En wat betekent ont-
traditionalisering nog in een tijd waarin rituelen en symbolen herontdekt 
worden, Koninginnedag en bevrijdingsfeesten voluit gevierd worden, 
stille tochten een normale manier geworden zijn om uitdrukking te geven 
aan rouw en nagedachtenis.5 Als tradities minder vanzelfsprekend wor-
den, om welke tradities gaat het dan eigenlijk, en om welke aspecten van 
die tradities? 
  ‘Individualisering’ wordt volgens Van Harskamp maar al te vaak 
verward met het begrip ‘individualisme’. ‘Individualisme’ echter, moet 
verstaan worden in de context van het menselijk zelfverstaan, de wijze 
waarop mensen tegen hun eigen idealen en motieven aankijken, met an-
dere woorden: individualisme maakt onderdeel uit van een bepaalde ide-
ologie. Van ‘individualisering’ is volgens Van Harskamp daarentegen 
sprake op een dieptestructureel niveau, bijvoorbeeld daar waar mensen 
tot een bepaalde sociale groep behoren. ‘Individualisering’ wordt dan ook 
wel eens in één adem genoemd met ‘maatschappelijke differentiëring’.6 
Als het waar is dat er van maatschappelijke differentiëring of pluralisme 
gesproken kan worden, dan is een minder transparante samenleving 
daarvan het vanzelfsprekende gevolg. Dan is het vervolgens ook waar 
dat alle verschillende groepen en instituties autonomer worden en wel-
licht daardoor minder afhankelijk worden van legitimaties door religie of 
politiek. Een individu leeft in verschillende groepen en zal proberen zelf 
enige orde aan te brengen in de verschillende, relatief autonome insti-
tuties waarmee hij in aanraking komt. Geen overkoepelend idee of sys-
teem is in onze samenleving langer dominant, en dus is het individu aan 
zet om te kiezen en een eigen synthese tot stand te brengen. 

Het culturele proces dat nauw verwant is aan individualisering is de 
al eerder genoemde ‘onttraditionalisering’, de afnemende vanzelfspre-
kendheid van het gezag van tradities. ‘Onttraditionalisering’ is een ver-
warrende term. Het veronderstelt dat de samenleving zich ontdoet van 
tradities, maar dat is geenszins het geval. Oude tradities worden weer 
van stal gehaald en nieuw leven ingeblazen; nieuwe tradities ontstaan. Er 
is dus niet zoiets als een traditieloze samenleving. Altijd zullen er verha-
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len en ideeën, waarden en waarheid doorgegeven worden aan volgende 
generaties. Gedurende dit proces veranderen tradities vanwege nieuwe 
inzichten, opgedaan door een confrontatie met andere ideeën of culturen, 
of door de technologische vooruitgang en de nieuwe mogelijkheden die 
dat met zich meebrengt. Onttraditionalisering heeft dus veeleer iets van 
doen met een veranderende houding van individuen en gemeenschappen 
ten opzichte van de tradities waarmee zij leven en die zij willen voortzet-
ten.7 Als het werkelijk zo is dat individuen tegenwoordig zelf kiezen voor 
deze of gene traditie en zelf hun waardenpakket uit verschillende levens- 
en wereldbeschouwingen moeten samenstellen, dan is de functie van tra-
dities in de samenleving daarmee grondig veranderd. 
 
Tradities staan niet meer borg voor een samenhangende visie, voor de 
continuïteit die aan de identiteit van een bepaalde gemeenschap degelijk-
heid en vertrouwen verleent. Ze lijken niet langer het cement van de sa-
menleving te vormen. Het vertrouwen dat de christelijke traditie bijvoor-
beeld in onze samenleving als (over)drager van waarheid en waarden 
had, is zo goed als verdwenen. De betrokkenheid die christenen vandaag 
de dag tonen is er één die niet meer logischerwijs uit het toebehoren aan 
deze of gene gemeente of parochie voortkomt, maar die ook en tegelijker-
tijd steeds opnieuw weer door diezelfde individuen geactualiseerd moet 
worden. Zo dragen alle individuele participanten mede zorg voor de con-
tinuïteit van de christelijke traditie, in plaats van de kerkelijke autoriteiten 
alleen. 
 
 
Traditie na traditie(s) 
 
We zijn er tegenwoordig goed van doordrongen: de christelijke traditie is 
allang niet meer de enige in onze cultuur. Zij wordt gedragen en voort-
gezet door een gemeenschap naast andere, door een groep die samenleeft 
in gemeenschap met andere groepen. Dat is geen last, maar een gegeven, 
een uitdaging, een opdracht. Een gemeenschap wordt daarom tegenwoor-
dig beoordeeld op haar vermogen om met verschillen en andersheid om 
te gaan, hoe zij uitdrukking geeft aan respect en tolerantie, hoe zij de dia-
loog met andersdenkenden aangaat en problemen oplost zonder de ver-
schillen en tegenstellingen te negeren of te ontkennen. Ik weet het, een ie-
der die betrokken is bij de oecumenische dialoog van de kerken zoals het 
Samen-op-Weg-proces zal hier een groot ‘eschatologisch voorbehoud’ 
willen maken. In de praktijk komt het er vaak op neer de verschillen uit te 
houden. Bepaalde tradities zijn nu eenmaal hardnekkig en hun vertegen-
woordigers halsstarrig. Maar hoe dan ook, groter dan ooit tevoren is het 
bewustzijn dat de eigen traditie er één tussen velen is. Dat kan tot gevolg 
hebben dat sommigen hun traditie duidelijker dan voorheen afbakenen 
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ten opzichte van de andere. In onze westerse wereld gebeurt het echter 
veel vaker dat tradities verwateren en hun kracht en vanzelfsprekendheid 
verliezen. 
 Een heel concreet gevolg van de onttraditionalisering is toch wel dat 
mensen zich ook niet meer verbonden weten met anderen die een zelfde 
leer of dezelfde moraal aanhangen. Een voorbeeld hiervan is de sterke af-
name van het kerkbezoek de afgelopen decennia. Wat betekenen de twee 
bovengenoemde culturele processen, individualisering en onttraditionali-
sering, voor de huidige gemeenschapsvorming? Mensen leven immers 
niet alleen en zoeken elkaar in verschillende verbanden op. Wat betekent 
het voor een traditie als zij voor haar inhoud en regels afhangt van de 
keuze en instemming van het individu? Deze maatschappelijke ont-
wikkelingen hebben natuurlijk hun weerslag op de tradities zelf. Wat 
voor effect heeft deze huidige constellatie van individu en gemeenschap 
op tradities, in dit geval de christelijke? Is retraditionalisering, het op-
nieuw scherp afbakenen en definiëren van de eigen identiteit op grond 
van bestaande kenmerken, zoals regels en gebruiken, wellicht het ant-
woord op onttraditionalisering? 

In de christelijke traditie lijkt het er op dat een grondige herziening 
noodzakelijk is. Volgens sommigen is een terugkeer naar oude waarden 
en gebruiken nodig. Het lijkt er op dat we weer in een tijd leven dat er 
geen overeenstemming is over wat en hoe te geloven, alsof we terug zijn 
bij af toen er nog gezocht moest worden naar een consensus van wat de 
heilige teksten en wat de geloofsinhouden waren. Die consensus werd 
vervolgens gecanoniseerd en bewaakt door het kerkelijk leergezag. We 
hebben tegenwoordig in de christelijke traditie een canon van teksten en 
een geschiedenis van dogma’s die ons soms meer dwarszitten dan dat ze 
ons helpen bij het zoeken naar consensus. Tradities oud of nieuw zijn 
immers ook altijd invented traditions: ze ontstaan op een gegeven moment 
in de geschiedenis als antwoord op de bestaande culturele, sociale, poli-
tieke en economische situatie.8 Ze hebben op dat moment een zeker be-
lang gediend en worden later in stand gehouden om de identiteit van een 
bepaalde groep te benadrukken en te legitimeren. Nu lijkt traditie deze 
legitimerende functie verloren te hebben, maar ze biedt hoe dan ook nog 
altijd een schat aan informatie en ideeën over God, mens en wereld9. 

Tegenwoordig zijn de interpretatie van de traditie en een gezamenlijke 
omgang ermee, zelf elementen van het traditieproces. Het hoort nu een-
maal bij traditievorming om naar een consensus en canon te zoeken. En 
het hoort bij het karakter van een canon dat die niet steeds zo maar op de 
helling gezet kan worden. Daarom heeft het woord ‘traditie’ de negatieve 
bijklank gekregen van ‘ouderwets’ en ‘achterhaald’. Het is waar, een tra-
ditie draagt een verleden met zich mee en reageert niet zelden traag op 
actuele ontwikkelingen. Het verleden wordt nooit helemaal of zomaar 
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losgelaten. Integendeel, mensen zetten zich er voor in het verleden te be-
grijpen en het goede ervan te behouden en te actualiseren.  
 
Hoe en waar zoeken mensen vandaag de dag naar waarden en waarheid 
nu tradities hun invloed verloren hebben, dat is mijn volgende vraag. 
Mensen hebben tegenwoordig een oneindig aantal mogelijkheden om 
nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe kennis en informatie te verzame-
len. Dankzij transport en technologie is de wereld klein geworden en bin-
nen handbereik gekomen. Toch doen de meeste mensen nog altijd hun 
ervaringen op in hun lokale context: binnenshuis, op het werk of in de 
straat. In deze tijd van globalisering, het toenemende verband van het po-
litieke, economische en sociale leven van iedereen op deze planeet, wordt 
de roep om betrokken te blijven bij de eigen lokale gemeenschap vaak ge-
hoord.10 Is het nu werkelijk zo dat in de zoektocht naar antwoorden op 
levensvragen een ieder er alleen voor staat of zijn er nog instanties die als 
gids functioneren? Is de rol van tradities daarbij echt gemarginaliseerd of 
zelfs uitgespeeld? Ik sta niet neutraal tegenover deze vragen en stel ze 
vanuit mijn eigen christelijke traditie. Vanuit die positie ben ik nieuws-
gierig naar gemeenschaps- en traditievorming door mensen die niet tot 
mijn traditie, of zelfs helemaal niet tot een andere aanwijsbare traditie be-
horen. Die nieuwsgierigheid bestaat er niet in hun positie dusdanig te be-
grijpen dat ik daarop volgend een offensief zou willen beginnen om ze in 
de christelijke traditie te initiëren.11 Vooralsnog ben ik bereid via anderen 
wat te leren over mijn eigen traditie. Daartoe ga ik te rade bij een heel jon-
ge vorm van gemeenschapsvorming, waarin, wie weet een heel prema-
tuur traditiegevoel ontwikkeld wordt: virtuele ofwel internetgemeen-
schappen. 
 
 
Virtuele gemeenschappen 
 
Er is een nieuwe omgeving waarin mensen elkaar ontmoeten, ervaringen 
delen en informatie uitwisselen: internet. Internet, ook wel cyberspace ge-
noemd, kent vele toepassingen. Het World Wide Web is zo’n toepassing, e-
mail is een ander bekend gebruik ervan. Maar er vindt nog veel meer 
plaats op internet: nieuws- en discussiegroepen, chatgroepen, uitwisse-
ling van documenten, databases en computerprogramma’s en het spelen 
van computerspelletjes.12 Wie nog niet vertrouwd is met internet moet de 
omvang van dit alles niet onderschatten. Meer dan een miljard mensen 
nemen er inmiddels actief aan deel, vooral op het noordelijk halfrond. 
Wie eenmaal enthousiast geworden is vanwege de oneindige mogelijkhe-
den die internet biedt, moet ook weer niet overdrijven. De andere vijf mil-
jard van de wereldbevolking heeft vooralsnog geen toegang tot het net en 
het zal nog heel lang duren voordat iedereen er aan kan deelnemen. Hoe 
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dan ook, de omvang van het internetgebruik is inmiddels zo enorm, dat 
men spreekt over de plaats waar de global community in al haar verschei-
denheid samenkomt. De omvang van deze wereldgemeenschap wordt 
echter maar bepaald door de schier onafzienbare mogelijkheden die de 
wereldwijde infrastructuur van het net biedt. Het is de technologie die het 
mogelijk heeft gemaakt om in principe met iedereen over de hele wereld 
te communiceren. Nu is het nog maar afwachten hoe mensen die moge-
lijkheden gaan benutten; of internet meer is dan een verzamelplaats van 
individuen of dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een of andere sa-
menhang die verder gaat dan de infrastructurele en die ons enig houvast 
biedt in wat anders een informatiejungle zou zijn.13

 Voor velen is internet het toppunt van de geïndividualiseerde samen-
leving. Het bestaat uit individuen die alleen achter hun scherm contact 
maken met de rest van de wereld en niet meer buiten de deur hoeven om 
contact te maken met anderen. Je hoeft noch je identiteit, noch je naam of 
woonplaats prijs te geven. Sterker nog, op het net kun je zijn wie je wilt, je 
kunt van dag tot dag, van uur tot uur, je identiteit veranderen, verzinnen, 
overnemen van iemand anders. Wie zich zo ‘onzichtbaar’ beweegt onder 
andere virtuele identiteiten wordt nooit echt gezien of gekend. Je kunt 
van de een op de andere dag verdwijnen, en het is maar de vraag of ie-
mand je zal missen. Journalist Francisco van Jole in de Volkskrant: 
 

Elke gemeenschap op internet is een eeuwigdurend feest waar geen controle 
bestaat over wie er komen en gaan. Er zijn voortdurend mensen die straffeloos 
je drank opdrinken, in de plantenbakken pissen en weer vertrekken. Gemeen-
schapszin bestaat virtueel niet.14

 
Het langlopende onderzoek van Norman Nie en Lutz Erbring van Stan-
ford University lijkt enerzijds dit pessimisme te onderschrijven. Mensen 
blijken steeds meer uren op het net door te brengen, naarmate ze ver-
trouwder ermee zijn. Dat heeft natuurlijk effect op hun sociale leven. Een 
kwart van deze mensen besteedt minder tijd aan vrienden en familie en 
activiteiten buitenshuis, werkt meer thuis, kijkt minder televisie en leest 
minder kranten.15 Ondertussen doen deze mensen via internet wel veel 
contacten op. Het netwerk van bekenden breidt zich enorm uit. Participa-
tie aan netgemeenschappen heeft weliswaar enig effect op het gangbare 
sociale leven, maar de consequenties zijn (nog) niet zorgwekkend. Men-
sen besteden meer tijd dan voorheen met anderen in een virtuele ruimte 
en daarom vanzelfsprekend minder tijd in de gangbare - ik zou haast 
zeggen: traditionele - sociale omgeving van familie, vrienden en ken-
nissen. Wie zich ‘afzondert’ achter het computerscherm en zich daardoor 
gedeeltelijk terugtrekt uit het sociale leven dat zich afspeelt op straat, in 
de winkels, kroegen, op het werk en bij vrienden en familie thuis, krijgt 
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daarvoor iets terug, namelijk de deelname aan virtuele gemeenschappen, 
waarvan de mogelijkheden onafzienbaar zijn. 
 
Of internet nu beschouwd wordt als het toppunt van individualisme of 
als ultieme mogelijkheid om sociale verbanden te leggen, veel mensen de-
len hun ideeën en ervaringen met elkaar op internet en ontmoeten elkaar 
op regelmatige basis in deze virtuele ruimte. Deelname aan internet be-
gint echter altijd bij het individu, dat eveneens kan beslissen om er wan-
neer dan ook weer mee op te houden. De archetypische internetgemeen-
schap WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link) vraagt haar deelnemers een bio-
grafie te schrijven die voor andere deelnemers opvraagbaar is. Bijna alle 
internetgebruikers hebben een e-mail-adres. Individuen zijn herkenbaar 
op grond van hun al dan niet verzonnen naam en levensbeschrijving. 
Onderdelen daarvan zijn vaak niet zelfgekozen, omdat de internetprovider 
herkenbaar is in het adres, of het instituut waar men werkt. In levensbe-
schrijvingen is men verplicht om woonplaats of andere feiten uit het reële 
leven op te geven. Een andere vorm van internetherkenbaarheid van het 
individu is de stijl, waarmee iemand communiceert op het net. 
 Marianne van den Boomen is webredacteur van De Groene Amster-
dammer en noemt zichzelf ‘Internet-antropoloog’. In haar boek Leven op het 
net, verdedigt zij de stelling dat internet veel meer is dan een verzamel-
plaats van individuen, of slechts eenzame en depressieve mensen. Op 
zoek naar samenhang en gemeenschap, vindt zij een rijke schakering aan 
collectieve initiatieven, samenwerkingsverbanden en mensen gegroe-
peerd rondom een thema, een gedeelde interesse of gezamenlijk belang. 
Dit sterkt haar overtuiging dat transcendentale betekenis en culturele sa-
menhang in de dagelijkse praktijken van gewone mensen ontstaan en niet 
alleen in handen van centrale autoriteiten.16 Zij onderscheidt twee ver-
schillende typen gemeenschappen op het net: geobiografische gemeen-
schappen en cyberbiografische gemeenschappen, die zij als ‘digitale derde 
plaats’ - naast thuis en werk - beschrijft. 
 Geobiografische gemeenschappen zijn groeperingen die al bestonden 
voor internet er was. Zo zijn er bijvoorbeeld veel chatrooms gebaseerd op 
geografische identiteit, mensen die in dezelfde stad of staat wonen. De 
grootste netgemeenschappen zijn echter gebaseerd op biologische en bio-
grafische identiteiten: vrouwen, homo’s, zwarten, motorrijders, doven, 
enzovoorts. De verwachting is dat met name vrouwengemeenschappen 
op het net in de nabije toekomst in de meerderheid zullen zijn. Het is niet 
zo vreemd dat als virtuele gemeenschappen ontstaan, ze in eerste instan-
tie gebaseerd zijn op een bestaande geografische of biografische situatie. 
Dat is immers nog altijd de eerste plaats waar mensen ervaringen opdoen 
die ze vervolgens willen delen met anderen. Het is bovendien opvallend 
dat er een tendens is elkaar, na enige tijd digitaal gecommuniceerd te 
hebben, te ontmoeten. Er is een duidelijke behoefte om elkaar uiteindelijk 
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ook werkelijk, lijfelijk te zien en te spreken. Van den Boomen ziet een pa-
radoxaal effect van internet op geobiografische gemeenschappen. Aan de 
ene kant is er een mogelijkheid om mensen die anders nooit met elkaar in 
aanraking zouden komen te verbinden, zodat er sprake is van een ver-
sterkend effect op bepaalde gemeenschappelijke identiteitskenmerken. 
Aan de andere kant brengt internet ook een zekere fragmentatie met zich 
mee, omdat er combinaties mogelijk worden die in het sociale leven 
voorheen moeilijk tot uitdrukking waren te brengen. Zij noemt als voor-
beelden: katholieke transseksuelen, vrouwelijke beursspeculanten, homo-
motorrijders, New Age biologen, enzovoorts.17

 Cyberbiografische gemeenschappen zijn gegroepeerd rondom een the-
ma, interesse of geschiedenis die hun oorsprong hebben op het net zelf. 
Deze gemeenschappen zouden zonder het net nooit bestaan hebben en 
kunnen ook niet zonder de digitale communicatie van het net bestaan. Zo 
is er een sterk groeiende open source-beweging die een vrije uitwisseling 
van computercodes- en programma’s voorstaat. Dit is vergelijkbaar met 
de idealen van de grass roots-bewegingen, die met hun protest- en boy-
cotacties de bestaande politieke en economische macht aan de kaak stel-
len en op een pragmatische en idealistische wijze proberen te breken. De 
open source-beweging doet dit op het net, door een fundamentele discus-
sie te voeren over auteursrecht en censuur. Een en ander is ‘vastgelegd’ in 
bijvoorbeeld de General Public Licence, gebaseerd op wat genoemd wordt 
copyleft, en niet copyright.18 Het collectieve eigendom van de computerco-
de die ten grondslag ligt aan computerprogramma’s, wordt hierin gere-
geld, zoals bijvoorbeeld de verplichting om elke verandering en verbete-
ring die mensen aanbrengen in de code, ook weer publiek toegankelijk te 
maken. Deze licentie is een vroeg voorbeeld van de regulering van web-
gedrag, een netcodex die niet zozeer uit consensus is voortgekomen, maar 
een revolutionair voorstel biedt om deze door de technologie gecreëerde 
vrijplaats ook daadwerkelijk vrij van bezit en autoriteit te houden. Dit is 
een ontwikkeling op internet die voor bestaande tradities van cruciaal be-
lang zijn, omdat ze de rol van autoriteiten aan de kaak stellen. Een ander 
goed voorbeeld van een cyberbiografische gemeenschap is de zogenaam-
de Mud (Multi User Domain). Muds zijn virtuele ruimtes, waarin men sa-
men tekstueel en tegenwoordig ook grafisch een ruimte met objecten, een 
verhaal, een geschiedenis kan creëren. Het verschil met nieuwsgroepen 
en chatrooms is dat er behalve de mogelijkheid tot dialoog ook een besef 
ontstaat van een ruimte waarbinnen zich een verhaal afspeelt en waaraan 
iedereen kan deelnemen. Een goed voorbeeld van een gemeenschap die 
zonder de infrastructuur van het net nooit had bestaan.19

 
Internet is verre van antisociaal. Naast het uitwisselen van informatie, is 
er sprake van een groeiend aantal gemeenschappen, waarin interesses en 
ervaringen gedeeld worden, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, 
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waar kunst en literatuur (gezamenlijk) tot stand komen. Natuurlijk, de 
virtuele gemeenschap begint bij iemand thuis, achter het scherm, indi-
vidueel. De vraag is hoe sterk hier het verband tussen individu en ge-
meenschap is. Hoe arbitrair zijn deze nieuwe gemeenschappen? De sa-
menhang lijkt immers nergens anders uit te bestaan dan uit actieve en 
momentane participatie. Er is geen bindende tekst, geen canon, geen au-
toriteit. De geschiedenis van internet is nog jong. Daarom zijn er nog 
maar weinig ‘internettradities’. Verbanden ontstaan en verdwijnen weer. 
Wellicht is het niet meer dan een nieuw voertuig voor bestaande tradities. 
De vertegenwoordigers van de verschillende religies zijn bepaald niet het 
minst actief op het net. Maar of het een goed medium en een goede voe-
dingsbodem zal blijken voor het ontstaan van nieuwe en de instand-
houding van bestaande tradities is nog maar de vraag. Hoe dan ook, de 
verschillende bewegingen op deze jonge en vrije ontmoetingsplaats zou-
den wel eens inzicht kunnen verschaffen in het functioneren en falen van 
bestaande gemeenschappen en de wijze waarop deze hun traditie, hun 
verhalen, geschiedenis en gebruiken, doorgeven en in stand proberen te 
houden. 
 
 
Virtuele traditievorming 
 
Internet is natuurlijk bij uitstek de plaats waar alles kan en waar niemand 
restricties wordt opgelegd. Iedereen is gelijk, iedereen mag experimente-
ren, initiatieven ontwikkelen, zich in meer of mindere mate tonen aan an-
deren, meer of minder betrokken zijn bij wat anderen doen op het net, en-
zovoorts. Er is geen gecentraliseerd machtscentrum. Internet lijkt zo wel 
de virtuele belichaming van de postmoderne overwinning op elke ideolo-
gie en elke reële machtsfactor. Tja, was het maar waar. Zoals Hans Ach-
terhuis al schreef:  
 

Helaas blijken we naar de hemel van internet ook andere menselijke verschijn-
selen mee te nemen. Fraude, diefstal, seksuele en andere gewelddadigheden, 
ze blijven ons herinneren aan de aardse beperkingen die ons in de hemel van 
internet eeuwig blijven vergezellen.20

 
Geen hemel in cyberspace en dus zijn er, net als in het werkelijke samen-
leven, ook in het virtuele leven gedragsregels nodig.21 Die zijn er volop. 
Maar internet heeft zijn eigen ideologie en dat is de ideologie van een be-
paald soort vrijheid die ervoor zorg draagt dat geen van deze regels geca-
noniseerd wordt. Van consensus is nauwelijks sprake, omdat er geen cen-
traal forum is. Er is bijvoorbeeld nog geen universele verklaring van in-
ternetgedrag. 
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 Er worden wel pogingen gedaan om het gedrag van internet-
gebruikers vast te leggen of hun interesses te sturen en te focussen. Een 
bekend voorbeeld zijn de netiquette, speciale gedragsregels voor gebrui-
kers van internet. Wie dit woord echter in een zoekmachine intypt, zal 
merken dat er duizenden versies zijn. Sommige zijn heel algemeen en 
gelden voor alle gebruikers, zoals de regel: Denk eraan dat je op internet 
te maken hebt met echte mensen en niet met machines en abstracte con-
cepten. Andere zijn weer heel specifiek en gelden vaak alleen maar voor 
een bepaalde gemeenschap. Als nu iemand zich niet houdt aan deze re-
gels voor internetgedrag, dan zijn er wel mogelijkheden om iemand af te 
straffen, gewoonweg door iemand op de vingers te tikken en te vragen of 
diegene zich wil gedragen. Er zijn echter ook drastischer mogelijkheden, 
door bijvoorbeeld iemand de toegang tot een chatroom of discussiegroep 
te ontzeggen. Zo iemand kan onder een andere naam natuurlijk gewoon 
weer terugkeren, maar verraadt zich dan vaak weer door dezelfde stijl 
van communicatie. 

Een andere vorm van canonisering op het net zijn de zogenaamde 
FAQs (Frequently Asked Questions). Hierin wordt op een geordende en 
overzichtelijke wijze antwoord gegeven op de meest voorkomende vra-
gen over programma’s, internetfenomenen, begrippen, gemeenschappen, 
enzovoorts. FAQs zijn gemeenschappelijke documenten, gebaseerd op 
vragen die oprijzen uit de praktijk van internet- of softwaregebruik en op 
die manier uitstekende richtlijnen vormen. Nog een voorbeeld van po-
gingen tot traditievorming op het net zijn de internetmanifesten. Internet 
was vanaf het moment dat het toegankelijk werd voor het publiek een 
vrijplaats voor politiek-culturele statements.22 Zo zijn er veel persoonlijke 
manifesten, maar veel komen tot stand na jarenlange discussie op het net, 
zoals die van de Technorealisten, bestaande uit acht principes (bijvoor-
beeld, 2: “Internet is revolutionair, maar niet utopisch.”) die tot stand zijn 
gekomen na een breed maatschappelijk debat over internettoegang voor 
Amerikaanse schoolkinderen.23

 
Het traditieprobleem bij uitstek, wie bepaalt welke informatie aan vol-
gende generaties wordt doorgegeven, is inmiddels ook tot internet door-
gedrongen. Hoewel internet vooralsnog een vrijplaats is voor individuen, 
zijn er ook krachten aan het werk die deze individuele vrijheid beknot-
ten.24 Zo heeft de economie bezit genomen van een deel van internet. En 
langzaamaan begint men nu te beseffen dat internet gestuurd wordt door 
een elite, die de technologische kennis in huis heeft. Daarmee is ook inter-
net een instrument geworden om het eigenbelang na te streven, en een 
ieder die de steeds complexer wordende technologische ontwikkelingen 
niet kan bijbenen, is overgeleverd aan diegenen die tijd en geld in techno-
logische expertise kunnen investeren. Er zijn dus op dit moment twee 
aandachtspunten als het gaat om de verhouding van individu en gemeen-
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schap op internet. Aan de ene kant wordt de ongebreidelde vrijheid op 
het net bevraagd en wordt de roep om regulering steeds groter. Aan de 
andere kant kan geconstateerd worden dat er al sprake is van regulering, 
maar dat die in handen is van een techno-elite die niet zelden in eigen be-
lang handelt en niet altijd zorg draagt voor een open en wereldwijde vrije 
toegang voor individuen en gemeenschappen om nieuwe mogelijkheden 
en nieuwe vormen van communicatie te onderzoeken en uit te proberen. 
Dat maakt de roep om een cyberethos alleen maar groter, maar dan om 
een ethos dat in de handen van een regulerende of zelfs bewakende in-
stantie zelf ook gecontroleerd kan worden en open staat voor discussie en 
verandering. Een ethos dat niemands particuliere belang dient, maar de 
vrijheid van allen garandeert en zich ten dienste stelt van een gemeen-
schappelijke en niet toe te eigenen ruimte.  
 
 
De eeuwige traditie 
 
Het is vooralsnog onmogelijk om op internet een consensus te vormen 
over gedragingen in cyberspace, laat staan om een zekere canon te vor-
men die door iedereen geëerbiedigd wordt. Geen traditievorming op het 
net dus. Of toch? Naast consensus, canon en autoriteit is er een ander as-
pect van tradities dat nog wel eens vergeten wordt: het medium zelf 
wordt onderdeel van de boodschap. Is de kerk wel eens beschouwd als 
een voorafschaduwing van het hemelse Jeruzalem, in het geval van inter-
net wordt het wereldwijde netwerk zelf als heilige, ongrijpbare instantie 
gezien of als de sacrale ruimte, waarin kosmische krachten aan het werk 
zijn. Internet wordt net als door sommigen de kerk, beschouwd als een 
samenlevingsvorm die zich van het saaie, alledaagse, beperkte en soms 
zelfs als vijandig ervaren leven afzondert.25 Niet zelden is daarom ge-
tracht internet te bekleden met heiligheid, juist vanwege de omvat-
tendheid en het bereik van internet en de vele nieuwe perspectieven dat 
het biedt op ons (samen)leven.26

 
Twintig procent van de wereldbevolking verbruikt tachtig procent van de be-
schikbare grondstoffen. Slechts een kwart heeft een acceptabele levensstan-
daard, driekwart niet. Hoe kun je zulke kloven ooit overbruggen? Terwijl poli-
tici worstelen met de erfenis van onze voorouders, ontstaat uit het digitale 
landschap een nieuwe generatie die met veel van de oude vooroordelen heeft 
afgerekend. Deze kinderen zijn voor vriendschap, samenwerking, spel en sa-
menkomsten niet langer beperkt tot hun directe geografische omgeving. De 
digitale technologie kan fungeren als een natuurlijke kracht die mensen tot een 
grotere wereldharmonie aanzet.27
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Dit, nog tamelijk bescheiden citaat spreekt al over internet als een natuur-
lijke kracht die de wereldharmonie zou kunnen bewerkstelligen. Internet 
lijkt dan ook een medium te zijn, waarin de sociale gelijkheid van de ge-
bruikers gewaarborgd wordt. Cyberspace is het land van de belofte. Ein-
delijk is er ruimte voor gemeenschappen die de tirannie van afstanden 
overstijgen, die vrij zijn van de onderscheiden van ras, huidskleur en ge-
slacht. Echter, die gelijkheid is niet zo universeel als ze wel lijkt. Margaret 
Wertheim vergelijkt het nieuwe gelijkheidsideaal van internet met dat 
van de zeventiende-eeuwse koffiehuizen.28 Ook toen wilde men door de 
ontmoeting van verschillende sociale klassen een democratisch en uto-
pisch experiment uitvoeren. Maar al snel kwam er tegenwerking van bin-
nen en van buiten, van mensen die bezwaren tegen deze klassenver-
menging hadden en er een bedreiging van de samenleving in zagen. Men 
dacht dat het de autoriteit van het bestaande gezag zou aantasten en dat 
een ver doorgevoerde gelijkheid van allen de exclusiviteit van bepaalde 
elitaire subculturen teniet zou doen. Die angst leeft ook in cyberspace. De 
eerste internetgemeenschap WELL kent inmiddels geen vrije toegang 
meer, maar een ballotage en een beperking van het aantal deelnemers. 
Een ander voorbeeld dat Wertheim aanhaalt, is de gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen die nu op internet tot voltooiing lijkt te zijn geko-
men. In die zeventiende eeuwse koffiehuizen werden nog geen vrouwen 
toegelaten. Internet wordt op dit moment meer door vrouwen dan door 
mannen gebruikt. Mannen en vrouwen kunnen ervoor kiezen hun ge-
slacht niet prijs te geven of zelfs virtueel te veranderen. Er wordt op dit 
moment niet voor niets veel onderzoek gedaan naar gender-specifieke 
communicatie.29 Helaas komt het echter ook op het net nog voor dat er 
sprake is van seksuele intimidatie.30

 
Voor tradities geldt het adagium van Marshall McLuhan: “The medium is 
the message”.31 Verhalen, gebruiken en regels worden dienen vaak niet 
alleen als medium, maar zijn zelf onderdeel van de goede boodschap ge-
worden. Zo wordt in de christelijke traditie, maar eigenlijk in alle schrift-
tradities, de schrift zelf bekleedt met heiligheid. In sommige kerkelijke 
tradities gaan mensen staan als het evangelieverhaal in de kerk wordt 
voorgelezen. Met een sacramentele handeling zoals de doop, wordt ie-
mand binnengehaald en ontvangen in de traditie, waarmee tegelijkertijd 
de persoonlijke identiteit verandert. In sommige kerkelijke tradities wor-
den zelfs kerk, ambt en leer beschouwd als manifestaties waarin Gods 
zelfopenbaring kan plaatsvinden. Maar als alleen het medium de bood-
schap is, kan er dan nog sprake zijn van een open traditie, een traditie die 
door mensen veranderd kan worden om aansluiting te vinden bij de hui-
dige socioculturele context? Is het medium niet ook een doorgeefluik van 
iets anders dat niet tot het medium zelf herleid kan worden? 
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 Naast visioenen van wereldharmonie en totale gelijkwaardigheid van 
allen, is cyberspace het doelwit van apocalyptische projecties geworden, 
niet in de laatste plaats vanwege de immateriële omvattendheid ervan. 
De kwaliteiten van het net: de alomvattendheid, het allesdoordringende, 
het overal-aanwezige, het niet-lichamelijke, voor sommigen zelfs het 
eeuwige, maken het tot object van allerlei kosmische en religieuze bespie-
gelingen.32 Het eerste internet, ARPA-Net, is dan ook door het Pentagon 
ontwikkeld om na een nucleaire oorlog te overleven en te communiceren. 
Na dit leven is er dus nog altijd internet. Of sterker nog, we nemen al deel 
aan deze ‘eeuwigheid’ door er bijvoorbeeld informatie op achter te laten, 
die als flessenpost eeuwig digitaal ronddobbert. Ook bidprentjes zweven 
rond in cyberspace. Er zijn al mensen die voor hun dood een digitaal tes-
tament op het net achterlaten dat, als de internetprovider het toestaat, als 
een eeuwig bewijs van hun bestaan ergens oproepbaar is. Dat kan natuur-
lijk ook met beeld en geluid. Cyberspace wordt zo langzamerhand een 
digitale en multimediale versie van het hemelrijk. 

De cyberhemel wordt door de internet-utopisten overigens niet zelden 
voorgesteld als een perfecte lichaamloze staat. Het verheerlijkte lichaam 
kan blijkbaar niet anders meer beschouwd worden dan als een pure geest 
los van het lichaam. Dat is een idee die niet alleen op internet, maar ook 
in de nanotechnologie geopperd wordt. Hans Moravec is een van de be-
roemde profeten die komst van een lichaamloze geest voorspelt, die in 
een chip ingelezen kan worden om zo eeuwig voort te leven. Het geloof 
in de nieuwe technologie wordt daarom ook vaak toegejuicht door New 
Age-bewegingen. Zo is de geestelijke opstanding voor velen blijkbaar be-
ter voorstelbaar dan de lichamelijke. De cybertranscendente visioenen 
worden meestal gevoed door de wil om de aardse beslommeringen te 
ontstijgen en de lichamelijke beperkingen te overwinnen. En de internet-
technologie die allen met alles verbindt, is hét middel tot verlossing. Het 
roept vragen op omtrent de relatie tussen het werkelijke en het digitale 
leven, of er toch niet altijd enig verband tussen deze twee werkelijkheden 
zal blijven bestaan of dat het mogelijk is om in volstrekt gescheiden we-
relden te leven. Het stelt, tot slot, ook de vraag naar aanwezigheid. Moet 
aanwezigheid niet geïnspireerd en gevoed worden door lichamelijke en 
zintuiglijke ervaringen? Het is nog maar de vraag in hoeverre internet te-
gemoet kan komen aan dit essentiële aspect van aanwezigheid. 
 
 
Een blik op de toekomst 
 
Wie vanuit de christelijke traditie reflecteert op de christelijke traditie doet 
dat niet in de laatste plaats met een blik op de toekomst. Christenen hoe-
ven immers niet de weg terug naar Eden te vinden, maar bevinden zich 
op weg naar het hemelse Jeruzalem. Althans, dat is de gemeenschap-
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pelijke heilsverwachting die haar uitdrukking vindt in de participatie aan 
de naleving van gemeenschappelijke waarden en de verwerkelijking van 
gedeelde idealen. Zo is de christelijke traditie een voortgaande geschie-
denis van menselijk samenleven, waarin gelovigen steeds het koninkrijk 
Gods weerspiegeld hebben gezien. Er hebben zich ideeën en idealen 
rondom en op internet verzameld die hetzelfde patroon van hoop en ver-
wachting vertonen. Verschillende nieuwe tradities vormen zich op inter-
net: sommige proberen op grond van ethische principes enige lijn en or-
dening aan te brengen in de veelheid aan informatie en communicatie. 
Anderen presenteren een nieuw perspectief, een venster op de wereld 
voor allen toegankelijk. Weer anderen hebben een hemel op aarde, een 
utopie voor ogen, waarin harmonie en rechtvaardigheid hand in hand 
gaan met technologische vooruitgang. 

Voor wie de blik zo hoopvol op de toekomst richt, geldt echter nog al-
tijd dat het verdere verloop van de geschiedenis niet te voorspellen is en 
daarom moet men ook niet te hard van stapel lopen. Zelfs zij die beweren 
dat de idee van een hemel op aarde zinloos is, als niet iets van die hemel 
op aarde reeds zichtbaar en tastbaar gemaakt kan worden, mogen ande-
ren de toegang tot die vermeende hemel niet ontzeggen en niet vergeten 
dat het voor veel anderen nog lang niet zover is. Net zoals zij die in de 
christelijke traditie een voorafschaduwing van Gods koninkrijk willen 
zien, ook rekenschap moeten en willen afleggen van de teleurstellingen 
en de tegenspraken in de geschiedenis van het christendom, als ook van 
het gedane onrecht en de onzaligheid van haar roergangers en represen-
tanten. Wie traditie zegt, zegt continuïteit, en dat is soms zwaar werk, 
omdat continueren meestal niet alleen conserveren betekent. 
 Wat de recente traditievorming op internet laat zien, is dat deze nieu-
we tradities allereerst afhangen van de vrije instemming en het initiatief 
van individuen om er aan deel te blijven nemen of te gaan deelnemen, 
zoals ook de toetreding tot het geloof in de oude kerk afhing van de per-
soonlijke instemming. De wijze waarop die vrije instemming uiteindelijk 
gestalte krijgt - als een mogelijkheid onder andere mogelijkheden om tot 
bepaalde gemeenschappen te behoren - is wat traditie uiteindelijk conti-
nuïteit verschaft. De toenemende individualisering, waarvan internet een 
duidelijke manifestatie is, hoeft gemeenschaps- en traditievorming niet in 
de weg te staan. In dat traditieproces kunnen mensen elkaar juist corri-
geren en al doende ethische maatstaven hanteren en bewaken. Het kan 
echter toch niet zo zijn dat alleen bewaking en correctie borg staan voor 
een zekere continuïteit. De open source-beweging is een goed voorbeeld 
hiervan. Een ieder die deelneemt aan deze beweging kan de code van 
softwareprogramma’s downloaden van het net, maar heeft de verplichting 
om de gewijzigde code daarna weer vrij beschikbaar te maken op het net. 
Echter, ook de gebezigde ethische maatstaven of verlichtingen alleen 
vormen niet de traditie, want dezelfde maatstaven zijn soms terug te vin-
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den binnen andere tradities. Is het dan de inhoud van de gedeelde infor-
matie, zijn het de idealen, de hemelse visioenen waar de traditie zelf niet 
zelden als de voorafschaduwing van wordt beschouwd, die de traditie 
doet voortgaan in de tijd? Maakt de inhoud van de traditie de kern van 
die betreffende traditie uit? Gemeenschapsvorming op internet toont aan 
dat tradities tot geen van deze elementen gereduceerd mogen worden, 
maar een samenstel zijn van respect, consensus, autoriteit en inhoud. 
 
Cyberspace is een netwerk van verantwoordelijkheid en zorg, waar loyaal 
informatie en programmacodes uitgewisseld worden (a tradition of caring 
and sharing), hoewel ook het eigenbelang er hoogtij viert. Het is een net-
werk waar de aangename aardse verlangens en lusten hun plaats vinden, 
maar waarvan ook de duistere kanten nauwelijks te stoppen zijn. Internet 
biedt daarnaast ruimte voor visioenen van een betere wereld en kosmi-
sche vergezichten van hemelse allure. Er zijn profeten die beweren dat in-
ternet zelf een nieuwe hemel op aarde zal worden. Of het valse profeten 
zijn, bepalen alleen die mensen die zich betrokken voelen bij wat er ge-
zamenlijk gedeeld en ontwikkeld wordt en die actief deelnemen aan de 
wijze waarop dit gebeurt. Zo staat internet open voor oude en (de vor-
ming van) nieuwe tradities. De nieuwe tradities breken de oude open. De 
oude tradities kunnen de nieuwe nog heel wat leren. 
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