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Voorwoord

In dit boek worden de kansen onderzocht van een flexibel omgaan met de eigen religie en levensbeschouwing in een wezenlijk
multireligieuze context. Het boek Buigzame gelovigen maakt deel
uit van het grotere inter- en multireligieuze webproject Reliflex
(reliflex.nl), dat in 2007 onder verantwoordelijkheid stond van
het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
(www.dsts.nl) en de Stichting Zinweb (zinweb.nl). In de aanloop
naar het boek heeft een multidisciplinaire groep gastonderzoekers gesprekken gevoerd over kansen en grenzen van religieuze
flexibiliteit. Sommigen van de auteurs die aan dit boek hebben
meegewerkt, hebben op reliflex.nl korte reflecties geschreven.
Dit boek vormt tevens de afsluiting van het onderzoeksproject
De transformatie van religieuze identiteit. Culturele en religieuze
verscheidenheid als uitdaging aan de christelijke theologie, dat het
Dominicaans Studiecentrum van 2004 tot 2008 heeft uitgevoerd.
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van deze bundel: het Sormanifonds, de Stichting Dr. Burghardt
van den Bergh en de Haëlla Stichting voor hun financiële en Connie Boelee en Maria Farag voor hun praktische ondersteuning.
Voorjaar 2008,
de redactie
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Inleiding

Religie is terug op de agenda, zegt men. Je hoeft de kranten maar
op te slaan om deze stelling bevestigd te zien. Het nieuws wordt
vooral bepaald door de zwarte kant van de religie. Terroristen blazen zichzelf en omstanders op, met onder de ene arm de Koran en
onder de andere een lading springstoffen. Amerikaanse priesters
bekennen publiekelijk schuld over seksueel misbruik van kinderen. Sekteleden volgen hun charismatische leider in de dood naar
het ware leven op Sirius. Op de advertentiepagina’s kom je religie
daarentegen in haar witte gewaad tegen: cursussen meditatie en
spiritualiteit, pelgrimages naar heilige plaatsen in Azië, smaakvolle publicaties over de kracht van de ziel en de goden in ieder mens.
Terug van weggeweest verschijnt de religie als de poppetjes in
een weerhuisje. Nu eens in ’t zwart, dan weer in ’t wit. De zwarte
religie is geboren uit frustratie, angst of monomaan plichtsbesef.
Bijvoorbeeld het ‘fundamentalisme’, dat de enig juiste toegangspoort claimt te hebben tot de oerbronnen van het geloof. Zo ook
de religie van hypocrisie, ‘brainwashing’, manipulatie, propaganda, racisme, dogmatisme en seksisme. Zwarte religie is traditioneel, dient macht en geweld, uitsluiting en dominantie. De witte
religie is voor het zoekende spirituele individu. Ze heeft een pact
gesloten met de psychologie van de zelfkennis en handelt in zelfbeleving, spirituele groei, ‘wellness’ en genieting. Vrijelijk grabbelt
ze nu eens in de ton van het traditionele christendom, dan weer in
die van jodendom, islam, boeddhisme of tantrisme.
Het religieus traditionalisme heeft een slechte pers. ‘Spiritualiteit’
wordt doorgaans positief ontvangen. Hoelang houdt het publiek
deze dubbele blik vol? Er is een nieuwe religieuze houding in opkomst die verder gaat dan het traditionalistische ‘terug naar af’ of
het spiritualistische ‘maak een nieuwe start’. In dit boek onderzoeken we die nieuwe houding onder de titel ‘religieuze flexibiliteit’. Daarmee bedoelen we het fenomeen dat mensen en groepen
8
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hun religieuze identiteit construeren in voortdurende wisselwerking met hun culturele en spirituele context. Ze zoeken daarbij
naar actuele maar ook naar historische bronnen. Steeds meer zoekers en gelovigen weigeren het religieuze kind met het badwater
van instituut, dogma en geweld weg te gooien. Voor hen is religie
te serieus om als er als hebbedingetje mee te spelen en tegelijk te
voorlopig om haar belangrijker te laten zijn dan het leven zelf. Ze
hechten geloof aan de religie, als bron voor medemenselijkheid en
als bron voor het goede leven. Ze zien de multireligieuze samenleving niet als bedreiging maar als verrijking. Ze zijn niet bang voor
veranderen, maar weigeren met alle winden mee te waaien. Het
zijn de ‘religieus flexibelen’, mensen van het midden, mensen in
balans die een koers proberen te varen op hun tocht naar een bijgestelde religieuze identiteit.
Religieuze flexibiliteit gaat over werkelijkheid en wenselijkheid.
Over de werkelijkheid van de dynamiek van de religies en over de
wenselijkheid dat gelovigen zich deze dynamiek bewust worden
en toe-eigenen. Religieuze flexibiliteit gaat ook over werkbaarheid, dat wil zeggen over kansen en grenzen. Hoe waarschijnlijk is
het dat gelovigen hun ‘flexibiliteit’ gaan cultiveren? In welke richting zal dat gebeuren? Te ver oprekken maakt de contouren van de
religies vaag, maar hoe bepaal je het teveel aan religieuze flexibiliteit? Te weinig flexibiliteit kan leiden tot verstarring van een religieuze traditie, maar waar ligt hier de kritische grens?
Religie wordt in dit boek beschouwd als een breed sociaal en cultureel verschijnsel. Daarom hebben we gekozen voor een multidisciplinaire benadering. Theologen, filosofen, sociale en menswetenschappers, literatuurwetenschappers en mensen uit de
religieuze praktijk in het veld leveren bijdragen. Zo’n benadering
heeft tekortkomingen. De verschillende auteurs spreken hun
eigen taal en hebben preoccupaties die karakteristiek zijn voor
hun specifieke vakgebied. Dat levert een bont palet aan vragen
en thema’s op. Het is aan de lezer om zich met de kleuren van het
palet een eigen voorstelling te maken van religieuze flexibiliteit.
Deze inleiding wil daarbij helpen. Eerst schetsen we de actuele
horizon waarbinnen de thematiek van religieuze flexibiliteit opduikt. De wereldomspannende transformaties van samenleving
en cultuur beïnvloeden de religieuze werkelijkheid: flexibiliteit
is een niet te ontkennen religieus verschijnsel. Levende religie is
9
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flexibele religie, zo luidt onze these. Tegen die achtergrond formuleren we vervolgens twee normatieve stellingen over de wenselijkheid: ‘interreligieuze competentie vraagt om religieuze flexibiliteit’, en ‘religieuze flexibiliteit is een deugd van het juiste midden’.
Ten slotte presenteren we de artikelen in deze bundel vanuit het
gezichtspunt van de werkbaarheid: hoe realistisch en realiseerbaar
is religieuze flexibiliteit, wat zijn haar kansen en perspectieven?
De werkelijkheid van religieuze flexibiliteit
We leven in een Herakleitos-samenleving. Van de Griekse wijsgeer Herakleitos (ca 500 v. Chr.) is immers de uitspraak: ‘Alles
stroomt en niets blijft.’ Zoals het water in de rivier, zo sleurt het
leven alles en iedereen mee. In onze maatschappij staat bijna niets
meer vast. Net ben je gewend aan de cd of je moet over op de dvd.
Daarnet was je nog politiek correct bezig met vluchtelingenopvang, nu lijkt het politiek correct om vluchtelingen uit te zetten.
Daarnet vierden we de bevrijding uit het dogmatische harnas van
de zuilenmaatschappij, nu zijn we bezig met het herontdekken
van religieuze en historische wortels en stellen we historische en
religieuze canons op.
De socioloog en filosoof Zygmunt Bauman analyseert onze Herakleitos-samenleving. Volgens hem worden in de consumentenmaatschappij verlangens bevredigd om vervolgens weer te worden
gewekt. De consumptiesamenleving is vloeibaar (‘liquid’), omdat
elke behoeftebevrediging de kiem van frustratie in zich draagt.
Bevrediging is slechts een overgangsfase van belofte naar frustratie, die op haar beurt weer nieuwe behoeften oproept. De dynamiek is eindeloos. Men moet eenvoudig meesurfen, zich overgeven aan de maalstroom van de liberale economie. Nog maar kortgeleden, toen de economie ‘booming’ was en internet werd gezien
als het heilbrengende totaalmedium, predikten velen de kunst
van de affirmatie. Accepteer de vluchtigheid en de onoverzichtelijkheid, dan wordt het vanzelf beter. Sommigen geloofden dat
het oude tijdperk van tegenstellingen zou worden afgelost door de
Aquarius-tijd van beweging en eenheid. Dit geloof werd metafysisch onderbouwd met boeken als De dansende Woelimeesters of
De Tao van fysica. Twee titels die bijna jubelend de ervaring van
het stromen omarmen.
Nu, twee decennia later, lijkt de grondtoon veranderd: ‘Wat
10
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stroomt, dat is alles en wat blijft, dat is het niets.’ Alles lijkt binnen
handbereik, maar op het moment van aanraken is het weg. Als
alles verandert, als verandering alles is, wat blijft er dan nog over?
Dat is het Niets van een existentiële leegte en die geeft aanleiding
tot een zoektocht naar nieuwe, stabiele identiteiten. De oude religieuze tradities staan opnieuw in de belangstelling.
De sociale en culturele bewegingen van de ‘liquid society’ leiden
tot religieuze polarisatie. Na 11 september 2001 zijn de interreligieuze spanningen op wereldschaal toegenomen. Er is bovendien
een verwijdering te constateren tussen spirituele (gevoelsmatige)
en dogmatische (cerebrale) religiositeit. En er ontstaat een verschil
tussen religiositeit voor individueel gebruik en religiositeit die lidmaatschap van een gemeenschap veronderstelt. Het meest in het
oog springende voorbeeld is wel de polarisatie tussen relativisme
en fundamentalisme. Louter formeel beschouwd zijn beide extremen uitingen van het religieuze transformatieproces dat door de
sociaal-culturele veranderingen wordt bewerkt en dat daar tegelijkertijd een antwoord op wil geven. Religies veranderen nu eenmaal onder druk van de omstandigheden. Blijkbaar is religieuze
flexibiliteit een gegeven.
These 1: In alle levende religies is er flexibiliteit in het spel.

Religieuze flexibiliteit is niet iets nieuws. Godsdienstwetenschappers, historici en antropologen hebben voldoende aangetoond dat
religies onderhevig zijn aan culturele invloeden van buitenaf. Ze
zijn soms, ondanks zichzelf, flexibel. Maar ook van binnenuit vertonen de religies flexibiliteit. Prikkelde de apostel Paulus niet tot
spirituele én kritische nieuwsgierigheid met zijn uitspraak ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’? En maakte niet ook
Al-Ghazali (1058-1111), doorgaans gezien als de grondlegger van
de fundamentalistische islam, een rondgang langs alternatieve religieuze stromingen om daarvan te leren? De meest starre orthodoxie is ooit geboren uit flexibiliteit. ‘De Koran is een werk tussen
twee kaften dat niet spreekt; het zijn de mensen die met hem spreken.’ Wie zou verwachten dat deze uitspraak, die de voortgaande
dynamiek van Koraninterpretatie uitdrukt, is opgetekend uit de
mond van Ali, de eerste imam van de sjiitische islam?
Levende religies vertonen flexibiliteit, om de eenvoudige reden
11

buigzame gelovigen

dat leven ‘wisselwerking’ veronderstelt, uitwisseling met de omgeving, verandering en beweging, digestie en transformatie, assimilatie en accommodatie. En dat is niet verwonderlijk. Er zijn
geen gelovigen dan buigzame gelovigen. Het zijn de gelovigen die
de religies levend houden in wisselende omstandigheden. Alleen
dode religies onderhouden geen relatie meer met hun omgeving.
Zeus, Asjera en Freia liggen dood in hun graf.
De wenselijkheid van religieuze flexibiliteit
We vertrekken daarom in dit boek van het standpunt dat religies
altijd al flexibel zijn. Dat lijkt weinig opzienbarend, maar de geschiedenis leert dat gelovigen soms moeite hebben dit te accepteren. Dat is begrijpelijk. Ze zien geloof als houvast en dat geloof
zelf mag niet veranderlijk zijn. Velen delen de nachtmerrie van de
drenkeling die zijn reddingsvlotje ziet wegrotten. De afweerreactie is: dit mag nooit gebeuren. Er zijn niettemin vele manieren om
een schipbreuk te overleven. Juist de verkrampte geloofshouding
zit vol risico’s: sektarisch isolement en zelfuitsluiting, interreligieuze conflicten en wederzijds onbegrip. Het is, denken wij, veel
heilzamer om als drenkeling om je heen te kijken, lotgenoten te
ontdekken die met ander drijvend materiaal overleven. Wie accepteert dat zijn of haar eigen religie voortdurend transformeert,
is in staat de rijkdom van andere tradities te waarderen. Een ‘buigzame gelovige’ heeft ontdekt dat meedoen met dit eeuwenoude
proces geen verraad aan de zaak is, maar juist een bijdrage aan
zijn bloei.
These 2: Interreligieuze competentie vraagt om religieuze flexibiliteit.

Het accepteren van ‘religieuze flexibiliteit’ als feitelijk gegeven kan
interreligieuze kloven helpen overbruggen. Het leidt tot begrip.
Wat de vrijzinnige christen deelt met de fundamentalistische baptist, is immers dat beiden reageren op de veranderende omgeving
en beiden door hun reageren ook veranderen. Beiden beoefenen
een vorm van religieuze flexibiliteit. Ook al lijkt er een fundamenteel verschil. De eerste ziet flexibiliteit als kans en de tweede ziet
deze als bedreiging, of op zijn minst als iets waar hij erg veel vragen bij stelt. Maar is het verschil zo groot? Zeker, te veel meebewe12
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gen kan desoriëntatie en onverschilligheid in de hand werken. En
te weinig meebewegen halsstarrigheid en fanatisme. Maar is werkelijk alleen de liberale gelovige flexibel en de fundamentalist onbuigzaam? Of schuilt er onder het liberale discours van tolerantie
toch ergens een verbeten vasthouden aan het historisch verworvene, i.c. de verlichting, en gaat het de fundamentalist niet juist om
de transformatie, de wedergeboorte en in die zin om ‘flexibiliteit’?
Het is de kunst om de flexibiliteit van de zelfkritiek op te brengen,
of men nu liberaal of fundamentalist is. De interreligieuze dialoog
is namelijk geslaagd als de liberaal zijn heimelijke fundamentalisme heeft blootgelegd en de fundamentalist zijn heimelijke liberalisme. Met andere woorden: zonder religieuze flexibiliteit geen
interreligieuze competentie, geen onderling religieus verstaan in
onze multireligieuze samenleving.
These 3: Religieuze flexibiliteit is een deugd van het juiste midden.

In de huidige ‘liquid society’ zijn aan de term ‘flexibiliteit’ voor
sommigen echter negatieve connotaties verbonden. Wat moet er
al niet flexibel zijn in onze tijd: flexibele werktijden, flexibele relaties, flexibele dienstverlening! Nu moet blijkbaar ook de religie
onder het flexibiliseringsmes. Deze critici zullen ons verwijten
het eigenlijke probleem, het ‘fluïde’, vloeibaar worden van de samenleving, aan te bieden als de oplossing ervan! Een samenleving
heeft volgens hen voor haar cohesie juist baat bij herkenbare en
stabiele levensbeschouwelijke identiteiten. Anderen zullen het
idee van ‘religieuze flexibiliteit’ kritiseren, omdat het in hun ogen
slechts gaat om een beperkte, welvarende en goed opgeleide groep
mensen, voor wie religie geen noodzaak, maar eerder een luxeartikel is. Religieuze inspiraties en zoete gedachten maken het leven
comfortabel. De postmoderne mens is, zo menen zij, narcistisch,
zwelgt in religieuze genieting. Genieting kan bovendien eenzaam
maken en tot isolement leiden. Deze critici moeten we serieus
nemen, wanneer we het concept ‘religieuze flexibiliteit’ toetsen
op zijn emancipatoire karakter. Tegen een slappe opvatting van
‘flexibiliteit’ moeten we ‘flexibiliteit’ met een ruggengraat inbrengen.
Alleen wat stevig is, kan buigzaam zijn. Het harde kan dat niet,
het verbrokkelt. Het vloeibare evenmin, het verwatert. Flexibili13
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teit, buigzaamheid, is iets anders dan ‘meewaaien met alle winden’. Het is niet synoniem aan ‘liquiditeit’, vloeibaarheid. En zo
is ook religie noch een marmeren bouwwerk, noch een waterig
goedje dat je in willekeurig welk glas kunt gieten. Religies hebben
een eigen stevigheid, vaak ontleend aan het eeuwenoude proces
van vallen en opstaan, van herinterpreteren van de eigen tradities.
Miljoenen gelovigen hebben de religie gemaakt tot wat ze nu is en
maken haar tot wat ze morgen zal zijn. Religies zijn open, dynamische systemen. Ze zijn als fruitbomen die hun leven danken aan
een complex proces van groeien, bloeien en snoeien. Ze werpen
vruchten af, laten zich kruisen en enten, dragen korstmossen op
de stam, zijn een woning voor kevers en bijen. Ze buigen mee in
de wind en de smaak van hun vruchten hangt af van de toevallige
bodemgesteldheid.
De inzet van ‘religieuze flexibiliteit’ moet onzes inziens dan
ook zijn: de opbouw van een stevige, dat wil zeggen buigzame religieuze identiteit in wisselwerking met de postmoderne samenleving. Rituelen bieden een voorbeeld van een stevige vorm van
religiositeit die tegelijk meebeweegt met de eb en vloed van de ‘liquid society’. Volgens de godsdienstsocioloog Walter Seyns heeft
het ritueel de functie om continuïteit en stabiliteit te creëren in de
onbestendigheid. Dat geldt niet alleen voor de gevestigde religieuze rituelen, maar ook voor wat Seyns de ‘posttraditionele rituelen’
noemt. Ze ontstaan veelal ad hoc: technoparty’s, stille tochten,
designhuwelijken en bricolagebegrafenissen. Volgens Seyns gehoorzamen deze rituelen niet meer aan het klassieke stappenschema van losmaking uit de groep, verblijf in een overgangsfase en
hernieuwde opneming in de groep. Posttraditionele rituelen zijn
geen ‘rites de passage’ meer, maar zijn ‘rites de marge’ geworden,
rites in een soort tussenruimte waarin alles nog openligt. Ze leiden nergens uit en voeren nergens binnen. Ze plaatsen mensen op
de drempel van het mogelijke. Rites de marges bevestigen de houding van bereidheid tot verandering die kenmerkend is voor een
‘liquid identity’. Tegelijkertijd bieden ze stevigheid in een wereld
waarin alles stroomt en niets blijft.
Religieuze flexibiliteit, wil ze niet vervallen tot pure willekeur,
onverschilligheid en uitputtende wisselvalligheid, dient mensen
te sterken in het vertrouwen dat er lijn kan zitten in de veranderlijkheid. Religieuze flexibiliteit is een balansconcept. Stevigheid in
combinatie met buigzaamheid. Een deugd van het juiste midden.
14
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De werkbaarheid van religieuze flexibiliteit
Iedere auteur die aan dit boek heeft meegewerkt, heeft zich op zijn
of haar eigen manier gebogen over de werkbaarheid van religieuze
flexibiliteit: Wat zijn haar kansen en grenzen in een dynamische
samenleving? Wat kan de bijdrage van een flexibele religiositeit
zijn aan interreligieuze verstandhouding? De betrokken auteurs
verkennen de empirische en normatieve kanten van het verschijnsel religieuze flexibiliteit en proberen van daaruit tot een nadere
begripsbepaling ervan te komen. Het eerste gedeelte – Souplesse
binnen tradities – presenteert visies op de rekbaarheid en het incasseringsvermogen van de drie in Nederland meest vertegenwoordigde wereldreligies. Het tweede gedeelte – Wendbaarheid
en identiteit – behandelt de vraag hoe individuele gelovigen omgaan met het diverse aanbod op de religieuze markt. Meervoudigheid, zo luidt de achterliggende gedachte bij dit gedeelte, roept
flexibiliteit op, waarbij men buiten geijkte kaders naar religieuze
zin speurt en daarbij soms naar nieuwe kaders zoekt. Het laatste
gedeelte – Echo’s van elders – gaat in op de steeds sterker gevoelde
noodzaak om de religie te enten op nieuwe vindplaatsen en urgente vragen van deze tijd. Religie kan elan putten uit onverwachte
bronnen als kunst, politiek en ecologie.
Leo Oosterveen opent het gedeelte Souplesse binnen tradities.
Voor de christelijke religie acht hij religieuze flexibiliteit zowel
een feitelijk gegeven als een blijvend perspectief. De erkenning dat
God een open geheim en een nooit eindigende vraag is, noopt tot
bescheidenheid in het claimen van waarheid en stelligheid. Bovendien zal een religie die niet openstaat voor de sociale en culturele dynamiek, verpieteren. Openheid voor het goddelijke geheim en voor culturele en sociale vragen veronderstellen elkaar.
Deze vormen van flexibiliteit maken de geloofsgemeenschap tot
een open vertelgemeenschap. Marcus van Loopik is ten aanzien
van de joodse traditie gereserveerder. Het aanknopingspunt voor
flexibiliteit is vooral te vinden in de zogeheten Noachitische geboden, die een algemeen humanitaire strekking hebben. Tegelijk
zijn er grenzen. Als gesprekspartners het jodendom zien als een
door christendom of islam gepasseerd station, als het gesprek
over theologische haarkloverij gaat of als het bestaansrecht van
de staat Israël ter discussie wordt gesteld, dan is flexibiliteit niet
op zijn plaats. Met Martin Buber meent hij dat de religies elk op
15
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eigen wijze Gods verlossing verwachten en dat zij samen zorg
moeten dragen voor de onverloste wereld. Ook de twee ‘getuigende’ bijdragen over de islam zien kansen voor religieuze flexibiliteit. Waar Sajidah Abdus Sattar in de Koran een bron ziet voor
flexibiliteit, mits historisch-kritisch en mystiek-symbolisch geïnterpreteerd, daar ziet Nahed Selim in het traditionele tekstcorpus
van Koran, sharia, hadith en soenna echter niets dan starheid. Zij
meent dat religieuze flexibiliteit een breuk met deze bronnen vereist en de acceptatie van een universele spiritualiteit, die zijzelf ent
op het soefisme. Daartoe voelt trouwens ook Abdus Sattar zich
duidelijk aangetrokken. De discussie spitst zich in dit eerste deel
toe op de vraag of religieuze flexibiliteit van binnenuit de religieuze traditie of van buitenaf komt en of zij uit die traditie kan, ja
moet komen.
In het tweede deel, Wendbaarheid en identiteit, komt naar voren
dat de moderne religieuze identiteit van mensen meervoudig
is geworden. Mensen zitten niet langer opgesloten in één enkele
religieuze traditie. Manuela Kalsky breekt een lans voor religieuze meervoudigheid als ideaal. Waarom zou iemand niet tegelijk
hindoe, christen en moslim kunnen zijn, vraagt ze zich af aan de
hand van de roman Het leven van Pi van de schrijver Y. Martel.
‘Multiple religious belonging’ is voor Kalsky de religieuze weg
naar de toekomst in onze multireligieuze samenleving vol mensen ‘van elders’. Gewone gelovigen zitten er niet mee. Alleen de
institutionele machthebbers staan het ‘omarmen van veelvoud’ in
de weg. Kerken en christenen in Europa hebben een taak om angst
voor religieuze anderen weg te nemen. Hetty Zock maakt wel de
kanttekening dat een meervoudige identiteit een stevige subjectiviteit vereist. De aanwezigheid van meer stemmen in de mens zelf
vraagt om innerlijke regie. De individuele identiteit wordt toegedicht of zelf gekozen door het toebehoren aan etnische, culturele
en religieuze groepen met een eigen identiteit, maar de daaraan
ontleende stevigheid wordt altijd weer aangevochten door geluiden uit een andere hoek, die ook hun woordje meespreken. Religieuze flexibiliteit veronderstelt dat men psychologisch competent
is om leiding te geven aan het innerlijk gesprek tussen meerdere
religieuze stemmen, die de echo zijn van de veelvoudige religiositeit in de samenleving.
Het artikel van Maerten Prins presenteert in het verlengde
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hiervan, maar ook in contrast ermee, een caleidoscopisch beeld
van de religieuze identiteitsvorming van jongeren. Hij introduceert het begrip ‘Überbricolage’ en duidt ermee aan dat jongeren
religieuze symbolen uit een betekenisverband halen en er vrijelijk een hoogst persoonlijke stijl mee creëren. Zo wordt er veel gebeden, ook tot God, maar niet in God geloofd. Religiositeit biedt
hun een mogelijkheid klaar te komen met het leven van alledag.
Van een herkenbare religieuze identiteit is hier evenwel geen
sprake meer. Ook Ton Zondervan ziet de traditionele geloofsbeelden en instituties voor jongeren nauwelijks nog een rol spelen. In
plaats van bang te zijn voor ‘syncretisme’ zouden de kerken daarom respect moeten opbrengen voor jongeren en hun ‘hybride religieuze identiteit’, die zij putten uit populaire media, de parareligieuze sfeer en de eigen jeugdcultuur. Jongeren doen aan religie,
wanneer het hun in psychologisch en existentieel opzicht iets ‘oplevert’. Jongerenreligiositeit is zeer procesmatig. De theologie zou
binnen deze context in netwerkachtige vertelgemeenschappen
de eigen religieuze traditie moeten aanbieden als een bron voor
de religieuze creativiteit, om zo het isolement van jongeren het
hoofd te bieden en hen in aanraking te brengen met het ‘heilige’.
Erik Sengers neemt op grond van statistische gegevens stelling
tegen de mening dat religieuze flexibiliteit, opgevat als buiteninstitutionele religiositeit, sociaal gezien veel kans maakt. Sengers
gelooft niet in een ‘vloeibare kerk’. Binnen het christendom hebben die stromingen de meeste levenskans die, inhoudelijk conservatief en orthodox, hun geloofsuitingen op moderne en flexibele
manier krachtig en aansprekend vorm weten te geven. Een sterk
institutioneel verankerde identiteit sluit religieuze flexibiliteit in
eigen kring niet uit, maar maakt haar juist mogelijk. Het artikel
van Sengers roept de vraag op hoeveel de-institutionalisering en
de-traditionalisering religie in het algemeen en religieuze flexibiliteit in het bijzonder kan verdragen.
In het derde deel, Echo’s van elders, wordt op deze vraag een even
onbekommerd als verrassend antwoord gegeven. Als religie ‘deinstitutionaliseert’, trekken de gelovigen erop uit. Ze zwerven door
onbekende streken, horen religieus relevante echo’s van elders: de
urgentie van de ecologie, de stemmen van levensverhalen over de
culturen heen, het appel uit de kunsten en het publieke debat over
een goede samenleving. Deze religieuze flexibiliteit is transreli17
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gieus. Ze vindt haar inspiratie in bronnen die veelal niet en zeker
niet in eerste instantie als religieus maar eerder als buitenreligieus
getypeerd worden. Deze religieuze flexibiliteit is stevig, niet door
traditie of instituut, maar door het inhoudelijke gewicht van de
thema’s die een appel op haar doen. Deze thema’s kunnen op hun
beurt weer verwijzen naar religieuze tradities en hun belang.
In deze context komt een religieuze flexibiliteit bovendrijven
die allereerst als ‘speels’ getypeerd kan worden. André Droogers
stelt in het openingsartikel van het derde deel dat secularisatie
niet alleen religieverlies en leegloop van de kerken inhoudt, maar,
juist door het wegvallen van die institutionele machtskaders, ook
een kans voor speelse religieuze bloei betekent. Religie is zo rekbaar dat ze kan voortleven buiten de geïnstitutionaliseerde kaders. De religie van instituut en macht maakt steeds meer plaats
voor de spiritualiteit van spel en beleving. Dat religieuze spel is
de beste voedingsbodem voor religieuze flexibiliteit, omdat een
spel weliswaar relatief is, maar je het tegelijk altijd serieus en geengageerd moet spelen. Inez van der Spek verkent het spel verder
en hoort religieuze echo’s in de kunst. Zij legt in het performancespel van het Israëlische kunstenaarsduo Gil & Moti een openbarend en grensoverschrijdend vermogen bloot dat een heilzame
verwarring veroorzaakt. Zij brengt hun optreden in verband met
de joodse notie tikkun olam, de heling van de wereld, en met de
invulling daarvan door Melissa Raphael in de context van de Holocaust. Kunst inspireert tot het overschrijden van barrières, vindt
religieus relevante thema’s buiten de institutionele kaders van de
religie en draagt op die wijze bij tot religieuze flexibiliteit. Erik
Borgman situeert de buitenreligieuze vindplaats van de religie
in het publieke debat. Hij stelt dat religieuze overtuigingen ook
in een seculiere context verstaan moeten kunnen worden. Religieuze betekenissen moeten in en via het publieke democratische
debat tot gelding worden gebracht. Niet daarbuiten, erboven of
eraan voorafgaand. Via de fundamentele discussie over wat waardevol en onopgeefbaar is in de huidige samenleving, zal de religie
haar unieke relevantie telkens opnieuw moeten waarmaken. De
democratie prikkelt zo tot religieuze flexibiliteit, maar stelt haar
tegelijk grenzen: als religie met alle winden meewaait, zal ze in de
publieke arena haar stem verliezen. Ze moet sterke overtuigingen inbrengen. Christa Anbeek sluit hierbij aan in die zin dat zij
narrativiteit als een toegang ziet tot het religieuze. In haar artikel
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keurt zij verschillende ‘reisgidsen’ die leiden naar de interreligieuze dialoog. De beste gidsen zijn volgens haar het luisteren naar
de hoogte- en dieptepunten in elkaars levensverhalen en het met
elkaar in debat gaan over de zorg voor de aarde. Ze zijn te verkiezen boven het theologisch-filosofische interreligieuze gesprek of
het beproeven van elkaars spirituele tradities. Langs de gesprekken over het leven en de zorg voor de aarde – over de grenzen van
culturen en religies heen – kan volgens haar het beste naar voren
komen wat het belang is van de eigen religieuze traditie en die van
de ander en wat die religieuze tradities met elkaar verbindt.
In zijn slotartikel reflecteert Chris Doude van Troostwijk op de
varianten van religieuze flexibiliteit in het licht van de interreligieuze dialoog. Aan de hand van het werk van de godsdienstsocioloog Simmel brengt hij het concept ‘religieuze flexibiliteit’ in als
kritiek op én verdieping van het inmiddels klassieke theologische
schema van interreligiositeit, dat verschil maakt tussen inclusivisme, exclusivisme en pluralisme. Hij onderscheidt een religieuze
flexibiliteit binnen confessies, tussen religieuze tradities en over de
grenzen van het strikt religieuze heen. Vooral dit laatste is van belang. Elk perspectief op de werkelijkheid – en dat geldt zeker voor
een religieus perspectief – wil zicht bieden op de héle werkelijkheid, zij het vanuit één gezichtspunt. Religies hebben betrekking
op het hele leven van mensen in al zijn aspecten. Daarom moeten
we religies in concreto serieus nemen, dat wel zeggen als geleefde
religies. Religieuze flexibiliteit moeten we in die geleefde religie situeren en daarin komt zij, altijd weer, in volle rijkdom naar voren.
De geleefde religie en de religieuze flexibiliteit die daarmee onlosmakelijk verbonden is, zijn een antwoord op de dringende kwesties waarmee mensen in hun individuele en sociale bestaan worstelen. Ze helpen mensen een waardig en zinvol leven te leiden.
De antwoorden die men vindt of geeft, zijn verschillend, radicaal
verschillend soms en conflicterend. Maar de erkenning van hun
wederzijdse levensstrijd brengt mensen samen, ook religieus verschillende mensen. ‘Wees mild voor alle mensen,’ zegt Socrates
ergens, ‘want een ieder van ons heeft een zware strijd te leveren.’
Als gelovigen buigen, dan is het uit deze mildheid.
Chris Doude van Troostwijk
Evert van den Berg
Leo Oosterveen
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Deel 1
Souplesse binnen tradities

Het open geheim
Over de dubbele flexibiliteit van religieuze tradities
Leo Oosterveen

Wie aan flexibiliteit denkt, zal niet direct een link leggen met
‘traditie’. Bij alle veranderingen in een mensenleven en in de samenleving bieden tradities immers juist stabiliteit en houvast,
een zekere onveranderlijkheid kortom. Ze zijn een ijkpunt bij het
maken van keuzen in verwarrende situaties. Ze zijn van generatie op generatie overgeleverd, herbergen veel ervaringskennis en
hebben gezag. Dit alles geldt in nog sterkere mate voor religieuze
tradities, omdat vele aanhangers menen dat hun tradities een ‘bovennatuurlijke’ oorsprong hebben, waaraan niet te tornen valt.
Met Gods openbaring en diens geboden kan niet worden gesjoemeld. Daarom worden religieuze tradities wel beschouwd als behorend tot de meest behoudende cultuurelementen. Ze versterken
dikwijls de cultureel gewortelde identiteit van samenlevingen
en individuen (Van der Zweerde 2007: 154-155; Juffermans 2007:
130-135).
De traditionele rol van religies kan met name dan behoudend
en zelfs reactionair worden, wanneer er een negatieve relatie
ontstaat tussen cultuur en samenleving enerzijds en religie anderzijds. Officiële vertolkers en functionarissen van de religieuze traditie verzetten zich tegen nieuwe vragen uit cultuur en samenleving en zien deze allerminst als een kans om de betekenis
van de eigen traditie in een nieuw daglicht te stellen. Tegenover
alle vragen van buiten en van binnen zet men zich af. Men vreest
dat deze vragen de van eeuwigheid gegeven antwoorden in twijfel trekken of op zijn minst relativeren. Door zo’n isolatiepolitiek
verstart een religieuze traditie en komt ze in een cultureel getto
terecht. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen van
de officiële katholieke kerk in de afgelopen decennia. Wilde deze
kerk ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de
vragen van de moderniteit serieus nemen en de dialoog ermee als
een vruchtbare bodem beschouwen voor de herinterpretatie van
geloof en evangelie, in de afgelopen decennia heeft men zich van
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de moderniteit afgewend. De vragen die deze opwerpt, worden
door de kerkelijke overheid beschouwd als een aanval op het kerkelijke erfgoed, dat ten prooi zou vallen aan het relativisme van
de hedendaagse maatschappij. Zulk een afhouden van vragen uit
cultuur, wetenschap en samenleving komen we vaker tegen in de
geschiedenis van religieuze tradities, zoals in die van de oosterse
orthodoxie en de islam.
Toch geldt voor alle wereldreligies, dat hun tradities naar plaats
en tijd soms aanzienlijke gedaanteveranderingen hebben ondergaan. Deze veranderingen hadden op hun beurt weer politieke,
culturele en economische invloed op de samenlevingen waarvan
ze deel uitmaakten. De reformatie was een breuk in de geschiedenis van het westerse christendom en zij beïnvloedde op haar beurt
sterk de landen waar ze wortel schoot. Sociale en religieuze veranderingsprocessen versterken elkaar vaak, komen in een stroomversnelling en leiden tot fundamentele vragen aan de religieuze
traditie en tot een nieuw verstaan van die traditie.
In dit artikel wil ik de positieve relatie aan de orde stellen tussen
hedendaagse sociale en culturele stroomversnellingen enerzijds
en religieuze tradities anderzijds. Een positieve relatie tussen deze
twee heeft mijns inziens alles te maken met religieuze flexibiliteit.
Om deze relatie op een goede manier aan de orde te stellen, is het
nodig eerst nader in te gaan op de kern van religieuze tradities.
Zijn zij een complex van vragen of een stelsel van antwoorden? Op
deze kwestie ga ik onder meer in aan de hand van een paar verhalen uit de christelijke traditie. Wat voor geheim stellen deze aan de
orde? Welke flexibiliteit zouden religieuze tradities überhaupt aan
de dag moeten leggen in het licht van het geheim dat ze vertellen
en hoe open moeten religieuze gemeenschappen zijn?
De dubbele flexibiliteit van religieuze tradities
De grote godsdienstige tradities hebben antwoorden geformuleerd die niet los gezien kunnen worden van de vragen waarop ze
antwoord willen geven. Doet men dit wel, dan worden ze opgevat
als leerstelsels die uit de lucht zijn komen vallen. Uiteindelijk gaat
het erom de vragen waarop ze ingaan, levend te houden. De meest
fundamentele religieuze vragen zijn die naar het geheim van het
leven, de dood, het goede handelen, het waarom van het lijden en
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het hoe van de verlossing (vgl. Juffermans 2007: 123-125). Op deze
vragen geven de religies antwoorden die soms zeer uiteenlopen:
het leven is door God geschapen en geschonken, het lijden komt
door de zonde, door Gods straf of door onwetendheid, en de verlossing verkrijgen wij door Gods barmhartigheid of door het loslaten van een verkeerde gehechtheid.
Op een gegeven moment voldoen de geijkte antwoorden van een
religieuze traditie niet of niet helemaal meer. Deze situatie heeft
zich in het verleden vaak voorgedaan. Ik noemde al de reformatie,
die op een eigen manier de uitdagingen van haar tijd opnam, brak
met het meer collectivistische middeleeuwse christendom en naar
gelovige antwoorden zocht op de vragen waarvoor de vroegmoderne, meer individueel gerichte burgerij zich gesteld zag. Maar
men kan nog verder teruggaan. In het Eerste Testament vecht Job
de tot dan toe gebruikelijke stelling aan dat God de rechtvaardige
beloont en de onrechtvaardige straft. Job was een rechtvaardige
en toch trof hem het noodlot. De suggestie van zijn vrienden dat
er wel iets aan hem zal hebben geschort, verwierp hij. Zijn vraag
werd door hen niet beantwoord. De vrienden probeerden ten onrechte het oude religieuze paradigma overeind te houden. Een recent voorbeeld is de Holocaust in de twintigste eeuw. Kunnen we
nadien eigenlijk nog wel zeggen dat God betrokken is bij het lijden, en zo ja, hoe dan?
Door ingrijpende sociale, culturele en historische ervaringen
kunnen de oude religieuze antwoorden dus ineens vaal en aftands blijken. Het aloude antwoord legt het af tegen een nieuwe
vraag, die zich op een krachtige manier aandient en zich niet met
een kluitje in het riet laat sturen. Men moet zich dan gaan bezinnen op zo’n vraag en op zoek gaan naar nieuwe antwoorden. Naar
mijn mening zijn zulke vragen en de bezinning erop de stuwende
en dynamische kracht in het leven van religieuze tradities. Soms
is de bezinning op zulke vragen zo drastisch dat er nieuwe religieuze tradities ontstaan, zoals het christendom uit het jodendom
en het boeddhisme uit het hindoeïsme.
Mijn stelling is dat naarmate religieuze tradities meer capabel blijken om zichzelf te verstaan als de nooit eindigende vraag
naar het geheim van het leven dat aan de mensen en de wereld is
geschonken en hen overstijgt, ze ook meer open kunnen staan
voor nieuwe vragen in de context van sociale en culturele veranderingsprocessen. Religieuze tradities kunnen vanuit dit trans24
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cendentiebesef de vragen uit cultuur en samenleving verrijken
en verdiepen. Omgekeerd zijn deze sociaal-culturele vragen zelf
weer een kans voor religieuze tradities. Ze maken dat deze tradities zich van hun eigen ‘vraagkarakter’ meer bewust worden. Dit
fundamentele vraagkarakter van de religieuze traditie maakt dat
men nooit een definitief antwoord heeft op het geheim van het
leven. Meent men daarop wel definitieve antwoorden te hebben,
dan worden ze leerstelsels die zichzelf verabsoluteren. Daardoor
verliezen ze hun gevoel voor transcendentie, ondanks hun doctrinaire lofzangen erop.
Leerstelsels lopen overigens toch al het gevaar te verstarren en
ongevoelig te worden voor het mysterie. Als prefab-antwoorden
lopen ze bovendien het gevaar zich af te wenden van sociaal-culturele ontwikkelingen, ja zich er toenemend tegen af te zetten,
waardoor de kloof met de omringende cultuur en samenleving
steeds groter wordt. Bij een apologetische, afwerende houding
worden religieuze tradities verstarde ‘Fremdkörper’ in cultureel
en sociaal opzicht. Ze verliezen relevantie.
Om dit te voorkomen hebben religieuze tradities een dubbele
flexibiliteit nodig. Om te beginnen moeten ze het besef levend
houden dat hun antwoorden op de menselijke vraag naar transcendentie nooit afdoende zijn en altijd weer zullen moeten bijgesteld. Flexibiliteit betekent hier het inzicht dat de mens als vraag
naar God niet bedolven moet worden onder dichtgetimmerde
antwoorden. Integendeel, flexibele religieuze tradities moeten
mensen telkens opnieuw helpen om op een aangepaste manier
hun vraag naar God te stellen. Gelovige articuleringen zijn geen
doel op zichzelf, maar zijn er om telkens op een zinvolle manier de
vraag naar God open te houden voor nieuwe invullingen.
De flexibiliteit in het licht van Gods transcendentie komt echter
alleen tot haar recht wanneer religieuze tradities ook een tweede
flexibiliteit ontwikkelen, namelijk die van de openheid voor de
nieuwe vragen en ontwikkelingen in cultuur en samenleving. Een
open taal over God die weet heeft van zijn eigen ontoereikendheid
en daarom altijd nieuwe woorden zoekt, kan die alleen maar vinden in dialoog met de cultuur en de samenleving van het moment.
Pas dan kan de flexibiliteit van een religieuze traditie, als religieuze traditie, ook echt contextueel relevant zijn.
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Identiteit zonder hemels baldakijn
Ook in onze (post)moderne samenleving zullen religieuze tradities de eerdergenoemde dubbele flexibiliteit aan de dag moeten
leggen, willen ze een relevante en betekenisvolle inbreng hebben.
Dit is niet eenvoudig. Ten eerste wegens de al geconstateerde toenemende afkeer bij een aantal religieuze instituties tegenover de
moderniteit. Ten tweede door het feit dat onze samenleving en
cultuur, althans volgens velen, zelf afscheid genomen hebben van
elke traditionele zin voor transcendentie. De kloof tussen religie
en moderniteit lijkt daarmee steeds groter te worden. Zelf meen ik
niettemin dat de huidige cultuur en hedendaagse zinvragen aan
de christelijke traditie de kans geven op een nieuwe manier toegang te krijgen tot haar eigen boodschap.
In de westerse, met name de West-Europese samenleving hebben
zich volgens sociologen en historici als Bauman (2004), Schulze
(1997), Gauchet (2006) en Sennett (2000) vanaf de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw ingrijpende veranderingen voorgedaan.
Tot die tijd ontleenden mensen hun identiteit aan voorgegeven
en het individu overstijgende hiërarchische instellingen, zoals de
kerk, de staat, partijen en vakbonden. Men leefde, in de termen
van Peter Berger (1967), onder een ‘hemels baldakijn’ en voegde
zich naar normatieve kaders, waarden en (religieuze) zingevingsystemen, waardoor men een plaats in de samenleving toegewezen kreeg.
Door de individualisering en door het verder uiteenlopen van
de verschillende sociale leefwerelden (gezin, werk, sport, onderwijs, etc.), is het verwerven van een ‘eigen’ identiteit in de twintigste eeuw echter een opgave en een zoektocht geworden. Men heeft
geen identiteit, maar men moet zich er een, of liever meerdere,
verwerven te midden van de leefwerelden waarin men verkeert.
Identiteit is namelijk meervoudig, experimenteel, vlottend en altijd werk in uitvoering (zie ook het artikel van Hetty Zock in deze
bundel). Dit geldt ook voor veel mensen die hun religieuze identiteit steeds meer aan gene zijde van de religieuze instituties, zoals
de kerken, zoeken (zie het artikel van Manuela Kalsky in deze
bundel). Eenduidige antwoorden uit de kerkelijke traditie voldoen
niet meer, want door het experimentele karakter van het zoeken
naar een religieuze identiteit zijn ‘definitieve’ antwoorden niet de
26

het open geheim

adequate. Religieuze antwoorden moeten rekening houden met
het meervoudige zelf dat mensen vormgeven in hun sociale bestaan. Ze zoeken naar een veelvormige religiositeit die daaraan
een plaats geeft. Deze religiositeit is broos, voorlopig, veranderlijk en erg gericht op gevoel en beleving. Soms zoekt men naar een
‘diepste zelf’ als beschutting tegen al het veranderlijke, dan weer
laat men dat zelf openstaan voor vele andere religieuze ervaringen
en geluiden (Van Harskamp 2000: 66-83).
Twee Bijbelverhalen met een open eind
Dat identiteit op persoonlijk en religieus vlak tot een vraag en opgave is geworden, werpt haar schaduw terug hoe men de identiteit
van de christelijke traditie opvat. Is deze monolithisch, gesloten,
of juist net zo veelvormig als de verzameling verhalen die van deze
traditie deel uitmaken? De (post)moderne vraag naar de eigen religieuze identiteit biedt een uitgelezen kans om verhaalfragmenten uit de christelijke (en joodse) traditie te herlezen op hun huidige relevantie.
Een eerste verhaal dat hiervoor in aanmerking komt, is het overbekende scheppingsverhaal uit de eerste hoofdstukken van Genesis (Gen. 1-3). Mensen zijn, aldus dit verhaal, geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. Dit in tegenstelling tot de dieren, die naar hun
aard zijn geschapen (Gen. 1:21-27). De dieren zijn ‘voorgeprogrammeerd’, de mens is dat niet, want zij en hij lijken op God. Dat beeld
zijn van God levert ons echter niet veel kennis op van ons menszijn. Immers, van God wordt in het Eerste Testament gezegd dat
deze boven elk beeld verheven is en dat er geen beeld van hem of
haar gemaakt mag worden (Ex. 20:4,23; 34:17; Deut. 27:15). Mensen zijn dus beeld van een niet uit te beelden God. Wij weten dat
mensen geen dieren zijn, maar wat ze wel zijn, daar geven de bijbelse verhalen niet een eenduidig antwoord op. Het lijkt de schrijvers van deze verhalen niet te deren. In de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis (tot aan de verhalen over Abraham) gaat
het hun erom te beschrijven wat de mensen in de wereld te doen
staat: met vallen en opstaan de aarde bewerken en beheren en wel
op een zo rechtvaardig mogelijke wijze. Eén uitzonderlijke eigenschap krijgen de man en de vrouw na de verdrijving uit de hof van
Eden: de kennis van goed en kwaad. Door die kennis lijken zij op
God (Gen. 3:5,22). De inhoud van die gelijkenis blijft echter open.
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Het scheppingsverhaal maakt duidelijk dat mensen moeten ‘uitvinden’ wat het betekent om geschapen te zijn naar het beeld van
God. Hun identiteit is eerder een ‘nog-niet identiteit’, aangezien
men deze voortdurend moet vormen in het bewerken van de aarde
en het bouwen aan een rechtvaardige samenleving. In de context
van het huidige experimentele zoeken naar menselijke en religieuze identiteit valt op dat ook in het scheppingsverhaal mensen
‘behept’ zijn met zo’n zoektocht. Adam en Eva worden de tuin uit
gedreven en een wereld in gestuurd, waarvan geen blauwdruk bestaat, ook niet van hun eigen rol daarin (Houtepen 2006: 128-144;
Bakker et al. 2002; Oosterveen 2004: 70-78).
Een tweede voorbeeld biedt het zogeheten Emmaüsverhaal uit het
Lucasevangelie (Lc. 24:13-35), waarin twee leerlingen van Jezus op
weg zijn naar Emmaüs en zich ineens een onbekende, een vreemdeling bij hen voegt. Zij zijn diep terneergeslagen omdat Jezus is
geëxecuteerd en gaan naar hun dorp terug. De onbekende vraagt
wat er is voorgevallen. Nadat ze het hem hebben verteld en hem
deelgenoot hebben gemaakt van hun ontgoocheling, gaat de
vreemdeling hun de Schriften uitleggen. Op hun uitnodiging
blijft hij bij hen eten en hij breekt het brood. Op het moment dat
hij het brood breekt, herkennen ze hem pas. Het is Jezus die hun
in levenden lijve verschenen is. Maar op het moment van de herkenning verdwijnt hij.
Het Emmaüsverhaal gaat over de identiteit van de verrezen
Jezus. Zijn aanwezigheid is een afwezigheid. Zijn aanwezigheid is
nooit blijvend en niet te lokaliseren. In het samen maaltijd vieren
verschijnt hij – als afwezig. Het verhaal wil duidelijk maken dat in
de tafelgemeenschap Jezus op een bepaalde manier een vreemde
is gebleven. De verrezene heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
Deze dynamiek van de wijkende verrezene houdt mensen religieus flexibel. Dat blijkt uit het vervolg van het verhaal. De Emmaüsgangers draaiden zich terstond om en gingen naar de andere
leerlingen. En in de onderlinge uitwisseling ontstond nadien een
verhaal dat telkens werd herverteld in talloze varianten tot nu
toe. Het verhaal heeft een open slot. Het niet-invulbare van Jezus’
identiteit zet zich als het ware voort in de open dynamiek van de
vroegchristelijke gemeente en haar verhalengeschiedenis.
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Het geheim van religieuze flexibiliteit
Dat het krijgen van een identiteit een probleem en een vraag is
geworden in onze (post)moderne samenleving, kan ons de ogen
openen voor het feit dat aan de oorsprong van de joodse en de
christelijke traditie het mens-zijn in het algemeen en dat van Jezus
in het bijzonder eveneens een open vraag was, een geheim dat
nooit geheel te beantwoorden is. Religieuze tradities zijn er juist
om geheimen als dit te gedenken en open te houden. In de christelijke traditie gebeurt dit door – geïnspireerd door onder meer het
verhaal van de Emmaüsgangers – Jezus te gedenken als de verrezene in de dienst van het woord en de tafel.
Betekent dit alles dat we moeten vaststellen dat de Bijbelse verhalen – en andere religieuze verteltradities – alleen maar een voorafschaduwing zijn van het hedendaagse besef dat menselijke en
religieuze identiteit een zoektocht en werk in uitvoering zijn geworden? Of hebben ze zelf ook iets te melden aan deze zoektocht?
In de genoemde Bijbelverhalen, maar ook in vele andere, valt mij
op dat er altijd sprake is van beweging, van op weg gaan. Adam en
Eva worden weggestuurd. Ze moeten de aarde bewerken, een samenleving ‘stichten’ en op die manier ‘beeld van God’ zijn. In het
Emmaüsverhaal gaan de leerlingen na hun ontmoeting met Jezus
op weg naar de andere leerlingen. Achter deze verhalen gaat het
besef schuil dat het niet te vatten geheim verwijst naar anderen en
mensen op weg zet om een gemeenschap, een samenleving te vormen. Een religieuze traditie, zo ook de joodse en de christelijke,
wil voortdurend de vraag stellen naar de aard van de gemeenschap en samenleving. Zijn ze wel rechtvaardig of niet (meer)?
Worden er geen mensen uitgesloten? Religies hebben een heel belangrijke sociaalethische boodschap. We hoeven slechts te denken
aan de oudtestamentische profeten.
Maar religieuze tradities formuleren niet alleen maar opdrachten aan een gemeenschap of morele eisen waaraan een samenleving moet voldoen. Het gegeven dat zij in hun verhalen een uiteindelijk niet te identificeren mysterie thematiseren, maakt dat ze
ook vanzelf hun eigen gemeenschap stichten: mensen naar zich
toe trekken. Ze creëren vertelgemeenschappen, precies omdat
hun verhaal vanwege dat mysterie nooit af is en daarom altijd
nieuwe vertellers nodig heeft (www.dsts.nl/Oosterveen_speech.
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html). Religieuze vertelgemeenschappen wijzen van zich af door
te verwijzen naar een nooit te vatten geheim en door mensen op
weg te sturen. Maar tegelijkertijd trekken zij ook weer mensen aan
door zelf gemeenschappen te vormen, waar zij dat mysterie kunnen delen en thematiseren. Dit laatste is begrijpelijk en goed, maar
houdt tevens een gevaar in. Dat bestaat erin dat religieuze tradities
in de loop van hun institutionalisering het mysterie gaan identificeren met het eigen religieuze instituut. Het mysterie wordt het
exclusieve eigen instituut waarvan mensen uit andere tradities
uitgesloten zijn. Het geheim dat aantrekt en gemeenschap vormt,
moet daarom altijd ruimschoots gecompenseerd worden door
het geheim dat van zich afwijst naar een God die altijd groter is en
naar mensen die altijd ‘anders’ zijn.
Kortom, religieuze tradities moeten open vertelgemeenschappen
vormen als ze het besef willen uitdragen dat ze de waarheid niet in
pacht hebben. In onze huidige multireligieuze samenleving zijn ze
daarom aangewezen op de verhalen van mensen uit andere religieuze tradities, die weer andere en nieuwe tipjes van de sluier kunnen oplichten. Hier toont zich religieuze flexibiliteit op haar best:
het vormen van een open vertelgemeenschap rondom een open
geheim. Deze openheid kunnen religieuze tradities alleen opbrengen als ze ook die andere flexibiliteit aan de dag leggen: zich toewenden naar vragen die rijzen in onze mondiale culturele en sociale veranderingsprocessen. Het ‘niet-weten’ van echte religieuze,
ja mystieke openheid weet pas verstaanbare woorden te vinden,
wanneer het een verbond aangaat met een zeer verwante andere
vorm van ‘niet-weten’: de grote vraag naar de manier waarop we
moeten leven en samenleven en zorg moeten dragen voor de aarde
(zie ook de bijdrage van Anbeek in deel 3 van deze bundel).
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Samen en toch apart
Universaliteit en particulariteit van de joodse traditie
Marcus van Loopik
Oerschaamte
Zodra Adam en Eva in de tuin van Eden van de verboden vrucht
proeven, beseffen ze dat ze naakt zijn. Het gevolg is wederzijdse
schaamte: ‘Toen werden de ogen van beiden geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren’ (Gen. 3:6). Doorgaans brengen
Bijbelverklaarders de schaamte van Adam en Eva in verband met
seksualiteit. Er is echter een meer intrigerende uitleg mogelijk,
die minder aan de oppervlakte blijft. Zodra Adam en Eva van de
boom van kennis eten, worden hun ogen ‘verlicht’. Ze worden aan
God gelijk (vgl. Gen. 3:5,7). Vanaf nu ‘godenkinderen’, zijn ze zich
bewust van hun identiteit. Ze kunnen nu over eigen doen en laten
een moreel oordeel vellen, zich schuldig voelen en de ander beschuldigen. Beiden beseffen ze dat ze afzonderlijke personen zijn,
die niet met de wereld en de ander samenvallen. De wetenschap in
hun individualiteit gescheiden te zijn van de ander, van God en de
natuur, maakt verantwoordelijk en boezemt bovenal vrees in. Op
de vraag van God: ‘Adam, waar ben je’, antwoordt de eerste mens
bedeesd: ‘Ik heb Uw stem gehoord in de tuin en ik vreesde, want
ik ben naakt en daarom verborg ik mij’ (Gen. 3:10).
In een scherpzinnig boekje over liefde heeft de filosoof Erich
Fromm de ware diepte van de schaamte van Adam en Eva weten
te pijlen: ‘Nadat de mens en zijn vrouw zich van zichzelf en van
hun partner bewust zijn geworden, zijn ze ook tot het besef gekomen van hun gescheidenheid en van hun onderscheid, voor zover
ze van een verschillend geslacht zijn. Ze erkennen weliswaar hun
gescheidenheid, maar blijven toch vreemden voor elkaar, omdat
ze nog niet geleerd hebben elkaar lief te hebben – dat blijkt ook
duidelijk daaruit, dat Adam zich verdedigt door Eva te beschuldigen, in plaats dat hij haar probeert te verdedigen. Het bewustzijn
van de menselijke gescheidenheid zonder de hereniging door de
liefde vormt de bron van schaamte. En het is tegelijkertijd de bron
van schuldgevoel en angst’ (Fromm 1980: 19). Wie het paradijsver32
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haal zo leest als Fromm, herkent daarin de ‘condition humaine’,
de onvermijdbare ontwikkeling van eigen identiteit waaruit alle
confrontaties met de ander en de wereld voortvloeien.
Het proces van angst en vervreemding dat Fromm hier schildert, speelt niet alleen in de relatie tussen individuen maar ook op
collectief niveau, zoals in de ontmoeting tussen groepen met verschillende religieuze en culturele identiteiten. Angst en vervreemding hebben juist ook hun stempel gedrukt op de verhouding tussen christendom en jodendom. Deze twee religies vormden immers oorspronkelijk partners zoals Adam en Eva. Het zijn twee
joodse stromingen, maar hun eens zo vanzelfsprekende eenheid
is mettertijd verloren gegaan. Net als in het verhaal over de ‘zondeval’ werkt in het gesprek tussen joden en christenen zowel vervreemding als verbondenheid door. Dat men er tegelijkertijd naar
verlangt de ander nader te komen en er bang voor is zijn identiteit
te verliezen, levert voortdurende spanning op tijdens de ontmoeting.
Eenheid en verscheidenheid
Identiteitsvorming en individuatie behoren bij de schepping.
Naar joods mystieke opvatting betekent schepping een voortdurende verrijking en fragmentatie van de goddelijke eenheid, die
zich – op zichzelf onzichtbaar – met een veelheid van de zichtbare
wereld heeft getooid en zich erin heeft willen tonen. De menselijke
existentie draagt daarom per definitie een paradox in zich. Religieuze mensen willen zich bewust blijven van de – goddelijke – eenheid die achter de veelheid van de gefragmenteerde werkelijkheid
schuilgaat. Tegelijk echter bezitten ze de opdracht zelf een uniek
subject te zijn, om als individu én als groep aan een eigen rol binnen het dynamische proces van Gods schepping vorm te geven.
Verbondenheid en scheiding kenmerken alle menselijke relaties.
Omwille van de leefbaarheid en vrede moeten we dus zoeken
naar wat ons met anderen verenigt, maar tegelijkertijd moeten we
onze eigen identiteit daarbij zien vast te houden. Ieder volk en iedere cultuur hebben volgens de profeet Amos van God hun eigen
taak meegekregen: ‘Zijn jullie voor mij niet als de Ethiopiërs, o
kinderen Israëls? Heb Ik Israël niet uit het land Egypte gevoerd en
de Filistijnen uit Kaftor en de Arameeërs uit Kir’ (Am. 9:7)? Met
ieder volk, in zijn eigenheid, trekt God Zijn afzonderlijke plan.
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Universalisme versus particularisme
Als apart volk met unieke rituelen en zeden heeft de Eeuwige aan
Israël opgedragen een volk van priesters te zijn: ‘En jullie zullen
voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk’ (Ex.
19:6). Tegelijk echter dromen de profeten van een toekomst waarin
alle volkeren samen met Israël sabbat zullen vieren: ‘Vreemdelingen die zich bij de Eeuwige aansluiten om Hem te dienen, en om
de naam van de Eeuwige lief te hebben, om Hem tot knechten te
zijn, allen die de Sabbat onderhouden’ (Jes. 56:6). Het interreligieuze gesprek staat vanuit het jodendom bezien geheel in het teken
van de spanning tussen universalisme en particularisme, verbondenheid en scheiding.
De joodse theoloog en filosoof J.B. Soloveitchik heeft een essay
geschreven onder de titel ‘Confrontatie’. In dit essay beschrijft hij
de dubbele tendens in het jodendom, die van vereniging met de
mensheid en die van afzondering, die van het zoeken naar overeenkomsten met de wereld en andere culturen en die van individuatie en afzondering:
‘Wij joden zijn met een dubbele taak belast. Wij moeten het hoofd
bieden aan het probleem, dat we een dubbele confrontatie hebben
aan te gaan. We beschouwen onszelf als menselijke wezens die met
Adam delen in de bestemming van de algemene ontmoeting met
de natuur, én we beschouwen onszelf als leden van een verbondsgemeenschap die onder de meest ongunstige omstandigheden haar
identiteit bewaard heeft in de confrontatie met een andere geloofsgemeenschap (...). In deze moeilijke rol zijn we door God, die Zich
openbaarde zowel op het niveau van de universele schepping als op
het niveau van het particuliere verbond, geroepen om een dubbele
missie te vervullen – de confrontatie met het universele menselijke en
met het particuliere van het verbond’ (Soloveitchik 1994: 35).

In het gesprek tussen joden en christenen herkennen we die spanning tussen het universele en het particuliere, tussen wat verbindt
en wat scheidt. Dialoog betekent een voortdurend laveren tussen
de noodzaak met elkaar het gesprek aan te gaan en de vrees daarbij de grenzen van de eigen unieke opdracht te overschrijden.
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Twee positieve voorbeelden van ontmoeting
De Bijbel leert ons dat de interculturele en interreligieuze ontmoeting zowel mogelijk is als vruchtbaar kan zijn. De ontmoeting
tussen Avraham en koning Melchitsedek van Salem (Jeruzalem)
is daarvan een sprekend voorbeeld. In de ‘El Eljon’ – de Hoogste
God – van Melchitsedek herkende Avraham zijn eigen God ‘haSjem’ – ‘de Naam’ – (aangegeven met het tetragrammaton JHWH,
vgl. Gen. 14:18-22). Het was een ontmoeting op zowel praktisch als
theologisch niveau:
‘Wat ook andere verschillen tussen hen mogen zijn, deze twee figuren, Avraham en Melchitsedek ontmoeten elkaar en bieden elkaar
wederzijdse hulp en zegen in naam van dezelfde God. De mogelijkheid van waarachtige interreligieuze dialoog wordt meteen al aan
het begin van het Bijbelse verhaal en de geboorte van het joodse volk
onder de aandacht gebracht’ (Magonet 2003: 18).

Ook Mozes geeft ons een sprekend voorbeeld van openheid naar
mensen uit andere culturen. Zijn ontmoeting en samenwerking
met Jitro, zijn Midianitische schoonvader, is bovenal van praktische aard. Hij laat zich in bestuurlijke zaken door Jitro helpen en
adviseren (vgl. Ex. 18:14 vv.). Zowel Avraham als Mozes laat in deze
voorbeelden een flexibele houding zien, waarin zij ongetwijfeld
meer nadruk legden op de overeenkomsten dan op de religieuze
verschillen met hun gesprekspartners, van wie er ongetwijfeld veel
geweest zijn. Eendrachtig brengen ze samen offers. Zo lezen we over
de ontmoeting tussen Mozes en Jitro: ‘En Jitro, de schoonvader van
Mozes, nam een brandoffer en slachtoffers voor God; en Aäron en
alle oudsten van Israël kwamen om met de schoonvader van Mozes
voor het aangezicht van God maaltijd te houden’ (Ex. 18:12). Avraham en Mozes tonen flexibiliteit. Bij hen blijkt het verlangen naar
vrede en harmonie groter dan de drang om tijdens de ontmoeting
de eigen identiteit bevestigende verschillen te benadrukken.
Hoever mag je gaan?
Helaas vertegenwoordigen de voorbeelden van Avraham en
Mozes alleen maar een ideaalmodel. De dialoog tussen joden en
christenen bleek in de geschiedenis minder vreedzaam. Hij was
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veelal afgedwongen en bepaald door het streven van de christelijke partij om de joodse gesprekspartners desnoods met geweld van
het christelijke gelijk te overtuigen. Eeuwenlange negatieve ervaringen met deze vorm van ‘dialoog’ maken vele joodse gesprekspartners nog altijd kopschuw.
In het al genoemde essay probeerde Soloveitchik in enkele punten
voorwaarden en grenzen van de joods-christelijke dialoog te definiëren. We zullen twee van de door Soloveitchik genoemde punten kort van commentaar voorzien. Soloveitchik benadrukt de
zelfstandigheid van het jodendom als autonome godsdienst. Het
is volgens hem voor een geslaagde dialoog fnuikend, indien de andere partij het jodendom op historische en theologische gronden
definieert als niet meer dan een voorloper van de eigen religie.
Impliciet verwijst Soloveitchik hier naar de zogeheten substitutietheologie. Daaraan hebben zowel het christendom als de islam
zich veelvuldig schuldig gemaakt. Vanuit het perspectief van de
christelijke vervangingstheologie hebben joden de zoendood van
Jezus aan het kruis verworpen en is daarom de verkiezing van Israël op de kerk overgegaan. Het christendom zou in plaats van het
jodendom gekomen zijn en dit overbodig hebben gemaakt.
Ook de islam kent een vervangingstheologie. De Koran zou terugkeer betekenen naar het ware geloof van Abraham, dat door
jodendom en christendom zou zijn geperverteerd. De islam zou
zowel jodendom als christendom overbodig maken. De islamoloog Frank Peters formuleert deze gedachte als volgt:
‘Maar voor sommige van de meer scherpzinnige luisteraars riep
Mohammeds boodschap een vraag op: “Waarom”, vroegen ze hem,
“zouden we niet gewoon joden of christenen worden?” God zelf
droeg zijn profeet op wat hij daarop moest antwoorden: “Zeg: Nee
wij volgen Abraham, die in één god geloofde en niet hoorde bij de polytheïsten” (Koran 2:135).1 De islam is dus ouder dan het jodendom
van Mozes of het christendom van Jezus; het is een terugkeer tot de
1 De Koran beschouwt het jodendom en het christendom niet als zuiver monotheïstisch. Wat betreft het christendom is deze mening enigszins begrijpelijk.
Geheel ten onrechte stelt de Koran dat joden Ezra als zoon van God vereerden: ‘De joden zeggen dat Ezra de zoon van Allah is, terwijl de christenen
zeggen dat de Messias de zoon van Allah is’ (The Koran 1959: Sura 9 (Omkeer),
313, vert. uit het Engels: MvL).
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vader van de gelovigen die zijn geloof belijdt bij het begin van het monotheïsme’ (Peters 2005: 26).

Indien gesprekspartners in de interreligieuze dialoog van een
‘substitutietheologie’ uitgaan, wordt meteen al, nog voor het gesprek op gang is gekomen, een onaanvaardbare grens overschreden. Ieder verder gesprek is voor de joodse gesprekspartner in dat
geval zinloos. Geconfronteerd met dit soort theologie mag je jezelf
als jood nooit flexibel tonen.
De agenda
Als tweede voorwaarde voor interreligieuze dialoog noemt Soloveitchik een beperking van de agenda: ‘De confrontatie moet
niet op het theologische niveau, maar op het wereldlijke menselijke niveau geschieden’ (Soloveitchik 1994: 44). Soloveitchik wil
alleen morele en algemeen praktische vraagstukken op de agenda
van de dialoog plaatsen. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat een
gemeenschappelijk gespreksthema vooral gezocht moet worden in
maatschappelijke en morele kwesties. Vanuit het rabbijnse jodendom bezien, ligt een interreligieus gesprek over morele voorwaarden voor maatschappelijk samenleven voor de hand. Meer nog
dan dat, het jodendom kan op dit punt een fundamentele bijdrage
leveren aan de discussie. Basis voor die bijdrage is de leer van de
zogeheten zeven Noachitische geboden. Ook aan mensen die niet
tot het joodse volk behoren, heeft God volgens de joodse traditie
opgedragen Hem te dienen en zich aan een aantal morele grondregels te houden. We geven een korte opsomming: 1) het verbod
afgodendienst te bedrijven (immoraliteit), 2) het verbod Gods
Naam te vervloeken (onnodige belediging van religieuze gevoelens), 3) het verbod bloed te vergieten (te moorden), 4) het verbod
van incestueuze en perverse seksuele activiteiten, 5) het verbod te
roven (en te stelen), 6) het eten van een deel van een levend dier, 7)
het gebod om een geregelde rechtspraak in te stellen (soms wordt
ook het gebod tot naastenliefde toegevoegd).2 De uitleg en het in2 De belangrijkste bronnen voor de Noachitische geboden zijn: Jubileeën 7;
Handelingen 15:19-20; Midrasj Genesis, Rabba 34,8; Midrasj Sifra, ‘Acharei
Mot, 13,6 (vgl. Babylonische Talmoed Joma 67b); Babylonische Talmoed
Sanhedrin 56a; Tosephta Avoda Zara 8, 4-8; vgl. ook Babylonische Talmoed
‘Avoda Zara 2b-3a. Maimonides, Misjne Tora, Hilchot Melachiem 9,1 v.
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voeren van deze regels in het maatschappelijke leven is een uitstekend uitgangspunt voor gesprek. Een samenleving die op een of
ander manier deze basisregels overtreedt, is niet levensvatbaar.
Soloveitchik beweert dat theologische onderwerpen niet thuishoren op de agenda van de interreligieuze dialoog. Als argument voert hij aan, dat theologische waarheden niet te rationaliseren zijn en daarom zich per definitie niet lenen als thema van
discussie met niet- of andersgelovigen. Dit is slechts gedeeltelijk
waar. Vooral vanuit joods perspectief bezien is discussie over dogmatische, theologische stellingen een overbodige inspanning.
De waarheid is immers pluriform. Het wezen van joodse aggada
(uitleg van verhalende stof) is de erkenning dat elk woord van
de Schrift multi-interpretabel is. De noodzaak en zelfs maar de
mogelijkheid van een logische en dogmatische samenhang in de
overgeleverde Schriftuitleg is voor de rabbijnen afwezig. Het anders-zijn van christelijke Schriftuitleg is voor de joodse gesprekspartner dan ook doorgaans geen probleem. Het jodendom behoeft
bovendien geen aanvulling en hoeft zich tegenover het christendom ook niet te rechtvaardigen of te verdedigen. Daarom zoeken
joden over het algemeen een theologische discussie met christenen en mensen van andere religies niet snel op. Zo er toch een dialoog mocht ontstaan, dan geldt in ieder geval deze waarschuwing:
zonder een eerste stap – het loslaten van de exclusiviteit van de
eigen waarheid – blijft ieder gesprek steken en blijft een wezenlijke
ontmoeting achterwege.
Hoewel ik een eind met Soloveitchik meega, is enige kritiek op
zijn standpunt toch op zijn plaats. Discussie over theologische
zaken verdient geen prioriteit, maar het zou verkeerd zijn ieder gesprek daarover categorisch uit de weg te gaan. Kritiek op de ander
is binnen een multiculturele samenleving niet alleen onvermijdelijk, maar kan vanuit de rabbijnse traditie bezien zelfs een plicht
zijn. Soms draagt een kritische discussie niet alleen bij tot verdieping van kennis over de eigen traditie, maar is ze maatschappelijk gezien vruchtbaar. Theologische voorstellingen zijn immers
van invloed op ethische stellingen van mensen. Verkeerde ideeën
leiden tot verkeerde normen. Door hun universele karakter zijn
de ‘Noachitische geboden’ bij uitstek geschikt om in het gesprek
met vreemde religies en culturen de ander theologisch de maat te
nemen. Theologische ideeën die mensen bijvoorbeeld aanzetten
tot terrorisme, fatalisme, antidemocratisch en inhumaan gedrag,
38

samen en toch apart

moeten hoe dan ook worden bekritiseerd en bestreden. In zoverre
mag ook een discussie over theologische onderwerpen in de interreligieuze ontmoeting zeker niet ontbreken!
Israël, land en volk
Een gevoelig thema tijdens het gesprek met joden is het bestaan
van de staat Israël. Land en volk horen als lichaam en geest bijeen. Ontkenning van de hechte religieuze relatie tussen het volk
en het land, waarin Israël volgens Bijbelse en rabbijnse traditie in
Gods opdracht het leven moet heiligen, betekent een struikelblok
voor een geslaagde dialoog. Een zeker basisvertrouwen in de goede
bedoelingen van kritische gesprekspartners is voor de joodse gemeenschap onontbeerlijk. Twijfel aan het recht op joodse nationale
zelfbeschikking is verwerpelijk en onbespreekbaar, alle theologische ideeën over de rol van Israël in de wereldgeschiedenis ten spijt.
Niettemin ontkennen politieke woordvoerders van bewegingen als Hamas nog altijd het bestaansrecht van de staat Israël. Het
handvest van Hamas stelt zelfs dat het doden van joden de wil van
God is, en dat een onvermijdelijke uitroeiing van joden samenvalt
met de ‘Dag van de Opstanding’ (artikel 7, zie bijv. website CIDI, 3
sept. 2007). De internationale gemeenschap heeft tot nu toe gelukkig voet bij stuk gehouden. Ze beschouwt Hamas niet als gesprekspartner, zolang deze organisatie het voornemen Israël te
vernietigen niet afzweert en haar handvest niet wijzigt. Toch ziet
zeker niet elk land binnen de internationale gemeenschap Hamas
als een terroristische organisatie. Met name de houding van Rusland ten opzichte ervan is opvallend mild. Individuele politici uit
verschillende Europese landen gaan gesprekken met deze organisatie niet uit de weg. Tijdens internationale conferenties wordt
Israël regelmatig eenzijdig gekapitteld vanwege het uitblijven van
vredesinitiatieven. Het gevaar blijft daarom groot, dat de politieke
afwijzing van Hamas afbrokkelt en Israël tot overeenkomsten gedwongen wordt met een partij die het bestaansrecht van de joodse
staat blijft ontkennen.
Het is echter zoals Israëls officiële proclamatie op Jom ha-Atsma’oet − Onafhankelijkheidsdag (ter viering van de stichting van
de staat Israël, 14 mei 1948) − stelt: ‘Het behoort tot het natuurlijke
recht van het joodse volk te zijn als alle andere volkeren. Om over
zichzelf te kunnen beschikken in zijn eigen soevereine staat.’ Ieder
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die dit recht ontkent, maakt zich schuldig aan discriminatie. De
vorming van een aparte Palestijnse staat is historisch gezien onvermijdelijk. De realisering van zo’n staat mag echter niet tegelijkertijd de vernietiging van de staat Israël inleiden. Het bestaan
van een zelfstandige joodse staat waarin joden vrij hun eigen
identiteit kunnen vormgeven, is als een onvervreemdbaar recht
te beschouwen. Iedere twijfel aan de legitimiteit van dit verlangen
betekent de doodsteek voor de interreligieuze en interculturele
dialoog met de joodse gemeenschap. Marc Ellis, die in zijn boek
het standpunt van rabbijn Irving Greenberg verwoordt, onderstreept deze gedachte. Irving Greenberg legt de grootst mogelijke
flexibiliteit in het interreligieuze en interculturele gesprek aan de
dag, maar op het punt van de legitimiteit van de joodse staat toont
hij zich terecht onbuigzaam:
‘Voor Greenberg is de stap naar de macht met het oog op de Holocaust historisch onvermijdelijk; joodse machteloosheid is immoreel,
want die valt niet te rijmen met het voortbestaan van joden. Omdat
de macht die nodig is om in de huidige wereld het bestaan veilig te
stellen uitsluitend aan soevereine staten ter beschikking staat, krijgt
het verwerven van macht in Israël de status van een heilig beginsel.
Volgens Greenberg wordt “elk principe dat voortkomt uit de Holocaust en waarop Israël een antwoord vormt (...) voor het joodse
volk op overweldigende wijze normatief.” Een discussie over het gebruik van macht is aanvaardbaar zolang de argumentatie het joodse
machtsbezit niet aantast. Hoe die macht gebruikt dient te worden is
een kritiek punt, maar het in gevaar brengen ervan is een onvergeeflijke zonde’ (Ellis 1989: 46-47).

Universele ballingschap
Het jodendom biedt voldoende ruimte en flexibiliteit voor de religieuze dialoog, indien aan eerdergenoemde voorwaarden is voldaan. Wanneer we elkaar werkelijk liefhebben en in onze eigenheid respecteren, kunnen we de schuld en schaamte overwinnen,
waarmee het onverkwikkelijke avontuur van de mensheid is begonnen.
Het hier volgende citaat van Martin Buber brengt de ruimte en
de beperkingen van de religieuze dialoog op prikkelende wijze in
beeld:
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‘Iedere religie vindt zijn oorsprong in een openbaring. Geen enkele
religie is absolute waarheid, geen enkele is een op aarde afgedaald
stukje hemel. Iedere religie is een menselijke waarheid. Dat wil zeggen dat ze de verhouding van een mensengemeenschap tot het Absolute uitdrukt. Iedere religie is een huis van de naar God verlangende
mensenziel, een huis met vensters en zonder deur. Ik behoef slechts
een venster te openen om Gods licht te laten binnendringen. Wanneer ik echter een gat in de muur maak en uitbreek, ben ik niet alleen dakloos geworden, maar mij omgeeft een kil licht dat niet het
licht van de levende God is. Iedere religie is een vorm van ballingschap, waarheen de mens is verdreven, en niet eerder dan bij de verlossing der wereld kunnen wij uit deze ballingschap worden bevrijd
en in de gemeenschappelijke wereld van God binnengebracht worden. De religies die dit echter weten, zijn in gemeenschappelijke verwachting verbonden. Zij kunnen elkaar door de open vensters groetend toeroepen van ballingschap tot ballingschap, van huis tot huis.
Maar niet alleen dit, ze kunnen ook met elkaar in verbinding treden
en samen pogen op te helderen wat vanuit de mensheid gedaan moet
worden om de verlossing dichter te naderen. Er is een gemeenschappelijk handelen der religies denkbaar, ook al kan ieder nergens anders handelen dan in eigen huis (...). De historische religies vertonen
de tendens doel in zichzelf te worden en als het ware op Gods plaats
te gaan zitten (...). De religies moeten deemoedig worden voor God
en voor Zijn wil. Iedere religie moet erkennen, dat zij slechts een van
de gestalten is, waarin de menselijke verwerking van de goddelijke
boodschap vorm krijgt, dat ze geen exclusief recht op God bezit; ze
moet ervan afzien het huis van God op aarde te zijn en er genoegen
mee nemen een huis van de mensen te zijn, die zich met het gelijke
oogmerk naar God toewenden, een huis met vensters; ze moet haar
verkeerde, exclusieve houding opgeven en de juiste houding aannemen. En nog iets is hoognodig: de religies moeten met al hun kracht
luisteren naar wat Gods wil voor dit moment is, zij moeten proberen
vanuit de openbaring de actuele problemen te beheersen, waarmee
de tegenspraak tussen Gods wil en de huidige werkelijkheid in de
wereld hen confronteert. Zo zullen zij dan in de gemeenschappelijke verwachting van de verlossing en in de zorg om de nog onverloste
wereld van vandaag met elkaar verbonden zijn’ (Buber 1965: 110-112;
vert. uit het Duits: MvL).
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‘Er is geen godheid behalve God, en Mohammed
is dienaar en de boodschapper van God.’

Geen logge letter maar levende
inspiratie
Flexibiliteit en spiritualiteit in de Koran
Sajidah Abdus Sattar
Openbaring in een historische context
Het begon op een nacht rond het jaar 610, in een van de grotten
van de berg Hiraa nabij de stad Mekka, het commerciële en religieuze centrum van Arabië, waar zich ook de ka’ba bevond. Mohammed kende de verhalen van Abraham en Ismaël die op die
plek de ene God hadden aanbeden. Hij was in beslag genomen
door de gedachte daaraan en trok zich regelmatig in een grot
terug om te mediteren. Die bewuste nacht ervoer hij een overweldigend visioen. Er verscheen een engel aan hem, die een tekstrol
vasthield. De engel beval de onthutste Mohammed de tekst op te
lezen, maar die antwoordde: ‘Ik kan niet lezen.’ Daarop greep de
engel hem zo stevig vast dat hij nauwelijks meer kon ademen. De
verschijning liet hem los en beval hem opnieuw: ‘Lees op!’ Dit alles
herhaalde zich driemaal, waarna de engel hem voorzei:
‘Lees op, in de naam van jouw Heer, Die schiep, Die de mens heeft
geschapen uit een bloedklonter. Lees op; jouw Heer is de edelmoedigste. Hij onderrichtte [het gebruik van] de pen en leerde de mens
wat die niet wist’ (Koran, 96:1-5).1

In de loop van zijn leven kreeg Mohammed (ca. 570-632) veel meer
van dergelijke spirituele ervaringen, die later werden opgeschreven en de inhoud gingen vormen van de Koran. Voor hemzelf en
zijn volgelingen werd het steeds duidelijker dat dit openbaringen
van God waren en dat Mohammed een boodschapper van God,
dus een profeet was. In die hoedanigheid riep Mohammed zijn
stadgenoten op om, in plaats van vele afgoden, alleen de ene God
1 De vertaling van de citaten is van de auteur.
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te aanbidden, rechtvaardig te handelen en de kwetsbaren in de samenleving te helpen en te beschermen.
Ondanks hun veelgodendom maakten de Arabieren deel uit van
de semitische cultuur die het monotheïsme van de Israëlieten had
voortgebracht. Men was bekend met de verhalen over Abraham en
ook met verschijnselen als openbaring en profeetschap. Alle profeten van vroeger hadden een religieus en moreel reveil gepredikt.
Toch stelden de nuchtere, zakelijk ingestelde leiders van Mekka
zich sceptisch op en wezen de nieuwe profeet en zijn missie resoluut af. Jarenlang werden Mohammed en zijn kleine kring van volgelingen bespot, getreiterd, vervolgd en ten slotte met de dood bedreigd. Het werd noodzakelijk voor hen om te verhuizen. Toen de
profeet het verzoek kreeg om in de plaats Yathrib tussen rivaliserende partijen te bemiddelen, greep hij die kans aan om een groot
deel van de kleine moslimgemeenschap daar in veiligheid te brengen. In het jaar 622 verliet ook hijzelf de stad Mekka en vestigde
zich in de plaats Yathrib, die vanaf die dag Medina werd genoemd.
Daarna werd de rol van de profeet veel complexer. De nieuwe verantwoordelijkheden waar Mohammed voor stond, waren talrijk
en zwaar. In Mekka was hij de bevlogen profeet geweest; in Medina moest hij daarnaast de functies van bemiddelaar, rechter, diplomaat en politiek leider vervullen. En later, toen de Mekkanen
legers inzetten tegen de moslims, moest hij ook nog strateeg en legeraanvoerder zijn. Het was een tijd van grote problemen en snelle
veranderingen, die een groot aanpassingsvermogen vereisten. De
profeet liet zich leiden door nieuwe, specifieke openbaringen die
relevant waren voor de problemen van het moment. Ook deze
‘antwoorden van boven’ werden opgenomen in de tekst van de
Koran. Daarmee wordt dus een beeld gegeven van de dynamiek
van die tijd.
De boodschap van Mohammed vond weerklank; de gemeenschap
floreerde en steeds meer individuen en stammen sloten zich bij de
moslims aan. Was Mohammed aanvankelijk gericht op de morele
hervorming van de arrogante, harteloze machthebbers in Mekka,
in deze fase strekte zijn missie zich uit over het hele Arabisch
schiereiland. Met de boodschap van de islam en de leus ‘Verricht het gebed en betracht liefdadigheid’ beoogde hij een eind te
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maken aan de uitzichtloze stammenoorlogen, die voortkwamen
uit eerzucht, bloedwraak en roof. Later streefde hij ernaar om niet
alleen de Arabieren maar ook de omringende volkeren onder het
vaandel van de islam te verenigen. Ook deze verschuiving van de
islam als Arabische godsdienst naar de islam als een religie voor
alle mensen, inclusief de aanpassingen die daaruit voortkwamen,
is terug te vinden in de tekst van de Koran. Wie het boek in zijn
totaliteit bestudeert, kan dus niet voorbijgaan aan het historische
karakter en de context ervan.
Joden en christenen
In de loop van zijn missie had de profeet Mohammed vanzelfsprekend ook te maken met mensen van andere religies. In de Koran
worden joden en christenen, net als de moslims zelf, ahl al-kitab,
‘mensen van de Schrift’ genoemd. Ook komen er tal van verhalen, of verhaalfragmenten in voor over Bijbelse figuren. Er staat
bijvoorbeeld:
‘Zeg: “Wij geloven in God en in wat aan ons geopenbaard is en in wat
door God geopenbaard is aan Abraham, Ismaël, Izaak en de profeten; we maken geen onderscheid tussen hen. Aan Hem (God) geven
we ons over”’ (Koran, 3:84).
En:
‘De boodschapper van God gelooft in wat aan hem door God is geopenbaard. Elke gelovige gelooft in God en in Zijn engelen, Zijn geschriften en Zijn boodschappers; zij maken geen onderscheid tussen
Zijn boodschappers’ (Koran, 2:285).

Een dergelijk statement is niet zo verbazend, als men bedenkt dat
de Arabieren zichzelf zagen als nakomelingen van Abraham via
zijn zoon Ismaël. Deze Bijbelse figuren worden in de Koran ten
voorbeeld gesteld aan de moslims, en de soms rebelse opstelling
van het volk van Israël geldt als een waarschuwing voor moslims.
Volgens de Koran (2:26 en 22:17) behoren de joden tot de ‘mensen
van de Schrift’ en worden ze als zodanig als medegelovigen van
de moslims beschouwd. Dat boek bevat een bijzonder advies van
God aan Mohammed, blijkbaar gegeven in een periode waarin hij
zich onzeker voelde over zijn missie als profeet:
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‘Als je twijfels hebt ten aanzien van dat wat Wij (God) jou hebben
geopenbaard, doe dan navraag bij hen die vroeger al een [heilige]
schrift lazen. De waarheid van jouw Heer is werkelijk bij je gekomen,
dus twijfel niet’ (Koran, 10:94).

Mohammed kon dus geen wezenlijk probleem hebben met de
godsdienst van het volk van Israël, maar soms wel met de onbetrouwbaarheid van bepaalde eigentijdse joodse stammen. In de
omgeving van Medina bevonden zich een paar joodse nederzettingen, waarmee de profeet een overeenkomst had gesloten. Toen
deze stammen actief de kant kozen van de Mekkaanse vijanden
van de moslims, ontstond een ernstig conflict. Overeenkomstig
de gebruiken van die tijd stond de profeet toe dat zij zeer streng
gestraft werden. Naar moderne maatstaven valt dat moeilijk te rijmen met de gestelde zachtmoedigheid van de profeet, maar een
dergelijke beslissing moet in zijn historische context worden gezien. Het betekent niet dat er een wezenlijk antagonisme bestond
tussen Mohammed en het joodse volk of hun religie.
Er vonden regelmatig debatten plaats tussen Mohammed en de
‘mensen van de Schrift’, zoals blijkt uit dit Koranfragment:
‘Zeg: “O mensen van de schrift, kom tot een woord dat wij en jullie gemeen hebben: dat wij alleen God dienen, dat wij aan Hem geen
partner toekennen; dat wij niet elkaar tot heren nemen naast God.”
Als zij zich dan afkeren, zeg dan: “Wees er getuige van dat wij ons
[aan God] hebben overgegeven.”
O mensen van de schrift, waarom redetwisten jullie over Abraham,
terwijl de Thora en het Evangelie toch pas na hem zijn geopenbaard.
Zijn jullie dan niet verstandig? Zo zijn jullie nu. Jullie hebben gedebatteerd over zaken waar jullie iets van afweten, maar waarom twisten
jullie over iets waar jullie niets van weten? God weet het, jullie niet.
Abraham was geen jood en geen christen, maar een hanif, ‘godzoeker’, die zich aan God had overgegeven. Hij was geen afgodenaanbidder. De mensen die Abraham het meest nabij zijn, waren zij die hem
en deze profeet (Mohammed) volgen, en die geloven. En God is de
vriend van de gelovigen’ (Koran, 3:64-68).

De profeet Mohammed wees erop dat Abraham, historisch gezien,
geen jood kon zijn, want het joodse volk was nog niet ontstaan.
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Voor Mohammed was het wel belangrijk dat Abraham de eerste
prediker was van de eenheid van God en hij zag zichzelf als een
van zijn opvolgers. Uit andere teksten blijkt verder dat Mohammed
zich zorgen maakte over de (vermeende) claim van sommige joden
dat zij Gods kinderen waren en dat hun zonden niet bestraft zouden worden. Dat was even verontrustend als de christelijke stelling
dat Jezus – letterlijk – de zoon van God was. Vanuit de islam beschouwd zijn dat ernstige aantastingen van Gods absolute eenheid.
In Arabië woonde destijds ook een aantal christenen: in Mekka
bevonden zich enkele individuele personen, en in een naburige
plaats was er nog een kleine gemeenschap. Veel zuidelijker, in
Nadjran, in het westen van Jemen, leefden veel meer christenen.
De profeet had een afgevaardigde naar hen toe gestuurd met de
uitnodiging zich aan te sluiten bij de islam, hetzij als moslims, hetzij als christenen met een speciale overeenkomst. In het jaar 630
arriveerde een delegatie van christenen uit Nadjran in Medina.
Onder hen bevonden zich kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
die tot een vreedzame relatie met de profeet Mohammed wilden
komen. Er werd gedebatteerd over de eenheid van God, de menselijke status van Jezus en over de kwestie van de christelijke drieeenheid. En er werd gesproken over goed en kwaad en het laatste
oordeel, wanneer God beloont en straft, maar ook veel zonden
vergeeft. De bijdrage van de profeet is terug te vinden in de Koran,
onder meer in 3:1-20. Andere bronnen vermelden een anekdote
over dit bezoek. De delegatie van christenen was op een zondag
nog in Medina. Zij wensten hun eredienst volgens de eigen ritus te
houden en vroegen welke locatie zij daarvoor konden gebruiken.
De profeet Mohammed bood spontaan zijn moskee aan.
Ondanks verschil van mening over de status van Jezus is de Koran
over het algemeen complimenteus ten aanzien van christenen:
‘Wij (God) legden in de harten van hen die Jezus volgen zachtmoedigheid en barmhartigheid. Het monnikschap stelden zij zelf in
om God welgevallig te zijn, zonder dat Wij het voorschreven, (…)’
(Koran, 57:27).

Ook wordt er in de Koran gesteld dat christenen zich positief opstellen tegenover de moslims:
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‘(…) omdat er bij hen priesters en monniken zijn die niet arrogant
zijn’ (Koran, 5:82).

Dus ook in het geval van christenen geldt dat eventuele conflicten
niet gebaseerd waren op een wezenlijke intolerantie ten opzichte
van hen.
De profeet Mohammed bevestigde in zijn gedrag en met de verzen
van de Koran zijn bereidheid tot respectvolle tolerantie en zelfs
toeschietelijkheid, zolang de kernpunten van Gods eenheid en
sociale rechtvaardigheid niet in het geding waren. Aanvankelijk
had hij erkenning van de ‘mensen van de Schrift’ gezocht, maar
toen die uitbleef, ontwikkelde hij de islam tot een vernieuwde versie van het monotheïsme. Dit werd gesymboliseerd door de verandering van gebedsrichting, om precies te zijn van de tempel in
Jeruzalem naar de ka’ba in Mekka. Daarmee werd een terugkeer
naar de wortels van Abrahams ‘ééngodendom’ aangegeven. Terwijl Mohammed een bewonderaar bleef van de voorgaande joodse
profeten, was hij ook een pragmatisch strateeg, die stevig wist op
te treden wanneer de omstandigheden dat van hem eisten.
Interpretaties
Toen de profeet Mohammed in het jaar 632 overleed, verdween
daarmee de levende inspirator en de enige leider die werkelijk
door alle moslims werd aanvaard en gerespecteerd. De kaliefen
die hem opvolgden als hoofd van de moslimgemeenschap, hadden te kampen met de onderlinge machtsstrijd die al snel het
eenheidsgevoel van de gemeenschap bedreigde. Binnen enkele
decennia verloor de functie van kalief voor velen alle spirituele geloofwaardigheid en had ze nog slechts in naam betekenis. Daardoor kent de islam geen ‘islamitische paus’. Alleen de
Koran – Gods woord voor de moslims – is drager van een onwankelbaar leergezag in de islam. Daarnaast zijn er de overleveringen
van de profeet, hadith genoemd. Maar deze overleveringen werden pas later opgeschreven en zijn daarom veel minder betrouwbaar dan de Koran.
Dergelijke teksten vragen echter om interpretatie. Het ontwikkelen van een standaardinterpretatie van deze islamitische bronnen
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werd het terrein van schriftgeleerden en specialisten op het gebied
van de islamitische wet. Aanvankelijk ging men in de praktijk
flexibel om met de regels en was dat geen probleem. Maar naarmate de situatie van de moslims complexer werd en de plaatselijke politiek aan invloed wilde winnen, werd de afstand tussen de
openbaring, die de basis is van de heilige teksten, en de toepassing van de wet steeds groter. In gradatie variërend wat betreft tijd
en plaats, trad er een verstarring van denken op, hoewel er ook
krachten aanwezig waren die de sprankeling van inspiratie bewaarden, zoals de soefi’s, de mystici van de islam.
De Korantekst bevat zelf indicaties van een veelvoud van interpretatiemogelijkheden:
‘Hij (God) is het die het boek aan jou [profeet] heeft geopenbaard,
met daarin verzen die de basis zijn van het boek en andere verzen die
metaforisch zijn. Zij in wier harten een kromming is, volgen dat wat
metaforisch is. Zij zoeken het verschil van mening en de symbolische
interpretatie (ta’wiel).2 Niemand kent de interpretatie behalve God //
en zij die stevig staan in kennis // zeggen: ‘Wij geloven het; alles is
van onze Heer.’ Maar niemand gedenkt [God] behalve mensen met
inzicht’ (Koran, 3:7).

Niet alleen wordt hier aangegeven dat er verzen zijn die metaforisch kunnen worden opgevat, maar er volgt onmiddellijk een interpretatieprobleem. In de oorspronkelijke Arabische tekst kwamen geen leestekens voor, zodat er twee lezingen zijn: ‘Niemand
kent de interpretatie behalve God. Zij die stevig staan in kennis
zeggen (…)’ of: ‘Niemand kent de interpretatie behalve God en zij
die stevig staan in kennis. Zij zeggen (…)’ De tweede variant is de
meest gangbare, want volgens de eerste variant zou interpretatie
door mensen geheel zijn uitgesloten. De geschiedenis bewijst dat
de islam wel degelijk ruimte laat voor meerdere interpretaties,
gezien de veelheid aan wetscholen en andere stromingen. Soefidenkers in het bijzonder hebben veel bijgedragen tot de rijkdom
en diepgang van Koraninterpretatie.

2 Het begrip ta’wiel vertegenwoordigt ook de hele kwestie van een nuancerende
psychologische of spirituele interpretatie van allerlei verzen in de Koran.
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Filosofie en spiritualiteit
Na het overlijden van hun profeet verspreidden de moslims zijn
boodschap verrassend snel over een groot gebied in het MiddenOosten, Azië, Noord-Afrika en zuidelijk Europa. De grotendeels
ongeletterde Arabieren maakten kennis met de hoogontwikkelde
Byzantijnse en Perzische culturen, en ook met de restanten van de
oude Griekse filosofie. Het waren vooral de Arabische vertalingen
van de antieke Griekse geschriften die de basis vormden voor de
rationele en speculatieve filosofie van moslims, en ook voor de filosofie in Europa. Denkers als Ar-Rāzī (in Europa bekend als Rhazes, gestorven in 923), Al-Fārābī (870-950), Ibn Sīnā (ofwel Avicenna, gestorven in 1037), Ibn Rushd (ofwel Averroës, gestorven in
1198) kunnen met recht de grondleggers van de latere Europese
filosofie worden genoemd. In de moslimwereld kwam het vrije
rationele denken in conflict met de islamitische geloofsleer. Abu
Hamid al-Ghazali (ofwel Algazel, 1058-1111) stelde een middenweg
voor tussen vrijheid van denken, mystiek beleven en trouw aan de
grondprincipes van de islam.
Deels in het openbaar, maar vooral in de privésfeer, speelden de
soefi’s en hun mystiek getinte leer een belangrijke rol in het leven
van de moslims. Zij legden vooral de nadruk op spiritualiteit en
ethiek. Voor hen is de consequentie van het geloof in één God ook
het geloof in de eenheid van Gods schepping. Om die waarheid te
ontdekken, wordt er een methode van meditatief leven, het liefdevol gedenken van God en menslievendheid, gevolgd.
In de Koran zijn tal van aanknopingspunten te vinden voor die
methodiek, zoals:
‘O gelovigen, gedenk God veelvuldig en prijst Hem ’s morgens en
’s avonds.
Hij is het die jullie zegent, evenals Zijn engelen, om jullie van de
duisternis te voeren naar het licht. Hij is genadig voor de gelovigen’
(Koran, 33:41- 44).
‘Op de aarde zijn tekens voor hen die zekerheid van geloof hebben,
en er zijn ook tekens in jullie zelf – zien jullie dat dan niet?’ (Koran,
51:20-21).
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‘Gedenk Mij (God); Ik gedenk jullie. Wees Mij dankbaar en wees niet
ongelovig aan Mij’ (Koran, 2:152).

Ook voor het bestaan van een selecte groep mensen binnen de gemeenschap die zich, gedreven door het verlangen naar God, wijdt
aan mystiek, gebed en liefdadigheid, is een basis in de Koran te
vinden:
‘God is het licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn
licht is als een nis waar een lamp in is. De lamp is in glas; glas als een
lichtende ster, brandend door een boom – een olijfboom die niet van
het oosten of het westen is – waarvan de olie welhaast oplicht, ook al
is die niet door vuur aangeraakt. Licht boven licht! God leidt naar
Zijn licht wie Hij wil. Hij gebruikt gelijkenissen voor de mensen. God
is alwetend. [Er is licht] in huizen die God heeft laten oprichten voor
het gedenken van Zijn naam. Daar wordt Hij ’s morgens en ’s avonds
geprezen door mensen die niet door handel of profijt worden afgeleid
van de gedachtenis aan God, of van het rituele gebed en liefdadigheid’ (Koran, 24:35-37).

De leer en methoden van de soefi’s vinden hun oorsprong in de
vroegste geschiedenis van de islam, toen de profeet Mohammed
een aantal geschikte volgelingen, met name Abu Bakr en ‘Ali, onderrichtte in de islamitische vorm van meditatie. Sommigen van
hen leefden ascetisch, wellicht geïnspireerd door christelijke monniken. In de loop van de tijd werd de methodiek van de soefi’s verrijkt met mystiek-filosofische concepten van Plotinus en met de
traditie van liefde, trouw en ridderlijkheid die gangbaar was in het
Perzische Khorasan. Beroemde soefi’s waren onder meer de ascetische Hasan al-Basri (gestorven in 728), de mystica Rabi’a Basri
(gestorven in 801), de soefimeester Junaid Baghdadi (gestorven in
910); de minnaar van God Ahmad al-Ghazali (gestorven in 1126;
broer van de eerdergenoemde theoloog Abu Hamid al-Ghazali),
de mystiek-filosofisch denker Ibn ‘Arabi (gestorven in 1240) en de
inmiddels in brede kring bekende soefidichter Jalaluddin Rumi
(gestorven in 1273).
De mystieke weg van de soefi bestaat uit concentratie op God,
loutering van het ego, onthechting van aardse genoegens en meditatieve training, in de hoop op het ervaren van de nabijheid van
51

souplesse binnen tradities

God. De beginselen van de islam worden door soefi’s gevolgd, en
met een soefi-interpretatie verdiept. Zo wordt Gods eenheid opgevat als de hele schepping omvattend; het gebed als het ononderbroken gedenken van God; het vasten als onthechting; de bedevaart als het vinden van Gods huis in het spirituele hart; en jihad
als de persoonlijke strijd tegen eigen zelfzuchtigheid. In de ogen
van soefi’s is God een en al goedheid en barmhartigheid, overeenkomstig het Koranvers:
‘En wanneer zij die in Onze tekens geloven bij jou (Mohammed)
komen, zeg dan: Vrede zij met u! Uw Heer heeft zichzelf barmhartigheid voorgeschreven. Als een van jullie iets verkeerds doet uit onwetendheid, en daarna berouw heeft en [de fout] herstelt, is Hij vergevend en barmhartig’ (Koran, 6:54).

Latere ontwikkelingen
De twaalfde en dertiende eeuw verliepen dramatisch voor de
moslimwereld. Kruisvaarders uit Europa bezetten Jeruzalem
(1100-1187) en de invallende Mongolen uit Centraal-Azië plunderden de belangrijke stad Bagdad in 1258 en vermoordden tal van
geleerden. De schrikreactie op deze gebeurtenissen leidde tot een
defensieve sfeer, waarin nieuwe interpretaties van de Koran bedreigend en ongepast werden geacht. Hierna volgden nog enige
perioden met culturele en economische hoogtepunten: de opkomst – en neergang – van de Ottomanen in Turkije, de Safawiden
in Perzië en de Moghuls in India. Maar de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw bracht de verbreiding van het Europees kolonialisme met de onderwerping en uitbuiting van een
groot deel van de moslimwereld.
In reactie op de koloniale overheersing ontstonden hervormingsbewegingen, waarvan sommige een ontwikkeling naar Europees
model beoogden, terwijl andere juist werden gedreven door religieuze nostalgie of een letterlijke interpretatie van de Koran
voorstonden. Sommige wilden de leefwijze van de profeet en zijn
directe opvolgers imiteren, maar dan wel met gebruikmaking
van de moderne technologie. Het huidige ‘islamitisch fundamentalisme’ en het zogenoemde salafisme zijn varianten van dit type
rationele en tekstuele benadering van de islam. Desondanks bleef
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ook de mystieke vorm van islambeleving bestaan, die bekend is
onder de naam soefisme, en daarnaast natuurlijk de islam van
het levende, kleurrijke volksgeloof, met zoveel verscheidenheid,
omdat het in elke regio een cultuureigen vorm aanneemt.
Conclusie
De islam van de Koran en de profeet Mohammed sprankelt van
inspiratie, is flexibel en toegespitst op het welzijn van de mensen.
God is één, en Hij is bovenal barmhartig. Moslims die leven naar
de geest van de Koran, beseffen dat de islam bedoeld is om vrede,
welzijn en rechtvaardigheid te brengen. Het zijn de letterknechten en de fundamentalisten die de naam van de islam misbruiken
voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. Zij zijn het die een probleem hebben met de soefi’s, hen vervolgen en hun zoveel mogelijk de mond snoeren.
Maar de traditionele leef- en denkwijze van moslims, waarin
spiritualiteit samengaat met medemenselijkheid – vrij van fundamentalisme of geforceerde modernisering – is de beproefde
basis voor geestelijk en maatschappelijk welzijn. Het is tevens een
levende bron van interne, authentieke vernieuwing. Vanuit die
verbondenheid met de eigen traditie kunnen moslims het vitale
proces van interpretatie van de Koran voortzetten. Daarbij is de
aan de islam inherente spiritualiteit de voedingsbodem voor het
ethisch handelen van moslims en voor hun respect en tolerantie
jegens anderen.
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Eén oorsprong en talloze wegen
Over de geblokkeerde flexibiliteit van de islam
Nahed Selim

Stelt u aan een groep van tien moslims de vraag hoe flexibel de islam
is, dan is het zeer waarschijnlijk dat alle tien hierop een zeer positief
antwoord geven. De argumenten hiervoor zijn ook vrij bekend en
voorspelbaar. Eén daarvan is dat God niet meer van de mens vraagt
dan wat voor hem mogelijk is. Een zieke hoeft niet te vasten totdat
hij/zij beter is. Het gebed kan op een later tijdstip ingehaald worden,
indien het onmogelijk is om de vijf gebeden op het juiste tijdstip te
verrichten. Het nuttigen van varkensvlees of een andere soort verboden vlees is toegestaan in geval van hongersnood, etc.
In deze vormen van flexibiliteit wordt voorzien door het geloof en de grenzen ervan liggen al van tevoren vast. Maar wanneer men met flexibiliteit bedoelt dat men – vanuit een bepaalde
kerngedachte en met de juiste intentie – de vrijheid heeft zijn eigen
gedrag te bepalen en af te wijken van de gebaande weg of om zich
aan nieuwe omstandigheden aan te passen, dan denk ik dat het
antwoord heel anders zou zijn.
Vrouwen: het persoonlijke bezit van mannen
Neem het ongebruikelijke voorval in de laatste week van oktober
2007. Een arts klaagde een moslimbewoner van België aan. De
aangeklaagde man is de echtgenoot van een vrouw die eerder dit
jaar met spoed opgenomen moest worden om een keizersnede
te ondergaan. De man wilde niet dat de dienstdoende dokter in
het ziekenhuis zijn vrouw zou opereren. Hij eiste dat de operatie
door een vrouwelijke arts verricht werd. Bij ontstentenis van een
vrouwelijke arts moest een verpleegkundige met instructies van
de doktor de patiënte ‘onder het mes nemen’. De reden van de weigering van deze moslim? Zijn godsdienst verbood dat een andere
man de intieme delen van zijn vrouw zou zien!
Dat schoot me te binnen, toen ik nadacht over de flexibiliteit in
de islam. Als ik op dit incident afga, dan is er weinig flexibiliteit, al54
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thans in de rigide houding van een echtgenoot die liever zijn vrouw
en zijn ongeboren kind aan grote risico’s blootstelt dan af te wijken
van zijn eigen versteende opvattingen over het vrouwenlichaam dat
hij als zijn hoogstpersoonlijke bezit beschouwt. Het deed me sterk
denken aan de conservatieve christenen die destijds in Staphorst
weigerden om hun kinderen te laten vaccineren tegen polio.
Natuurlijk, dit geldt niet voor iedere moslim. Er zijn genoeg
mannen en vrouwen van islamitische afkomst voor wie het niet
uitmaakt of de behandelend arts van hetzelfde geslacht is als de
patiënt of niet. Maar incidenten als dit, hoewel niet representatief
voor een religie als zodanig, helpen om de vinger op de zere plek
te leggen. En helaas was dit incident niet het enige in zijn soort.
Ook in Nederland hebben ziekenhuizen en de Spoedeisende Hulp
regelmatig met vergelijkbare onredelijke eisen te maken. Als tolk
kom ik steeds vaker islamitische vrouwelijke patiënten tegen die er
de voorkeur aan geven of – aangespoord door hun mannen – zelfs
de voorwaarde stellen om door een vrouwelijke arts onderzocht
en behandeld te worden. Meestal zijn de ziekenhuizen dan inschikkelijk door toe te geven aan de eisen van hun patiënten.
Zo’n eis die discrimineert op basis van geslacht, is echter onredelijk. Deze heeft niets te maken met de in Nederland gegarandeerde vrijheid om zelf een arts te kiezen, zoals sommige mensen dit gedrag politiek correct proberen te vergoelijken. De keuze
wordt hier slechts gemaakt op basis van het geslacht van de arts en
niet op grond van zijn of haar bekwaamheid.
Bovendien gaat achter deze eis de nauwelijks verborgen patriarchale opvatting schuil dat het vrouwenlichaam volledig het bezit
is van haar man, die jaloers wordt zodra het oog van een andere
man daarop valt. Als we dat begrijpen, beseffen we hoe kwalijk de
pogingen zijn die momenteel zowel in Nederland als in Engeland
gedaan worden om geïslamiseerde ziekenhuizen te stichten waar
de segregatie van mannen en vrouwen geheel doorgevoerd wordt.
Net als in Saoedi-Arabië en Iran zullen er in die ziekenhuizen
twee afdelingen zijn, één voor mannelijke en één voor vrouwelijke patiënten. Op de mannenafdeling werken alleen mannen en
op de vrouwenafdeling alleen vrouwen. Zo’n systeem is gebaseerd
op een kunstmatige verdeling van de wereld in een mannen- en
vrouwenwereld en op de gedachte dat elke vermenging van de geslachten onvermijdelijk tot zedeloosheid leidt. In alle landen waar
de strikte segregatie van mannen en vrouwen op die manier ge55
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handhaafd wordt, leidt ze tot onderdrukking van de vrouw en tot
het ontstaan van een dubbele moraal.
Pragmatische en principiële flexibiliteit en de starheid van de
zuivere islam
In Nederland maken ook vele andere zaken duidelijk dat de algemene moslimvisie op vrouwen, vrijheid van meningsuiting en
geloof voortdurend botsen met het westerse gedachtegoed. Denk
aan de weigering om mensen van het andere geslacht de hand
te schudden, aan het dragen van boerka en andere strenge kleding op school of op kantoor, aan meisjes die weigeren om deel
te nemen aan gymlessen en gemengd zwemmen. Om nog maar te
zwijgen over de cartoonrellen en het bedreigen van politici en opinieleiders die kritiek op de islam uiten. Al deze voorbeelden doen
vermoeden dat de religie ‘islam’ als zodanig lijdt aan een gebrek
aan flexibiliteit.
Tegelijkertijd zien we een groep moslims die met dit alles minder moeite hebben en die, ondanks hun geloof, hun weg lijken te
vinden in een westerse, geseculariseerde samenleving. Zij nemen
hun eigen beslissingen en lijken minder afhankelijk van de bekrompen, benepen imams met hun versteende orthodoxie. Vormen zij dan misschien het bewijs dat het mogelijk is om tegelijkertijd moslim en flexibel te zijn?
Dit is mogelijk, hoewel ik daar een aantal vraagtekens bij heb.
Deze groep valt namelijk in minstens twee subgroepen uiteen. Ten
eerste zijn er de culturele moslims. Hoewel ze zichzelf nog steeds
als moslims beschouwen, geloven ze feitelijk niet meer. Het feit dat
ze zich nog moslim noemen, kan te maken hebben met de angst
voor represailles. Zoals bekend, is uittreding uit de islam nog steeds
een heikel punt. Recent onderzoek geeft aan dat sommige moslims
bereid zijn om geweld te gebruiken tegen ex-moslims. Dit bleek uit
een enquête die september 2007 in opdracht van NOVA onder moslims werd gehouden: 6% is van mening dat ze geweld mogen gebruiken tegen een afvallige. Zes procent dus van bijna een miljoen!
Maar het minste wat hun te wachten staat, is uitstoting door hun
familie en vrienden. Daardoor durven sommige ex-moslims hun
afvalligheid niet openlijk te tonen en dat is alleszins begrijpelijk.
Een tweede groep gelooft nog steeds in alle regels en voorschriften, maar stelt het naleven daarvan uit. Ze zeggen vaak dat ze nog
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niet klaar zijn om hun leven volgens de religie in te richten. Een
bekend voorbeeld van deze houding is het dragen van een hoofddoek door vrouwen. Het zijn er maar weinig, de moslimvrouwen
die het dragen van een hoofddoek principieel afwijzen. Hoewel
dit voor mijn generatie en die van mijn moeder anders was – wij
droegen vroeger nooit een hoofddoek – tooien de meeste moslimvrouwen zich tegenwoordig met een hoofddoek, zowel hier in Nederland als in islamitische landen. Wanneer een gelovige moslimvrouw er geen draagt en men vraagt haar naar de reden, dan zal
ze doorgaans zeggen dat ze bewondering heeft voor vrouwen die
dit wel doen. ‘Maar’, zal ze eraan toevoegen, ‘ik hoop dat ooit ook
te doen, als ik eraan toe ben.’ De weigering om een hoofddoek te
dragen is dan geen weigering die gebaseerd is op een andere visie
op de religie, maar slechts een uitstel.
Echte religieuze flexibiliteit zou mijns inziens het resultaat moeten zijn van een alternatieve visie op de godsdienst. Een visie die
minder belang hecht aan de letterlijke opvatting van de teksten.
Flexibiliteit is de voorkeur geven aan het wezenlijke boven de letter van een godsdienst. Men kiest er dan bewust voor om de letterlijke voorschriften los te laten en zich meer te richten op dat wat
in essentie de boodschap is. Wanneer een vrouw die geen hoofddoek draagt, zichzelf nog steeds ziet als een even goede gelovige als
diegene die dit wel doet, maakt ze een bewuste keuze. Deze vrouwen bestaan wel, maar hun aantal valt in het niet vergeleken met
de overgrote schare aanhangers van de orthodoxe islam. Sommige
pragmatisch ingestelde lezers zullen misschien zeggen dat het niets
uitmaakt, zolang het resultaat hetzelfde is, namelijk het niet-dragen van sluiers en allerlei lappen stof op straat. Daar denk ik anders
over. Het maakt heel veel uit of men bepaalde voorschriften niet
uitvoert wegens uitstel en praktische overwegingen of uit principe.
Om het verschil tussen een principiële en een pragmatische
flexibiliteit te verduidelijken, kunnen we ook wijzen op de kwestie
van de lijfstraffen. Zoals bekend behelst de islam meer dan religie.
Het is een totaalsysteem van leven en regeren, van wetten en straffen, en zelfs van oorlogsvoering en verdeling van de buit. Het islamitische rechtsstelsel bevat niet alleen familiewetten maar ook een
strafrecht voor allerlei delicten en misdaden, zoals het afhakken
van de hand voor diefstal, het geselen (of stenigen) van ontuchtplegers en het onthoofden van de afvalligen, om maar een paar voor57
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beelden te noemen. Er zijn nog maar een paar landen, waaronder
Saoedi-Arabië, die dit islamitische strafrecht toepassen. De meeste
islamitische landen hebben het gedurende de afgelopen anderhalve
eeuw vervangen door een seculier strafrecht naar Europees model.
Maar sinds de Islamitische Revolutie in Iran kwamen er stapsgewijs steeds meer landen met een islamitisch rechtsstelsel bij: Pakistan, Soedan, Bangladesh en een gedeelte van Nigeria.
Van belang is daarbij dat islamitische geestelijken over de hele
wereld geen afstand hebben genomen van de lijfstraffen. Ze blijken nog steeds in staat moslims te mobiliseren om te strijden voor
een volledige toepassing van de islam, inclusief de regeringsvorm
en de sharia. De Koran is voor hen immers het onfeilbare, onveranderlijke en letterlijke woord van God. Indien westerse moslims
hetzelfde idee over hun religie blijven koesteren – en dat doet de
meerderheid – dan zijn ze net zomin als hun geloofsbroeders in de
islamitische landen in staat om een deel van de Koranteksten af te
wijzen of de toepassing ervan te weigeren.
Dit wordt op pijnlijke manier gedemonstreerd door de houding
van Tariq Ramadan, de in sommige landen van Europa zeer populaire moslimdenker en filosoof die regeringen adviseert over de
integratie van allochtone moslims. Zo aanvaardde hij in oktober
2005 een gastdocentschap aan St. Antony’s College aan de Universiteit van Oxford; hij is tevens adviseur van de Britse regering voor
moslimaangelegenheden (COC Nederland, 4 april 2007; Wikipedia).
Verder had hij gesprekken met de toenmalige minister Verdonk;
bij één ervan was ik persoonlijk aanwezig.
De ware aard van zijn opvattingen kwam naar voren tijdens een
televisiedebat tussen (toen nog) presidentskandidaat Sarkozy en
Ramadan. Daar kwamen de sharia en de toepasbaarheid ervan
voor Europese moslims aan de orde. Toen Sarkozy hem specifiek
vroeg hoe hij over de steniging van overspelige vrouwen dacht,
antwoordde hij, kennelijk verrast, dat hij voorstander is van een
moratorium op steniging, maar dat hij weigert de voorschriften te
veroordelen. Een moratorium, een tijdelijke stopzetting. Hij nam
dus geen afstand van de lijfstraffen op principiële gronden, maar
vond waarschijnlijk dat de tijd er nog niet rijp voor was. Een uitstel dus en geen afstel (vgl. Berman 2007).
U raadt het al. Ik ben geen voorstander van de orthodoxe islam,
ook wel de ‘zuivere islam’ genoemd. De naam is oorspronkelijk
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bedacht door Mohammed ibn Abd al-Wahhaab (1703-1792), de
oprichter van het wahabisme in Saoedi-Arabië. Deze beweging
bracht tienduizenden andere moslims om, omdat ze geen soennieten, maar sjiieten of soefi’s waren of andere stromingen aanhingen.
Het woord ‘zuiver’ bij de benaming ‘zuivere islam’ is hoogst misleidend. Het gaat hier namelijk niet om de zuiverheid als een spiritueel principe, dat tegenover de materie of het wereldlijke staat.
De hier bedoelde zuiverheid beoogt een islam die uitsluitend op
de Koran en de soenna wordt gebaseerd, die dus gezuiverd is van
alle latere invloeden, ‘onislamitische’ gebruiken en hervormingen. Stromingen buiten de soenna worden niet erkend. De ‘zuivere
islam’ wil terugkeren naar de totalitaire vorm van de islam ten tijde
van het leven van de profeet. Deze ‘zuivere’ islam omvat zowel religie als politiek. Een van de voornaamste redenen voor mijn afwijzing ervan is het gebrek aan flexibiliteit. Er zijn dan ook zeer veel
bezwaren in te brengen tegen de wahabitische opvattingen over de
positie van vrouwen en mensenrechten, en tegen de intolerantie jegens anderen die geen of anders moslim zijn.
De rebellie van vrouwen en een geloof voorbij hemel en hel
Als vrijdenker koester ik wel veel sympathie voor het soefisme. De
soefibeweging, zeker de westerse tak ervan, houdt zich niet bezig
met het strafrecht of het stichten van islamitische staten, maar ziet
de rol van de religie uitsluitend in het spirituele vlak. In tegenstelling tot de officiële islam denken de soefi’s dat God in het hart van
de mens zetelt en dat de beste weg om God te leren kennen loopt
via zelfkennis. Men kan zelfkennis verwerven door spirituele training en door in harmonie te leven met de hele schepping. Daarom
wordt er in het soefisme geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende godsdiensten. In principe bevatten alle religies eenzelfde kern van waarheid. In ons innerlijk leven moeten we allereerst een band met God aangaan, die steeds dieper wordt en een
weerklank wekt in de diepte van ons wezen, onze ziel. Sommige
soefimeesters bereikten langs deze weg het stadium van de eenheid met God. Vandaar dat Al-Hallaj (ca. 857-922), een soefileraar
die in Bagdad predikte, riep als hij in extase was: ‘Ik ben de waarheid.’ Om die reden werd hij door de officiële islam in de gevangenis gezet en kreeg hij de doodstraf. Een andere gewaagd idee van
Al-Hallaj was zijn opvatting over de bedevaart naar Mekka. Ie59
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dere moslim is verplicht deze bedevaart minstens één keer in zijn
leven te maken, tenminste als men ertoe in staat is. Al-Hallaj vond
dat de vergeving van de zonden niet per se een bedevaart vereist,
maar ook kan geschieden door dienstbaar te zijn aan de armen en
de behoeftigen in de eigen omgeving.
Een andere bekende soefi rebelleerde zelfs tegen het idee van
straf en beloning na de dood in de vorm van een hemel en een hel.
Dit was Rabi’ah al-Adawiyyah (gestorven in 801 in Basra, Irak),
een vrouw, een vrijgemaakte slavin die zich na haar vrijlating geheel wijdde aan de mystiek. Ze vergeleek haar liefde voor God met
de liefde voor een minnaar en wilde van God houden om wat Hij/
Zij/Het is, niet uit vrees voor zijn straf of uit hoop op zijn beloning. Haar opvatting daaromtrent wordt in essentie uitgedrukt
in een gebed dat luidt: ‘Zo ik aanbid uit verlangen naar de hemel,
ontneem mij de hemel. Aanbid ik uit schrik voor de hel, werp mij
er dan middenin.’ In vergelijkbare woorden is dit gebed overgeleverd door Farid-ud-din Attar, eveneens een soefimysticus, die
het aan Rabi’ah al-Adawiyyah toeschreef. Rabi’ah al-Adawiyyah
bleef ongetrouwd en leidde een monastiek leven. Van haar zijn de
woorden: ‘Mijn geliefde is altijd bij mij.’ Zij schreef ook een prachtig gedicht Liefde en Geliefde.
Het feit dat het soefisme ook aan vrouwen de ruimte biedt om soefileraar te worden, was een duidelijke breuk met de officiële islam,
die slechts mannen erkent als geestelijken en voorgangers. Daarom is het niet verwonderlijk dat in onze tijd en omgeving zeer felle
kritiek op de orthodoxie en het fundamentalisme van de islam geleverd wordt door vrouwen die opgegroeid zijn als moslima, zoals
Rifaat Hassan, Amina Wadoud (hoewel ze een bekeerling is) en
Asma Barles. Fundamenteler en feller is de kritiek van de kant van
de ex-moslima’s, zoals Taslima Nesrin, Ayaan Hirsi Ali en Wafa
Sultan. De grootste omwenteling die binnen de islam te verwachten is, zal mijns inziens dan ook plaatsvinden door toedoen van de
rebellie van vrouwen, aan weerszijden van de islam, dus zowel van
binnen als van buiten. Zij hebben immers baat bij de strijd tegen
het fundamentalisme, omdat zij het meest eronder te lijden hebben.
Helaas is er tegelijkertijd een tegenbeweging zichtbaar. Er zijn
vrouwen die de meest abjecte vormen van vrouwenonderdrukking binnen de islam bepleiten. We hoeven maar te denken aan
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de leraressen die geen hand willen geven aan mannelijke collega’s,
aan vrouwen die strijden voor het recht om de boerka te dragen,
enzovoort. Anderen denken dat het genoeg is om de positieve teksten te verdedigen en de negatieve te verzwijgen of deze teksten
te herinterpreteren zonder er wezenlijke kritiek op te leveren. Het
hoort bij zelfkennis dat we de zaken niet verbloemen en ze niet
positiever voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Zelfs een positieve hadith (overlevering van de profeet) zoals die over de behandeling van dochters blijkt, wanneer je het goed bekijkt, een
bedenkelijk aspect te hebben dat in eerste instantie niet zo opvalt.
We weten allemaal dat zoons een bijzondere plek innemen bij de
ouders. Ze worden zelfs geadoreerd. Maar wat voelen ouders voor
hun dochters? Er bestaan teksten die ouders aansporen hun dochters goed te behandelen, zoals ‘Wie van jullie een dochter heeft en
hij begraaft haar niet levend, noch beledigt hij haar, noch trekt
hij zijn zoon bij haar voor, God zal hem het paradijs doen binnengaan’ (thabaat.net: Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5127, verteld
door Mohammed Ibn Hanbal, nr. 1975). De profeet Mohammed
spoort hier ouders aan om hun dochters goed te behandelen door
hen in feite om te kopen. In ruil voor de belofte van het paradijs
willen ouders hun dochters misschien wel behoorlijk behandelen.
Niet omdat het op zichzelf een deugd is of hun plicht, maar – net
als bij alle andere deugden waartoe de islam aanspoort – om zo
na de dood een plekje te bemachtigen in het paradijs. En mensen
doen het niet alleen om de beloning van het paradijs, maar ook
uit angst voor de hel. Indien men elke deugd terugbrengt tot een
gebod waarmee je een beloning kunt krijgen, of tot een verbod
waardoor je een straf kunt vermijden, wordt de ontwikkeling van
een zelfstandig geweten echter geblokkeerd.
Menig vrijdenker bekritiseert dit simplisme in de islam. Zo ook
de al genoemde soefilerares en mystica Rabi’ah al-Adawiyyah. Ze
was een sober en celibatair levende vrouw. Mensen kwamen van
ver om met haar te praten en haar vragen te stellen. Ze werd een
legende en toen er in de twintigste eeuw een Arabische film over
haar leven werd gemaakt, werd haar rol gespeeld door een vrouw
die zelf ook een legende is, de Egyptische zangeres en megaster
Um-Kalthoum. Een bekend verhaal over Rabi’ah al-Adawiyyah
vertelt over haar rebellie tegen hemel en hel. Op een dag liep ze
over straat met een emmer water in de ene en een brandende
toorts in de andere hand. Gevraagd naar wat ze ermee wilde, zei
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ze: ‘Met het water wil ik de hel doven en met de toorts het paradijs
in brand steken, zodat mijn liefde voor God slechts om Zijn onvergankelijke schoonheid is en niet uit angst voor de hel of uit het
verlangen naar het paradijs.’ Zij stond voor een open geloof voorbij angst en berekening.
Een dergelijke open geloofshouding vind ik terug bij mijn favoriete soefileraar H. Inayat Khan (1882-1927). Oorspronkelijk kwam
hij uit India. Hij maakte soefidenkbeelden in het Westen bekend
en gaf een eigen vorm aan het soefisme. Een bekend citaat van
hem luidt: ‘De Hoogste Intelligentie, die de oorsprong is van deze
wereld van verscheidenheid, werkt door talloze kanalen en wegen’
(Inayat Khan 1996: 100). Net als in de islam blijft de eenheid van
God een leidend principe in het soefisme. Alleen is het begrip God
minder persoonlijk. Volgens de soefi’s is er één broederschap, de
broederschap der mensheid, die de kinderen der aarde zonder
onderscheid verenigt in het vaderschap van God. Er is één heilig
boek, het heilige boek der natuur, het enige geschrift dat de lezer
licht kan geven. Er is één meester, de leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen immer voert naar het Licht. Er is één wet,
de wet van wederkerigheid, die men kan nakomen door een onzelfzuchtig gemoed en rechtsgevoel. Er is één voorwerp van lof, de
schoonheid. Er is één God, de eeuwige, het enige wezen.
De eenheid van de mensen en van God sluit niemand uit, maar
iedereen in. Tegelijkertijd wordt de pluraliteit erkend; er zijn talloze kanalen en wegen waarlangs men in vrede naar God kan gaan.
Zo’n geloofsbesef kan de blokkades in religieuze flexibiliteit helpen opheffen.
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Wendbaarheid en identiteit

Het flexibele geloof van Pi
Meervoudige religieuze identiteiten als toekomstvisioen
Manuela Kalsky

Kent u het boek Het leven van Pi? Het vertelt het ongelooflijke
verhaal van de zestienjarige jongen Piscine Patel (Pi), wiens vader
een dierentuin in India heeft. Wanneer de familie besluit naar Canada te emigreren, wordt ook een groot gedeelte van de dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden
zijn Pi, een zebra, een hyena en ‘Richard Parker’, een Bengaalse
tijger van 200 kilo. Zij dobberen 227 dagen met elkaar in een reddingssloep op de Grote Oceaan. In die 227 dagen gebeurt er van
alles – de zebra belandt als eerste in de maag van ‘Richard Parker’
en… maar dat moet u zelf maar lezen.
Mij gaat het in het vervolg niet om de fantastische avonturen die
Pi tijdens die 227 dagen op de boot beleeft, maar om de periode
vóór het besluit om naar Canada te emigreren, toen Pi naast hindoe ook christen werd en een jaar later ook nog moslim. Ik zal u
vertellen hoe hij daartoe kwam en hoe zijn omgeving erop reageerde. Dat doe ik door Pi’s geloofsverhaal aan de huidige Nederlandse situatie te spiegelen, waarin eveneens een diversiteit aan
religies en levensovertuigingen aanwezig is. Wat valt er over het
religieuze leven van mensen in Nederland te zeggen? Zijn zij inmiddels zo geseculariseerd dat religie uit hun leven is verdwenen
of hangen zij net als Pi verschillende geloven aan?
Pi en het hindoeïsme
De kiem van geloven werd al vroeg in Pi gezaaid, dankzij de traditioneel gelovige zuster van zijn moeder, tante Rohini. Kort na
zijn geboorte betrad hij in de armen van zijn moeder de hindoetempel in Madurai, waar tante hem vol trots aan de Moedergodin
toonde. Hij werd ondergedompeld in de van wierook doordrongen, mysterieuze sfeer van de tempel en voelde zich er voortaan
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thuis vanwege ‘de bewerkte kegeltjes rond kumkumpoeder en de
mandjes kokos, de rinkelende belletjes die je komst bij God aankondigen, de hoge, schrille nadaswaram1 en het trommelgeroffel, het geluid van blote voeten op de stenen vloeren van donkere
gangen, waar hier en daar een bundel zonlicht doordringt, (…) de
voorhoofden waarop in verschillende vormen hetzelfde woord te
lezen staat – geloof ’ (Martel 2004: 56). Een op alle zinnen gerichte
‘sacrale kosmische moederschoot’, waarin rituelen geborgenheid
bieden.
Religie is voor Pi meer dan riten en rituelen alleen. Hij gelooft
in Brahman, de ‘wereldziel’, die zich in verschillende goddelijke
manifestaties, zoals Shiva, Krishna, Shakti en Ganesha, aan het
menselijk beperkte voorstellingsvermogen openbaart. Maar die
wereldziel is net zo goed in mensen, dieren, bomen en een handvol aarde te vinden. In alles is volgens het hindoegeloof een spoor
van het goddelijke aanwezig. Je zou het een spirituele kracht in
jezelf (atman) kunnen noemen, de ziel die ernaar streeft zich uit
te drukken. De wereldziel en de individuele ziel zijn met elkaar
verbonden: het eindige binnen het oneindige, het oneindige binnen het eindige. ‘Als je me zou vragen’, zegt Pi, ‘hoe Brahman en
Atman zich tot elkaar verhouden, zou ik zeggen: op dezelfde manier als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich tot elkaar verhouden: ondoorgrondelijk’ (Martel 2004: 57).
Pi en het christendom
Pi was een tevreden hindoe toen hij op veertienjarige leeftijd op
vakantie Jezus Christus tegenkwam. Met zijn ouders was hij naar
een theeplantage in de bergen gereisd en zag daar, in het dorpje
Munnar, voor het eerst een christelijke kerk. Er hing een bordje
waarop stond: ‘Pastoor’ en ‘Kapelaan’ en daarnaast een bordje
met ‘AANWEZIG’. Door het raam zag Pi een man zitten die in een
boek las, opkeek, nadacht, en weer verder las. Pi betrad de kerk en
zag een groot schilderij waarop de foltering van een man te zien
was. Afgrijselijk. Hadden ze hier dan geen God? Pi zocht, maar
kon er geen vinden. De volgende dag kwam hij terug, gefascineerd
door wat hij had gezien. De pastoor vertelde Pi het verhaal over
1 De nadaswaram is een blaasinstrument dat op een hobo lijkt en in Zuid-India
zeer populair is.
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Jezus Christus. Een vreemd verhaal, vond Pi. Hij vroeg de pastoor
hem een ander christelijk verhaal te vertellen, eentje waarin hij
zich meer zou kunnen herkennen. Maar pastoor Martin beweerde
dat het christendom eigenlijk alleen maar dit ene verhaal heeft
en alle andere alleen een opmaat zijn daar naartoe. Een God die
dood ging, vreemd. Pi had nog nooit van een hindoegod gehoord
die stierf of die zich liet vernederen. De christelijke God liet zijn
avatar2 doodgaan, die een deel van hemzelf was. Onvoorstelbaar.
Geen machtige, stralende, sterke God, maar een looser. Waarom?
‘Uit liefde voor de mensen’, zei pastoor Martin.
Pi ergerde zich aan dat irritante haastige christelijke geloof,
waarin zelfs de wereld in het moordende tempo van zes dagen
moest worden geschapen. En ook het gedrag van die Zoon zat hem
dwars. Maar Hij liet hem niet meer los. En stilletjes aan merkte
Pi dat hij Hem ook niet meer los wílde laten. Elke dag keerde hij
terug naar pastoor Martin, luisterend naar alle verhalen die bij dat
ene verhaal uitkwamen, en de uitleg ervan. Aan het einde van zijn
vakantie wist Pi het zeker: hij wilde christen worden. Hij rende
naar pastoor Martin om hem van zijn besluit op de hoogte te stellen. Die gaf hem een drievoudig klopje op zijn hoofd en zei: ‘Dat
ben je al Piscine – in je hart. Iedereen die Christus met een open
hart ontmoet, is een christen’ (Martel 2004: 66). Pi was dolgelukkig. Hij rende de kerk in, bad tot Jezus Christus en rende vervolgens naar de hindoetempel om Krishna te bedanken dat hij Jezus
van Nazareth, wiens menselijkheid hem zo had geraakt, op zijn
pad had gebracht. En zo werd de hindoe Pi ook christen.
Pi en de islam
Nauwelijks een jaar later werd Pi naast hindoe en christen ook
moslim. Vlak naast de dierentuin van zijn vader lag de wat verpauperde moslimwijk, waar Pi tijdens zijn ontdekkingstochten
kennismaakte met de plaatselijke bakker. Een aardige man die Pi
naar binnen riep om hem uit te leggen hoe Turks brood gebakken
wordt. Juist op dat moment riep de muezzin vanaf de minaret op
tot gebed. Tot verbazing van Pi zei de bakker: ‘één moment’, dook
de achterkamer in, haalde een opgerold kleedje te voorschijn en
begon voor zich uit mompelend te bidden. Pi keek met verbazing
naar het ritueel dat hem aan gymnastiek deed denken en dat de
2 Avatar is letterlijk vertaald ‘de neerdalende’, en betekent ‘incarnatie’.
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bakker vier keer herhaalde. Toen hij het geheel met een korte meditatie had afgesloten, glimlachte hij naar Pi, rolde zijn kleedje op,
bracht het naar de achterkamer en vroeg: ‘Waar was ik gebleven?’
Zo zag Pi voor het eerst in zijn leven een moslim bidden ‘snel,
dringend, lichamelijk, mompelend, verrassend’. De volgende
keer dat hij in de kerk zat te bidden – op zijn knieën, onbeweeglijk,
zwijgend voor de gekruisigde Christus – zag hij steeds weer dat
beeld voor zich van dat gymnastische gesprek met God (Martel
2004: 69).
Pi ging vaker terug naar de bakker, hoorde over het geloof van
de moslims en zo ervoer hij veel over ‘de beminde’. Meneer Kumar
was soefi, een moslimmysticus, die de Koran uit zijn hoofd kende
en hem op een trage, eenvoudige manier zong. Samen baden
ze, deden ze de dhikr3 en de negenennegentig namen van God.
Samen gingen ze naar de moskee en geleidelijk aan ontdekte Pi
de schoonheid van deze ‘prachtige godsdienst van broederschap
en toewijding’, de paradoxale mengeling van pulserende energie, diepe vrede en eenheid. Als hij zijn voorhoofd naar de grond
bracht, ervoer hij een diep religieus contact. Hij knielde als sterveling neer en stond onsterfelijk weer op. Alle elementen waren in
harmonie met elkaar. Hij was ‘het middelpunt van een kleine cirkel die samenviel met het middelpunt van een veel grotere. Atman
en Allah kwamen samen’ (Martel 2004: 70-71).
Drie geloven op een kussen
En zo werd Pi praktiserend hindoe, christen én moslim. Gewone
gelovigen hadden er geen moeite mee dat Pi er verschillende geloofsovertuigingen op nahield. Zo niet de geestelijke leiders. Zij
waren not amused: ‘Wat doet uw zoon in de tempel?’, vroeg de
priester aan de vader van Pi. ‘Uw zoon is in de kerk gezien en hij
sloeg een kruis’, zei de imam. ‘Uw zoon is moslim geworden’, zei
de pandit (Martel 2004: 72).
Vader Patel was rijk, modern en seculier en had niets met geloof. Verbouwereerd keek hij naar zijn zoon. Hij wist van niets.
Ondertussen lagen de drie geestelijken met elkaar in de clinch.
Ieder wilde bewijzen dat ‘zijn’ godsdienst toch uiteindelijk de enig
3 Dhikir is het Arabische woord voor ‘gedenken’, en betekent de intensieve aanbidding van Allah.
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ware was en dat de andere twee echt niet deugden. Een geestig tafereel. Ten slotte keek iedereen naar Pi die, toen zijn moeder hem
vroeg wat hij op dit alles te zeggen had, stamelde: ‘Bapu Gandhi
zei: “Alle religies zijn waar.” Ik wil gewoon God liefhebben’ – en
met een rood hoofd keek hij naar de grond. Iedereen werd stil en
Pi hoorde zijn vader zeggen: ‘Dat proberen we waarschijnlijk allemaal – God liefhebben.’ Het had effect, de drie geestelijken dropen
beleefd maar spijtig af en vader Patel haalde ijsjes.
Een paar dagen na deze ontmoeting liet Pi zijn vader weten dat
hij zich wilde laten dopen en ook een gebedskleedje wilde hebben. ‘Vraag het aan je moeder’, zei zijn vader, maar er werd later in
bed een echtelijk gesprek gevoerd over wat ze toch met deze jongen aan moesten, die godsdiensten opdeed als een hond vlooien.
Uiteindelijk kreeg Pi zijn gebedskleedje en werd hij gedoopt, want
tenslotte – meende mevrouw Patel geruststellend – maken alle drie
de godsdiensten al lang deel uit van India en wie weet, misschien
was Pi’s houding juist een teken van vooruitgang in het moderne
India…
Pi als spirituele pelgrim
Dit verhaal van Pi is een mooie illustratie van het omgaan met een
voor jou vreemde religie: nieuwsgierig zijn als een kind, vragen
stellen, naar verhalen luisteren en je verwonderen. Je laat je meenemen in een onbekende wereld, maakt kennis met onbekende
‘heilige’ teksten, gaat mee naar onbekende ‘heilige’ plaatsen. Je
leert steeds meer en zodoende komt je eigen vertrouwde geloof in
een nieuw licht te staan. Mooie en minder mooie kanten worden
zichtbaar. Je twijfelt, raakt misschien zelfs in een geloofscrisis.
Want die nieuwe wijsheden en rituelen blijken van betekenis in
je leven. Wat eerst een kortstondige flirt met een andere levensbeschouwing leek, groeit uit tot een diepe existentiële verbondenheid en uiteindelijk tot wat in de theologie met het begrip multiple
religious belonging (Cornille 2002) wordt aangeduid.
In Europa is dit fenomeen nog vrij nieuw, maar in Azië is het
tot verschillende religies behoren geen rariteit. Bekende Aziatische theologen hebben bijvoorbeeld te kennen gegeven zelf ‘multiple religious’ te zijn. Zo beweerde Raimon Panikkar eens: ‘Ik ben
als christen uit Europa vertrokken, heb me als hindoe gevonden
en kom terug als boeddhist, zonder te zijn opgehouden chris68
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ten te zijn.’ De theoloog en religiewetenschapper Perry SchmidtLeukel wijst erop dat het in de Chinese cultuur inmiddels een gewaardeerde traditie is confuciaan, taoïst en boeddhist tegelijk te
zijn. De verschillende religies vervullen specifieke levensfuncties:
Confucius is de meester van de moraal, Laotse de meester van de
levenskunst en Boeddha wordt als meester van het sterven beschouwd. De manier waarop het persoonlijke geloof en religieuze tradities in elkaar grijpen, wordt echter altijd, meent SchmidtLeukel, bepaald door de individuele spirituele weg die iemand
gaat. Hij ziet de verschillende religies als ‘reisgidsen’ die de individuele mens op zijn of haar specifieke levensweg begeleiden en die
het mogelijk maken zijn of haar roeping als mens te verwezenlijken (Schmidt-Leukel 2006).
Dit beeld van religies als reisgidsen sluit nauw aan bij wat Timothy Radcliffe, dominicaan en oud-magister van zijn orde, voor
ogen heeft als hij over de functie van het christelijk geloof in Europa schrijft. Volgens hem staat Europa vandaag op een kruispunt:
zullen de verschillende religies in staat zijn vreedzaam met elkaar
samen te leven of zullen zij verdeeldheid zaaien en Europa verscheuren? Veel hangt er volgens hem van af, of de mensen in Europa bereid zijn te accepteren, dat het van origine christelijke Europa een thuishaven wordt voor alle religies. Dit kan volgens hem
alleen lukken als het christendom bereid is mensen op hun zoektocht naar het goede, ware en schone te begeleiden. ‘Begeleiden’
betekent niet het opstellen van regels, maar veeleer het aanbieden
en bemiddelen van christelijke waarden als levensmiddelen voor
onderweg. Hij noemt de vier kardinale deugden – moed, wijsheid,
matigheid en gerechtigheid – en voegt er de drie theologale deugden aan toe – geloof, hoop en liefde. Een TomTom voor het morele
handelen, ingrediënten voor een gezamenlijke ethiek als bijdrage
van het christendom aan de pelgrims in Europa.
Radcliffe wil het stellen van vragen bevorderen, zonder de antwoorden al bij voorbaat te weten. In plaats van anderen te beleren wil hij juist van hen leren. De christelijke kerk dient zowel de
moed te hebben haar overtuigingen naar voren te brengen, als toe
te geven dat ook zij uiteindelijk niet met zekerheid kan benoemen
wie of wat God is. Zij moet zich oefenen in bescheidenheid en de
bereidheid tonen met andere religies samen op pelgrimage gaan,
op zoek naar waarheid (Radcliffe 2005: 6-7).
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Secularisatie en sacralisatie
Deze oproep aan het Europese christendom komt in een tijd waar
in het geseculariseerde Europa onrust heerst over de rol die religies in het publieke domein moeten en mogen spelen. Het schrikbeeld van de islamisering van het christelijke Europa zweeft min
of meer uitgesproken boven West-Europa, terwijl de kerken gestaag leeglopen en al enkele decennia naar een recept zoeken om
het tij te keren.
Voorlopig is dat nog niet gelukt, zoals het in 2007 verschenen
onderzoek God in Nederland aantoont. Sinds 1966 (de eerste keer
dat dit onderzoek plaatsvond) is het aantal katholieken en protestanten in Nederland gehalveerd, een terugloop van 60% naar 30%.
De toen gesignaleerde trend zet door. Om de vier dagen verdwijnt
er een middelgrote protestantse kerkgemeente. Zes van de tien
Nederlanders hoort bij geen enkel kerkgenootschap en slechts de
helft van alle kerkleden voelt zich nog verbonden met een kerkelijke gemeenschap. Wel vindt de meerderheid religie als leverancier van moraal, waarden en normen belangrijk voor de samenleving. Elk dorp en elke stad moet een kerk hebben volgens 78% van
de geïnterviewden; een soort visuele christelijke identiteit, want
zelf een voet in de kerk zetten zit er niet meer in. Kerken moeten
behouden blijven, desnoods met financiële steun van de overheid.
Zou men bang zijn dat binnenkort de minaretten het beeld van
Nederland bepalen? Het onderzoek gaat daar niet nader op in.
Ook de vraag of er naast de 14% atheïsten Nederlanders zijn die
zoals Pi een meervoudige religieuze identiteit bezitten, blijft onbeantwoord. En hoe zit het eigenlijk met die andere religies in Nederland, waar geloven Nederlandse moslims, joden, hindoes en
bahais in? Ondervraagd worden alleen autochtone witte Nederlanders en de meesten van hen bepalen – zoals ook in andere onderzoeken is aangetoond – graag zelf wat zij aan religie belangrijk
vinden, zonder tussenkomst van een kerkelijk instituut. Zij zoeken hun heil bij de bemoedigende en positieve kanten van religie
en minder bij de opvatting dat de mens als zondig wezen aan de
genade van God is overgeleverd. Slechts vier van de tien zich gelovig noemende Nederlanders doelt daarmee op het traditionele
geloof. De rest – in het onderzoek onder ‘postmoderne spiritueel’
gerubriceerd – is van mening dat men ‘religie in de wijsheid van
verschillende tradities moet zoeken’. Van de Nederlanders denkt
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75% dat dit de weg zal zijn die religies zullen gaan. Met andere
woorden: God woont nog wel in Nederland, maar zijn adres is niet
meer de traditionele kerk. Aan het einde van de studie constateren
de onderzoekers enigszins hulpeloos dat de Nederlanders in religieus opzicht ‘onoverzichtelijk’ geworden zijn (Bernts et al. 2007).
Je zou ook kunnen zeggen: ze zijn niet meer in te passen in de categorieën van de traditionele geloofsrichtingen en de vragen die in
1966 gesteld werden, sluiten niet meer aan bij hun dagelijks leven.
Zij ontwikkelen steeds meer een individueel geloof, samengesteld
uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities.
Hetzelfde is in de rest van Europa aan de hand: mensen keren
zich af van de kerk als instituut, en zoeken naar nieuwe vormen
van spiritualiteit, naar datgene wat zin en richting aan hun leven
kan geven. Zo constateren de sociologen Paul Heelas en Linda
Woodhead dat in Europa secularisatie en sacralisatie hand in
hand gaan (Heelas en Woodhead 2005: 9-10). Maar niet alleen de
secularisatie, ook de sacralisatie is daarbij gekleurd door de subjective turn of modern culture (Charles Taylor). Het individuele
subject heeft zelf als laatste de zeggenschap als het om de beoordeling gaat van wat wel en niet religieus te verantwoorden is. Religieuze tradities worden tot het open erfgoed van veelvoudige betekenissen en waarden, waaruit het individu in alle vrijheid kiest
om het eigen leven inhoud, vorm en richting te geven – eventueel
als christen, hindoe en moslim tegelijk.
Religieuze flexibiliteit
Dat brengt ons terug bij het geloofsverhaal van Pi. Terwijl de moderne geseculariseerde vader zich zorgen maakt over Pi’s geloofsijver – geloof is in zijn ogen immers ‘achterlijk’ – meent zijn moeder geruststellend dat Pi misschien met zijn meervoudige manier
van geloven juist de toekomst van het moderne India zou kunnen
belichamen. Een nieuwe kans om moderniteit en spiritualiteit met
elkaar te verbinden?
Ik zou deze vraag ook voor Europa positief willen beantwoorden. Als Europa niet door diversiteit verscheurd wil worden, heeft
het een flexibele identiteit nodig. Een identiteit die vloeiend is en
niet langer bepaald wordt door afgrenzing ten opzichte van die
ander, maar door de relatie tot hem of haar. Een identiteit die zich
in vrijheid laat verrijken door diversiteit en niet bij voorbaat door
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angst voor de ander bevangen raakt en zich terugtrekt op eigen
erf.
De toekomst van Europa en van het Europese christendom staat
en valt naar mijn idee met het antwoord op de vraag of de verantwoordelijken in politiek en kerk de moed hebben in cultureel en
religieus opzicht flexibel te worden. Als voortrekkers dienen zij
diversiteit als nieuw paradigma voor het Europa en het christendom van de eenentwintigste eeuw te doordenken en te leven. Crossing over (oversteken) wordt dan het motto, dat om een ingrijpend
andere manier van denken en handelen vraagt: en/en in plaats van
of/of.
Is deze roep om culturele en religieuze flexibiliteit een pleidooi
voor relativisme? Geenszins. Waarvoor ik pleit, is recht te doen
aan menselijkheid in haar diepste laag, door de angst voor de
ander en diens traditie te verminderen vanuit het besef dat verschillende religieuze tradities de rijkdom van het goddelijke én
het menselijke rijker geschakeerd voor het voetlicht kunnen brengen dan één religieuze overtuiging alleen. Het streven naar ware
menselijkheid veronderstelt veelvoud te omarmen, de vele verhalen over God en de wereld toe te laten, verschillen niet langer hiërarchisch en identiteit niet meer statisch te denken (Kalsky 2003,
2006). Juist aan deze culturele en religieuze flexibiliteit kunnen
Europa en het westerse christendom hun sterkte ontlenen. Zo wist
Pi immers te overleven tijdens die 227 dagen op de Grote Oceaan.
Steeds weer zocht hij naar nieuwe oplossingen en zijn drie geloven
hebben hem daarbij spiritueel geholpen. Hoe dat precies in zijn
werk is gegaan, moet u zelf maar lezen.
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Het dialogische zelf
Identiteit als dialoog tussen collectieve stemmen
Hetty Zock

Wat houdt in hemelsnaam de Nederlandse identiteit in? Deze
vraag (of verzuchting) is actueel vanwege de toenemende culturele pluriformiteit, door de groeiende publieke aanwezigheid van
moslims en de angst voor moslimfundamentalisme. De identiteit,
de eigen positie van Nederlanders is niet langer vanzelfsprekend.
Men is op zoek naar typisch Nederlandse ‘normen en waarden’,
naar een eigen historische, literaire of levensbeschouwelijke
canon, hoe gekscherend daar soms ook over gedaan wordt. In een
typisch hedendaagse, westerse benadering wordt het begrip identiteit meestal geassocieerd met individualiteit en authenticiteit,
die de eigen keuze en verantwoordelijkheid van autonome personen betreffen. Psychologische identiteitstheorieën maken echter
duidelijk dat individuele ontwikkeling niet losstaat van de socioculturele context waarin individuen leven (Erikson 1972).
Identiteit en cultuur als contextuele processen
Door globalisering en internet wordt de cultuur van samenlevingen steeds heterogener. Het religieuze landschap in Nederland is
bont: vrijgemaakt gereformeerden, PKN-leden, rooms-katholieken van allerlei snit, evangelicalen, humanisten, atheïsten, fundamentalistische en vrijzinnige moslims, Surinaamse en Indiase
hindoes, relishoppers die zen beoefenen, sjamanistische rituelen
voltrekken en aura’s lezen. Een keur aan culturele en religieuze
tradities voor je eigen identiteitsontwikkeling. Kiest u maar!
Zo simpel is het echter niet. Hoe persoonlijk je eigen identiteit
ook aanvoelt, ze is tot stand gekomen in interactie met de groepen waarvan je deel uitmaakt. Je bent man of vrouw, Nederlander, Marokkaan of Marokkaanse Nederlander, student of werkende jongere, arts of loodgieter, christen, moslim of atheïst, lid
van Amnesty, een kerk of een politieke partij. Al die groepsidentiteiten representeren een – meestal impliciete – cultuur: manieren
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van doen (handelwijzen, gewoonten en tradities) en een ideologie
of levensvisie (waarden, normen en overtuigingen). Zo duidt het
belang dat wordt gehecht aan persoonlijke authenticiteit en verantwoordelijkheid, aan intellectuele, culturele en religieuze tolerantie, op de ‘ideologie’ van vrijzinnig-christelijke groeperingen.
Identiteit is een levenslang proces van het individu in gesprek met
zijn sociale context en geschiedenis.
In de eerste plaats zijn waarden, overtuigingen en manieren van
doen dieper geworteld in afkomst en omgeving dan we ons vaak
bewust zijn. Denk alleen maar aan de verschillende manieren van
begroeten: wel of niet een hand geven, zoenen (en hoeveel keer) of
‘huggen’, zoals men in Amerika doet. In de tweede plaats bestaat
je identiteit ook uit elementen die je niet kiest, maar die je worden toegekend door anderen. Als Nederlander kies je er misschien
voor om couscous te eten, je huis in te richten met Marokkaans
aardewerk en met Kerstmis in de kerk ook het verhaal van Jezus’
geboorte uit de Koran te lezen. Maar ben je een werkeloze Marokkaanse man van 23 jaar die vergeefs solliciteert, dan kun je niet
in vrijheid kiezen wat ‘Marokkaans’ betekent. Dat wordt voor jou
bepaald: onbetrouwbaar, achterlijke moslim, potentieel een dief
of fundamentalist. Dat aanhangers van culturele tradities met
verschillende groepen verbonden zijn, brengt ook altijd belangen,
statusverschillen en machtsvragen mee.
Net zomin als identiteiten zijn culturen onveranderlijke eenheden met een vaste kern. Ze zijn voortdurend in beweging en in
ontwikkeling. Ze worden ‘gemaakt’ door individuen die zich een
cultuur toe-eigenen. Er is altijd sprake van een wisselwerking: individuen worden gevormd door een (sub)cultuur, die ze zelf ook
verder helpen ontwikkelen (Baumann 1999: 92). Cultuur wordt
bepaald door de zogeheten ‘sociale markers’: etniciteit, taal, religie, gender, nationaliteit, beroep, enzovoorts. Gerd Baumann
heeft in zijn knappe boek The multicultural riddle laten zien hoe
in een cultuur drie belangrijke markers – etniciteit, religie en nationaliteit – nauw met elkaar verweven kunnen zijn. Een voorbeeld
is de meisjesbesnijdenis, die nogal eens gemakkelijk in verband
wordt gebracht met de islam (de marker ‘religie’); voor veel Afrikaanse moslims is dat ook het geval, maar voor moslims uit andere culturen niet. Meisjesbesnijdenis is dan iets wat hoort bij een
etnische groep (de marker ‘etniciteit’). ‘Etniciteit’ – ook een lastig
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begrip – kan bepaald worden door bloed (genetische afkomst),
maar vaker nog door een gemeenschappelijke herkomst, origine
of geschiedenis en door soortgelijke praktijken (Baumann 1999:
20 vv.). Ook het Fries of Limburger zijn is dan een etnische identiteit. Welke aspecten van etniciteit door een individu of een groep
benadrukt worden – en dus hun ‘etnische identiteit’, of beter: ‘etnisch identiteitselement’ vormen – is afhankelijk van context,
plaats en tijd. Zo hechten geëmigreerde Nederlanders vaak aan
typisch Nederlandse tradities als Sinterklaas en Koninginnedag.
Een vermenging van natie, etniciteit en religie zagen we ook bij de
rellen rond de Deense cartoons. Ze werden ervaren als een aanval
op de islam, en ook als een ‘westerse’ aanval op de Arabische wereld. De cartoonstrijd werd zo betrokken op geopolitieke kwesties
als de Palestijnse strijd en de oorlog in Irak.
In de huidige cultureel heterogene situatie is het zowel voor individuen als voor groepen lastig om een identiteit te ontwikkelen. Religie is dan iets om op terug te vallen. Voor veel moslims is
‘religie’ niet een zaak van vrije keuze voor/in de privésfeer, maar
onlosmakelijk verbonden met hun groepsidentiteit. Onze opvattingen over religie en cultuur worden hierdoor in Frage gesteld.
Nederland kent op dit moment een clash tussen verschillende
groepen, waarbij een groep migranten zich steeds meer (in ieder
geval in het publieke debat) bedient van religie (de islam) als sociale marker, terwijl een andere groep op zoek is naar de waarden
en normen die bij het Nederlanderschap horen zonder het eens te
worden over de positie van de humanistische en christelijke traditie daarin. In die confrontatie is er de neiging om stereotiep te
gaan denken: ‘dé moslims vinden dit..., dé Nederlanders dat...’.
Deze ‘essentialistische’ opvatting van cultuur – een vastpinnen
van een culturele identiteit op een vooronderstelde onveranderlijke kern – staat tegenover de ‘processuele’ benadering van Baumann. Essentialisering treedt vaak op als groepen of individuen
zich bedreigd voelen of als hun bestaansrecht op het spel staat.
Als je als ‘kutmarokkaan’ wordt weggezet, dan kan het moslimzijn, en het daarmee nauw verbonden lidmaatschap van de wereldwijde gemeenschap van moslims, de Oemma, weer eigenwaarde en zelfvertrouwen geven. Essentialisering staat dan in
dienst van het beschermen van de eigen identiteit. Een dergelijk
verschijnsel zien we momenteel in de Nederlandse politiek, waar
de ChristenUnie trots en vol zelfvertrouwen opereert. Het chris76
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ten-zijn mag ineens weer – wellicht als tegenhanger van de moslimidentiteit?
Hubert Hermans over het dialogische zelf
In onze pluriforme samenleving wordt het vermogen om een positie in te nemen en daarover te communiceren steeds belangrijker. Mensen hebben dan ook veel culti- en reli-flexibiliteit nodig.
De heterogeniteit van onze cultuur levert echter veel onzekerheid
op die dat juist zo moeilijk maakt.
De theorie van de persoonlijkheids- en cultuurpsycholoog Hubert Hermans is bij uitstek geschikt om licht te werpen op identiteitsontwikkeling in deze cultureel heterogene situatie (Hermans
2002 en 2006; Hermans en Van Knippenberg 2004; Zock 2006).
Volgens Hermans is de culturele diversiteit terug te vinden in het
‘zelf’, dat net als de samenleving ‘meerstemmig’ is (Hermans en
Van Knippenberg 2004: 14). Als je je levensverhaal vertelt, dan is
er niet één ‘ik’ dat spreekt. Het ‘ik’ is meerstemmig, het kan verschillende posities innemen, en vanuit elke positie met een eigen
‘stem’ spreken, net zoals een romanschrijver verschillende personages aan het woord kan laten komen.
Een cruciaal concept bij Hermans is de collectieve stem: de verschillende stemmen in ons zijn verbonden met de verschillende
sociale en culturele groepen waarin we verkeren. Als ik iets zeg,
dan kan ik dat doen als docent aan de universiteit, als vrouw, als
Rotterdammer die nu in Groningen woont, als iemand die zich
rekent tot de vrijzinnig-christelijke traditie, enzovoort. Sommige
stemmen zijn meer individueel, andere meer collectief, maar alle
stemmen die in ons spreken, zijn op een of andere manier verbonden met een sociale groep waarvan wij deel uitmaken. Onze sociale deelidentiteiten zijn stuk voor stuk terug te vinden als stemmen in het zelf. Hermans spreekt van het zelf als een ‘minisamenleving’ waarin diverse collectieve, culturele stemmen met elkaar
in dialoog zijn (Hermans en Van Knippenberg 2004: 20). Deze interne dialogen zijn afhankelijk van en nauw verweven met onze
externe dialogen.
‘Dialoog’ is bij Hermans niet louter vriendelijk en constructief. Dialoog is een vraag-en-antwoordspel, waarin er sprake
kan zijn van meningsverschillen, wederzijdse beïnvloeding en
coalitievorming, van overleggen, onderhandelen en overtuigen,
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van overstemmen, overschreeuwen of onderdrukken. Dialogen
zijn bepaald door machtsverhoudingen. Er is sprake van ‘dominantieverhoudingen’ tussen de stemmen: de ene dialoog is meer
‘symmetrisch’, de ander meer ‘asymmetrisch’: niet alle stemmen
hebben evenveel gewicht. Zo kan één stem door een dominante
stem het zwijgen worden opgelegd: de stem van een twijfelaar in
iemand die zeer overtuigd is van zijn of haar religieuze of politieke opvattingen, of de stem van een ambitieuze en geïntegreerde
Marokkaanse Nederlander in een externe dialoog, waarin een
arts van Marokkaanse afkomst alleen op zijn moslim-zijn wordt
aangesproken.
Alle stemmen en posities die het ‘ik’ kan innemen, zijn affecten waardegeladen: er horen een bepaalde waardering en een bepaald gevoel bij. Die hangen sterk van de context af. Als ik met
‘verlichtingsfundamentalisten’ spreek, voel ik me als vrijzinnig
christen vaak ongemakkelijk en geïrriteerd, en heb ik de neiging
polemisch te reageren. In een oecumenisch gesprek met gelovigen, van welke signatuur ook, voel ik me anders.
Ik zal dit verder illustreren aan de hand van het verhaal van Gülsen, een jonge Turkse advocate. Irene van Ditshuyzen portretteerde haar in de documentaire Girls, girls, girls, waarin jonge
vrouwen met verschillende culturele achtergronden met elkaar
spraken over ‘kleur, cultuur en carrière’.1 Je hoort Gülsen afwisselend spreken vanuit de positie van liefdevolle dochter van haar
Turkse ouders, van ambitieuze rechtenstudent en later advocaat,
van onzekere stagiaire uit een lager sociaal milieu, van mooie
westerse jonge vrouw die zich opmaakt, en van gefrustreerde allochtoon die zich stoort aan stereotiepe beeldvorming. Het is onmogelijk om vanuit alle posities tegelijk te spreken en er bestaan
spanningen tussen de verschillende stemmen. In de lijn van wat
haar ouders van haar verwachten, wil Gülsen het liefst trouwen
met een Turkse moslim; maar als ambitieuze stagiaire wil ze niet
voortdurend op haar Turkse identiteit aangesproken worden. Ze
lijdt onder de spanning tussen die beide werelden. ‘In hoeverre
accepteren ze me écht?’, vraagt zij zich af. De collectieve stem van
haar collega-advocaten die allochtone vrouwen met een hoofd1 Irene van Ditshuyzen , Girls, girls, girls (1989) en Voorheen girls (2003), de vervolgserie.
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doek als ‘achterlijk’ typeren zonder daarbij aan Gülsen te denken,
spreekt ook in haarzelf. ‘Ze hebben het wel over mijn moeder’,
zegt ze gekwetst. In dit geval is er duidelijk sprake van asymmetrie.
De documentaire maakt heel duidelijk dat stemmen (ik-posities) doorleefd en persoonlijk zijn, maar tegelijkertijd altijd gerelateerd zijn aan een collectieve stem. In het zelf spreken de ‘anderen’ in de vorm van culturele stemmen, waaraan Gülsen een persoonlijke inkleuring geeft. In de praktijk kunnen verschillende
stemmen binnen één persoon op twee manieren verbonden zijn
met sociale groepen.
In de eerste plaats is elke individuele stem impliciet gekleurd
door de groepen waarin men verkeert. Iemands stem als ‘vrouw’
of ‘man’ is enerzijds verankerd in individuele ervaringen en de
levensgeschiedenis, maar wordt anderzijds bepaald door de opvattingen over ‘vrouwelijkheid’ in haar of zijn culturele groepen.
Mijn ‘ik-positie’ als vrouw is bijvoorbeeld mede beïnvloed door
hoe er over vrouwen wordt gedacht in mijn familie, in het twintigste- en eenentwintigste-eeuwse Nederland, in de PKN en in de
machowereld van de universiteit. In de tweede plaats kan het individu spreken met een expliciet collectieve stem, bijvoorbeeld de
stem van de VVD-stemmer, de soennitische moslim of de vrijzinnige christen. Hierbij moet men bedenken dat een interne collectieve stem nooit louter een internalisering is van de groepsstem,
maar altijd een persoonlijke reconstructie van die stem. Zo klonk
de VVD-stem van Ayaan Hirsi Ali anders dan die van Rita Verdonk of Hans Wiegel.
In het individu spreken trouwens naast de eigen groepsstemmen ook de tegenstemmen van groepen waartoe men niet behoort
of waarmee men het niet eens is. De collectieve stemmen van de
‘anderen’ maken deel uit van het zelf, wanneer bijvoorbeeld Nederlanders spreken over ‘de moslims’. Dit verklaart dat iemand
met een collectieve stem in de eerste persoon kan spreken: ‘Ik als
Nederlander vind dat de migranten zich moeten aanpassen’, maar
ook in de derde persoon, bijvoorbeeld als een Surinamer zegt:
‘Hoe kunnen ze dat nou doen, die Hollanders, hun oude ouders in
een verzorgingshuis stoppen?’ Complicerend is opnieuw dat het
bij collectieve stemmen gaat om de groepsstemmen zoals ze gepercipieerd en verbeeld worden door het individu. In een politieke discussie over een mogelijk boerkaverbod klinkt door hoe verschil79
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lend de collectieve moslimstem gehoord wordt door verschillende
Nederlandse politici. Of denk aan de manier waarop fundamentalistische moslims in Iran denken wat de makers van de Deense
cartoons daarmee bedoelden. Door het aandeel van perceptie en
verbeelding in de karakterisering van collectieve stemmen ligt het
gevaar van vertekening, en daarmee van spraakverwarring, misverstanden en mogelijke conflicten op de loer. Ook hier stuiten
we op de invloed van de hiërarchie tussen de stemmen. De sociaal
dominante groep (die met meer sociale invloed) bepaalt de – vaak
negatieve en stereotiepe – waardering van andere groepen. Een
deel van de eigen identiteit wordt ontkend. Voor Gülsen wordt het
daardoor lastiger een positieve identiteit als Turks-Nederlandse
advocate te ontwikkelen.
Identiteitsontwikkeling vindt dus plaats in en door voortdurende
interne dialogen, die verweven zijn met externe dialogen in concrete, sociale contexten, waar machtsfactoren altijd een rol spelen. Daarbij is er wel een bijzondere ik-positie in het spel, die de
eenheid van het zelf dient door als het ware het gehele repertoire
van ik-posities bij elkaar te houden (Erikson 1972; Hermans 2006:
54). Hermans benadrukt daarbij de potentiële kracht van symmetrische dialogische relaties: door je open te stellen voor andere
stemmen en posities, voor het ‘anders zijn’ van de ander, kun je
gevormd en verrijkt worden (Hermans 2006: 133-135). Dit vooronderstelt dan wel een groot vermogen tot zelfreflectie: afstand
nemen van jezelf en het perspectief van anderen kunnen en willen
innemen.
Religie als collectieve stem
In het zelf spreken ook levensbeschouwelijke stemmen, al dan niet
gekoppeld aan een bepaalde traditie of institutie. Gewaarschuwd
door Baumann moeten we ons realiseren dat levensbeschouwelijke posities cultureel ook gekleurd zijn door factoren als etnische
achtergrond en natie. Essentialisering van religie is net zomin zinnig als essentialisering van cultuur, ook al gebeurt dit regelmatig
in debatten. Religie speelt vaak een rol in sociale conflicten, omdat
zij bij uitstek geschikt is om de collectieve identiteit van een groep
vorm te geven, mits de betreffende religie legitimiteit heeft in de
betreffende groep; het laatste gaat momenteel voor Turkse en Ma80
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rokkaanse migranten meestal wel en voor Nederlanders meestal
niet op (Zock 2000: 31-33).
Als verklaring voor deze sociale functie van religie kan ten eerste gewezen worden op grootschaligheid van religies. De wereldgodsdiensten overstijgen de reikwijdte van taal en cultuur; de
islam kan dus moslims uit Turkije, Indonesië, Iran en Afrika met
elkaar verbinden. Alle moslimmigranten zijn, ondanks hun verschillen, lid van de Oemma. De ingenieur uit Teheran en de analfabete vrouw uit het Rifgebergte kunnen elkaar daarin vinden.
Een tweede reden waarom religie zo geschikt is om aan identiteit
coherentie te verlenen, is dat zij betrekking heeft op meerdere levensterreinen, van ethiek en politiek tot relaties in de privésfeer.
Verder biedt religie een exclusieve en positieve identiteit, omdat de
groep wordt gedefinieerd in relatie tot een hogere, machtige werkelijkheid. ‘God is on our side!’ Ten slotte heeft religie een grote
motiverende kracht doordat ze de meest fundamentele waarden
en hoogste groepsidealen tot uitdrukking brengt. Door te participeren in de groep krijgt een individu deel aan die idealen. Maar
deze motiverende kracht van religie kan individuen ook inspireren om een eigen positie in te nemen, en zich te verzetten tegen
groepsdwang en geweld.
Concluderend: religie kan een tegenwicht bieden tegen een gevoel dat de identiteit, zowel van individuen als van groepen, bedreigd wordt. Dit kan ook de huidige roep om versterking van
‘normen en waarden’ en het fenomeen van ‘verlichtingsfundamentalisme’ verklaren. Uit ‘zelfbescherming’ trekken individuen, zowel autochtone als allochtone Nederlanders, zich terug in
hun bastion. De kans op wederzijdse, symmetrische uitwisseling
wordt daardoor kleiner en de kans op stereotypering en conflictescalatie groter. Religie kan mensen echter ook inspireren tot verzet en openheid.
Reliflexibiliteit
Wat is er nodig om zo open, constructief en symmetrisch mogelijke dialogen tussen mensen met verschillende culturele en
religieuze achtergronden te bevorderen? Wat is er nodig voor reliflexibiliteit? Allereerst dienen we het vermogen tot zelfreflectie
te bevorderen om mensen te stimuleren naar zichzelf te kijken en
zich open te stellen voor de verschillende stemmen die in henzelf
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en in hun omgeving klinken. Door verheldering van de interne en
externe dialogen tussen collectieve stemmen kan een symmetrische uitwisseling tot stand komen en kunnen mensen door elkaar
verrijkt worden.
Een mooie illustratie biedt het vervolgverhaal van de Tunesische Kaouthar Darmoni op www.reliflex.nl. Zij emigreerde vanuit Tunesië naar Europa, trouwde met de Nederlandse Gerard, en
wil zich heel bewust openstellen voor verschillende culturen en
religies. Hun zoontje voeden zij op in twee culturen, en noemden
hem daarom Sacha-Shams: een combinatie van een westerse en
een oosterse naam. Darmoni is aanhanger van het soefisme, juist
omdat deze mystieke stroming het universele element in alle religies benadrukt. In haar huis vind je een Mariabeeld, een mezoezza – een busje met een rolletje perkament met daarop een Thoratekst, dat door vrome joden aan de deurpost wordt bevestigd – en
afbeeldingen van teksten uit de Koran. Kaouthar Darmoni cultiveert bewust haar religieuze meerstemmigheid.
Bij dit rooskleurige plaatje moeten we niet uit het oog verliezen
dat niet iedereen zo’n groot vermogen tot zelfreflectie heeft als de
goed opgeleide Kaouthar Darmoni. Zelfrelativering en dialoog
vereisen dat mensen enigszins vaste grond onder de voeten hebben, dat hun individuele of groepsidentiteit niet bedreigd wordt.
Een open, machtsvrije dialoog is niet altijd mogelijk. Bovendien
is het nog maar de vraag in hoeverre je werkelijk afstand van jezelf
kunt nemen. Je kunt jezelf immers nooit helemaal vanuit een buitenpositie bekijken, of je zou, net als de baron Von Münchhausen,
jezelf aan je haren uit het moeras moeten trekken. Toch ligt hier
volgens mij de enige weg naar constructief samenleven in een cultureel en religieus diverse samenleving: in het stimuleren van het
reflectievermogen, dat wil zeggen het innemen van de ik-positie
waarbij men zich bezint op interne en externe dialogen en bedacht
is op mogelijke asymmetrie en belangenstrijd.
De oproep tot religieuze flexibiliteit, tolerantie en dialoog is
wellicht op zichzelf een ideologische stem die verankerd is in de
vrijzinnig-religieuze traditie. Religieuze flexibiliteit zal zelf ook
wel weer een strategie zijn om de onzekerheid die door onze heterogene cultuur wordt opgeroepen, te bestrijden. Het is echter de
vraag of dat erg is. In ieder geval is het beter dan fundamentalistisch geweld.
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Doe-het-niet of doe-het-zelf
Religie van jongeren en de gevolgen van individualisering
Maerten Prins

‘Onze tijd is een tijd van godsdienstige neergang. De eens zo onbetwistbare vitaliteit van het godsdienstige toont tekenen van verval. De massa is óf bijgelovig geworden, óf lichtgelovig, óf zelfs onverschillig voor religie. De elite van de samenleving is agnostisch
of sceptisch en haar politieke leiders zijn huichelaars. De jeugd
staat in een open conflict met de gevestigde maatschappij en met
de gezagsdragers van het verleden. Zij experimenteert met oosterse religies en meditatietechnieken. De meerderheid van de mensheid is aangetast door het verval der tijden’ (geciteerd in Borchert
1994: 160).
Het staat buiten kijf dat het godsdienstige landschap van Europa in opschudding is. In heel Europa, en in Nederland in het
bijzonder, is de afname van het aantal kerkleden duidelijk waarneembaar (Becker en Vink 1994). Van alle Europese landen is het
aantal kerkleden hier het laagst en onderzoek van Nederlandse
sociologen laat een gestage afname zien van het aantal uitingen
van religieuze opinies en van vormen van religieus gedrag en terugloop van religieuze organisaties.
We zien dit allereerst op materieel gebied. Pastorieën staan leeg
of zijn omgevormd tot jeugdhonk. Kerken worden gesloopt of verbouwd tot hippe appartementencomplexen voor moderne ontkerkelijkte yuppen. Ook op spiritueel gebied vindt een kaalslag
plaats. Binnen vijftien jaar zullen in Nederland vrijwel alle ordes
en congregaties verdwijnen. Kapucijnen en augustijnen, jezuïeten
en karmelieten, lazaristen, maristen, passionisten, redemptoristen en assumptionisten, franciscanen, dominicanen, montfortanen en salesianen, de paters van de Heilige Harten, de paters van
het Heilig Sacrament, de paters van de Heilige Familie, de paters
van de Heilige Geest, de paters van het Goddelijke Woord, de zusters van Amersfoort, ze zullen niet meer bestaan.
De ontkerkelijking is vooral zichtbaar onder jongeren (Campiche 1997). Minder dan de helft van de Nederlandse jongeren is lid
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van een kerk (Janssen en De Hart 1993). In een onderzoek in zestien West-Europese landen staat Nederland hiermee op de laatste
plaats (Campiche 1997). De verschillen tussen jongeren en volwassenen zijn vooral groot geworden, doordat de traditionele, institutionele godsdienst haar relevantie verloren heeft.
Toch is het altijd goed om cultuurpessimisme te relativeren, want
het generatieconflict is van alle tijden. Het openingscitaat – het zal
u verbazen – is bijvoorbeeld geen hedendaagse verzuchting, maar
is afkomstig van Tacitus en dus al bijna tweeduizend jaar oud.
Er is tegenwoordig echter wel degelijk iets unieks aan de hand.
De cultuur verandert dermate snel dat ze nauwelijks nog van de
ene generatie op de volgende kan worden overgedragen als een
compleet waardevast pakket van overtuigingen en gedragsvoorschriften. Het verwerven van cultuur is steeds meer een proces
van inventieve constructie, van het zelf actief verwerven van een
persoonlijke, op maat gesneden set van waarden, normen en gedragsregels. Deze pragmatische, proefondervindelijke manier van
denken en zin geven, vinden we vooral bij jongeren die deelnemen
aan hedendaagse jeugdculturen.
Individualisering en jeugdcultuur
De huidige jeugdcultuur wordt wel gekarakteriseerd als een doehet-zelf-cultuur (Janssen 1994: 37). Jongeren zijn knutselaars, ‘bricoleurs’ (Lévi-Strauss 1962; Zondervan, in de volgende bijdrage in
deze bundel). Ze zijn geen ‘ingenieurs’ die van tevoren plannen en
blauwdrukken maken. De bricoleurs zijn amateurs die uitvindingen doen door gegevens te combineren die ze in het dagelijks leven
tegenkomen. Ze hebben geen vooropgezet plan.
Uit onderzoek naar jeugdculturen waarbij jongeren worden
geselecteerd op basis van hun uiterlijk en hun verondersteld lidmaatschap van een jeugdcultuur, worden twee ontwikkelingen
duidelijk. De eerste is dat er naast de jongeren die zich tot zo’n
subcultuur rekenen, een groeiend aantal jongeren is die er weliswaar uitzien als lid van een jeugdcultuur, maar die zeggen tot
geen enkele jeugdcultuur te behoren. Ze wensen niet ingedeeld te
worden in groepen of categorieën. Zelfs een punk met hanenkam
heeft de neiging om te zeggen dat hij helemaal geen punk is. Hij is
immers zichzelf, uniek en ongrijpbaar. Hij weet drommels goed
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dat iedereen hem ziet als punk: hij houdt van punkmuziek, gaat
naar punkconcerten, vindt punks mooi om te zien, voelt zich aangetrokken tot de groep punks, maar hij ís geen punk, hij is Piet
(Prins 2006).
De tweede ontwikkeling is dat er een eveneens groeiende groep
jongeren bestaat, die juist zeggen dat ze bij meerdere jeugdculturen tegelijkertijd horen. Deze ‘stijlsurfers’ nemen elementen
over van bestaande jeugdculturen en herschikken deze tot een
unieke, persoonlijke stijl. Zo surfen er velen tussen ‘alternatief’,
‘metal’, ‘punk’ en ‘skate’. Zoals één van hen zegt: ‘Ik reken mezelf
tot meerdere groepen. Ik ben een mengelmoesje, ik pas bij hippies, hardrockers, skaters en wat muziek betreft bij punk.’ Hier
worden niet betekenisloze objecten gebricoleerd tot een betekenisvolle groepsstijl. Dat was wel het geval toen veiligheidsspelden
en ritsen bij punks en Australian trainingspakken bij gabbers opeens een (heel andere) betekenis kregen. Stijlsurfers combineren
juist al bestaande en cultureel betekenisvolle artefacten om zo te
komen tot een unieke individuele ‘lifestyle’. Ze combineren de typische punk-legerkistjes met een wijde skate-broek en alternatieve
dreadlocks, terwijl ze luisteren naar metal-muziek. Dit zouden we
‘über-bricolage’ kunnen noemen (Prins 2007).
Op het gebied van jeugdculturen zijn dus twee ontwikkelingen
zichtbaar: een groeiend aantal jongeren ontkent tot een bepaalde
categorie te behoren, hoewel ze alle kenmerken van een jeugdcultuur vertonen; en een groeiende groep jongeren combineert op
basis van wat er zoal voorhanden is aan jeugdculturele stijlen een
persoonlijke lifestyle die enig in zijn soort is.
Individualisering en religie
Niet alleen de jeugdcultuur, maar ook de religie van jongeren is
tegenwoordig continu in reconstructie. Hier zien we twee soortgelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant lopen kerken leeg en blijken veel jongeren het ook zonder religie prima af te kunnen. Aan
de andere krijgen religieuze opvattingen in toenemende mate buiten de kerk gestalte in de vorm van geïndividualiseerde gebruiken
(Dobbelaere en Voyé 1990; Dobbelaere 1993; Dekker et al. 1997) en
komen nieuwe religieuze bewegingen en gebruiken op (Stenger
1989; Hanegraaff 1996; Becker et al. 1997).
Opmerkelijk is nu dat Nederlandse jongeren tamelijk hoog
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scoren als religiositeit niet wordt afgemeten aan kerklidmaatschap maar gezien wordt als een individueel kenmerk dat zich
uit in kerkgang, bidden en het hechten van belang aan religie in
het leven van alledag; ze bezetten de vijfde plaats te midden van
zestien landen (Campiche 1997). Met name bidden is een wijdverbreid en belangrijk geïndividualiseerd ritueel voor jongeren
(Janssen et al. 1990; Barz 1993). Zoals blijkt uit de European Values
Study (Campiche 1997) bidt 61% van de Nederlandse jongeren, een
percentage dat alleen nog wordt overtroffen door de Ierse en Italiaanse jeugd. Frappant is ook dat jongeren daarin nauwelijks verschillen van de oudere generatie: 68% van de Nederlanders ouder
dan 60 jaar bidt. We moeten concluderen dat terwijl kerklidmaatschap en affiniteit met religieuze instellingen vooral onder jongeren sterk afnemen, religie nog steeds aanwezig is in de vorm van
geïndividualiseerde rituelen, waaronder dan vooral het gebed.
Daarom is bidden, nu de participatie in de institutionele religie
terugloopt, een goede indicatie voor religieuze activiteit. Om de
religiositeit van hedendaagse jongeren te kunnen begrijpen, is het
dus van groot belang te onderzoeken wat bidden voor hen betekent.
Individualisering en bidden
Aan de basis van het gebed ligt een drieledige structuur: er is een
aanleiding, een handeling en een richting. Daarnaast beoogt het
bidden vaak een effect. Om te begrijpen hoe jongeren bidden,
hebben we in een grootschalig onderzoek onder Nederlandse
scholieren open vragen gebruikt (Janssen et al. 2000). We willen
de jongeren in hun eigen woorden horen beschrijven hoe ze bidden, want we weten niet van tevoren wat die woorden zijn. Bovendien vermijden we daarmee de jongeren kopschuw te maken met
religieuze woorden en beelden. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het woord ‘God’ een intimiderend effect heeft op jongeren:
gevraagd of ze tot God bidden, antwoordt slechts 11% bevestigend
(Campiche 1997), maar gevraagd of en hoe ze bidden, noemt 30%
van de jongeren spontaan ‘God’ (Janssen en Prins 2000a).
De gegevens laten zien dat er drie varianten van bidden bestaan: religieus, meditatief, en psychologisch, met elk een eigen
zwaartepunt. In religieus bidden staat de richting, in het bijzonder ‘God’, centraal. Meditatief bidden draait vooral om de han87
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deling zelf: men mediteert of overdenkt. In psychologisch bidden
staat de aanleiding centraal en wordt vaak verwezen naar concrete problemen, vooral het overlijden van naasten (Janssen et al.
2000).
In de praktijk blijkt bidden altijd een combinatie te zijn van
deze drie varianten van bidden. Een puur religieus, meditatief of
psychologisch gebed komt niet voor, zodat we eigenlijk moeten
spreken van drie aspecten van bidden: respectievelijk het religieuze, het meditatieve en het psychologische. Deze drie aspecten
zijn met elkaar vervlochten en correleren met religieuze betrokkenheid. Bij toenemende religieuze betrokkenheid stijgt het aantal woorden om het bidden te beschrijven, en neemt ook het aantal structuurelementen toe. Religieuze deskundigheid en ervaring
leveren dus een meer compleet en meer uitgebreid gebed op.
Een onverwachte uitkomst is het grote belang van tijd, plaats
en methode. Hoewel bidden vaak een combinatie is van de drie
varianten, heeft iedere variant zijn eigen set van bijwoordelijke
bepalingen. Religieus bidden vindt plaats op vaste momenten in
de kerk en in stilte. Psychologisch bidden gebeurt ’s avonds, liggend in bed, met de handen gevouwen en de ogen gesloten. Meditatief bidden kan overal en op ieder moment en is als het ware een
draagbaar gebed.
Onafhankelijk van de mate van religieuze betrokkenheid vinden we een belangrijke constante in het bidden van jongeren,
vooral wat het psychologische aspect betreft. In alle gebeden is
ongeveer 40% van de bidelementen psychologisch van aard, de
kern van ieder gebed bestaat uit een zuiver psychologisch gegeven.
Wanneer jongeren geconfronteerd worden met negatieve gebeurtenissen, bidden ze of ze de kracht mogen vinden om door te gaan.
De behoefte om te bidden komt voort uit concrete ervaringen en
gevoelens: problemen en in het bijzonder onoplosbare problemen
als de dood, zijn de aanleiding tot bidden. Deze ervaringen komen
overeen met de ervaringen waarop religie in het algemeen een
antwoord probeert te geven, zoals dood, ziekte en lichamelijk letsel. Aangezien het probleem als zodanig onoplosbaar is, wordt het
effect van bidden op een abstracte en psychologische manier geformuleerd. Bidden heeft een psychische verandering binnen de
biddende persoon als doel. Door zichzelf op deze manier aan te
passen aan omgevingsinvloeden verkrijgt de persoon secundaire
controle (Janssen et al. 2000).
88

doe-het-niet of doe-het-zelf

Bidden is dus in de kern een ‘copingstrategie’, een aangeleerde
handelwijze, die mensen in staat stelt om actief om te gaan met
negatieve gebeurtenissen, een mogelijkheid om de negatieve effecten van bepaalde onvermijdelijke gebeurtenissen emotioneel te
verwerken. Deze aanpak gaat gepaard met een grotere psychologische competentie, wat erop duidt dat het een effectieve strategie is (Pargament et al. 1988). Ook de positieve correlatie tussen
de frequentie van bidden en de mate waarin mensen hun leven als
zinvol beoordelen, wijst erop dat mensen baat hebben bij bidden.
Op deze psychologische basis van bidden liggen meditatieve
bidelementen die betrekking hebben op de handeling van het bidden zelf: oplopend van streng religieuze jongeren tot niet-kerkleden bevat een gebed 25% tot 40% meditatieve bidelementen. De
meeste jongeren communiceren of spreken niet, maar overpeinzen en denken in stilte in zichzelf gekeerd. Meditatief bidden is
gericht op cognitieve effecten, op het verrijken van de persoon, op
het vergroten van het zelfbewustzijn.
Bovenop deze psychologische en meditatieve bidelementen vinden we nog een klein aantal religieuze bidelementen: afnemend
van streng religieuze jongeren tot niet-kerkleden bevat een gebed
35% tot 20% religieuze bidelementen. Slechts een klein deel van de
jeugd, zij die sterk religieus betrokken zijn en dan vooral de kerkleden, bidt nog enigermate religieus: zij danken God of vragen om
reële effecten.
Kortom, net zoals jongeren steeds meer ontkennen deel uit te
maken van een bepaalde jeugdcultuur, terwijl ze daar wel bij lijken te horen, treffen we hier jongeren aan die zeggen niet religieus
te zijn, terwijl ze wel vasthouden aan religieuze rituelen zoals met
name het bidden. De jongeren bidden over het algemeen echter
op een volstrekt geïndividualiseerde manier. Afhankelijk van de
plaats en tijd kiezen ze een bidvariant – een pragmatisme dat de
religieuze flexibiliteit bij uitstek illustreert. Bij voorkeur bidden
ze als ze alleen zijn, in bed, ’s avonds, met gesloten ogen. Na een
hectische dag in een drukke samenleving is er in bed een moment
van rust en stilte, waarin jongeren eindelijk de gelegenheid hebben de dag te overdenken. Bijna besmuikt noemen zij dat bidden,
bij gebrek aan een ander woord.
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Individualisering en godsbeeld
Hoewel jongeren bij voorkeur bidden als ze ’s avonds in bed liggen,
zijn ze niet alleen. Uit de open antwoorden van de Nederlandse
jongeren blijkt dat zeer velen spontaan het woord God gebruiken
als ze hun eigen bidden beschrijven. Als een richting van het gebed
wordt genoemd, komt daarbij geen enkel woord vaker voor (Janssen en Prins 2000b). Maar als we de jongeren vragen wie de God
is waarover ze spreken, gebruiken ze allerhande woorden en metaforen. Het lijkt of ze ter plekke een eigen definitie construeren.
Op zoek naar gemeenschappelijke concepten in het godsbeeld van
de jeugd vinden we allereerst dat God vaker wordt beschreven als
een activiteit dan als een wezen: 32% van de antwoorden spreekt
over ‘God is’, 75% zegt ‘God doet’. De meest genoemde activiteiten
van God zijn het uitoefenen van macht en het ondersteunen van
mensen.
Blijkbaar beschrijven Nederlandse jongeren God in vage, onpersoonlijke en abstracte termen. God is iemand of iets die een
soort van macht over mensen heeft, we kennen hem niet, maar we
zien zijn daden (Janssen et al. 1994). De idee van God heeft, zoals
Pratt (1920: 207) het stelt, ‘een groot pragmatisch element’. Of,
in de woorden van J.H. Leuba (1900/1901: 571): ‘We kennen God
niet, we begrijpen hem niet, maar we gebruiken hem.’ God wordt
voortdurend opnieuw uitgevonden op basis van de dagelijkse
praktijk. Een grote groep jongeren gelooft niet in het objectieve
bestaan van God en velen ‘bricoleren’ een eigen godsbeeld.
Verder vonden we dat het beeld van God nauwelijks kan worden aangeduid in ouderlijke termen of geslacht. Hoewel naar God
over het algemeen wordt verwezen als ‘hij’ (82% van de antwoorden), wordt God slechts in 6% van de teksten een man genoemd,
en vader- en moederbeelden worden zelden gebruikt. Als jongeren gedwongen worden om te kiezen, noemen ze God meestal een
man (52%) en een vader (28%). In het commentaar dat de respondenten geven, maken ze echter nadrukkelijk gebruik van traditionele beelden en verhalen: God is een man, want zo staat dat in
de bijbel en zo wordt hij immers altijd afgebeeld op schilderijen
(Janssen et al. 1994). Zoals de European Values Studies laten zien,
omschrijft de meerderheid van de Nederlandse jeugd God echter
als een geest of een kracht, niet als een persoon (Campiche 1997:
108).
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Individualisering en nieuwe religieuze bewegingen
Naast het individualiseren van religieuze gebruiken zoals bidden,
is er ook sprake van een opkomst van nieuwe religieuze bewegingen. Het is namelijk niet zo dat jongeren niéts geloven, het is eerder zo dat ze álles geloven. Ze geloven in reïncarnatie en karma, in
UFO’s en graancirkels, in astrologie en horoscopen, in tarot en in
wicca. Ze gebruiken die elementen hapsnap en construeren zo een
persoonlijk raamwerk van zingeving. Jongeren kiezen niet voor
een kant-en-klare religie, maar voor een doe-het-zelf religie (Janssen en Prins 2000b).
Tot voor kort noemden we dat new age. Hoewel deze benaming
tegenwoordig minder gangbaar is, blijft zij passend als een containerbegrip voor een beweging die gekarakteriseerd wordt door
een zeer uiteenlopende reeks van spirituele tradities, gebruiken en
therapievormen. Kort samengevat bestaat de kern van de newagebeweging uit de volgende aannamen: naast de zintuiglijke werkelijkheid bestaat er een onzichtbare en spirituele realiteit, waartoe
in principe iedereen toegang kan krijgen; de natuur vertoont een
holistische coherentie; alles en iedereen groeit, door middel van
transformatie en reïncarnatie, voortdurend in de richting van een
hoger spiritueel niveau; een nieuw tijdperk met een nieuwe wereldorde is aanstaande – het tijdperk van Aquarius (Stenger 1989;
Hanegraaff 1996; Becker et al. 1997).
Terwijl traditionele kerken gekenmerkt worden door een duidelijke structuur, organisatie en lidmaatschap, kent new age een
dergelijke structuur niet. New age verenigt mensen niet in groepen, maar in netwerken. Niet lidmaatschap, maar consumptie
staat centraal. Steeds meer jongeren wijzen religieuze doctrines
af en zoeken en experimenteren zelf om tot een eigen levensovertuiging te komen. New age is geen kant-en-klaar systeem van opvattingen dat in de plaats komt van traditionele religie, maar een
vaag, ongedefinieerd complex, dat voortdurend verandert. Dit
maakt duidelijk dat er een verschuiving plaatsvindt, niet van geloof naar ongeloof, maar van geloof naar zoekerschap. Een zoekerschap dat geplaatst kan worden in de context van een geavanceerde industriële maatschappij, zoals Inglehart doet. Hij ziet een
postmaterialistisch wereldbeeld ontstaan bij de jonge generatie,
met een betrekkelijk grote interesse in de zin van het leven, en
een hernieuwde nadruk op het sacrale, al zoekt men het sacrale
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tegenwoordig ‘eerder in de natuur dan in de kerken’ (Inglehart
1990: 433).
Niet bidden of bidden op een eigen manier; niet geloven in God
of geloven in een eigenhandig geknutselde God; niet religieus zijn
of zelf een persoonlijke doe-het-zelf religie in elkaar knutselen: het
zijn moderne en pragmatische antwoorden op de algemene trend
van individualisering en culturele fragmentarisering.
De toekomst van religie
De religie van de jongeren is niet alleen hun eigen zaak. Ze vormt
een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Misschien is het een
voorbode van de toekomst, misschien leert ze ons iets over de essentie van religie. Al in juni 1997 karakteriseerde het internationale tijdschrift Esprit onze tijd als een tijdperk van religies zonder God. Er is een algemene tendens om God te definiëren op een
non-specifieke, abstracte en onpersoonlijke manier. Als dit een
variatie is op atheïsme, kan ze heilzaam zijn.
Ontkerkelijking is duidelijk een te beperkt label voor de huidige veranderingen in de religieuze beleving. Zeker is er sprake van
een afnemende interesse in traditionele religie, in gevestigde kerkelijke instituten. Maar daarvoor in de plaats is een zoekerschap
gekomen. Dit toenemende zoekgedrag kunnen we plaatsen in
een breder maatschappelijk proces van individualisering. In een
boek over christelijke mystiek benadrukte Bruno Borchert de religieuze dimensie van het hedendaagse atheïsme: ‘het ontstaat niet
uit scepsis en onverschilligheid, maar uit het wegvallen van oude
beelden en het niet meer kunnen spreken in nieuwe beelden. Dit
Godloze kan een goed kader zijn voor een nieuwe mystiek’ (Borchert 1994: 165). De geïndividualiseerde religie van de jeugd is niet
slechts een teken van ontchristelijking, maar kan tevens de basis
zijn voor het opnieuw uitvinden van religie, zowel binnen als buiten de context van de gevestigde kerken. En met het verval der tijden lijkt het wel mee te vallen.
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Bricolage en bezieling
Hybride religieuze identiteit bij jongeren
Ton Zondervan

Jongeren knutselen tegenwoordig hun eigen identiteit bij elkaar.
Ze putten daarbij uit veel en diverse bronnen: opvoeding, opleiding, straatcultuur, televisie, muziek, internet, games, films,
boeken, etc. Men spreekt in dit verband steeds vaker van ‘hybride identiteiten’. Hierin schuilt een gevaar. In zijn nieuwjaarstoespraak voor het jaar 2007 zei Sadik Harchaoui, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Multicultureel Instituut Forum, bijvoorbeeld:
‘Daar waar jongeren zonder sturing en begrenzing hun eigen identiteit in elkaar knutselen, kan de potentiële vorming van een hybride
identiteit omslaan in de feitelijke vorming van een rigide identiteit
op basis van religieuze clustering: het terugtrekken in een eigen, afgesloten groep met al dan niet afwijzende ideeën over onze westerse
samenleving.’1

Gebeurtenissen zoals de moord op Theo van Gogh hebben ons inderdaad bewust gemaakt van het gevaar van radicalisering van bepaalde groepen jongeren. Maar de verbinding die Harchaoui legt
tussen hybride identiteit, religieus fundamentalisme en radicalisering, kan ook tendentieus werken. Het hybride worden van hedendaagse religieuze identiteit(svorming) van jongeren vraagt echter
om een genuanceerdere analyse. Om Harchaoui recht te doen: in
dezelfde toespraak stelt hij ook dat de eigen identiteitsconstructie
voor vele moslimjongeren zonder veel problemen verloopt.
In dit artikel verken ik de hybride religieuze identiteit bij jongeren en jongvolwassenen. Wat moeten we onder hybride religieuze
identiteit verstaan? Hoe functioneert zij? Na een eerste verkenning zoek ik naar een goede theologische interpretatie van dit
1 Zie http://www.forum.nl/pdf/NRC-20041103-01008004.pdf
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fenomeen. ‘Hybriditeit’ is voor de theologie een lastig gegeven,
dat gemakkelijk gelijkgesteld wordt met syncretisme en daarom
wordt veroordeeld. Ik wil een poging doen om voorbij die simplificerende theologische benadering van ‘hybriditeit’ te komen. Als
we met een ruimere blik naar dit fenomeen kijken, komen we de
nieuwe gedaante op het spoor die religie geleidelijk aanneemt in
onze tijd.
Hybride identiteit
Het is inmiddels een gemeenplaats dat identiteit niet zoiets is als
samenvallen met een wezenlijke kern diep in jezelf. ‘We zijn altijd
sociaal ingebed,’ schrijft de filosoof Charles Taylor, ‘we leren onze
identiteiten in dialoog’ (Taylor 2004: 65). Mensen construeren
‘momenten van identiteit’ in relaties met anderen en de wereld om
hen heen. Volgens een tweede gemeenplaats is het individu zélf
verantwoordelijk voor de vorming van zijn identiteit. Toen de moderniteit op zijn hoogtepunt was, konden instituties (gezin, kerken, onderwijs, etc.) nog duidelijkheid verschaffen over de aard
van de identiteit die individuen erin konden opdoen. Die situatie
bestaat niet meer (Oosterveen 2006: 334). In de huidige samenleving met haar ‘vloeiende sociale structuren’ zijn de instituties zélf
ook vluchtiger geworden. Zodoende zijn individuen steeds meer
zélf verantwoordelijk voor het omgaan met bestaanrisico’s.
Sociale analyses tonen aan dat er een nieuw type identiteitsvorming is ontstaan. Deze vindt plaats in een culturele context waarvan individualisering een centraal kenmerk is met pluralisering
als gevolg. Deze ontwikkeling is allereerst te verklaren uit het feit
dat het idividu zich in de vorming van zijn identiteit moet verhouden tot een groeiend aantal uiteenlopende contexten. Daarnaast
kan het individu, dankzij de ICT en de daarmee samenhangende
globalisering, putten uit veel meer bronnen dan vroeger. Mensen
leven dus niet meer in één cultureel systeem, maar in een leefwereld vol verschillende dominante culturen en subculturen. Ieder
individu heeft de taak zijn eigen (meervoudige) identiteit voortdurend via allerlei interacties tot stand te brengen te midden van
veranderende constellaties in bijvoorbeeld politiek, muziek, economie (Ganzevoort 2008).
Het individu staat klaarblijkelijk voor een dubbele en span96
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ningsvolle opdracht. Enerzijds moet het een stevig zelf vormen
om zich staande te houden in onze hypergeïndividualiseerde en
snel veranderende maatschappij. Anderzijds wordt het voor de
constructie van dat zelf steeds meer afhankelijk van anderen, nu
de instituties de identiteitsfunctie niet of amper meer vervullen.
Onze samenleving legt zodoende een enorme ‘identiteitsdruk’ op
de schouders van het individu, een druk die volgens Van Harskamp het onmogelijke religieuze verlangen oproept naar samenhang en geborgenheid (Van Harskamp, 2003: 90-102).
Het post- of laatmoderne individu is dus de knutselaar van de
eigen en altijd voorlopige identiteit. Zijn knutselen ofwel ‘bricoleren’ leidt tot hybride identiteitsvormen. ‘Hybriditeit’ treedt op
wanneer twee ongelijksoortige zaken een nauwe verbinding aangaan. Geen wonder dat de hedendaagse onoverzichtelijke en globale culturele situatie als vanzelf hybriditeit schept. Wanneer we
spreken over ‘hybride identiteiten’, dan gaat het zowel om de vorming ervan, om de bronnen waaruit het individu put, als om de
complexe structuur van de aldus gevormde identiteit.
Religieuze ‘hybriditeit’, syncretisme en theologische bezinning
De geschetste maatschappelijke en culturele context laat ook de
religie niet ongemoeid. Vooral jongeren sprokkelen via internet en
andere bronnen (literatuur, lectuur, muziek, film, etc.) hun eigen
‘hybride’ religieuze identiteit of ‘patchwork-religie’ bij elkaar. Uit
de breukervaringen van het alledaagse leven wellen hun religieuze vragen op. De manier waarop ze omgaan met die vragen, staat
grotendeels los van de religieuze tradities. Vaak zetten ze zich af
tegen de gevestigde godsdienstige instituties. Als ze al lid zijn van
een of ander religieus verband, dan zijn ze niet eenkennig, ze zijn
‘multiple religious’. Antwoorden worden gezocht in hetzelfde alledaagse leven van waaruit ook de vragen opkomen (Luther 1992:
212-223).
Ondanks deze ontwikkelingen blijft de thematiek van ‘hybriditeit’ in het theologisch denken gewoonlijk negatief gekleurd. Ze
wordt geassocieerd met syncretisme, een verschijnsel dat onder
theologen nog altijd heftige en vaak eenzijdige reacties oproept.
Daardoor heeft de theologie op dit vlak nog weinig vooruitgang
geboekt. Dit is althans de mijns inziens zeer bruikbare visie die
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Robert Schreiter uitwerkt tegen de achtergrond van de hedendaagse plurale context (Schreiter 1997: 62-83). ‘Syncretisme’ suggereert het compromitteren van het christelijke geloof of het tegen
elke prijs harmoniseren ervan met de omgeving. Die negatieve associatie versluiert volgens Schreiter het zicht op de culturele dynamiek die identiteiten vormt. Ze maakt ook onzichtbaar dat syncretisme op zichzelf inherent is aan de geschiedenis van de christelijke traditie. De christelijke boodschap is door de eeuwen heen
via verschillende culturele codes doorgegeven.
Schreiter wil een cultuurtheologie ontwikkelen, zonder het
syncretisme af te wijzen. In de hedendaagse cultuur, met haar
vergaande pluralisering, is syncretisme immers een wezenlijk gegeven. Daarom pleit hij voor een andere theologische evaluatie
ervan. Daartoe is allereerst een open analyse nodig van het syncretisme en de relatie daarvan met de moderne identiteitsvorming
en zingeving in een pluralistische samenleving. Schreiter brengt
in dit verband drie punten naar voren, waaraan ik drie vragen zal
verbinden over de hybride religieuze identiteit bij jongeren.
– Volgens Schreiter dient de theologie meer aandacht te krijgen
voor de receptie van de religieuze boodschap door de ontvanger
ervan in onze gefragmenteerde cultuur. Deze moet ontvangen
informatie altijd inpassen in zijn referentiekader, waardoor de
boodschap verandert. Het ‘zuiver doorgeven van een boodschap’ bestaat niet, evenmin als ‘zuiver doorgeven van het
evangelie’. Dat laatste wordt echter wel steeds sterker benadrukt
door de kerk. Dat is, volgens Schreiter, een reactie op de huidige
instabiele culturele situatie. Maar dat is volgens hem geen adequaat antwoord. Wij leven nu eenmaal in een situatie van hybride culturen. In een geglobaliseerde wereld construeren we onze
leefwerelden met fragmenten uit diverse culturen. Deze culturele context vraagt om een passende religieuze identiteitsvorming. Het is, volgens Schreiter, religieus en theologisch gezien,
juist belangrijk om deze religieuze en culturele context positief
te benaderen. Hij juicht het dan ook toe dat de recente theologie de populaire cultuur begint te accepteren als een legitieme
vindplaats van godservaring. Zoals we zullen zien, speelt deze
een zeer belangrijke rol in de hybride religiositeit van jongeren.
De eerste vraag is dan: hoe gebruiken jongeren deze populaire
cultuur bij de vorming van hun hybride religieuze identiteit?
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– De hermeneutiek leert ons dat betekenis tot stand komt in intensieve en herhaalde interactie tussen spreker en toehoorder.
Dat heeft consequenties voor de kerken. Ze zullen, zegt Schreiter, er niet in slagen om mensen te betrekken op de christelijke
boodschap, zolang ze zich beperken tot solistisch handelen. In
de kerken zou het besef moeten groeien dat de hoorder vooral
doende is samenhang in zijn of haar levensverhaal te brengen.
De hoorder bouwt tijdens het communicatieve proces aan zijn
‘narratieve identiteit’. Wie op het terrein van religie en geloof wil
communiceren, doet er goed aan intensieve interactie te zoeken.
Dit is cruciaal voor jongeren. Nu proberen kerken, bijvoorbeeld
door het organiseren van Wereldjongerendagen, intensief communicatie tot stand te brengen. Die dagen trekken wel veel jongeren, ten dele vanwege de geboden gelegenheid tot interactie.
In het algemeen blijft de communicatie op deze dagen echter
behoorlijk eenzijdig en wordt een nogal massief en gesloten begrip van christelijke identiteit gepropageerd. Geen wonder dat
ze slechts een selectief jongerenpubliek aanspreken. Grote groepen jongeren zoeken interactie op andere plekken. Dat roept de
tweede vraag op: als het zo is dat jongeren intensieve interacties
op religieus gebied zoeken, waar vinden die dan plaats?
– Het interculturele religieuze verkeer vertoont, volgens Schreiter, de paradox van onveranderlijkheid en veranderlijkheid. We
moeten er aan de ene kant van uitgaan dat de christelijke boodschap gelijk blijft als ze culturele grenzen overschrijdt. Aan de
andere kant kan die boodschap altijd alleen maar worden gecommuniceerd in de codes van de doelcultuur (‘inculturatie’).
Omdat culturen verschillend zijn, zal ook de vorm van de christelijke boodschap steeds verschillend zijn. Dat laatste houdt
echter niet op voorhand verlies van identiteit in. De christelijke
boodschap heeft namelijk zélf iets onbepaalds. Niet elk detail en
niet alle aspecten ervan zijn helemaal expliciet. ‘Het overschrijden van culturele grenzen en het hercoderen van de christelijke
boodschap doet onopgemerkte aspecten van de boodschap verschijnen’ (Schreiter 1997: 70). Deze gedachte brengt me tot een
derde (theologische) vraag: welke voorheen onopgemerkte aspecten van de christelijke boodschap komen door de bricolagereligiositeit van jongeren aan het licht?
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Hybride religieuze identiteit van jongeren
Om een beeld te geven van de hybride religieuze identiteit van
jongeren ga ik nu in op de eerste twee vragen. Daarbij maak ik gebruik van twee empirische onderzoeken onder jongeren en jongvolwassenen.
Jongerenreligie, populaire cultuur en sociale interactie
In de studie Making sense of generation Y (Savage et al. 2006) werden drie zaken onderzocht. Allereerst hoe de populaire cultuur
door 15- tot 25-jarigen wordt geconsumeerd, begrepen en geïnterpreteerd; vervolgens hoe ze deze cultuur gebruiken om hun wereldbeeld te creëren en ten slotte keek men naar de aard van de
religiositeit van deze jongeren.
Traditionele religieuze concepten en verhalen hebben voor
deze groep amper of geen relevantie. De onderzochte jongeren
blijken er weinig of niets van te weten. Ze gaan zeer creatief om
met de onderzochte elementen uit de populaire cultuur: tv, film,
muziek, reclame, culturele iconen (voetballers, popsterren, etc.)
en uitgaan. De onderzoekers laten zien dat bijvoorbeeld tv-soaps
jongeren helpen om te leren omgaan met hun existentiële problemen (‘coping’), zoals de echtscheiding van ouders, tienerzwangerschappen en eenzaamheid. De jongeren zien in zelfredzaamheid en een ondersteunende familie de twee belangrijkste oplossingen voor die problemen. Geluk is het belangrijkste ideaal dat
ze nastreven: voor zichzelf, voor hun vrienden en voor de gezinnen waaruit ze komen. Geluk moet ook in die verbanden worden
gerealiseerd. De jongeren zien de reële problemen zoals verlies en
eenzaamheid wel, maar ze achten die overwinbaar doordat iedereen wordt omringd door het gezin, verdere familie en ‘close
friends’ die onvoorwaardelijk van hen houden. Zodoende kunnen ze zich van het echte leven met z’n problemen (‘the actual’)
bewegen naar het ideale leven (‘the ideal’): een betekenisvolle microkosmos van familie, vrienden en de populaire cultuur, waarin
dat ideaal daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. Als je hierin
niet slaagt, is dat je eigen schuld. De wereld is in hun ogen ten
diepste goed. In dit proces, dat men ‘narratief’ zou kunnen noemen, ontbreken duidelijk God, zonde, angst voor de dood, romantiek, seksuele prestaties en structurele ongelijkheid. De on100
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derzoekers noemen dit de ‘silent, repressed dimension’.
Wat betekent dit voor onze eerder geformuleerde vragen? De populaire cultuur heeft voor jongeren een religieuze functie, omdat
zij hen helpt bij het omgaan met grote bestaansvragen. Ze is voor
hen een substituut voor de bestaande georganiseerde religie.
Omdat jongeren erg gericht zijn op contact met vrienden en familie, zou je verwachten dat religieuze betekenissen in de sociale
interactie worden geschapen. Je zou verwachten dat langs die weg
communicatie plaatsvindt over wat hen op religieus terrein bezighoudt. Maar het onderzoek wijst uit dat juist religieus relevante
thema’s ontbreken in het ‘narratief’ van de jongeren. Het lijkt dan
onwaarschijnlijk dat ze daarover veel met ‘significante anderen’
communiceren. Het gaat eerder om een zeer gesubjectiveerde
vorm van religie, die sterk op persoonlijk welzijn gericht is.
Mediareligie zonder transcendentie
Subjectivering is ook een hoofdthema in het onderzoek dat een
groep Duitse onderzoekers deed naar het religieuze gehalte van
populaire films en de receptie ervan door jongvolwassenen tussen
de negentien en dertig jaar (Gräb et al. 2006). Men analyseerde de
impliciete en expliciete religieuze inhoud van de gekozen films en
verduidelijkte hoe deze zich verhoudt tot christelijke symbolen en
tradities. In het receptieonderzoek ging men na óf deze inhoud
werd opgenomen door de filmrecipiënten, en zo ja, hoe hij werd
toegeëigend en wat hij betekende voor de oriëntatie van het handelen.
Er bleken (joods-)christelijke thema’s in de films aan te wijzen,
zoals liefde die de dood overwint, opstanding en de Messiasfiguur.
Maar in het receptieonderzoek bleek juist dat inhoud niet belangrijk gevonden wordt. Op de voorgrond staat niet zozeer een duidelijk geprofileerde symboolwereld. De receptie- en toe-eigeningsprocessen hebben een zeer individueel, incidenteel en voorlopig
karakter. De films worden op subjectieve manier vanuit de levenssituatie van het moment gerecipieerd en dienen de eigen identiteitsvorming, levensbeschouwing en handelingsoriëntaties. Typerend
voor het receptieproces is een sterke emotionele onmiddellijkheid.
Het gaat erom wat de film met de recipiënten doet. Christelijk-religieuze symboolwerelden spelen in expliciete vorm alleen dan een
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rol als de recipiënt kan teruggrijpen op een christelijke socialisatie.
Is dat niet het geval, dan stuiten interviewvragen over God of het
absolute zeer vaak op onbegrip of verbazing. De ‘geleefde mediareligie’ van de ondervraagde bioscoopbezoekers is eerder een ‘Diesseitsreligion’ die het kan stellen zonder grote transcendenties of traditionele religieuze taal. Het ideaal is dat van een authentiek leven,
bepaald door individuele autonomie en vrije zelfontplooiing. Wat
het karakter van deze moderne ‘Medienreligion’ betreft, concluderen de onderzoekers dat niet zozeer de transformatie van christelijk-dogmatische inhouden wezenlijk is, maar veeleer het zich oplossen van die inhouden in functies en processen van subjectieve
en persoonlijke betekenisgeving en identiteitsvorming.
Ook deze onderzoeksresultaten wijzen op een sterke subjectivering van de religie. Daarnaast komt de veranderde omgang met
transcendentie sterk naar voren. Er is nog wel sprake van transcendentie-ervaring, bijvoorbeeld als bij bepaalde ervaringen in
de bioscoop vragen over leven en dood worden opgeworpen. De
onderzoekers noemen dat de ‘openingsfunctie van de mediareligiositeit’. Het gaat dan om ‘kleine transcendenties’ die niet meer
betrokken worden op een groot, alomvattend zingevingssysteem.
Theologische evaluatie
De hedendaagse populaire cultuur blijkt een substituut te zijn
voor de traditionele religie. Jongeren knutselen hun eigen ‘mediareligiositeit’, die hen helpt de bestaansrisico’s van het postmoderne leven het hoofd te bieden. De bestaande religieuze vertogen
en instituties richten zich doorgaans nog altijd op christelijk c.q.
kerkelijk gesocialiseerde mensen. Voor een steeds groter wordende groep jonge mensen is deze socialisatie voorbij. Die groep mist
daardoor het gereedschap om zoiets als een religieuze verbeelding
te ontwikkelen. De populaire cultuur biedt op dit terrein wat de
kerken niet bieden. Ze wordt ‘religieus’, waaronder ik – met Erik
Borgman – het vermogen versta om je te verhouden tot de onzekere aspecten van het leven, dat wordt ervaren als gave in plaats
van als iets maakbaars:
‘In het hart van het autonome bestaan, dat bevrijd is uit de greep van
de geïnstitutionaliseerde religie, gaat een religieuze vraag schuil: (...)
kunnen we de werkelijkheid en ons bestaan aannemen als genadige
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gave, als bewoonbare plaats, als realiseerbare opdracht?’ (Borgman
2001: 63).

Tegelijk vertoont diezelfde cultuur ook tendensen die het ontwikkelen van een authentieke religieuze verbeelding bemoeilijken. De
religiositeit van jonge mensen is vaak zodanig gesubjectiveerd dat
er amper religieuze communicatie wenselijk of mogelijk is.
Deze mediareligiositeit van de jongeren heeft echter een januskop. Enerzijds is ze belangrijk omdat ze jongeren helpt om de
taak te volbrengen die de postmoderne cultuur ieder individu oplegt, namelijk om zélf een religieuze identiteit te vormen. Anderzijds worden in die religiositeit precies die postmoderne culturele
waarden gereproduceerd, namelijk authenticiteit, vrijheid en individuele autonomie, die het individu verhinderen om te leren leven
met wat haaks op die waarden staat, zoals breekbaarheid, onbeheersbaarheid en onzekerheid. Een authentieke religiositeit zou
evenwel moeten helpen om met die dimensies voluit te leven, in
plaats van ze te verdringen of te bezweren.
Populaire cultuur en religieuze identiteit
Laten we over deze januskop wat verder doordenken. De populaire cultuur helpt jongeren bij het ontwikkelen van een religieuze
verbeelding en verwoording. Die functie van de populaire cultuur
blijft onzichtbaar zolang je cultuur en religie op een dualistische
manier tegenover elkaar plaatst. Daarom pleit Schreiter voor het
overwinnen van het dualistische denkschema. In beide onderzoeken die ik besprak, wordt dat in praktijk gebracht en ontdekt
men zoiets als een ‘Medienreligion’. De Duitse onderzoekers trekken hieruit de conclusie dat de hedendaagse transformatie van
de religie niet zozeer bestaat uit de transformatie van christelijkdogmatische inhouden, maar veeleer in het zich oplossen van die
inhouden in functies en processen van subjectief-persoonlijke betekenisgeving en identiteitsvorming.
Deze focus op de procesmatige of dynamische kant van religie
doet sterk denken aan de manier waarop Borgman in zijn boek
Metamorfosen religie omschrijft:
‘Religieuze beelden en symbolen verwijzen niet naar een vast punt,
maar herinneren aan een dynamiek, representeren deze en zetten
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hem steeds opnieuw in beweging. Deze religioniserende kracht heeft
geen doel. Religie verschijnt uiteindelijk als verbeeldende (en zo ordenende) omgang met de wereld die door het heilige in de wereld
wordt uitgelokt en die, via deze verbeelding het heilige aan het licht
brengt. Juist door scheppers van religieuze vormen en beelden te zijn,
geven mensen zich over aan het heilige c.q. de God die ze verbeelden’
(Borgman 2006: 66-67).

De jongerenonderzoeken laten zien dat deze dynamiek inderdaad aan het werk is in de populaire cultuur. Tegelijkertijd hebben
we gezien dat zo een sterk gesubjectiveerde religiositeit tot stand
komt, die het ontwikkelen van een christelijk-religieuze betekenisgeving bemoeilijkt. Hier lijkt minstens één wezenlijk aspect
van Borgmans omschrijving van religie te ontbreken, namelijk
het heilige dat religieuze verwoording uitlokt. Precies voor dat
karakter van het heilige als ‘tegenover’ lijkt in de mediareligiositeit weinig plaats. Dit tegenover is niettemin wezenlijk om een
authentieke religieuze verbeelding te ontwikkelen en religiositeit
te (helpen) verdiepen tot religie. Op dit punt zou de christelijke religie/traditie niet moeten opgaan in de cultuur en in subjectieve
processen van betekenisgeving, maar een tegenover moeten zijn,
dat confronteert en uitlokt.
Hybriditeit en gemeenschap
Dat brengt ons bij het tweede punt, namelijk dat voor het ontwikkelen van religieuze verbeelding altijd sociale interactie nodig is.
Zo’n interactie heeft sociale verbanden, noem het gemeenschap,
nodig. Maar dat moeten dan wél gemeenschappen zijn die overweg kunnen met hybriditeit en deze niet afkeuren. Hier is Manuela Kalsky’s evaluatie van hybriditeit interessant. Zij pleit voor een
positieve waardering van hybride identiteit. Die zou vorm moeten
krijgen in vertelgemeenschappen die met behulp van contextanalyses (cultureel, religieus, sociaal, economisch) en de uitwisseling
van verhalen over heil en onheil in de praktijk van alle dag tot
nieuwe inzichten over ‘het goede leven voor allen’ komen (Kalsky
2003: 108).
Ik onderschrijf dit pleidooi. Dergelijke gemeenschappen zijn inderdaad belangrijk voor jongeren, omdat daar de sociale interactie kan plaatsvinden die wezenlijk is voor religieuze zingeving en
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voor de verdieping van de religieuze verbeelding. Cruciaal is dan
wél wat je concreet verstaat onder gemeenschap. Jonge mensen
groeien nu eenmaal op in een ‘vloeiende samenleving’. De manier
waarop een vertelgemeenschap een tegenover kan zijn dat behulpzaam is bij de verdieping van de religieuze taal, is voorlopig nog
onhelder. Wat geldt voor de transformatie van de religieuze inhouden, gaat wellicht ook voor de geloofsgemeenschap op. Misschien
moeten we niet zoeken naar ‘nieuwe vormen van geloofsgemeenschap/kerk zijn’, maar nog veel radicaler het gemeenschapskarakter dynamiseren en zoeken in processen en functies. Een jongere
kan bijvoorbeeld op een dag overdag op school deelnemen aan een
viering ter herdenking van een overleden klasgenoot, na thuiskomst bij het avondeten met zijn huisgenoten napraten over de dag
en ’s avond eerst met vrienden naar de bioscoop gaan en een religieus geladen film bekijken en later op internet nog even inloggen in
de digitale gemeenschap voor de dagelijkse portie ‘online gaming’.
Dat kunnen allemaal aspecten zijn van ‘geloofsgemeenschap’.
Contextualiteit en kleine theologie
Als we de hybride religiositeit van jongeren theologisch proberen
te duiden, blijkt dat we opnieuw moeten leren kijken naar wat religie in onze tijd is en naar de plaatsen waar en gestalten waarin
ze verschijnt. Theologische reflectie op hybridisering vereist een
radicalisering van de notie van contextualiteit in het theologisch
denken. Deze reflectie moet aansluiten bij de religiositeit zoals die
zich onder jongeren voordoet. De manier waarop jongeren populaire cultuur gebruiken, is een vorm van ‘lokale theologie’, of
‘kleine theologie’, zoals Sedmak dat noemt. De tijd van de grote
theologische systemen is volgens hem voorbij. Contextualiteit
radicaal serieus nemen, betekent dat elke theologie plaatsvindt
op een bepaalde plek en in een bepaalde tijd. Kleine theologieën
trachten meer inductief en ‘bricolerend’ te werken dan deductief
en totaliserend (Sedmak 2003: 117-126).
Contextueel theologiseren over de hybride religiositeit van jongeren betekent dat er geen of weinig vertrouwdheid met religieuze
praktijken en ideeën kan worden verondersteld. ‘Kleine theologieën zijn in het bijzonder belangrijk wanneer religieuze praxis
verward is’ (Sedmak 2002: 120). Maar wat als er eigenlijk amper
of geen religieuze praxis is? Dan komt het erop aan theologisch
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te denken in termen van dynamiek, zoals Borgman en Gräb et al.
dat doen. Het gaat dan meer om processen dan om inhouden.
Is dit niet een lange tijd onopgemerkt gebleven aspect van het
evangelie? Sedmak wil van theologie weer ‘theologiseren’ te
maken. En dat vereist focussen op de processen en het dynamische karakter van religie. Daarom is Sedmaks korte beschrijving
van de taak van kleine theologieën een bruikbare samenvatting
van mijn artikel. Kleine theologieën honoreren de lokale context
en sluiten daarbij aan, dagen de lokale context uit en relativeren
en transcenderen deze, en inspireren en moedigen de betreffende
mensen aan om hun leven te verdiepen (Sedmak 2002: 120-126).
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Vissers van mensen
Exclusieve organisaties in een cultuur van religieuze
vrijheid
Erik Sengers

De trend naar een grotere religieuze flexibiliteit is in de (godsdienst)sociologie niet onopgemerkt gebleven. Veel studies wezen
de afgelopen veertig jaar op een verval van de grote volkskerken,
op een naar de achtergrond verdwijnen van het christelijke wereldbeeld en op de opkomst van nieuwe religieuze patronen. Deze
ontwikkelingen laten zich goed verklaren met algemene sociologische processen. Religiositeit lijkt tegenwoordig uitgewaaierd over
vele uiterst individuele patronen die snel wisselen. Een algemene
noemer is er niet meer in te ontdekken.
Voor veel sociologen is dit enigszins problematisch. De trend van
religieuze fragmentatie is wel duidelijk, maar – zoals de godsdienstsocioloog Stoffels (VU) eens in een discussie opmerkte –: ‘In de sociologie zijn we op zoek naar institutionalisering.’ Voor sociologen
worden fenomenen pas onderzoekbaar als er regelmatige patronen
te herkennen zijn of als er organisaties zijn. En daar ligt het probleem. Waar komt die zwevende religiositeit bij elkaar? Waar wordt
ze geïnstitutionaliseerd? En hoe? In het huidige religieuze veld is dat
nog niet helemaal duidelijk. De organisaties verschillen sterk van
elkaar en we weten nog niet wat de ‘blijvertjes’ zijn.
Institutionalisering is op verschillende manieren en in verschillende mate mogelijk. De Volzin-lezing is evenzeer een vorm van
religieuze institutionalisering als de oprichting van de Hersteld
Hervormde Kerk. In dit artikel wil ik, in het kader van religieuze
flexibiliteit, vooral kijken naar de institutionalisering van religie
en zingeving in orthodox-christelijke kringen. Als we kijken naar
het brede religieuze veld, dan zit de vitaliteit namelijk niet aan de
liberale, vrijzinnige – wat we gezien de cultuur zouden verwachten – maar eerder aan de conservatieve en orthodoxe kant. Daar
vinden we de grootste betrokkenheid, missionaire vernieuwing,
actieve jongeren en groeiende geloofsgemeenschappen. Eerst verken ik de zwevende religiositeit wat nader. Daarna schets ik welke
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bewegingen in het huidige tijdsgewricht een belangrijke rol (gaan)
spelen. En ten slotte betrek ik beide ontwikkelingen op elkaar en
stel ik de vraag welke instituties in staat zijn de zwevende religie
aan zich te binden en op welke noemer.
Diffuse religiositeit
Thomas Luckmann (1967) heeft als een van de eersten de opkomst
van nieuwe vormen van religiositeit in de postindustriële samenleving beschreven. Zijn these luidt dat de individuele religiositeit
niet meer wordt bepaald en samengehouden door traditionele
maatschappelijke instituties zoals school, kerk of staat. Die hebben door de differentiatie van de maatschappij hun normerende
betekenis voor het individu verloren. Het individu zelf is aan zet.
Het gaat af op zijn persoonlijke voorkeuren, oriënteert zich op de
antwoorden van andere individuen en zoekt direct contact met
het ‘heilige’. En dat buiten de instituties om. Moderne religiositeit
is volgens Luckmann radicaal subjectief, zwak coherent en daardoor inherent instabiel, niet verplichtend en weinig transcendent.
Zijn grove theoretische schetsen zijn later door anderen verdiept in een poging de huidige religiositeit te vatten. Heelas en
Woodhead (2004) bijvoorbeeld wijzen op de belangrijke plaats
die subjectiviteit inneemt in het religieuze leven in een gemiddelde Engelse stad. Grace Davie (1994) wijst met haar titel Believing
without belonging op de anti-institutionele trend: mensen geloven
wel, maar ze voelen zich niet meer verbonden met een religieuze
gemeenschap.
Ook in grootschalige onderzoeken onder de Nederlandse bevolking zien we dat de religiositeit de afgelopen decennia is verschoven naar een minder traditionele – christelijke – en meer persoonlijke invulling. Van secularisatie in de zin van het verdwijnen van
religiositeit is echter geen sprake. De gegevens uit het langlopende onderzoek God in Nederland tonen dat aan (tabel 1). De cijfers
laten wel zien dat op individueel niveau de traditionele christelijke
voorstellingen over God, Jezus, de Bijbel en bidden steeds minder
aanhang vinden. Tegelijkertijd echter groeien de niet-traditionele
voorstellingen: er is een hogere macht, Christus is een bijzonder
mens, de Bijbel is in bepaalde zin Gods Woord en bidden heeft
misschien wel zin.
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Tabel 1 Individuele religiositeit 1966-1996.
item

1966

1979

1996

2006

persoonlijke God
hogere macht

47
31

33
40

24
39

24
36

Christus Gods Zoon
bijzonder mens

59
18

47
21

39
30

40
29

Bijbel Gods Woord
in bepaalde zin

56
13

41
19

31
21

24
27

bidden heeft zin
misschien/weet niet

65
28

53
32

45
35

kerkbezoek regelmatig
soms

50
7

31
13

21
13

gelovig: beslist wel
enigszins

16
14

43
40
31
25
27
31
Bron: Dekker et al. 1997: 15-27, Bernts et al. 2007: 206-220

Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken dat een hele religieuze cultuur op drift is. Deels is dat ook zo. De diffuse religiositeit
komt zelfs onder kerkelijk gebonden mensen voor en dan vooral
onder katholieken. Verschillende onderzoeken wijzen echter uit
dat het aantal ongebonden zinzoekers maximaal een kwart van
de Nederlandse bevolking bedraagt.
De omvang van de zwevende religiositeit in de Nederlandse bevolking is dan misschien aanzienlijk, maar hij is niet overdreven
groot. In 2002/2003 noemde volgens het SCP-onderzoek Godsdienstige veranderingen in Nederland 21% van de buitenkerkelijken zich
religieus. Dat is 12% van de bevolking. De studie van Becker en De
Hart (2006: 13, 16) laat zien – overigens op basis van niet helemaal
vergelijkbare cijfers – dat tussen 1991 en 1998 deze groep van 23%
tot 28% toenam. En het WRR-rapport Geloven in het publieke domein, dat zes verschillende levensbeschouwelijke leefstijlen onderscheidt, deelt 26% van de bevolking in bij de ‘ongebonden spirituelen’ (Kronjee en Lampert 2006: 176-180). Onderzoek van Need en
De Graaf (2005: 295-296) laat zien dat het merendeel van de kerkleden, ongeveer twee derde, lid blijft van het kerkgenootschap waarvan ze in hun jeugd lid waren. Verder concluderen ze dat slechts
4,5% van de bevolking eens in zijn leven van kerkgenootschap is
gewisseld en dat bij 2,6% sprake is van een bekering – vanuit onkerkelijkheid toetreden tot een kerkgenootschap. Er is dus weinig
religieuze flexibiliteit in de Nederlandse samenleving.
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Vitaliteit op organisatorisch vlak
Vooral de ‘kerkelijke religiositeit’ – lees: alle georganiseerde vormen van religie, of die nu in tempels, synagogen, moskeeën of kerken vorm krijgt – heeft te lijden onder de secularisering en individualisering van het geloof (Luckmann 1967). De buitenkerkelijkheid is de afgelopen jaren toegenomen tot 40% volgens het CBS of
tot zelfs 60% volgens het SCP. Dit percentageverschil hangt samen
met de vraagstelling van de onderzoekers (Becker 2003). Maar de
tendens is duidelijk.
Van de grote kerken verloor de katholieke kerk tussen 1990 en
2004 16% van haar leden, de PKN-kerken 43%. De reformatorische
kerkgenootschappen groeiden wel licht, maar die groei is de laatste jaren afgevlakt (Becker en De Hart 2006: 30-31). En niet alleen
de christelijke kerken verliezen aan aanhang. De joden zijn onkerkelijker en ongeloviger dan de gemiddelde Nederlander (Van Solinge en De Vries 2001: 105-142). En onder de moslims worden de
eerste tendensen van secularisatie al zichtbaar (Phalet en Haker
2004: 3-16). Opvallend is dat, ondanks de huidige liberale religieuze cultuur, de vrijzinnige kerkgenootschappen eveneens tot de
sterke dalers behoren: oud-katholieken (onbetrouwbare cijfers), de
doopsgezinden (–51%) en de remonstranten (–34%). Veel progressieve organisaties, zoals de Acht Mei Beweging, zijn opgeheven of
leiden, zoals de Oecumenische Vrouwensynode, een kwakkelend
bestaan onder de druk van de vergrijzing. Waar gaan de vertrekkers naartoe? Volgens Becker wordt de ontstane zwevende religiositeit niet opgevangen. Noch door newageorganisaties, noch door
alternatieve vormen van spiritualiteit (Becker et al. 1997).
Organisatorische vitaliteit zit blijkbaar niet bij de gebruikelijke religieuze organisaties. Maar waar moeten we haar dan wel zoeken?
Voor een antwoord kijk ik hier alleen naar de christelijke vormen.
De zogeheten Nieuwe Bewegingen doen in de katholieke kerk sterk
van zich spreken. Dit zijn organisaties die sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn gesticht of door dat Concilie een sterke impuls hebben gekregen. Ze zijn over het algemeen sterk missionair en apostolair met een relatief egalitaire organisatievorm – het
onderscheid tussen leken en geestelijken is aanwezig, maar niet wezenlijk. In juridisch opzicht zijn ze redelijk zelfstandig ten opzichte
van de katholieke hiërarchie. Dat hebben ze ook nodig, omdat ze
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vaak nieuwe catechetische of liturgische vormen uitproberen om
rand- en buitenkerkelijken voor de katholieke kerk te interesseren.
Deze Nieuwe Bewegingen zijn tegelijk door Rome erkend – daarom schrijf ik ze met een hoofdletter – vanwege hun loyaliteit en
rechtzinnigheid. In Nederland zijn zestien van dergelijke bewegingen actief, waaronder de Katholieke Charismatische Vernieuwing, Communione e Liberazione, de Emmanuelgemeenschap,
de Neocatechumenale Weg, Sant’ Egidio en de Werkgroep Katholieke Jongeren (Harperink 2005). Over hun omvang is relatief weinig bekend. Voor zover de bewegingen gegevens vrijgeven, gaat
het om een heterogene mix van leden, belangstellenden en bezoekers van bijeenkomsten. Zelf claimen ze wereldwijd 100 miljoen
leden te hebben, 10% van het aantal katholieken.
In een artikel in Praktische Theologie heb ik gekeken naar de
omvang van de evangelicale stroming in de katholieke kerk – niet
elke nieuwe beweging is evangelicaal, en niet elke katholieke
evangelicale beweging is een Nieuwe Beweging. Van de 58 bewegingen die Winkeler (2004) in zijn boekje Stromingen in katholiek
Nederland beschreef, karakteriseerde ik er 26 als evangelicaal. Het
ledental is vrij klein, ik schat het op 15.000. Dat maakt de evangelicale stroming in de katholieke kerk en onder de actieve katholieken tot een zeer kleine groep (Sengers 2007). De Nieuwe Bewegingen zijn wel succesvol als het erom gaat de jeugd bij de kerk te
betrekken. In 2006 gingen er tweeduizend Nederlandse jongeren
naar de Wereldjongerendagen in Keulen. Vierhonderd deden er
mee aan het jongerenprogramma bij de Amsterdamse bedevaart
van de Stille Omgang.
In de Protestantse Kerk in Nederland zijn dergelijke groepen sterker en talrijker. Twee groepen vallen vooral op: de Gereformeerde
Bond, overigens niet evangelicaal, en het Evangelisch Werkverband. De Gereformeerde Bond streeft ernaar de gereformeerde
leer, zoals verwoord in de Bijbel en de belijdenisgeschriften, binnen
de PKN te verbreiden en te verdedigen. Men staat er voor een specifieke liturgische praktijk, zoals het zingen van psalmen en het in
ere houden van de leerdienst, en verdedigt een kerkvisie die onder
andere tot consequentie heeft dat vrouwen niet als ambtsdrager
worden toegelaten. De invloed van de Bond binnen de Nederlandshervormde kerk is sinds de jaren zeventig versterkt. Het aantal predikantsplaatsen steeg in dertig jaar van 316 naar 463 in 2003, het
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aantal Bondsgemeenten groeide in dezelfde periode van 255 naar
334. Toch nam het ledental van deze gemeenten iets af: van 609.151
in 1973 naar 573.663 in 2003. Waarschijnlijk krijgt de secularisatie
ook greep op deze groep. Omdat het ledental van de hervormde
kerk als geheel nog sterker terugliep, is de relatieve invloed van de
Bond in deze periode echter toegenomen (Smelik 2007).
Een andere invloedrijke beweging binnen de PKN is het Evangelisch Werkverband, een organisatie die streeft naar geestelijke
vernieuwing van de kerk op basis van de klassieke reformatorische beginselen en de Bijbel. Het Werkverband legt een grote nadruk op persoonlijke verandering door de Heilige Geest en op de
missionaire taak van kerk en gelovige. Getallen over het EWV zijn
onbekend. Het EWV stimuleert een aantal opvallende projecten.
Zo is het een promotor van de gemeentegroeigroepen, waarvan
er momenteel ongeveer 1500 zijn, waarin gemeenteleden samenkomen om te groeien in geloof en getal. Het initieerde de ‘Protestantse Pionierplekken’, waarin gemeenten worden aangemoedigd
om naast de gebruikelijke kerkelijke structuren nieuwe missionerende initiatieven te beginnen. Met het project ‘kerk in de buurt’
moedigt het EWV gemeenten aan om het christelijk geloof en de
kerk langs nieuwe wegen bekend te maken in de eigen omgeving
(Eschbach 2005a en b).
Als we kijken naar de ledentallen, dus naar de institutionalisering
van enkele kleine kerkgenootschappen, dan is het beeld gemengd
(tabel 2, zie p. 114).
Een aantal exclusieve organisaties groeit, zoals de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
en de Zevendedags-adventisten. Daartegenover staan gemeenten
die in ledental dalen: de Evangelische Broedergemeente, het Leger
des Heils, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en de Unie
van Baptistengemeenschappen. Waarom precies het ene kerkgenootschap wel groeit en de andere niet – terwijl ze in feite zusterorganisaties zijn – verdient nader onderzoek. Over het algemeen kunnen we zeggen dat er niet zozeer sprake is van groei bij conservatieve kerken, maar van een herschikking van organisaties en misschien ook van leden. De groei lijkt voornamelijk geconcentreerd
bij de orthodox-protestantse kerkgenootschappen en niet bij de
evangelische. Maar bij deze laatste zijn alleen de wat grotere en ge113
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Tabel 2 Ledentallen orthodox-protestantse en evangelische kerkgenootschappen.
kerkgenootschap
Hersteld Hervormde Kerk
Voortgezette Gereformeerde Kerken
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Nederlands Gereformeerde Kerken
orthodox-protestanten: totaal
Unie van Baptistengemeenten
Broederschap van Baptistengemeenten
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Leger des Heils
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Zevendedags-adventisten

2000 2004/’05

2006

53.900
3.400
73.978
102.480
21.646
126.949
31.590
413.943
11.364
4.200
5.821
6.915
19.820
4.500

70.000
3.000
74.853
103.272
21.708
125.970
32.250
431.053
11.109
4.200
5.717
6.500
22.000
5.0001

74.739
98.495
20.644
125.048
30.169
349.095
12.224
3.500
6.200
7.511
4.300

Evangelische Broedergemeenten
21.000
20.000
15.000
evangelischen: totaal
54.735
72.620
69.526
totaal generaal
403.830 486.563 500.579
Bron: Becker en De Hart 2006: 30-31, Bernts et al. 2006: 99-113.

institutionaliseerde groepen opgenomen. Dat zegt dus weinig over
de omvang en mogelijke groei van de evangelische groep als geheel.
Mismatch of paradox?
In de huidige cultuur van religieuze vrijheid geven vooral conservatieve en traditionele organisaties groei te zien. Hoe is dat verklaren?
Laat ik eerst de omvang van het verschijnsel aan beide kanten
relativeren. De omvang van de vrij zwevende religiositeit is beperkt: zo tussen de 10% en 25% van de Nederlandse bevolking.
Het is een diffuse vorm van religiositeit: geen duidelijke voorkeur
voor christelijke religiositeit, maar ook niet voor andere godsdiensten of voor newagestromingen. Geen enkele religieuze organisatie kan er een claim op leggen. Aan de andere kant is de omvang
1 Cijfer gecorrigeerd: Bernts telde alle leden, Becker en De Hart telden alleen
kernleden.
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van de sterke religieuze organisaties ook beperkt. In de katholieke
kerk is de numerieke omvang ervan gering tot verwaarloosbaar;
in de protestantse kerk is die groter, maar ook moeilijker vast te
stellen. De aanwas van buiten de kerken is hier gering (De Jong
2004). De groei is, zo schat ik in, voornamelijk te verklaren uit het
geboorteoverschot van deze kerkgenootschappen.
Numerieke omvang zegt echter niet alles over de daadwerkelijke invloed van organisaties als deze. Maar ze hebben in elk geval
een duidelijk gezicht. Door hun visie, strategie, coalities en wervingskracht drukken zij hun stempel op de agenda van de PKN en
de RKK. Ze bepalen zodoende steeds meer het beeld van de grote
kerken in de samenleving.
Nu doet zich de interessante vraag voor hoe conservatieve christelijke organisaties zich ten opzichte van de cultuur van religieuze
vrijheid verhouden. Het gemakkelijke antwoord zou zijn dat het
om restanten gaat van een voorbije tijd, anachronismen, gedoemd
te verdwijnen. Luckmann suggereert zoiets, als hij beweert dat
kerkelijke religiositeit in de hoogmoderne samenleving óf verouderde vormen betreft, óf alleen ten dienste staat van bepaalde
sociale lagen (Luckmann 1967: 37). Een meer gedurfde these is
die van de Nederlandse socioloog Durk Hak. Hij acht dergelijke
organisaties juist verenigbaar met de moderne cultuur, waarvan
een belangrijk kenmerk de individuele gerichtheid is. Juist deze
organisaties zouden, aldus Hak, de weg openen naar individuele
heiligheid en persoonlijk contact met het goddelijke. Dat zou hun
succes verklaren (Hak 2006).
Nog een andere verklaring ligt in het gegeven van een religieuze markt. Religieuze organisaties moeten concurreren om leden,
geld, aandacht en betrokkenheid. Zoals op elke markt ‘winnen’
dan de organisaties met de duidelijkste visie en met de efficiëntste inzet van middelen en overtuigingskracht (vgl. Sengers 2003:
44-48). Dat is eerder gegeven aan conservatieve dan aan liberale
organisaties. Al zullen de conservatieve organisaties slechts een
klein deel van de markt aan zich binden, het zal nog altijd veel
meer zijn dan wat hun kleine liberale tegenhangers presteren.
Voor een vierde verklaring van het relatieve succes van conservatieve organisaties in een cultuur van religieuze vrijheid kan
gewezen worden op de bijdragen van Zock en Zondervan in deze
bundel. Ze onderstrepen dat je moet weten wat je eigen traditie en
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afkomst is om je staande te houden in een pluriforme samenleving. Dit weten wordt meer door conservatieve dan door liberale
organisaties bemiddeld.
Een andere vraag die opkomt, luidt: Welke consequenties heeft
de cultuur van religieuze vrijheid voor de grote kerken? De laatste tijd doet de term ‘vloeibare’ kerk opgeld. Zo’n geloofsgemeenschap zou een antwoord zijn op de cultuur van religieuze vrijheid.
De Engelse theoloog Pete Ward, auteur van de term, pleit voor een
kerk met open grenzen, waarin verschillende kleinschalige activiteiten onder een losse vlag worden samengebracht, en die met die
kleinschalige activiteiten snel kunnen inspelen op lokale veranderingen en verschillen (Ward 2003). We mogen inderdaad verwachten (en constateren), dat de grote kerken hun volkskerkelijke
karakter achter zich laten en zoeken naar een doelgerichter en efficiënter religieus aanbod voor specifieke doelgroepen. Ook in de
commerciële wereld worden deze marktstrategieën aangewend.
Toch lijkt het me, zeker in de context van het gesprek over religieuze flexibiliteit, van belang om een aantal opmerkingen bij
het model van een vloeibare kerk te plaatsen. Ten eerste geldt nog
steeds dat elke activiteit op zichzelf een duidelijke identiteit en
missie moet hebben. Ze moet als het ware een knooppunt worden
in een web van religieuze activiteiten, waar anderen weer kunnen
aanhaken (Sengers 2006). Ten tweede moeten we bedenken dat de
conservatieve of de vrijzinnige organisaties zo’n web niet alleen
kunnen opzetten. Voor het geheel van de kerk zijn beide nodig.
Niet iedereen voelt zich in zijn of haar religiositeit aangesproken
door het conservatieve en traditionele aanbod. Ook voor de wat
minder sterk geïnteresseerden moet er een aantrekkelijk aanbod
zijn.
Ten slotte: orthodoxie en religieuze vrijheid sluiten elkaar niet helemaal uit. Ook binnen orthodoxe, traditionele en evangelische groepen vindt de cultuur van religieuze vrijheid ingang. Mensen binnen orthodoxe groeperingen gaan bijvoorbeeld vrij gemakkelijk
over van de ene naar de andere organisatie. Zo trekt de baptistengemeente Bethel te Drachten vooral mensen uit de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (Last 2006: 65-70). Ook het verschijnsel van de jeugdkerken binnen orthodoxe groepen kan men
zien als een ontwikkeling naar een grotere pluriformiteit en vrij116
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heid van eredienst. Reformatorische meisjes beginnen heel voorzichtig afstand te nemen van de traditioneel daar geldende normen
over opleiding, arbeid, huwelijk en gezin (Baars-Blom 2006). Ook
uit de pers krijgt men de indruk dat binnen orthodox-protestantse
kring een aantal accenten verschuift. Zo meldde het Nederlands
Dagblad op 11 april 2007 dat een kwart van de jongeren van de Gereformeerde Gemeenten dreigt af te haken. Een ander artikel in dezelfde krant stelde dat het klassieke verbond tussen school, gezin en
kerk in de vrijgemaakt-gereformeerde zuil is verbroken.
Het meest interessante voorbeeld van religieuze flexibilisering
aan orthodoxe kant vind ik de oecumenische cross-overs die daar
plaatsvinden. Zo heeft de priester Antoine Bodar een column in
het vrijgemaakt-gereformeerde Nederlands Dagblad en de hulpbisschop van Utrecht, Mgr. De Korte, een column in het evangelisch getinte tijdschrift CV-Koers. De traditionele koudwatervrees
tussen de Catholica en de Reformatie is blijkbaar afgenomen en
heeft plaatsgemaakt voor een warm bad waarin orthodoxe en
evangelische groepen uit beide tradities steeds vaker samen baantjes zwemmen. Als een nieuw soort antithese positioneren ze zich
gebroederlijk tegenover de moderne samenleving en tegenover
moreel relativisme. In hun onverwachte samenwerking zijn ze zo
een teken van en leveren ze een bijdrage aan de flexibilisering van
de religieuze cultuur.
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Deel 3
Echo’s van elders

Secularisatie
Een vloek voor de kerk, een zegen voor religieuze flexibiliteit
André Droogers

Religieuze flexibiliteit gaat per definitie niet goed samen met vaste
kaders. Vaste kaders bestaan dankzij machtsuitoefening. Strakke
organisatie en beklonken waarheid houden elkaar in stand. Wanneer dan niettemin duizend religieuze bloemen tot bloei komen,
verschijnt vroeg of laat het snoeimes, en lang niet altijd om er een
mooi boeket voor de altaartafel van te maken.
Daar komt echter verandering in zodra de religieuze organisatie
aan macht inboet. In onze dagen morrelt de secularisatie aan die
macht. In deze bijdrage wil ik aannemelijk maken dat secularisatie weliswaar leidt tot leegloop van kerken, maar tegelijk ongekende kansen biedt voor religieuze flexibiliteit en opbloei. Secularisatie holt religie niet alleen uit, maar kan haar ook bevorderen. Om
deze paradox te begrijpen is het nodig na te gaan wat het begrip
secularisatie inhoudt. Dat voert ons vrij snel naar de vraag van
de definitie van religie. De huidige religieuze opbloei vaart echter
vaak onder de vlag van de spiritualiteit. Ook die term behoeft dus
toelichting, met name in haar relatie tot religie.
Nu vormt spel in een aantal opzichten een tegenstelling tot
macht en bovendien bevordert het flexibiliteit. Daarom loont het
de moeite het verschijnsel religie vanuit het perspectief van het
spel te verkennen. Als door de secularisatie oude machtskaders
wegvallen, krijgt speelse flexibiliteit in zingevingprocessen, of die
nu als religie of als spiritualiteit worden benoemd, nieuwe kansen.
Secularisatie en religie
Secularisatie is een term met zoveel betekenissen, dat elke discussie waarin dit begrip gebruikt wordt, bij voorbaat weinig helder is.
Alle huidige betekenissen hebben weliswaar gemeen dat religie
aan macht inboet, maar de manier waarop en de context waarin
dat gebeurt, verschillen. Is die context de samenleving als geheel,
dan is secularisatie doorgaans het verschijnsel dat religie steeds
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minder greep heeft op de inrichting van de samenleving. Ze staat
buiten spel. Wordt echter vooral gedacht aan de enkeling, dan verwijst secularisatie meestal naar de verbanning van religie naar de
binnenkamer. Religie verdwijnt dan niet geheel, maar wel uit het
publieke domein.
Tussen samenleving en individu bevindt zich een middenniveau, met de immer leeglopende kerk als voornaamste religieuze
speler. Secularisatie kan dan betekenen dat de kerk is verdrongen
naar een eigen hoekje van de samenleving, waar ze zichzelf mag
blijven als ze op zondagmorgen de klokken maar niet te hard laat
beieren. Een andere verwoording van de opsluiting van de kerk in
haar eigen sector let vooral op de leegloop en spreekt van secularisatie als ontkerkelijking.
Als dus iemand een uitspraak doet over de mate waarin secularisatie in Nederland plaatsvindt, lijkt het verstandig eerst te vragen welke context de spreker in gedachten heeft. Recent hebben
twee onderzoeken de aandacht getrokken. Het ene onderzoek, het
WRR-rapport Geloven in het publieke domein (Van de Donk et al.
2006), doet vooral uitspraken over religie die tegen de verwachting in blijft en opleeft. Het andere, het RKK-onderzoek God in Nederland (Bernts et al. 2007), ziet religie juist verder afkalven. Deze
twee onderzoeken lijken tot zulke tegengestelde uitspraken te
komen, omdat ze niet uitgaan van dezelfde definitie van secularisatie. Hoewel beide onderzoeken de rol van de religie in de samenleving als geheel in beeld brengen, let het WRR-onderzoek sterk op
de enkeling, en richt het RKK-onderzoek zich vooral op het middenniveau en de rol van de kerk.
Maar er is meer aan de hand. Wie vraagt naar de betekenis van
het begrip secularisatie, vraagt tegelijk impliciet naar de definitie
van religie. In grote lijnen worden doorgaans twee soorten definities van religie onderscheiden. Het ene type, meestal substantieel
genoemd, zegt wat religie is, en vooral wat het sacrale is waarop
religie zich richt. ‘Geloof in God, goden, geesten’ is een voorbeeld
van een substantiële definitie. Het andere type wordt functioneel
genoemd en zegt vooral wat religie doet, zoals in deze definitie:
‘Religie is het geheel aan ideeën en praktijken met behulp waarvan mensen zin geven aan hun leven.’
De religie waaraan bij substantiële definities gedacht wordt,
heeft natuurlijk ook functies, maar die worden niet geselecteerd
121

echo’s van elders

als definiërend kenmerk. Omgekeerd kunnen religies waarop een
functionele definitie van toepassing is, substantiële kenmerken
vertonen, maar die worden op hun beurt genegeerd bij het formuleren van een definitie. Anders gezegd: elke definitie selecteert bepaalde kenmerken en sluit andere uit. Definities verwijzen bijgevolg niet steeds naar dezelfde verschijnselen, ook al gebruikt men
dezelfde term.
Een voorbeeld hiervan is dat een functionele definitie de categorie ‘religie’ flink uitbreidt door alle functionele alternatieven
voor substantiële religie in te sluiten. Levensbeschouwingen zonder een verwijzing naar God, goden of geesten maar met hetzelfde
nut, bijvoorbeeld ‘zin geven aan het leven’, krijgen dan het etiket
religie. Zelfs Ajaxsupporter zijn of tuinieren kan binnen een functionele definitie religie genoemd worden, zolang mensen er de zin
van hun leven in vinden. Mensen kunnen zelfs zin ontlenen aan
denkstelsels die zich uiterst kritisch uitlaten over religie, gedefinieerd in de smallere, substantiële zin. Niettemin kunnen zulke
denkstelsels binnen een functionele definitie als religie bestempeld worden. Een voorbeeld is het marxisme, dat op functionalistische wijze religie ‘opium van het volk’ noemt, maar tegelijk zelf
als zingevingsysteem kan fungeren. Ook het humanisme – dat in
sommige van zijn verschijningsvormen wil voorkómen ‘dat we
aan de goden zijn overgeleverd’ – valt onder zo’n ruime functionele definitie van religie.
Dit woordenspelletje rond de term religie heeft uiteraard gevolgen voor het spreken over secularisatie, want welke religie wordt
door welke vorm van secularisatie van minder belang? Allereerst
is duidelijk dat, als beweerd wordt dat religie niet langer mede de
inrichting van de samenleving stuurt, vooral aan de traditionele
substantiële religie wordt gedacht, met name zoals vertegenwoordigd door de leeglopende kerken. Als secularisatie echter verwijst
naar geprivatiseerde religie, dan kunnen functionele alternatieven, ook van de antisubstantiële soort, zich voluit laten gelden.
De twee typen definities van religie maken het spreken over secularisatie dus ondoorzichtig. Een mening over de omvang van
de secularisatie hangt immers sterk af van de gehanteerde religiedefinitie. Een geval van functioneel gedefinieerde religie dat
geen substantiële kenmerken heeft, zou niettemin tot de categorie
religie moeten behoren en dus geen bewijs van secularisatie zijn.
De term secularisatie wordt dan volledig uitgehold. De conclusie
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‘secularisatie zet door’ verhult een overwegend substantiële visie
op religie en een eenzijdige focus op de leeglopende gemarginaliseerde kerk. Achter de slotsom ‘secularisatie valt wel mee’ zal eerder een functionele definitie schuilgaan, die een eenzijdige aandacht maskeert voor het individu dat de zoektocht naar zin op de
levensbeschouwelijke markt voortzet, buiten de kerkelijke organisaties om.
Spiritualiteit
Hier houdt de spraakverwarring nog niet op. Behalve tussen substantiële en functionele religie wordt er steeds vaker een onderscheid gemaakt tussen religie en spiritualiteit. Definiëren staat
echter vrij en dus kan spiritualiteit worden gepresenteerd als een
vorm van religie, of juist omgekeerd, religie als een vorm van spiritualiteit. Een derde mogelijkheid is dat de twee tegenover elkaar
worden gezet.
In het tegenwoordig spraakgebruik lijkt het politiek correct te
zijn de laatste lijn te volgen. Mensen zeggen gemakkelijker dat ze
iets met spiritualiteit hebben dan met religie. Wat over is van religie, zo lijkt het, is evangelicaal, orthodox, conservatief, of fundamentalistisch – of draagt alle vier deze labels tegelijk. In het
Nederlands heeft de term religie daardoor een exclusieve kleur
gekregen. Dat is deels te verklaren uit het feit dat de behoudende
vormen van het christendom het langer volhouden. Migratie versterkt deze tendens. Migrantenkerken behoren doorgaans tot het
evangelicale type. Ze vertegenwoordigen ‘het volgende christendom’ van het zuidelijk halfrond, dat door Philip Jenkins (2002)
als ‘conservatief’ van aard is aangemerkt. De aandacht die orthodoxe vormen van de islam de laatste tijd krijgen, draagt bij tot het
exclusieve image van religie. ‘Spiritualiteit’ neemt dan, overigens
samen met ‘zingeving’ en ‘levensbeschouwing’, de plaats in die
door de nieuwe conservatieve reputatie van religie is opengevallen.
Toch vaart geprivatiseerde religie vaak onder de vlag van spiritualiteit. Maar wat is dan spiritualiteit? De term is ouder dan het
debat over secularisatie en verwijst meestal naar de belevingskant
van de religie. Men spreekt zo over franciscaanse en dominicaanse spiritualiteit als geheel eigen methoden van individuele omgang met God. In die zin is spiritualiteit onderdeel van religie. De
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nadruk op beleving wijst echter op de persoonlijke dimensie van
religie en past dus bij de huidige privatisering van religie.
De Britse godsdienstsociologen Paul Heelas en Linda Woodhead (2005) hebben voorgesteld om vormen van levensbeschouwing waarbij de authentieke unieke subjectieve ervaring van de
enkeling de maat is, spiritualiteit te noemen. Ligt de uiteindelijke
maatstaf echter bij een goddelijke instantie buiten de mens, dan
is er sprake van religie. Volgens deze auteurs vindt in de moderne
West-Europese samenleving binnen de komende vijftig jaar een
verschuiving plaats van religie naar spiritualiteit. Religie zal op
den duur zelfs worden vervangen door spiritualiteit. God en het
goddelijke verhuizen van buiten naar binnen. Als indicatie hoezeer deze ontwikkeling al gaande is, liet Heelas tijdens een recent
bezoek aan de Vrije Universiteit een Engelse wenskaart zien met
de tekst: ‘Ik was een atheïst, totdat ik besefte dat ik zelf God was’.
Het zelf wordt nu, zoals God, met een hoofdletter geschreven.
Deze ‘verzelving’ van het goddelijke vindt plaats, omdat in onze
cultuur de unieke enkeling steeds meer in het centrum staat. Het
individu heeft veelal geen boodschap meer aan de traditionele
kerk, maar des temeer aan zichzelf. Een saillant verschil tussen
het geloof in het bestaan van de God buiten en dat in de God binnenin is dat atheïsten de laatste visie veel minder bekritiseren dan
het traditionele geloof in een God daarbuiten. Dat zou kunnen betekenen dat spiritualiteit een aanvaardbaar tussenstation is voor
iedereen die het volstrekte atheïsme een brug te ver vindt.
Mensen die nog wel in de kerk blijven, vertonen opvallend genoeg steeds meer de kenmerken van spiritualiteit, of dat nu een
hoog ‘new age’- en yogagehalte heeft of bijvoorbeeld op Kuiterts
ideeën stoelt. Het is zelfs mogelijk dat de migratie van God naar
binnen een evangelicale gestalte krijgt waarbij de eigen ervaring
de uiteindelijke maat van alle waarheid is. Dat laat tegelijk zien dat
de tegenstelling tussen religie en spiritualiteit niet waterdicht is en
dat er een interessant tussengebied aan toegevoegd zou moeten
worden van spirituele religiositeit of religieuze spiritualiteit.
Religie en macht
Het voetstuk waarop de unieke enkeling in onze cultuur is gezet,
verklaart mede de teloorgang van de kerk. De macht daarvan is
afgenomen. Macht is het vermogen het gedrag van anderen te be124
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invloeden. Kerkelijke leiders hebben eeuwenlang het gedrag van
gelovigen willen bepalen. Dat wil niet zeggen dat ze daarin altijd
geslaagd zijn. In onze tijd hebben mensen zich echter meer dan
ooit aan de macht van de kerk onttrokken en haar de rug toegekeerd. Terugkijkend vertellen zij schrijnende familieverhalen over
kerkelijke machtsuitoefening. Maar ook wie in de kerk bleef, aanvaardt niet altijd meer automatisch de dwang die vanuit de georganiseerde religie over gelovigen wordt uitgeoefend – als dat ooit
al het geval is geweest.
Het is niet alleen aan de macht van de institutie en haar gezagsdragers dat mensen zich hebben gestoord. Macht wordt ook zichtbaar in de geloofsvoorstellingen. Veel kerkverlaters uiten niet alleen kritiek op de institutie, maar ook op ongerijmdheden in het
christelijke geloof die rechtstreeks te maken hebben met de macht
die aan God wordt toegeschreven. Hoe beïnvloedt God het gedrag
van gelovigen? Zowel de willekeur van de straffende God als die
van de belonende God stelt gelovigen voor problemen. Bovendien:
als God almachtig is, waarom laat hij dan zoveel ellende in de wereld toe? Of op veel kleinere schaal: waarom voorkomt hij met zijn
macht niet dat ik kanker krijg? Ook wordt het als vreemd ervaren
dat de macht van God zou vergen dat hij zijn eigen zoon laat sterven. Wat voor vader is dat? Gods feodale en despotische trekken
hebben niet tot zijn populariteit bijgedragen.
Niet alle kerkverlaters zullen zich daarvan bewust zijn geweest,
maar er zijn verrassende overeenkomsten tussen de macht van de
religieuze institutie en de invulling van het godsbeeld. Zowel de
God daarbuiten als de institutie gaat het individu te boven. Geen
van beide wordt geheel doorgrond. Geen van beide kan door de
enkeling wezenlijk gestuurd of veranderd worden. Beide vergen
bemiddeling om benaderd te worden. Ze hebben allebei gezag
over de gelovige en gebruiken sancties, zowel positieve als negatieve. Beide vragen offers van het individu.
Het minste wat op grond van deze overeenkomsten kan worden gezegd, is dat institutie en godsbegrip elkaar versterken. Het
is echter mogelijk nog een stapje verder te gaan en te stellen dat de
institutie God schept naar haar eigen beeld en gelijkenis. De institutie pretendeert de macht van God te vertegenwoordigen en kent
zich het recht toe het godsbeeld in te vullen. Zo’n institutie heeft
de legitimerende God daarboven ook nodig voor haar eigen exclusieve voortbestaan. Om die God te beschrijven, worden opvallend
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genoeg beelden ontleend aan het politieke domein, bijvoorbeeld
dat van een koning of heerser. Verticale lijnen worden aangezet.
Via de institutie hoort macht tot de kern van het traditionele geloof. Secularisatie, van elk van de drie niveaus, negeert die macht
in feite, zowel in de institutie als in de geloofsleer.
Wat gebeurt er vervolgens als de institutie door secularisatie aan
erosie onderhevig wordt? Nog sterker: wat zijn de gevolgen als het
goddelijke het Zelf en zijn spiritualiteit als vestigingsplaats krijgt?
Het is denkbaar dat het godsbeeld op den duur de machtstrekken
verliest die de institutie in stand hield en nodig had. De verhuizing
van God van buiten naar binnen is onderdeel van de uitholling
van de religieuze institutie. Als God binnenin te vinden is, bemoeit
niemand van buiten zich meer met de vraag hoe die God eruitziet.
Dan kan Gods profiel ‘soloreligieus’ naar eigen believen worden
ingevuld, desgewenst als een iets. Zo is te begrijpen dat God onpersoonlijk wordt, een kracht of een energie – een geheel andere
machtsvorm dus, eerder gegoten in een natuurlijke metafoor dan
in een maatschappelijk-politieke. Dit nieuwe godsbeeld doet ook
opgeld binnen de kerk, inbegrepen bij een deel van de clerus.
Religie en spel
Hoe onvermijdelijk is macht in het geval van religie? De individuele religieuze ervaring waar religie, in de substantiële zin, mee
begint, heeft wel een machtscomponent, maar dat is goddelijke
macht. De stichter, een Mozes, Jezus of Mohammed, ervaart het
goddelijke als een macht die over hem komt en zijn gedrag geheel
bepaalt. Die ervaring leidt vervolgens nogal eens tot verzet tegen
de bestaande machten, zowel sacrale als seculiere, omdat die niet
overeenstemmen met het nieuw verworven inzicht en met de
boodschap die er een uitdrukking van is. Mozes en Mohammed
moesten vluchten, Jezus werd terechtgesteld.
Slaat die oorspronkelijke religieuze ervaring ondanks tegenwerking aan, dan komt menselijke macht in zicht. Er ontstaat een
religieuze beweging die organisatie vereist. Woordvoerders, beheerders en uitleggers werpen zich op, zeker op de wat langere termijn, als de stichter het niet meer kan navertellen. Macht maakt
de beweging gaandeweg tot institutie. De oorspronkelijke beleving wordt geregisseerde rituele routine. Ze wordt door macht ingepakt en gecodeerd. Wat vloeide stolt.
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Interessant is dat we in het allereerste begin van religie het menselijk vermogen tot spel aan het werk zien. Spel is in ruime zin
het tegelijk hanteren van meer werkelijkheden. Voorbij de direct
waarneembare alledaagse werkelijkheid wordt een andere realiteit
gedacht, die volstrekt serieus wordt genomen. Het is immers eigen
aan het spel dat het serieus gespeeld moet worden. Dat gebeurt het
meest herkenbaar in de sport, want zolang een wedstrijd duurt,
heerst er een andere dwingende werkelijkheid, met eigen regels.
Maar ook in kinderspel wordt er, soms met minieme middelen,
een andere realiteit bij bedacht die de eigenlijke doet vergeten.
Kunst roept een werkelijkheid op die een ervaring van schoonheid en ontroering teweegbrengt. Op een soortgelijke manier is
religie een vorm van spelen met werkelijkheden die eigen emoties
en ervaringen met zich brengen.
Zo hebben zieners van alle tijden en plaatsen gespeeld met de
mogelijkheid van een te ervaren andere werkelijkheid. Die andere
werkelijkheid kon zo overmachtig zijn dat ze alleen al daarom zeer
serieus werd genomen. Om over te dragen hoe de sacrale werkelijkheid zich manifesteerde, werkten de zieners met beelden. Die
gaven bij benadering weer wat hun overkwam, maar konden nooit
het origineel goed vertegenwoordigen. Op een aftastende en soms
onbeholpen wijze gaven deze religieuze virtuozen een extra dimensie aan de begrensde, tijdelijke en onvolkomen werkelijkheid.
De verzamelde religies getuigen van de vele mogelijke varianten
van dit spel met werkelijkheden.
Nu is spel de tegenhanger van macht. Het naast elkaar overwegen van alternatieven staat haaks op de eenduidigheid waar macht
en exclusieve waarheidsverdediging mee gediend zijn. Door de
ernst die het spel vereist, is geleidelijk het spelkarakter van religie miskend en verdrongen, vooral waar succes onvermijdelijke
machtsprocessen in gang zette. Het spel werd zo serieus genomen
dat het spelkarakter uit zicht verdween.
Van tijd tot tijd wordt echter terugverlangd naar het pure begin.
Hervormingsbewegingen reageren op machtsmisbruik en bepleiten een terugkeer tot het origineel. Zogeheten ketters zijn niet zelden op zoek naar een nieuwe versie van de oerervaring. Zelfs de
meest geïnstitutionaliseerde religies bewaren de herinnering aan
de religie zoals ze was voordat de institutie zich breed maakte.
Ook al lijkt dat tegenstrijdig, voor het religieuze spel biedt de
secularisatie nieuwe kansen, juist omdat de machtsfactor weg127
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valt. Omdat secularisatie van alle typen en niveaus – dus zowel de
maatschappelijke buitenspelpositie, privatisering als ontkerkelijking – de religieuze macht uitholt, biedt ze nieuwe mogelijkheden
voor de religieuze beleving. Er is in onze tijd, meer dan ooit tevoren, ruimte gekomen om zonder toezicht van bovenaf alternatieven
uit te proberen, te proeven, te verkennen – en eventueel weer af te
wijzen. Dankzij dit heilige spelen kan God van buiten naar binnen
migreren. De nieuwe situatie die door het secularisatieproces in het
leven is geroepen, vormt zo een zegen voor religieuze flexibiliteit.
In de praktijk blijkt dan ook dat afscheid nemen van de kerk niet
gelijk is aan areligieus worden. Het percentage verklaarde atheisten is in onze zogenaamd geseculariseerde samenleving nog altijd zeer bescheiden. Wel is er een grote categorie, langzamerhand
de meerderheid, die er buiten elk institutioneel kader een persoonlijke set aan overtuigingen en praktijken op nahoudt. De samenstelling van deze set kan zo persoonlijk zijn, dat er nauwelijks
statistisch gegeneraliseerd kan worden. Het levensbeschouwelijk
pakket is vaak aan flexibele bijstelling onderhevig, afhankelijk
van aanbod en aanleiding. Er kunnen zeer wel resten in zitten van
het kerkelijke repertoire dat men ooit deelde, of dat via de ouders
overgedragen is. De dragers van deze eigenzinnige repertoires zijn
ook flexibel als het gaat om de mate waarin zij levensbeschouwelijk actief zijn. Het is eigen aan repertoires dat ze goeddeels latent
zijn. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat deze categorie laat zien
hoe religie voortbestaat buiten machtskaders.
Een utopisch scenario dient zich aan. Als het secularisatieproces ervoor zorgt dat het gemeengoed wordt om de rol van macht
in religie te doorzien én te reduceren, dan ontstaan interessante
mogelijkheden. Wie het nieuwe religieuze spel doorziet, speelt
het wel voluit serieus, maar knipoogt af en toe naar andere deelnemers. Op kleine schaal kan dan ook geëxperimenteerd worden
met manieren om te leven met verschillen. Het kan op een aantal fronten wellicht iets beter gaan met de multiculturele samenleving, met de relaties tussen religies, zelfs met de wereldvrede, en
misschien ook wel met de restanten van de christelijke kerk. De
nieuwe religieuze praktijk vergt hooguit een bescheiden, minimale, zachte, dienstbare religieuze macht. Als de kerk nog een rol wil
spelen in het leven volgens deze praktijk, dan zal ze zich niet sturend maar dienstbaar moeten opstellen. Ware religie is te herkennen aan haar zachte macht.
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Wassend water
Kunst als bron van religieuze flexibiliteit
Inez van der Spek

Als het gaat om de reflectie op de zin en onzin van het leven, betekent religieuze flexibiliteit in mijn ogen ook nieuwsgierigheid
naar andere dan religieuze bronnen. Zelf ben ik in dat opzicht erg
geïnteresseerd in literatuur en (andere) kunst. Kunst en religie
delen het vermogen om uitdrukking te geven aan fundamentele
levensvragen en -ervaringen: de betekenis van geboorte en dood,
individu en gemeenschap, liefde en lichamelijkheid, schoonheid,
het kwaad, oorlog en vrede, (het verlangen naar) het transcendente. In religie wordt vormgegeven aan het geloof in een bindende en
dragende kracht die het bevattingsvermogen van mensen te boven
gaat. Het alledaagse krijgt kleur vanuit dit basisvertrouwen. Met
hun eigen media en technieken geven kunst en literatuur soms
uitdrukking aan eenzelfde basisvertrouwen. Maar zeker in de
huidige tijd zullen ze dit vertrouwen ook op losse schroeven zetten. Dat maakt ze ook interessant.
Ik begin met in algemene zin na te denken over de verhouding
van religie en kunst als het gaat om levensvragen. Daarna werk ik
mijn visie uit aan de hand van het werk van de kunstenaars Gil &
Moti, twee jonge Israëli’s die sinds 1998 in Nederland wonen.
Voorbij de autonome kunst
In premoderne en niet-westerse samenlevingen zijn kunst en religie geen gescheiden terreinen en vallen ze zelfs deels samen.
Maar in de ontkerkelijking en de secularisatievlucht van de WestEuropese moderniteit zijn ze steeds meer uiteengegaan. Het buitensluiten van religieuze tendensen en motieven culmineerde in
het credo van de ‘autonomie van de kunst’ van de modernistische
kunst, die zich vanaf het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde. Schilders en beeldhouwers hadden zich losgemaakt van
kerk en overheid als opdrachtgevers. Als onafhankelijke – en vaak
armlastige – kunstenaars legden ze zich toe op de ‘kunst om de
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kunst’. Deze emancipatie is cruciaal geweest voor de ontwikkeling
van de avant-gardistische twintigste-eeuwse kunst.
Inmiddels is de moderne kunst zelf echter een instituut geworden
en het autonome kunstconcept is vanuit verschillende hoeken
onder vuur komen te liggen. Het sluit zich af voor nieuwe ontwikkelingen in de kunst en de cultuur: grensvervaging tussen
avant-garde en populaire cultuur, technologische ontwikkelingen en internet, commercialisering van kunst, samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, architecten, modeontwerpers,
wetenschappers en bedrijven. En bovendien getuigt de idee van
autonome kunst van oogkleppen voor de realiteit van de multiculturele samenleving, waardoor al te vaak kunstenaars met een
niet-westerse achtergrond worden buitengesloten. Ze verschijnen
simpelweg niet in beeld, of hun werk wordt als ‘primitief’ en ‘etnisch’ gediskwalificeerd (of juist overdreven omhelsd). In weer
andere gevallen wordt hun werk terzijde geschoven als ‘te westers
en niet authentiek’. Dat wil zeggen niet Afrikaans, Indiaas, oosters, enzovoort genoeg.
Op een vergelijkbare manier heeft het geloof in het autonome
kunstbegrip het zicht op religie versperd. De kunsthistoricus Joost
de Wal (2002: 15) formuleert het op deze manier: ‘Het eeuwenoude huwelijk tussen kunst en religie is volgens velen geëindigd in
echtscheiding. De religie zou nu vrijgezel zijn, terwijl de kunst het
houdt met de profaanheid.’ Hij voegt er echter meteen aan toe:
‘Maar wie zich in de feiten verdiept, ontdekt dat de relatie tussen
kunst en religie allerminst voorbij is. Er zijn zelfs tekenen van opleving en liefdeblijk.’ En hij heeft zeker gelijk als hij zegt, dat de
iconografie en de thema’s van religieuze tradities – in Europa met
name, maar zeker niet alleen de christelijke – veelvuldig voorkomen in hedendaagse kunst en literatuur. De motivatie en de uitwerking hiervan is zeer verschillend: van het experimenteren met
cultureel erfgoed tot expressie van religiositeit, van parodie tot
mystiek verlangen. De Wal heeft dit voor de beeldende kunsten in
Nederland uitgebreid gedocumenteerd.
Openbarend vermogen
Hoe belangrijk ook, toch is de – openlijke of verborgen – aanwezigheid van christelijk en ander religieus erfgoed in hedendaagse
kunst niet direct waar het mij om te doen is. Mijn uitgangspunt is
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dat kunst en literatuur ook zónder dat religie een herkenbaar referentiekader vormt, een ‘openbarend’ vermogen kunnen hebben.
Dat wil zeggen: ze brengen aan het licht wat zonder dat gedicht,
dat schilderij, die video-installatie, die performance, onzichtbaar
zou blijven – of misschien niet zou bestaan. De verbeeldingskracht
wordt ingezet om wat onzegbaar en onzichtbaar is op te roepen en
te ensceneren. Beeldend kunstenaar en curator Tiong Ang zegt het
zo: ‘Daar is kunst voor, het onzegbare. Het is een krachtenveld en
niets staat vast’ (Van der Spek 2007: 86). De bestaande werkelijkheid wordt getransformeerd in kunst en literatuur. Soms ontstaat
een onverwacht visioen van schoonheid en harmonie, dat troost
biedt en levensvreugde schenkt. Minstens even belangrijk is echter dat een kunstwerk in staat is om ons te verwarren, te schokken
of in lachen te doen uitbarsten. En soms kan juist door de verbeelding van het kwaad heen ruimte ontstaan om de werkelijkheid
met nieuwe ogen te bekijken. Daarmee ga ik ervan uit dat hedendaagse kunst en literatuur belangrijke theologische vindplaatsen
zijn. Dit betekent zeker niet dat ze als religieuze kunst benoemd
of geannexeerd mogen worden. Met theologische vindplaatsen
bedoel ik dat het literaire en kunstzinnige idioom op zijn best in
staat is om de tegenstrijdigheden van de werkelijkheid op zo’n
manier te verbeelden, dat zekerheden over mens en God op de helling gaan. Dat is belangrijk voor een levend (ofwel: flexibel) geloof.
Want zonder confrontatie met die tegenstrijdigheden kan spreken
over – en in naam van – God een bron van fanatisme worden.
In de performances van Gil & Moti vind ik het ‘openbarend’ vermogen van hedendaagse kunst terug. Ze zijn een concreet voorbeeld van ‘vreemde aanrakingen’. Hiermee bedoel ik aanrakingen, in letterlijke en figuurlijke zin, tussen mensen, culturen, religieuze belevingswerelden die elkaar niet vertrouwd zijn, vreemd,
vijandig misschien zelfs. Niet iedere aanraking is even zachtaardig, niet elke ontmoeting een feest der herkenning. Er zijn terloopse en nadrukkelijke aanrakingen, liefdevolle en gewelddadige. En er zijn seksuele aanrakingen, virtuele contacten, geestelijke ontmoetingen en ‘botsende beschavingen’. In een essay in het
boek Vreemde aanrakingen gaat de dramaturg Erwin Jans in op
dit befaamde beeld van de ‘clash of civilizations’ van Samuel Huntington, aan de hand van de spanning tussen ‘clash’ en ‘crash’. De
clash is volgens hem een abstracte, ideologische voorstelling van
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zaken, een onoverbrugbaar conflict tussen twee homogene culturele blokken. Voor de betekenis van crash voert hij de film Crash
uit 2004 van regisseur Paul Haggis ten tonele. In deze mozaïekfilm botsen bewoners van Los Angeles van uiteenlopende huidskleur, sociale status en culturele achtergrond letterlijk en figuurlijk met elkaar in een serie toevallige, maar confronterende, soms
agressieve ontmoetingen. Niet alle botsingen lopen echter slecht
af. In een aantal gevallen leidt de confrontatie tot bewustwording,
solidariteit of dankbaarheid. ‘De crash, de schok van de persoonlijke ontmoeting,’ zegt Jans, ‘heeft blijkbaar ook de kracht om
voorbij vooroordelen en racisme een authentieke, diepmenselijke
“aanraking” te provoceren’ (Van der Spek 2007: 103). Graag wil ik
verduidelijken hoe de crash verschijnt in het werk van Gil & Moti.
Homoseksueel, joods en Israëlisch
Gil & Moti zijn twee homoseksuele joodse kunstenaars uit Israël,
die vanaf 1994 samen leven en werken. In 1998 zijn ze naar Rotterdam verhuisd, waar ze naar eigen zeggen werken aan de constructie van een nieuwe identiteit. Om hun performances en installaties
vorm te geven, gebruiken ze de meest uiteenlopende media: film,
fotografie, borduurwerk, de computer, het schrijven, beeldhouwwerk, geluid en wat al niet. De meeste van hun projecten balanceren op de dunne grens tussen privéleven en de sociaalpolitieke
context, en leveren een kritische analyse van de interactie tussen
het persoonlijke en het openbare leven.
Hiermee maken Gil & Moti ook de grenzen tussen leven en
kunst poreus. In 2001 vond het Gil & Moti Wedding Project plaats,
waarbij burgemeester Ivo Opstelten in het stadhuis van Rotterdam het echte kunstenaarshuwelijk tussen Gil Nader en Moti
Porat voltrok. Gefrustreerd door de uitzichtloosheid van het conflict in het Midden-Oosten, besloten ze een jaar later om verliefd
te worden op een Arabische man, als een hedendaagse vorm van
een politiek huwelijk. Ze geloven dat de liefde de enige uitweg
biedt uit de spiraal van geweld. Sindsdien hebben ze zich met hart
en ziel gestort in het project van hun zoektocht naar een Arabische man voor hun liefdestrio. Het grootste deel van hun performances vanaf 2002 tot op heden bestaat uit getuigenissen van
hun verlangen en hun inspanningen om deze man te vinden. Ook
hierbij zijn de grenzen tussen leven en kunst niet scherp te onder133
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scheiden. Hebben ze daadwerkelijk (seksueel) contact met Arabische mannen? Eigenlijk doet dit er niet zoveel toe.
In Dating Gil & Moti leggen ze, vanuit een galerie in Haifa,
contact met homoseksuele mannen op datingsites. Van hun foto’s maken ze waterverfportretten, die ze scannen en online terugsturen naar de mannen in de hoop zo een correspondentie te
initiëren. In de galerie voegen ze portretten en brieven samen tot
een enorm kamerscherm. Zo scheppen ze ‘een ruimte van levende communicatie die politieke en sociale barrières omzeilt’. Aan
deze installatie is het werk Letters to Laylah voorafgegaan: dertien
geschreven en geschilderde brieven aan een ‘imaginaire geliefde
die Laylah heet’. In deze liefdesbrieven worden persoonlijke herinneringen vermengd met verwijzingen naar vooroordelen en
angsten van Israëli’s, en naar de segregatie van Palestijnen. In de
derde episode, Laylah the creature beyond dreams, doen ze in een
video-installatie verslag van hun ‘eerste liefdesgeschiedenis met
een Libanese man’. En ook video’s, schilderijen en performances
van erna getuigen van ‘avontuurlijke liefdesgeschiedenissen met
zijn drieën in Jeruzalem, Jaffa, New York, Stockholm, Wenen, Parijs en Amsterdam, alle met Arabische mannen’.
Wat ik heb meegemaakt, is slechts een klein onderdeeltje van dit
alles, maar ik was ervan onder de indruk. Gil & Moti behoorden
tot de gasten van een ‘nazit’ bij het toneelstuk Bruiloft van Elias
Canetti, dat het RO Theater in Rotterdam een aantal jaren geleden op de planken bracht. Het thema was ‘Apocalyps nu!’ en ook
aan Gil & Moti was gevraagd hun visie te geven op het thema van
de ondergang. In slecht verstaanbaar Engels mompelden twee wat
schuchtere zwartharige jongens, dat ze eigenlijk ‘anti-apocalyps’
zijn. We komen uit Israël, legden ze uit, en daar is de apocalyps
al iedere dag. We willen daar niet meer in meegaan en kunnen
er alleen nog maar de liefde tegenoverstellen. Daarna zeulden ze
een aantal houten panelen overeind, waarop grote afbeeldingen
van handgeschreven brieven te zien waren. Ze lichtten toe dat
dit Letters to Laylah waren, brieven aan een Arabische minnaar.
Vervolgens zetten ze een video aan waarop zijzelf te zien waren
samen met een derde jonge man. ‘Laylah’, zeg maar. Ze zijn alle
drie naakt en staan in een bos. Voor hen staat een witte bak met
water en we zien Gil & Moti met grote toewijding het lichaam van
de derde man afsponzen.
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Veel bezoekers staarden met onbegrip naar het tafereel en wachtten gelaten tot de mannen hun boeltje weer gepakt hadden. Nee,
echt helder was het niet wat ze daar aan het doen waren, maar toch
werd ik er, zoals gezegd, door getroffen. Het ouderwetse beeld van
de handgeschreven liefdesbrieven ontroerde me en de uitvergrote
kalligrafieën zagen er mooi uit. Maar wat me echt raakte, was het
gebaar van het wassen.
Mannelijkheid
Drie jongemannen, twee joodse Israëli’s en een Arabier, vermoedelijk uit Libanon, die met aandacht wordt afgesponsd… Hoe zou
deze video een theologische vindplaats kunnen zijn, welke schijnbare zekerheden over mens, God en wereld worden erin doorbroken? We stellen de kracht van de liefde als politieke daad tegenover
de deprimerende geweldspiraal in het Midden-Oosten, zeggen Gil
& Moti. Ze doen dit op een eigenzinnige wijze. Het huwelijk dat
zij hebben gesloten, is evenzeer een kunstwerk als een burgerlijk
contract. Ze zijn homoseksueel en bovendien gaan ze op politieke
gronden op zoek naar een derde man van ‘vijandelijke afkomst’.
De liefde is bij hen een voorstelling met emotionele, seksuele en
politieke aspecten. En in deze voorstelling gaan traditionele noties van mannelijkheid flink op de helling.
Mannelijkheid is een precair punt in het huidige conflict tussen
Israël, de Palestijnen en de andere partijen in het Midden-Oosten.
Ingewikkelde noties van eer en wraak, macht en superioriteit,
en van nederlaag en minderwaardigheid zijn in het geding. Ik ga
hier niet in op het Arabische manbeeld, maar beperk me tot het
Israëlische. In haar onderzoek naar de verwerking van de Shoah
in het Israël van na de Tweede Wereldoorlog belicht de daar geboren sociologe Ronit Lentin (2000) de seksespecifieke karakterisering – zo niet stigmatisering – van de Shoah en zijn overlevers.
De joden uit de diaspora die de Shoah hadden overleefd en naar
Israël waren gekomen, werden veelal gezien als zwak, passief en
vrouwelijk, want zij hadden zich ‘als lammeren naar de slachtbank laten voeren’. Tegenover hen stonden de sabra’s: geboren in
Israël, actieve, krachtige, mannelijke verdedigers van de Israëlische natie. De overlevers werden gezien als slachtoffers, als ‘de
ander’, en als zodanig als een bron van schaamte. Deze visie heeft
in het naoorlogse Israël een cultuur van het zwijgen over de Shoah
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gevoed en is nauwelijks gecompenseerd door strak geregisseerde
officiële herdenkingen. Ze heeft diep doorgewerkt, niet alleen in
het alledaagse leven maar ook in de politiek-militaire structuur
van de Israëlische samenleving. Het recht op bezetting dat in het
seculiere machodenken van de Israëlische militaire staf werd en
wordt verdedigd, is gelegitimeerd door deze zelfde tegenoverstelling van ‘vrouwelijk’ slachtofferschap en ‘mannelijk’ verzet tegen
overheersing.
In een land waar ook vrouwen dienstplichtig zijn, dreigen zij
terecht te komen in een kwellende double bind: hoe tegelijk passief en actief te zijn? Maar ook voor mannen blijkt het masculiene
ideaal dat de hele maatschappij doordrenkt, buitengewoon kwetsbaar te zijn, zoals de Nederlands-Israëlische kunstenares Yael
Bartana genadeloos laat zien in de video Kings of the Hill uit 2003.
Bartana heeft een groep mannen gefilmd die er ieder weekend, als
de sjabbat begint, met hun buitensporige fourwheeldrives op uittrekken om de zandheuvels aan de kust bij Tel Aviv te bedwingen.
Ze proberen hun terreinwagens in een hoek van negentig graden
tegen de steile bulten op te duwen. Het lukt zelden. De film is een
kritisch commentaar op zowel Israëls machtsvertoon in het Midden-Oosten als de masculiene agressie die er inherent aan is. In
het zinloze stompen tegen de klippen op lijken de mannen in hun
wagens met ronkende motoren de angst om niet mannelijk genoeg te zijn, wanhopig te overschreeuwen.
Tegenover deze opgepompte viriliteit slaan Gil & Moti maar een
schamel figuur – homoseksueel, kunstenaar, heulend met de vijand. En dit alles samengebald in het symbool van het wassen van
de ander. Het is echter precies dit gebaar dat in mijn ogen maakt
dat deze video een openbarende kracht bezit.
Ze onttrekken zich aan de negatieve logica van de clash, de onvermijdelijk geachte botsing tussen vijandelijke blokken, tussen
joodse Israëliërs en Arabische Palestijnen. En ze gaan op zoek
naar de kracht van de crash: de persoonlijke ontmoeting, de aanraking zelfs, die harde scheidsmuren tussen ‘botsende culturen’
flexibel en doorlaatbaar weet te maken.
‘Tikkun olam’
Na de Tweede Wereldoorlog is door vele joodse theologen, schrijvers en kunstenaars, en andere joden (en niet-joden), gezocht
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naar woorden en beelden om klaar te komen met de afwezigheid
van God in Auschwitz. Het antwoord op deze worsteling wordt
meestal gevonden in ofwel het goddelijk geheim ofwel de vrije wil
van de mens. Hiernaast plaatst de feministische joodse theologe
Melissa Raphael (2003) een andere visie. Zij meent dat God, ondanks de overweldigende bewijzen van het tegendeel, niet totaal
afwezig was in de afgrond van de concentratiekampen. Zij doet
een beroep op de Shekinah, het vrouwelijke gezicht van God, om
te zoeken naar sporen van Gods aanwezigheid in Auschwitz. Shekinah is de ‘inwoning’, de aanwezigheid van Gods geest in de wereld, met name in perioden van ballingschap.
Sporen van Gods vrouwelijke gezicht vindt Raphael terug in de
getuigenissen van vrouwelijke overlevenden over zorg voor elkaar
tegen de vernietiging van menselijkheid in. Hun relaties van zorg
interpreteert ze als een daad van heiliging: als een uitnodiging aan
God om aanwezig te zijn in dat op de vernietiging van mens en
God gerichte oord. Bij deze zorg ging het om elementaire zaken,
waaronder de pogingen om zichzelf en elkaar schoon te maken,
om het letterlijk en symbolisch wegwassen van de ontheiliging van
het menselijke. Het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen
in het vrouwenkamp van Auschwitz veroordeelde de vrouwen tot
‘sterven in en als uitwerpselen’. Elke poging om zichzelf schoon
te maken – met sneeuw, met de eigen urine, met een lap, zelfs met
het in de verbeelding nemen van een bad – was een teken van het
verlangen om de menselijke waardigheid te behouden. Maar ook
het ontluizen van andere vrouwen, het wegvegen van tranen van
iemands gezicht, een kleine aanraking van een gehavend lichaam,
waren tekens van verzet tegen de ontheiliging. In Raphaels interpretatie werd Gods gezicht onthuld in het gezicht van een vrouw
die zich wendde tot het gezicht van de verkrachte ander als een
gebroken beeld van God. Let wel, reiniging kan een teken van
en een uitnodiging tot het heilige zijn, maar het is niet het heilige
zelf. Zoveel maakt de destructieve obsessie met (rassen)hygiëne
en zuiverheid van nazi-Duitsland zelf wel duidelijk. Maar in het
schoonmaken van het gezicht van zichzelf en de ander, hoe symbolisch ook, werd ruimte gemaakt voor het oplichten van Gods
gezicht. Raphael begrijpt deze handelingen als onderdeel van wat
in de joodse traditie de tikkun olam heet: het verlossende helen of
herstellen van de wereld.
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Bescheiden apocalyptisch
De gedachte van de tikkun olam wordt door joodse theologen
ook op de actualiteit betrokken. Zo vraagt de Amerikaanse bevrijdingstheoloog Marc H. Ellis (2004) zich af hoe tikkun – met
een omschrijving van E. Fackenheim – als ‘praktijk van gewoon
fatsoen’ ook jegens de Palestijnen kan worden betracht. Ik denk
dat het een soortgelijke vraag is die ook Gil & Moti drijft in hun
artistieke verzet. In hoeverre ze zich expliciet in de joodse religieuze traditie voelen staan, weet ik niet. Dat doet er ook niet zoveel
toe. Ze voltrekken een ritueel van reiniging dat gericht is op de tikkun olam, gelijkelijk in religieuze en seculiere zin. In mijn waarneming roepen ze in het gebaar van het wassen in hun video bij
Letters to Laylah reminiscenties op aan het wassen van de vrouwen in Auschwitz. Door zich – al dan niet bewust – symbolisch te
verbinden met deze vrouwelijke praktijk van heling en heiliging,
maken ze een politiek en religieus statement ten aanzien van het
geweld in het Midden-Oosten. Niet alleen zetten ze – niet naïef
maar koppig en wanhopig – de liefde in tegen het niet-aflatende
geweld. Maar bovenal doen ze dit door als (homoseksuele) mannen een ‘vrouwelijke’ handeling te verrichten en zo het beeld van
harde, agressieve mannelijkheid te ondermijnen.
Daarmee zijn ze in zekere zin toch ‘apocalyptisch’, niet in de betekenis van catastrofaal en eindtijdelijk, maar in de letterlijke zin:
onthullend, openbarend. Niet dat ze een grootse politieke of religieuze waarheid openbaren. Gelukkig niet. Met hun ‘vreemde
aanrakingen’ laten ze slechts een bescheiden mogelijkheid zien
om de vastgelopen werkelijkheid op een creatieve, openmakende
manier te benaderen. In de symbolische en fysieke overschrijding
van grenzen tussen volken en seksen is hun kunst heilzaam verwarrend. En als zodanig is ze geen religieus statement maar een
inspiratie voor religieuze flexibiliteit.
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Geloof in het zoeken naar waarheid
Religie als publiek belang
Erik Borgman

Het leek in Nederland zo goed geregeld. Religie was op haar retour en voor zover ze nog bestond veilig teruggedrongen in de
privésfeer. Omvattende politieke visies en conflicten uit de jaren
zeventig en tachtig werden als ‘ideologische veren’ afgelegd. In de
jaren negentig, de jaren van de Paarse kabinetten, leek de conflictstof grotendeels uit de samenleving gebannen. Maar net toen de
gedachte van ‘het einde van de geschiedenis’ werkelijk post begon
te vatten (vgl. Fukuyama 1992), meldde zich rond de millenniumwisseling een nieuwe ‘clash of civilizations’ (Huntington 1997).
Tenminste, zo leek het. In 2001 schokten de aanslagen van Nine
Eleven de westerse wereld. Vervolgens onthulde in Nederland
niet zozeer de moord op Pim Fortuyn als wel de emotie rond zijn
dood, hoeveel conflictstof onder de oppervlakte van de schijnbaar
zo rustige Nederlandse samenleving schuilging. Dit is de achtergrond van de terugkeer of de herleving van de religie in het publieke domein.
Nu is het niet zo dat Nederlanders massaal opnieuw religieus
worden in de traditionele zin. Zeker, er zijn in Nederland volgens schattingen bijna een miljoen moslims, van wie sommigen
zich nogal opvallend roeren in de publieke arena, maar afgezien
daarvan zet de al decennia gemeten secularisatie door. Niettemin blijven opvallend veel mensen zich religieus noemen, al hangen ze geen geïnstitutionaliseerde godsdienst aan en verschillen
hun opvattingen niet meetbaar van die van anderen (Bernts et al.
2007). Sommige onderzoekers ontkennen daarom dat er sprake is
van een terugkeer van religie (Vuijsje 2007). Ik verdedig echter in
dit artikel de stelling dat er wel degelijk sprake is van zo’n terugkeer en dat deze bestaat in een heropleving van de discussie over
de grondslagen van ons individuele en sociale bestaan. Over deze
grondslagen hebben religieuze tradities visies ontwikkeld en beproefd en dat maakt ze op een nieuwe manier interessant (Borgman et al. 2003; Borgman 2006a). Het is dáár dat ze terugkeren:
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in de discussie. De terugkeer van religie is in Noordwest-Europa
vooral een terugkeer van het spreken over religie.
Het belang van de ziel van burgers
Een democratische samenleving kent een merkwaardige spanning. Enerzijds is zij een samenhangende gemeenschap van gelijkberechtigde burgers, die allen hun bijdrage aan haar leveren.
Anderzijds verschillen deze burgers fundamenteel in hun opvattingen. Zij sluiten zich met geestverwanten aaneen in organisaties
en verbanden die wij aanduiden met de term ‘civil society’ (Van
Harskamp 2003). Van daaruit brengen zij hun visies op het maatschappelijke bestaan naar voren, die daarmee deel uitmaken van
het publieke domein.
De religie is de afgelopen periode een krachtige basis voor dergelijke verbanden gebleken. ‘Kerk’ en ‘staat’ dienen naar westerse
overtuiging gescheiden te zijn. De samenleving heeft evenwel burgers nodig die zich niet alleen aan de regels houden, maar zich ook
met hart en ziel voor haar inzetten en zich van daaruit innerlijk
gebonden achten aan deze regels. Daarom staan religies en levensbeschouwingen als bron van bezieling niet los van het publieke
domein als podium van maatschappelijk debat (Van de Donk et
al. 2006). Het debat over het belang van de Nederlandse identiteit
laat dit overduidelijk zien. Dat gaat immers in feite over de mate
waarin burgers zich gebonden moeten weten aan een gemeenschappelijke visie op de samenhang en betekenis van Nederland
(vgl. Meurs et al. 2007).
Tegelijkertijd verschillen religies en andere levensbeschouwingen enerzijds en het publieke domein anderzijds ook principieel
van elkaar. De autonomie en de vrijheid van deze domeinen en
de verschillen ertussen moeten gerespecteerd worden. Aan de ene
kant mag de samenleving haar burgers geen levensbeschouwing
opleggen en mag geen levensbeschouwing zichzelf het monopolie
op waarheid en rationaliteit toekennen. Aan de andere kant hebben de levensbeschouwingen recht van bestaan en mogen ze zichzelf verder ontwikkelen, onder andere door zich op het publieke
toneel te manifesteren (Van Bijsterveld 2005). Een levensvatbare
relatie tussen religie en levensbeschouwing enerzijds en het publieke domein anderzijds moet in het publieke debat steeds opnieuw
de instemming van burgers verwerven. Het gaat bij ‘kerk’ en ‘staat’
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dus om zelfstandige domeinen, die elkaar tevens nodig hebben. De
grens ertussen is vloeiend en is voortdurend inzet van strijd.
In een democratische samenleving strijden burgers met elkaar
over de beste inrichting van het maatschappelijke leven. Vaak baseren zij hun opvattingen niet alleen op levensbeschouwelijke en
religieuze overtuigingen, maar hangen deze opvattingen bovendien inhoudelijk direct samen met ideeën over de aard van het
mens-zijn en het menselijk samenleven, de plaats van de mens in
de kosmos en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit.
Anders gezegd, er is een intrinsiek verband tussen religie en politiek (Borgman 2005). Vooral in situaties waarin de verhoudingen
in een samenleving fundamenteel veranderen, bijvoorbeeld door
de ‘globalisering’, keert de vraag terug welke samenleving burgers
willen. Welke samenleving is goed? Hiermee staan de ideologische,
levensbeschouwelijke en religieuze kwesties weer op de agenda, die
er eerder van waren afgevoerd (vgl. Borgman 2006a: 113-145).
Dit brengt religieuze tradities opnieuw in beeld. In een tijdsgewricht waarin de politieke ideologieën en gevestigde elites hun geloofwaardigheid verloren hebben, zijn deze van belang als bronnen voor collectieve en individuele oriëntatie. Dat geldt ook in
diepere zin als de fundamentele vragen van het maatschappelijke
leven zich opnieuw en onontkoombaar stellen. Religieuze tradities thematiseren en structureren zulke vragen en zoeken naar
mogelijke antwoorden. Volgens de visie van de invloedrijke socioloog Max Weber (1864-1920) verliest religie aan belang in situaties dat de sociale doelen zijn vastgesteld en de enige vraag is,
met welke middelen deze zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kunnen worden (Weber 1904-05/1988). Juist dit maakt dat religie in
een periode van herbezinning op de doelen opnieuw van belang
is. Religies zijn tradities die zeggen een antwoord te hebben op de
vraag waarom in het persoonlijke en het collectieve leven het ene
doel boven het andere te verkiezen is. Zo gaat het mijns inziens in
de christelijke traditie om het verantwoordelijk zijn van mensen
voor elkaar, en om een samenleving met zoveel mogelijk ruimte
voor een goed en vervuld leven.
Deze nieuwe wijze waarop religieuze tradities van belang zijn,
lijkt niet noodzakelijk op de oude wijze. In de periode van de verzuiling smeedden religieuze tradities bevolkingsgroepen aaneen
tot een hecht verband. In een geglobaliseerde netwerksamenle142
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ving functioneren onderdelen van religieuze tradities in het publieke debat over richting en doel van de samenleving. Mensen
die deze naar voren brengen, beamen niet per se deze traditie in
haar geheel (Borgman 2006b). Men kan dit interpreteren als verwatering, maar ook als herontdekking van de kern van de religieuze basisovertuiging: dat een goed leven een antwoord geeft op
wat in het alledaagse bestaan een appel op mensen doet. Religie is
een respons op wat als heilig wordt ervaren en van ultiem belang,
en wat daarom niet geschonden mag worden. Het heilige dwingt
tot gehoorzaamheid en respect. Op welke manier religie deze rol
in de samenleving van de toekomst zal spelen, is nog onduidelijk.
Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat deze sterk zal lijken op de
rol die de religie had in de periode van de verzuiling.
Religie in het democratische debat
Iets van de nieuwe plaats en rol van religie komt naar mijn overtuiging aan het licht in enkele recente opstellen van de Duitse filosoof Jürgen Habermas. Op 14 oktober 2001 nam hij de vredesprijs van de Duitse boekhandel in ontvangst. De ‘deprimerende
actualiteit van de dag’ had hem naar zijn besef de vrije keuze van
het thema voor de lezing bij deze gelegenheid uit handen geslagen.
Iets meer dan een maand na 11 september pleitte Habermas, die
zich steeds had geprofileerd als agnost en had verkondigd dat religie cultureel gezien overbodig was geworden en niets meer kon
bijdragen tot de moderne democratische cultuur, voor een hernieuwde bezinning op de verhouding tussen religie en publiek
domein. Hij was tot de overtuiging gekomen dat religieuze tradities nog altijd een tegoed bezitten ten opzichte van het moderne
project van emancipatie en humanisering. Het is volgens hem de
gemeenschappelijke taak van religieuze en niet-religieuze intellectuelen dit tegoed zo te vertalen dat het in de seculiere publieke
ruimte betekenis kan hebben (Habermas 2001: 9).
De reden die hij hiervoor aanvoert, lijkt in eerste instantie uitsluitend pragmatisch. Habermas constateert dat er krachtige religieuze gemeenschappen zijn te midden van de geseculariseerde
en zich steeds verder seculariserende westerse wereld. Wij moeten ons erop instellen dat dit in ieder geval voorlopig zo zal blijven. Hij is van mening dat wij ‘voorbij het zwijgende geweld van
zowel het terrorisme als de raketten [van de Amerikaanse bestrij143
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ding van het terrorisme, eb], een gezamenlijke taal moeten ontwikkelen’ (Habermas 2001: 11), waarin debat mogelijk is. Daarbij
zouden religies een belangrijke rol kunnen spelen.
In een lezing die Habermas in maart 2005 hield aan de University of San Diego in Californië, wordt duidelijk hoezeer zijn aandacht voor religieuze tradities samenhangt met zijn visie op democratie (Habermas 2005a). Democratie verplicht burgers ertoe
elkaar te beschouwen als redelijke personen die in staat zijn zichzelf tegenover anderen te verantwoorden en die de verantwoordingen van anderen kunnen beoordelen. Alleen dan kunnen we
de publieke sfeer werkelijk blijven zien als discussieveld in plaats
van als een strijdperk waarin macht de doorslag geeft. In dat veld
moet aan de ene kant iedereen de eigen visie ongehinderd naar
voren kunnen brengen, ongelovigen en gelovigen. Ieder is echter verplicht dit zo te doen dat in de verantwoording niet alleen
de eigen groep wordt aangesproken die de uitgangspunten deelt,
maar de samenleving als geheel. Anders gezegd, religieuze burgers moeten niet proberen hun opvattingen aan seculiere burgers op te leggen, maar hen op basis van begrijpelijke argumenten overtuigen. Aan de andere kant moeten seculiere burgers religieuze overtuigingen en gemeenschappen niet a priori zien als
‘archaïsche relicten van voormoderne samenlevingen die tot in
het heden voortbestaan’. Waarachtige democratische discussie in
het publieke domein vereist niet alleen dat religieuze mensen hun
visie mogen uiten, maar bovendien dat men ermee rekening houdt
dat hun tradities waardevolle, belangwekkende en ware inzichten
naar voren brengen (Habermas 2005a: 145).
Het vernieuwende van Habermas’ visie komt aan het licht in
zijn categorische verzet tegen de opvatting dat de democratie een
religieuze grondslag heeft of moet hebben. Op 19 januari 2004
voerde Habermas in München een discussie met Joseph Ratzinger, toen nog kardinaal en hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van de rooms-katholieke kerk, maar inmiddels paus Benedictus XVI. In de lezing die hij bij deze gelegenheid hield, stelde
hij tegenover Ratzinger met grote nadruk dat de democratische
samenleving niet wordt samengehouden door gemeenschappelijke opvattingen, maar door het democratische proces zelf. De
maatschappelijke samenhang kan niet worden geponeerd: noch
‘seculier’ door wat in de Nederlandse discussie verlichtingsfundamentalisten zijn gaan heten, noch ‘religieus’ door vertegenwoor144
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digers van één religieuze traditie. Deze samenhang ligt in de gemeenschappelijke communicatieve praxis van de publieke opinie
zelf (Habermas 2005b: 24). Met een paradox geformuleerd: het gemeenschappelijke zoeken naar de gemeenschappelijke grondslag
die ons bindt, is de gemeenschappelijke grondslag die wij zoeken.
In het debat dat van dit zoeken de uitdrukking is, hebben volgens
Habermas naast seculiere ook religieuze opvattingen een volwaardige plaats.
Habermas vindt het essentieel dat in de westerse geschiedenis religieuze ideeën en visies steeds zo vertaald zijn dat zij ingang konden vinden in de algemene cultuur. Het gaat er nog steeds om noties uit de religieuze tradities zo te interpreteren dat zij in het lopende publieke debat betekenis en zeggingskracht hebben. Omdat
dit bijdraagt tot de voortgang van de moderniteit, is dit niet alleen
een taak voor religieuze maar ook voor seculiere intellectuelen
(Habermas 2001: 22; Habermas 2005a: 136-138).
Op de vraag welke noties uit de religieuze tradities een tegoed
bevatten tegenover het lopende debat, is Habermas’ antwoord opvallend traditioneel. Hij noemt ten eerste de noties van God als
schepper en de mens als schepsel. Deze noties maken in de discussie over gentechnologie duidelijk dat de eigenheid van de mens als
vrij wezen geschonden wordt wanneer zij of hij het product wordt
van een menselijk project, dat er immers op gericht is haar of hem
vast te leggen (Habermas 2001: 29-31). Als tweede noemt Habermas de religieuze omgang met schuld en tekort. De grote catastrofen van de moderne geschiedenis laten zien dat geen vooruitgang
het exces aan menselijk lijden goed kan maken. Als het moderne
project betekent dat mensen de wereld moeten vermenselijken,
impliceert het tegelijkertijd dat wij mensen elkaar meer schuldig
zijn dan wij elkaar kunnen geven, want de geschiedenis laat voortdurend zien dat wij dat niet doen en er, als puntje bij paaltje komt,
niet toe in staat zijn (Habermas 2001: 24-25). De christelijke traditie kan volgens hem helpen om met deze spanning tussen wat
moet en wat kan op een vruchtbare wijze om te gaan. Ikzelf zou
eraan willen toevoegen dat religieuze tradities een bijdrage kunnen leveren tot een vruchtbare omgang met de democratie als samenlevingsvorm die haar grondslag vindt in het debat over deze
grondslag.
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Het religieuze van het democratische debat
Ik suggereerde al dat de terugkeer van de religie in het publieke
domein meer is dan de steun die religieuze tradities bieden en de
richting die zij wijzen na het geloofwaardigheidsverlies van de
ideologieën. Deze steun en richting spelen overigens wel degelijk
een rol. De politieke islam vult het vacuüm dat het socialisme na
zijn verval in de Arabische wereld achterlaat. In Nederland maskeert een beroep op de christelijke traditie als de basis van onze
beschaving nogal eens een onvermogen de hedendaagse burgers
rond een toekomstgericht project te verenigen. Stellen dat Turkije een aan Europa vreemde cultuur heeft omdat het in de islam
wortelt terwijl de wortels van Europa christelijk zijn, is alleen in
schijn een antwoord op het verlangen van Turkije toe te treden tot
de Europese Unie. Want als de twee beschavingen zo verschillend
zijn, vanwaar komt dan dit verlangen? Dat burgers kerken in het
landschap en christelijke feestdagen op de kalender willen behouden, drukt eerder hun onzekerheid en berusting uit dan visie op
de toekomst.
De terugkeer van religie in het publieke domein onthult echter
meer dan onzekerheid en wijst op iets diepers dan vluchtgedrag
(vgl. Borgman 2006c). Debatten in het publieke domein vinden
hun aanleiding doorgaans in concrete kwesties. Vervolgens stuiten zij als vanzelf op diepe vragen. Een discussie over de beste omgang met culturele minderheden brengt al snel visies naar voren
op datgene wat een samenleving uiteindelijk bij elkaar houdt.
Wie debatteert over het onderwijs, spreekt vanzelf ook over de
toekomst die wij voor onze kinderen verhopen. Wie een standpunt inneemt over de gezondheidzorg, heeft het ook over menselijke waardigheid. De vraag is dan of deze waardigheid het best
tot zijn recht komt in een zo groot mogelijke zelfstandigheid van
mensen, of in een spel van betrokkenheid en autonomie, waarin
mensen, wetend dat zij op elkaar zijn aangewezen, vormgeven aan
hun eigen leven en dat van elkaar. Het gaat hierbij steeds om diepe
basisovertuigingen en visies op het bestaan, op datgene wat waar
en goed is. Het gaat om fundamentele opvattingen waar mensen
niet zozeer over nadenken, maar van waaruit zij nadenken. Wie
meent dat alle mensen gelijkelijk recht hebben op een goed leven,
weet wel dat anderen menen dat alleen wie in het eigen land geboren is, recht heeft op onderdak en gezondheidszorg. Toch zal zo
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iemand niet aan de eigen opvatting gaan twijfelen. Zij of hij zal
de andere opvatting proberen te weerleggen. Voor wie meent dat
homoseksualiteit een tegennatuurlijke afwijking is, geldt hetzelfde. Men kan dergelijke basisvisies die alle verdere overtuigingen
onderbouwen, religieus noemen. Het zijn zulke visies die mensen duidelijk maken wat hun heilig is en waaraan zij zich menen
te moeten toewijden. Dergelijke visies manifesteren zich beslist in
het publieke domein en botsen daar met elkaar.
De strijd tussen religieuze of quasi-religieuze opvattingen over
wat heilig is, is dus onvermijdelijk. Maar juist in deze strijd hebben religieuze tradities een belangrijk tegoed in te brengen. Religieuze tradities stellen uiteindelijk niet zichzelf absoluut, maar
beschouwen zichzelf als antwoord op en verwijzing naar iets of iemand anders dat absoluut is. Om mij tot mijn eigen traditie te beperken – maar iets soortgelijks geldt voor in ieder geval de andere
monotheïstische religies, jodendom en islam –: niet het christendom is absoluut, ook al denken en zeggen tal van christenen dat
dit wel zo is. De christelijke traditie verwijst naar een God die absoluut is, en weet zich ten opzichte van deze God zelf relatief. Deze
God heeft zich definitief doen kennen in het leven, het lijden, de
dood en de opstanding van Jezus, zijn Gezalfde. Dit betekent echter dat God ongekend nabij is aan het leven, lijden en strijden van
mensen in hun concrete geschiedenissen, zoals Jezus dit tijdens
zijn leven was. Daarom valt het christendom niet samen met een
vaste opvatting van wat heilig is. Het heilige moet worden gevonden in de concrete omgang met het bestaan. Het leven zelf en het
gesprek erover onthullen in het licht van de christelijke boodschap
over God de Heilige, nieuwe aspecten van God en maken nieuwe
sporen zichtbaar van Gods heiligheid (Borgman 2003).
Het is mijn stelling dat het de eerste taak is van in ieder geval de
christelijke traditie om in de publieke discussie deze opvatting
naar voren te brengen en zo het belang en de zin van het debat over
diepe overtuigingen te verdedigen. Ik zou hierin willen aansluiten
bij de verklaring Dignitatis Humanae (7 dec. 1965; vgl. Siebenrock
2005), waarin de katholieke kerk tijdens het Tweede Vaticaans
Concilie voor het eerst de levensbeschouwelijke pluraliteit als positieve waarde erkent (vgl. Borgman 2008). Dignitatis Humanae
wordt doorgaans gezien als een verlate poging de moderne liberale
denkwijze over mensenrechten als vrijheidsrechten, te verzoenen
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met de rooms-katholieke geloofsleer. Ten onrechte. Het document erkent weliswaar dat het veranderde inzichten volgt en erop
reageert, maar neemt daarbij een geheel eigen positie in. Het volgt
nadrukkelijk niet de liberale redenering dat religie een persoonlijke keuze is die vrij dient te zijn, omdat zij tot de privésfeer behoort.
Het baseert het recht op godsdienstvrijheid op de religieuze plicht
de waarheid te zoeken. De verklaring stelt:
‘Overeenkomstig hun waardigheid als personen, dit is als begaafd
met verstand en vrije wil en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, worden alle mensen door hun eigen natuur ertoe
gedreven en door een morele verplichting ertoe gehouden de waarheid te zoeken, vooral die welke op de godsdienst betrekking heeft.
Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven
naar de eisen van de waarheid inrichten. Aan deze verplichting kunnen de mensen niet voldoen op een wijze die aan hun natuur is aangepast, indien zij niet naast hun psychologische vrijheid tevens vrijheid van uitwendige dwang genieten’ (no. 2).

Het document voegt hier nadrukkelijk aan toe dat het feit dat het
recht op godsdienstvrijheid gebaseerd is op de menselijke, waarheidzoekende natuur, impliceert dat het van kracht blijft ‘ook
in hen die hun verplichting om de waarheid te zoeken en aan te
hangen niet nakomen (no. 2)’. Er is tolerantie nodig ten aanzien
van dwaling met het oog op de mogelijkheid de waarheid vrij te
erkennen. Deze fundering van het recht op godsdienstvrijheid in
het recht de waarheid te zoeken, impliceert dat de uitoefening van
dit recht zich niet kan beperken tot de persoonlijke levenssfeer. De
nadruk ligt juist op het belang van de vrije en openbare discussie over wat geloofd moet worden: ‘De waarheid moet (…) worden
gezocht op een wijze die is aangepast aan de waardigheid van de
menselijke persoon en aan zijn sociale natuur.’ Dit laatste betekent:
‘(…) in vrij onderzoek, met behulp van leergezag of onderricht, van
gedachtewisseling en dialoog waardoor de een aan de ander de waarheid uiteenzet die hij heeft gevonden of meent te hebben gevonden,
om elkaar aldus wederzijds te helpen bij het zoeken naar de waarheid
(…)’ (no. 3).
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Religieuze gemeenschappen dienen vrij te zijn om in het openbaar
al deze dingen te doen, ‘op voorwaarde dat de rechtmatige eisen
van de openbare orde niet worden geschonden’. Het mag hun
niet worden verhinderd ‘vrij de bijzondere inbreng van hun leer
te tonen voor de ordening van de gemeenschap en voor de bezieling van heel de menselijke activiteit (no. 4)’. Religies moeten zich
vrij kunnen manifesteren in hun gerichtheid op een goed gemeenschapsleven zoals zij dit zien. Hiertoe dienen zij zonder beperking
te kunnen deelnemen aan de publieke discussie over de vormgeving van de samenleving.
Dignitatis Humanae was en is een revolutionair document. Het
was revolutionair in 1965, omdat de katholieke kerk niet langer
pretendeerde de waarheid in bezit te hebben. In de huidige context is vooral de gedachte revolutionair dat niet de vrijheid om
naar eigen voorkeur een godsdienst te kiezen de hoogste waarde is, maar dat het zoeken naar waarheid bescherming verdient.
Naar liberale visie is godsdienst een puur subjectieve overtuiging
en heeft zoeken naar waarheid op religieus terrein geen zin. Respect drukt zich dan bij uitstek uit in terughoudendheid bij het beoordelen van de overtuiging van een ander. Dignitatis Humanae
presenteert een alternatief voor dit idee. In de lijn van dit document heeft iedereen niet zozeer het recht op het koesteren van zijn
eigen opvattingen, als wel het recht en zelfs de plicht zijn of haar
eigen visie op de waarheid in gesprek te brengen. Zo levert hij of
zij een bijdrage tot de gezamenlijke zoektocht naar waarheid door
uiteindelijk de eigen traditie te herontdekken als cultivering van
het geloof in de waarheid. Met een adagium van John Henry Newman (1801-1890) ontdekt men dan dat ‘de waarheid sterker is en
zal zegevieren’, magna est veritas et praevalet (vgl. Biemer 2000).
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De schoonheid van tienduizend
bloeiende bloemen
Levensverhalen en ecosofie als interreligieuze reisgidsen
Christa Anbeek
Al meer dan twintig jaar houd ik mij bezig met de interreligieuze
dialoog en multireligiositeit. In dit essay doe ik verslag van de reis
tot nu toe aan de hand van de reisgidsen die ik heb gebruikt. De
eerste reisgids was filosofisch-theologisch van aard. Ik leg uit hoe
zo’n gids werkt, welke vergezichten hij biedt en welke blinde vlekken hij heeft.
Mijn tweede reisgids ging in op de praktisch-spirituele gebieden
die elke religieuze traditie kent. Hoogvlakten en diepe dalen die
met grote inspanning en soms vreugde betreden worden, vormen
het uitgangspunt van deze gids. Er worden suggesties gedaan over
mogelijkheden om vanuit de ene religieuze traditie naar gebieden
van een andere traditie te lopen.
De derde reisgids was in eerste instantie helemaal niet gericht
op interreligiositeit. Hij gaat over het gewone intermenselijke verkeer en stelt vragen als ‘Wie ben je?’, ‘Wat heb je meegemaakt?’,
‘Wat waren hoogtepunten in je leven, en wat dieptepunten?’, ‘Hoe
ben je daarmee omgegaan?’, ‘Wat heeft je daarbij gesteund en gedragen?’ Tot mijn grote verrassing maakte deze gids een nieuwe
laag van interreligieuze uitwisseling en multireligiositeit zichtbaar, waar te midden van grote verschillen ook grote verbondenheid bestaat. De eigenheid en schittering van elke afzonderlijke
gelovige of niet-gelovige dragen hier bij tot de pracht van het grote
geheel, dat niet slechts de verzameling van al het afzonderlijke is,
maar een wonderlijk netwerk van verbindingen.
Vanuit het werken met deze gids is mijn oog recentelijk gevallen
op een andere in populariteit groeiende reisgids voor het interreligieuze en multireligieuze avontuur. Deze neemt zijn uitgangspunt
in de gehele levende natuur en in de zorg en verantwoordelijkheid
die wij met elkaar daarvoor dragen. Hoewel ik nog geen grote
tochten met deze gids heb ondernomen, besluit ik dit essay toch
met de mogelijkheden die ik daarin zie.
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Ervaringen met de filosofisch-theologische reisgids
De filosofisch-theologische reisgids voor de interreligieuze dialoog is gericht op belangrijke inzichten en leerstellingen uit religieuze tradities en probeert ze met elkaar te vergelijken. Zo wordt
de vraag gesteld of het begrip ‘God’ uit de christelijke traditie vergelijkbaar is met het begrip sunyata uit de boeddhistische traditie.
Dit begrip staat voor leegte en wordt als de hoogste werkelijkheid
aangeduid binnen bepaalde stromingen van het boeddhisme.
Een ander voorbeeld van een dergelijke vraag is of het christelijke
begrip agape, ‘liefde’, vergelijkbaar is met het boeddhistische begrip karuna, ‘mededogen’. Deze vorm van interreligieuze dialoog
wordt vaak beoefend door religieuze specialisten, die veel weten
van hun eigen traditie en zich vervolgens verdiepen in een andere.
Zij bestuderen belangrijke boeken van de andere traditie en gaan
op conferenties ook in gesprek met vertegenwoordigers daarvan,
meestal ook religieuze specialisten.
Zelf ben ik met deze vorm van interreligieuze dialoog en multireligiositeit vooral bezig geweest in de periode dat ik aan mijn
proefschrift werkte. Ik vergeleek het denken over de dood van
een modern christelijk denker, W. Pannenberg, met dat van een
modern boeddhistisch denker, K. Nishitani. Allerlei moeilijke
begrippen heb ik geanalyseerd en zo goed mogelijk proberen te
vergelijken. Omdat ik al een heel aantal jaren theologische studie achter de rug had en dus enige kennis had van de christelijke
traditie, vond ik vooral de intellectuele ontdekkingstocht van het
boeddhisme een spannend avontuur. Een heel nieuwe wereld ging
voor mij open, met een andere visie op leven en dood. Een belangrijke conclusie van mijn proefschrift was dat de boeddhistische
en christelijke weg in eerste instantie heel anders lijken, maar bij
nader inzien toch soms dicht bij elkaar komen. Dat neemt niet
weg dat zij elk hun eigenheid hebben en niet tot één en dezelfde
weg te herleiden zijn (Anbeek 1994).
Een vraag die overbleef, was: moet ik dan kiezen tussen die twee
wegen? Dat was een lastige vraag, omdat ik van beide de aantrekkingskracht voelde. Ik wilde ze allebei! Deze wens heeft me ertoe
gebracht een andere reisgids uit te proberen, maar voordat ik
daarop inga, wil ik eerst een paar voor- en nadelen aangeven van
de filosofisch-theologische reisgids voor de interreligieuze dialoog en multireligiositeit.
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Een groot voordeel voor degene die zich aan de hand van deze
methode op weg begeeft, is dat hij/zij gedwongen wordt zich echt
in de andere traditie te verdiepen. Een belangrijke toetssteen is
dat jouw weergave voor mensen uit die andere traditie herkenbaar
moet zijn. Je kunt dus niet snel een boekje lezen en vervolgens iets
schrijven. Nee, de opgave is om de ander zo goed mogelijk te begrijpen. Die ander mag dus zeggen of je hem/haar goed begrepen
hebt. Dit intensief met een andere traditie bezig zijn, heb ik zelf als
een grote verrijking ervaren.
Een nadeel van deze methode ligt in de beperktheid van de intellectuele benadering. Al weet je nog zoveel van een andere traditie, dan weet je nog niet hoe je zo’n traditie leeft. Het boeddhisme,
of welke religieuze traditie dan ook, gaat niet alleen over bepaalde
inzichten, maar vooral over het leven vanuit die inzichten. Daarvoor heeft elke traditie spirituele oefeningen en aanwijzingen voor
het leven. Natuurlijk kun je die intellectueel bestuderen, maar dat
is zoiets als zwemmen op het droge. Vandaar dat ik op zoek ging
naar een nieuwe reisgids. Lang hoefde ik niet te zoeken, want de
verkopers hadden zich al in rijen langs mijn weg opgesteld. ‘Als je
echt wilt weten wie zij zijn,’ riepen de boeddhisten die ik tegenkwam, ‘moet je niet alleen onze boeken, maar ook onze spirituele
oefeningen leren kennen.’ Ik heb hun raad opgevolgd.
Ervaringen met de praktisch-spirituele reisgids
Voordat reisgidsen kunnen worden geschreven, zijn er pioniers
nodig die zonder reisbeschrijving op stap gaan en op eigen houtje
de weg verkennen. Hugo Enomiya-Lassalle (1898-1990) was zo’n
pionier als het gaat om de dialoog tussen boeddhisten en christenen. Hij werkte als missionaris in Japan en deed in 1943 voor het
eerst mee met een boeddhistische meditatieweek. Hij deed dit in
eerste instantie om de rijkdommen van het boeddhisme te leren
kennen. Al snel merkte hij dat de meditatie een verdiepende invloed had op zijn eigen spiritualiteit. Tijdens zijn verdere leven
heeft hij veel geschreven over boeddhistische en christelijke spiritualiteit en tal van meditatiecursussen geleid.
Door pioniers als Lassalle hebben vele anderen het aangedurfd
om de weg van de multispiritualiteit te verkennen. Een van de initiatieven op dit gebied is de Monastieke Interreligieuze Dialoog.
In 1979 brachten 39 Japanse boeddhistische kloosterlingen en
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priesters een bezoek aan westerse monniken – benedictijnen en
trappisten – om twintig dagen lang het leven van deze monniken
te delen. Het ging hun niet om een vergelijking van twee religies,
maar om een existentiële ontmoeting. In 1984 gingen zeventien
Europese kloosterlingen naar Japan, waar ze in boeddhistische
kloosters het leven met de monniken deelden. De ontmoetingen
gingen in de jaren daarop door. De structuur is telkens hetzelfde.
Gedurende de eerste dagen leert men iets van de andere cultuur
kennen, daarna leven de deelnemers in het klooster van de andere
traditie, waar ze zoveel mogelijk aan alles meedoen: religieuze ceremonies, dagelijks werk, gebed en meditatie.
Ook in de Verenigde Staten ontstond een uitwisselingsprogramma. Hier ging het vooral om een uitwisseling met kloosterlingen uit Tibet. De trappist Thomas Merton, een veel gelezen
auteur van boeken over contemplatieve spiritualiteit, was bij deze
uitwisseling betrokken, en ook de Dalai Lama. Ook deze uitwisselingen gaan tot op de dag van vandaag door.
Zelf heb ik de weg van de praktisch-spirituele uitwisseling leren
kennen door mijn werk op het centrum De Tiltenberg. In dit centrum werden boeddhistische meditatiecursussen gegeven door
allerlei zenmeesters uit binnen- en buitenland. Ik werd hier verantwoordelijk voor de coördinatie van de zenprogramma’s en het
hoorde bij mijn taak om zoveel mogelijk bij de meditaties aanwezig te zijn. Uren-, dagen-, wekenlang heb ik gemediteerd. In een
rechte houding, met mijn gezicht naar de muur. Ik heb toespraken
aangehoord van meesters uit Japan, India, Amerika, Frankrijk,
Zweden, Engeland, Nederland. Naast de meditatieweken organiseerden we conferenties waarin we reflecteerden op wat de boeddhistische en christelijke wegen elkaar te bieden hebben.
Een groot voordeel van deze reisgids ten opzichte van de intellectuele dialoog is dat het hele lichaam meedoet en juist op dit
vlak worden er belangrijke ontdekkingen gedaan. Veel monniken
en nonnen die aan deze uitwisselingen hebben meegedaan, schrijven dat zij door boeddhistische meditatie hebben ontdekt hoe belangrijk het lichaam en de adem zijn voor de beleving van spiritualiteit. Via het lichaam gaat er een dimensie open die voorbij het
denken gaat en in een diepe stilte voert. In deze stilte wordt een
werkelijkheid waarneembaar waarover bijvoorbeeld de Woestijnvaders schrijven. Het hart van de boeddhistische en christelijke
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spiritualiteit lijkt naar eenzelfde bron te voeren (Anbeek 2003).
Een nadeel van deze weg is dat hij binnen christelijke gemeenschappen nogal eens spanningen geeft. Sommigen hebben geen
interesse, omdat zij binnen hun eigen traditie genoeg aantreffen
voor hun hele leven, anderen vinden het te risicovol om je zo intensief op een vreemd pad te begeven. Raak je je eigen geloof niet
kwijt? Wat heb ik te zoeken buiten Christus? Het omgaan met
zulke verschillen is lang niet altijd gemakkelijk. Zo heeft de Monastieke Interreligieuze Dialoog in Nederland ertoe geleid dat
een aantal voorlopers uiteindelijk hun monastieke gemeenschap
heeft verlaten. Het ontdekken van een diepe eenheid tussen boeddhisten en christenen kan een boemerangeffect hebben. Hoe gaan
wij om met verschillen binnen onze eigen gemeenschappen? Hoe
kunnen wij elkaar te midden van grote verschillen blijven begrijpen en waarderen? Een reisgids die hier goed gebruikt kan worden, kwam ik op een heel ander terrein tegen.
Ervaringen met de intermenselijke reisgids
De afgelopen negen jaar werkte ik als geestelijk verzorger in de
psychiatrie. Ik heb te maken met mensen met totaal verschillende
geloofsachtergronden en met heel verschillende ziektebeelden,
opleidingsachtergronden, inkomensniveaus, familiegeschiedenissen. Ze delen de ervaring dat het leven soms stagneert. Er kunnen
zich moeilijkheden voordoen, waar je niet op had gerekend en die
je leven in een ander perspectief zetten.
Ik heb gemerkt hoe belangrijk het voor mensen kan zijn om
over hun leven te praten. Niet alleen over de moeilijkheden van
nu, maar ook over eerdere periodes in hun leven. Over hun werk,
hun opleiding, over wat ze echt belangrijk en waardevol vinden,
over problemen op hun weg en hoe ze daar weer uit kwamen. En
over de toekomst: wat ze weer willen oppakken, nieuwe dingen
die ze hopen te ondernemen – zelfs al ziet het leven er soms definitief anders uit.
In groepsgesprekken blijkt dat mensen ook graag luisteren naar
de verhalen van anderen. Het inspireert om te ontdekken dat elk
leven hoogte- en dieptepunten kent en om te zien hoe mensen
dwars door moeilijkheden heen hun weg vinden. Het werkt verbindend om vreugde en verdriet te delen, ook al is jouw leven heel
anders dan dat van die ander.
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In al die jaren is mij opgevallen dat wanneer je mensen naar belangrijke gebeurtenissen in hun leven vraagt, ze zelden over hun
geloof beginnen. Ze vertellen over hun kindertijd, een moeder die
ziek was, over de ontmoeting met de vrouw van hun dromen en
hoe die droom uiteindelijk toch niet uitkwam, over kinderen, over
werk dat het leven invulling gaf. Pas als je mensen vraagt wat hun
steun in het leven gaf, vertellen sommigen over hun geloof. Als ze
dat doen, snapt iedereen in zo’n groep – gelovig of ongelovig – waar
ze het over hebben. Dat komt doordat ze niet praten over leerstellingen of over spirituele oefeningen, waar sommigen geen voorstelling van hebben, maar over de manier waarop het geloof zich
in hun leven heeft ontwikkeld. Over de troost die ze ervan ondervonden, de twijfels, de vragen, en soms toch ook weer de overgave,
omdat je het leven, en ook het geloof, uiteindelijk niet begrijpt.
Deze ervaringen hebben mij de ogen geopend voor wat ik tegenwoordig noem de narratieve interreligieuze dialoog. Je begint
met vragen als ‘Wie ben je?’, ‘Wat heb je meegemaakt?’ Daarna
de vraag ‘Hoe ben je met alles wat je op je pad tegenkwam, omgegaan?’ En ten slotte: ‘Wat heeft je gedragen?’ Je kunt de vaak totaal
verschillende antwoorden op de laatste vraag alleen verstaan, als je
hebt geluisterd naar de antwoorden op de eerste vragen. Als je het
levensverhaal van iemand verstaat, kun je inzicht krijgen in zijn of
haar geloofsverhaal en -keuzes (Anbeek 2005; Kalsky et al. 2005).
Deze intermenselijke reisgids heeft als voordeel dat de veelheid aan
antwoorden op de vraag ‘Wat heeft je gedragen?’ niet een zwakte is
maar een kracht. Een wereldwijde verscheidenheid aan creativiteit
en inspiratie wordt zichtbaar, waarbij het een niet onder hoeft te
doen voor het ander. Achter de religieuze en spirituele verschillen
ligt het gedeelde avontuur van mens-zijn, waar vroeg of laat iedereen te maken krijgt met vreugde én verdriet, gezondheid én ziekte,
geboorte én dood – en met de vraag hoe daarmee om te gaan. De
tienduizend bloeiende bloemen van spiritualiteit en levenskracht
die voor mij in de psychiatrie zichtbaar zijn geworden, vormden
een vruchtbare grond om oog te krijgen voor de laatste reisgids.
Ervaringen met de ecosofische reisgids
Deze reisgids is niet pas in 2007 op de markt gekomen. Ik ontdek
iets wat er al langere tijd is en herken ook dingen die ik al eens eer157
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der gelezen heb. Er zijn denkers en doeners die al heel wat wegen
verkend hebben voor deze gids. Een voorbeeld daarvan is de Noor
Arne Naess, academisch filosoof, bergbewoner en activist. Hij
wil mensen inspireren tot acties die de diversiteit van het leven op
aarde bevorderen en tot bloei brengen. Een andere schrijver in de
gids is Joanna Macy, ecofilosoof, boeddhistisch wetenschapper en
sociaal activist. Vanuit haar boeddhistische inspiratie zet zij zich
in voor de bevrijding van al het lijden in deze wereld, niet alleen
het menselijke, maar ook dat van planten, dieren, vervuilde rivieren en luchten. Vele andere mensen en organisaties denken vanuit
een christelijke, boeddhistische, confucianistische, islamitische,
hindoeïstische, joodse, humanistische inspiratie na over en zetten
zich praktisch in voor het behoud van onze aarde. Ik noem met
name het Forum on Religion and Ecology in Harvard.
Ecosofie benadrukt de verscheidenheid en rijkdom aan culturen en levensvormen. Tegelijkertijd moedigt zij mensen aan om
oog te hebben voor het gegeven dat wij te midden van die verscheidenheid één aardse gemeenschap vormen met een grote kwetsbaarheid. Ecosofie zoekt naar een eenheid te midden van diversiteit. Zij vindt die in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een leefbare mondiale samenleving, die gebaseerd is op respect
voor de natuur, op de universele mensenrechten, op economische
rechtvaardigheid en op een cultuur van vrede. Belangrijke principes voor het bouwen van een rechtvaardige, duurzame en vreedzame mondiale samenleving staan in de declaratie Earth Charter.
Hieraan werkten wereldwijd duizenden organisaties mee, die met
elkaar miljoenen individuen vertegenwoordigen. Het document
verwoordt vijftien principes, onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1) respect en zorg voor alle levensvormen; 2) ecologische integriteit; 3) sociale en economische rechtvaardigheid en 4) democratie,
geweldloosheid en vrede. Earth Charter heeft in 2007 bovendien
een programma ontwikkeld met het oog op religie en duurzaamheid, waarmee men diverse initiatieven en het werk van verschillende instituten hoopt te bundelen en die zo te versterken.
Iets van de potentie van de ecosofische reisgids voor multireligiositeit heb ik tijdens een internationale Graalconferentie mogen
ervaren. De Graalbeweging is een van oorsprong katholieke, internationale vrouwenbeweging, ontstaan in de jaren twintig van
de twintigste eeuw in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de beweging zich verbreed en zijn ook vrouwen van protes158
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tanten huize en vrouwen die zich meer thuis voelen bij het boeddhisme of bij natuurspiritualiteit, lid geworden. De grote diversiteit van Graalvrouwen roept al jarenlang de vraag op: Is er nog een
gezamenlijke spiritualiteit die ons bindt? Het werd het thema van
de zomerconferentie in 2007.
Alle hiervoor besproken reisgidsen voor multireligiositeit waren
er aanwezig. Zo waren er theologische bijdragen. Hoewel bedoeld
om een gemeenschappelijk uitgangspunt te creëren, maakten ze
de verschillen juist scherper zichtbaar. Zo vindt een katholieke
Graalvrouw uit Tanzania andere theologische uitgangspunten belangrijker dan een boeddhistische Graalvrouw uit Nederland. Er
werd ook geoefend met verschillende vormen van spiritualiteit. Er
waren bijvoorbeeld een lutherse en een katholieke eucharistie, een
reinigingsritueel uit de vrouwenbeweging en een stiltemeditatie.
Iedereen participeerde in de verschillende vieringen, wat zeker
verbondenheid en respect creëerde, maar ook gevoelens van onwennigheid en vervreemding. Tijdens maaltijden en in theepauzes werd uitgebreid geëxperimenteerd met de narratieve benadering van multireligiositeit. Velen vonden het jammer dat deze niet
in het officiële programma was ingebouwd. Het luisteren naar elkaars verhalen, ook al leef je aan de andere kant van de wereld,
schept verbondenheid.
De grootste onderlinge betrokkenheid werd echter zichtbaar tijdens de twee workshops over ecospiritualiteit. De eerste ging over
het menselijke lijden in de wereld, de tweede over het lijden van de
natuur. Vrouwen in Brazilië worden dagelijks met andere vormen
van lijden geconfronteerd – armoede, vervuiling – dan vrouwen in
Afrika – oorlogsgeweld, aids, genetische manipulatie – of in WestEuropese landen – vervreemding, suïcides, ontbreken van gemeenschapszin, huiselijk geweld. Toch werd er een gezamenlijkheid
zichtbaar in de wens zich in te zetten om dit lijden te helpen voorkómen. De workshop over het lijden van de natuur verbreedde en
verdiepte de gezamenlijkheid. Onze voetstappen, of ze nu in Afrika,
Brazilië of West-Europa liggen, raken dezelfde aarde. Wij zijn allemaal afhankelijk van schoon water en schone lucht. Wij delen een
zorg die onze verschillen overstijgt, en waaraan wij vanuit verschillende inspiraties met elkaar kunnen werken. Het enthousiasme en
de gezamenlijkheid tijdens deze twee workshops hebben mij aangemoedigd om de komende jaren aan de hand van de ecosofische
reisgids het inter- en multireligieuze avontuur verder te verkennen.
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Tot slot
In dit artikel wilde ik u deelgenoot maken aan mijn inter- en multireligieuze reis aan de hand van vier reisgidsen. Hoewel ik geen
spijt heb van de tot nu toe door mij genomen route, wil ik toch
graag een advies geven. Begin bij reisgids drie en vier. Ze kunnen
tegelijkertijd gebruikt worden. De gedeelde zorg en inzet voor alle
levensvormen gaat heel goed samen met de vragen ‘Wie ben je
eigenlijk?’ en ‘Wat heb je meegemaakt?’ Het is zelfs aan te raden
om de tijd te nemen voor deze laatste vragen en jezelf niet te verliezen in een actiegericht en snel ecologisch avontuur. De vertraging door reisgids drie zal de moeilijke tocht van reisgids vier van
nieuwe brandstof voorzien.
Vanuit het werken met reisgids drie en vier ontstaat vanzelf de
nieuwsgierigheid naar reisgids twee, een echte aanrader, omdat
het leren kennen van elkaars spirituele oefeningen een verdieping
van het eigen leven betekent. En ook de tocht met gids nummer
één moet als het even kan niet worden overgeslagen. Omdat helaas niet iedereen over meer dan twintig jaar reistijd beschikt, beveel ik u voor het multireligieuze avontuur de reisgidsen drie en
vier aan. Mijn ervaring is dat zij via de kortste route tot de kern
van de zaak leiden.
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Tasten naar de olifant
Varianten van religieuze flexibiliteit
Chris Doude van Troostwijk

Angst is gif voor een samenleving. Multireligieus Nederland
wordt gekweld door religieuze angst. Angst voor geloofsenclaves
die zich subversief aan de moedermaatschappij onttrekken. Angst
voor manipulatie van de geesten. Angst voor straffende goden of
fanatisme. Tot waar gaat dan de tolerantie? Deze angsten maken
de interreligieuze ontmoeting tot een urgente noodzaak. De dialoog beoogt inzicht te verschaffen en wederzijdse vooroordelen
op te heffen ter wille van wederzijds vertrouwen. Toch worstelt de
goede wil tot het interreligieuze gesprek met een paradox. Als individuen elkaar namens een bepaalde religie ontmoeten, spreken
ze elkaar dan wel als mens? Of verdwijnt de mens achter de representant van een bepaalde religie?
Hoe dan ook, ik verwacht niet dat het gesprek over verschillende geloven de interreligieuze angst zal wegnemen. Zo’n gesprek
vraagt om inleving. Pas als ik me kan verplaatsen in de ander, zal
zich in mij een positieve ruimte voor acceptatie, kritiek en solidariteit openen. Dat heeft alles te maken met religieuze flexibiliteit. Die veronderstelt dat ik als gelovige wil meebewegen op het
ritme van de ander zonder mijn eigenheid te verliezen. En ik kan
dat, wanneer ik navoel en begrijp hoe religie hem of haar helpt te
leven. Dat kunnen we althans leren van de filosoof en socioloog
Georg Simmel (1858-1918), die religie ziet als een functioneel antwoord op universele levensvragen. Ongeacht of je nu fundamentalist, vrijzinnig of ongebonden spiritueel zoeker bent, je religie
helpt je blijkbaar bij de universele vragen die het bestaan oproept.
Vragen over geluk en tegenslag, over bestemming en verlies, over
raadsel en verwondering, over orde en chaos. Al verschillen onze
antwoorden, wat we delen, zijn onze vragen.
Zo’n functionele benadering van religieuze flexibiliteit wil ik
in dit slotartikel schetsen. Bij het denken over religieuze flexibiliteit werd ik bestookt door voornamelijk één gedachte: als we geen
grond vinden om ons in te leven in de ander, zelfs, ja juist in de
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meest intolerante en rigide fundamentalist, dan levert de interreligieuze dialoog niets op en wordt ze een politiek correcte conversatie tussen vagelijk gelijkgezinden. Ik houd van de mystiek,
maar geloof niet dat ze de religieuze vrede garandeert. Ik ben kind
van het individualisme, maar geloof niet dat we conflicten uit de
wereld helpen door anderen te vermijden. Ik geloof wel dat het
concept ‘religieuze flexibiliteit’ een bijdrage kan zijn tot de interreligieuze vrede, wanneer het functioneel wordt geijkt. Het leert
me menselijke levensstrijd in plaats van meningenstrijd te zien. Ik
voel in de ander wat mijzelf in religiosis beweegt. Ik sluit de fundamentalist niet buiten, maar voel me betrokken bij zijn verlangen
naar helderheid in duistere en verwarrende tijden.
Deze bijdrage is een slotartikel omdat de stemmen van alle auteurs van dit boek er op de een of andere manier in meeklinken.
Maar het is geen conclusie, geen slotcommentaar. Af en toe verwijs
ik naar hun bijdragen met hun namen zonder jaartal tussen haakjes. Om aan te geven dat het laatste woord over ‘religieuze flexibiliteit’ nog lang niet is gezegd. Misschien zelfs niet het eerste…
Mystieke godsdienstvrede?
Ze kwamen van heinde en verre naar de tentoonstelling. Hindoes
hadden het onbekende dier, ‘olifant’ geheten, in een huis opgesloten. Het was zo groot, dat het de hele ruimte vulde en al het licht
wegnam. Het was onmogelijk het te zien. Nieuwsgierige bezoekers konden er slechts naar tasten. Iemand legde zijn hand op
zijn slurf en riep: ‘Dit schepsel lijkt wel een waterpijp.’ Een ander
raakte zijn oor en het leek hem een waaier. Weer een ander voelde
de poot: ‘Dit wezen is als een zuil.’ En toen een vierde zijn hand op
de olifantenrug legde, dacht hij aan een vorstelijke troon. De soefi
Jalálu’l-Dín Rúmí (1207-1273), van wie deze parabel afkomstig is,
verzucht: ‘Als zij ieder een kandelaar in hun tastende handen hadden gehad, dan zou elk verschil uit hun woorden verdwenen zijn’
(Rumi 2001: 111).
In de soefi-uitleg staat de olifant voor het goddelijke; de bezoekers vertegenwoordigen de verschillende religies. Zonder
de kandelaar met het innerlijke licht van de Waarheid tasten ze
naar God. Ze geloven dat hun eigen ervaring de enig ware is. Het
mystieke licht van de waarheidskandelaar zou de verschillen uit
de woorden doen verdwijnen. De ervaring van het onuitspreke163
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lijke goddelijke relativeert blijkbaar wat erover gesproken is. Wie
het goddelijk licht eenmaal heeft geschouwd, ontdekt de relativiteit van de particuliere religies. En stel dat iedere olifantbezoeker
nu eens inderdaad hetzelfde licht in handen had. Zou dat niet het
eind van de dialoog zijn? Waarover nog te spreken, als iedereen
toch hetzelfde zegt? De ideale mensengemeenschap impliceert
wat mij betreft niet een stilzwijgende universaliteit, maar is een
gemeenschap van sprekenden die naar elkaar openstaan en zich
in vrijheid en verschil aan elkaar ontwikkelen. Er moet in de interreligieuze dialoog ruimte zijn voor verschil (Van Loopik).
Stilzwijgend veronderstelt Rumi’s verhaal bovendien dat alle religies dezelfde waarheid zoeken. Maar is dat zo? En als het zo is,
is die waarheid dan ooit ‘los verkrijgbaar’, los van religieuze, morele, culturele verschijningsvormen? Of is het mystieke zelf ook
een particulier standpunt in het gesprek tussen de religies? De
‘mystieke’ onderbouwing van de godsdienstvrede veronderstelt
op zichzelf al een religieuze – en dus confessionele – keuze. Over
het mystieke kunnen we immers niet ‘niet spreken’ (Derrida 1987).
Het moet zich hullen in taal, woorden, handelingen om communiceerbaar te zijn. Het zal zich dan ontpoppen als een particuliere
waarheid. Ook de religie van de relativiteit van de religies is een
religie. Ook de bovendoctrine is een doctrine. Opent de mystieke
ervaring daarom een weg uit religieuze angst en achterdocht? Ik
geloof het niet. Ze zal de interreligieuze verschillen hoogstens opschorten, niet opheffen.
Het vredige subjectivisme?
Je kunt de parabel van Rumi ook op een eigentijdse manier lezen.
De bezoekers nemen ieder hun eigen referentiekader mee. De waterpijpliefhebber brengt de slurf in verband met zijn passie voor
roken. De hofdienaar houdt de olifantenrug voor een troon. Wat
de mens kan zien en ervaren, hangt namelijk af van het perspectief dat hij inneemt. En voor ieder individu is dat perspectief weer
anders, afhankelijk van opvoeding, cultuur, levenservaring, psychologie, enzovoort. De absolute waarheid waarnaar Rumi verlangde, is niet te bereiken, omdat ieder individu zijn eigen perspectief meebrengt. Relativeer daarom je geloof, zo zegt deze visie,
en bemoei je niet met anderen. Ieder voor zich en God – wie of wat
dat dan ook is – voor ons allen. Zo bewaar je de religieuze vrede.
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Maar klopt deze redenering wel? Is de waarheid wel mijn allerindividueelste gedachte? Levert dit subjectivisme, als we doordenken, toch geen problemen op? Als we allemaal alleen maar
een hoogst individuele visie zouden hebben, hoe kunnen we dan
bijvoorbeeld bepalen dat we inderdaad onderling zo radicaal
verschillen? Tegen welke gedeelde horizon steken onze verschillen dan af? Het lijkt erop dat dit ‘perspectivisme’ tegen onbeantwoordbare vragen oploopt.
Nu is ook Georg Simmel een perspectivist te noemen, maar niet
een subjectivistisch perspectivist. Hij heeft kritiek op het te simpel
reduceren van waarheid tot individuele visie. Een perspectief voor
hem is de algemene voorstellingsvorm met behulp waarvan mensen zich oriënteren, elkaar begrijpen en zich verstaanbaar maken.
Er zijn kunstzinnige, wetenschappelijke, ethische, erotische of
religieuze perspectieven. Ze kunnen niet tot elkaar herleid worden. Ze hebben eigen wetten en regels. De regelmatige structuur
van een kristal (wetenschappelijk perspectief) maakt het nog niet
mooi (esthetisch perspectief). ‘Intelligent design’ (wetenschapstheoretisch perspectief) is nog geen bewijs voor het bestaan van
God, Allah, Visjnoe of Zeus (religieus perspectief). Voor Simmel
leiden deze verschillende perspectieven echter niet tot een schouderophalend relativisme. Ze engageren en motiveren juist, omdat
ze de tendens hebben de werkelijkheid in haar geheel te omvatten.
Wie vanuit een specifiek perspectief de wereld beschouwt, voelt
als het ware de drang om alle verschijnselen in dat perspectief
onder te brengen. Het economische (monetaristische) perspectief
wil alles uitdrukken in geld. Het wetenschappelijke in formules.
De kunst in expressies. En het religieuze herleidt alles tot een spirituele ervaring of een openbaring. Dat leidt tot concurrentie en
spanningen, bijvoorbeeld als religie en politiek met elkaar in de
arena treden (Borgman).
Simmel gelooft dus niet in hoogst subjectieve oogkleppen. Wat
individuen wel uniek maakt, is de manier waarop ze omgaan met
de botsing tussen totaalperspectieven, die allemaal tegelijk hun
recht opeisen. Soms zoeken ze daarvoor oplossingen in eenzijdigheid. Ze maken dan bijvoorbeeld het wetenschappelijke perspectief ondergeschikt aan het religieuze en zeggen dan: ‘Natuurlijk
zijn er bewijsstukken voor de evolutie, maar God heeft de evolutie gebruikt als scheppingsprocédé.’ Of ze halen de perspectieven
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juist op kunstmatige manier uit elkaar en zeggen dat geloof niets
te maken heeft met economie. Mensen zijn uniek door de manier
waarop ze omgaan met de perspectievenstrijd in hen. Het doet
denken aan wat de psychologie heeft beschreven als de meerstemmigheid van de individuele identiteit (Zock). ‘De mens bezit de
vaardigheid om zichzelf in partijen op te splitsen’, schrijft Simmel,
‘en een deel van zichzelf als zijn eigenlijke ik te ervaren, dat met
andere delen botst en met hen strijdt om de bepaling van het handelen’ (Simmel 1990: 122). Hierin komt hij dicht in de buurt van
Zock, die meent dat er een kracht is, het ‘zelf’, dat de regie voert en
overzicht houdt.
Simmels opvatting van perspectivisme behoedt ons voor een te
comfortabel relativisme. Vrede stoelt niet op de onverschilligheid
van ‘ieder mens heeft zijn eigen perspectief, dus wat maakt het uit
wat de ander vindt of doet, zolang hij mij er maar niet mee stoort’.
Simmel prikkelt eerder tot een kritiseren van de droom van de bevrijde enkeling die er met religieuze ervaringen lustig op los experimenteert. Er staat met religie iets op het spel. Het is een serieuze
zaak. Mensen doen aan religie, omdat ze het moeten zien te rooien
in het leven. En dat brengt ons weer bij Simmels functionalistische
opvatting van religie.
Religie als levensfunctie
Een andere ‘universaliteit’ dan die van het absolute goddelijke
licht of het relativisme van de waarheid is namelijk de universaliteit van het dagelijkse mensenleven. Mensen delen met elkaar het
gevecht om zinvol te leven, om samen te leven en in veel gevallen
om te overleven. Het leidt tot een derde interpretatie van de parabel van de olifantententoonstelling.
De bezoekers daarvan moeten de olifant met de handen ontdekken. Maar waarom doen ze eigenlijk die moeite? Omdat ze geloven dat de olifant van grote betekenis is voor hun leven. Waarom denkt de eerste bezoeker van de tentoonstelling die de slurf
betast aan een waterpijp? Omdat religie, net als de waterpijp, genieting en gemeenschap sticht. Waarom denkt de tweede bij de
oren aan een waaier? Omdat hij van religie existentiële verkoeling
en helder denken verwacht. Waarom denkt de derde aan een zuil?
Omdat religie hem onderdak en stabiliteit verschaft. Waarom de
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laatste aan een troon? Omdat de religieuze macht orde schept in
de chaos. Waar duisternis heerst – en in elk mensenleven heerst
duisternis – zoeken mensen elkaar op. Ze kunnen niet anders. Religie sticht gemeenschap en geeft aan de relatie van het individu
tot de gemeenschap inhoud en vorm.
En hier verschijnt Simmel weer ten tonele. Deze interesseert
zich vooral voor Vergesellschaftung, het proces dat mensen in
sociale verbanden brengt. Hij maakt daarbij onderscheid tussen
sociale vormen en sociale inhouden. Socialisatievormen betreffen de vraag hoe de wisselwerking tussen mensen gestalte krijgt.
Het gaat om schikkingen tussen mensen onderling: concurrentie,
imitatie, macht, arbeidsdeling, partijvorming, etc. De moderne
transformatie van het religieuze houdt bijvoorbeeld een verandering in op het niveau van de socialisatievormen. Moderne mensen
weerstaan de dominantie van de religieuze ‘weters’, van priesters
en theologen. Ze claimen religieuze autonomie. Er tekent zich zoiets als religieus consumentisme af, met de kenmerken van concurrentie en keuzepluralisme.
Bij sociale inhouden gaat het om de functionele vraag waarom
mensen met elkaar verbanden aangaan. Er spelen individuele
psychologische motieven: driften, belangen, doelen, neigingen.
Ze dienen de wil tot leven. Ook religiositeit is voor Simmel een
fundamenteel menselijke behoefte om je als individu ingevoegd
te weten in een groter geheel (toebehoren) én je tegelijk daarvan
te onderscheiden en uniek te zijn (eigenheid). Voor die behoefte
gebruikt hij het woord ‘piëteit’. ‘Piëteit is zogezegd de religiositeit
in vloeibare vorm die niet altijd hoeft te stollen tot een solide gedragsvorm ten aanzien van goden, tot de religie dus’ (Hervieu-Léger en Willaime 2001: 122). Het maakt Simmel tot een postmoderne denker avant la lettre, omdat hij religie kan denken buiten de
institutionele kaders om (Maffesoli 2003). En dat is, volgens Erik
Sengers, het euvel van de meeste godsdienstsociologen: ze hebben
moeite om de vrij zwevende en individuele religiositeit in kaart te
brengen. Ze kunnen daarom moeilijk inzien dat de secularisatie
van de religie, de verdwijning van institutie en traditie, niet noodzakelijkerwijs leidt tot het verdwijnen van religiositeit (Droogers).
Religieuze fenomenen, handelingen als bidden, lofprijzen of belijden, en religieuze confessies, dogmatische kaders en sociale instituties zijn verdere verbijzonderingen en concretiseringen van deze
algemene ‘vloeibare’ religiositeit.
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Wil je de huidige sociale en culturele religiositeit begrijpen, dan
zou je met Simmel moeten zoeken naar de functie van toebehoren
en eigenheid die religie vervult voor de dagelijkse levensstrijd. In
de interreligieuze dialoog is het vermogen om het ‘waartoe’ van
de religieuze engagementen van je gesprekspartner te begrijpen
belangrijker dan het debat over de inhoud van zijn of haar religie.
Drie opvattingen over de interreligieuze dialoog en drie vormen van religieuze flexibiliteit
De goede wil is er. Helaas heeft, zoals gezegd, het interreligieuze
gesprek soms onbedoeld een averechts effect. In plaats van een gesprek tussen mensen wordt het een gesprek tussen vertegenwoordigers van religies. Dat dit het geval is, wordt onder meer duidelijk
op het niveau van de theologische theorievorming over de interreligieuze dialoog, die het niet heeft over de relatie van levende
mensen tot hun religie, maar over opvattingen. Daarbij worden er
drie posities onderscheiden. De exclusieve gesprekspartner houdt
de eigen religie voor de enig ware en wijst andere religies af. De inclusieve denker accepteert het bestaan van andere waardevolle religieuze tradities, maar meent dat er uiteindelijk maar één de ware
en dus de beste zal zijn. De pluralistische denker accepteert alle
religies als authentieke wegen naar heil. Hij voert daarvoor heel
verschillende gronden aan (Bernhardt 2005).
Deze inmiddels klassieke theologische benadering van de interreligieuze dialoog rekent met religies als coherente systemen.
In de dialoog draait het om de vraag in hoeverre die zichzelf verabsoluteren. Deze vraag heeft een sterk normatieve intentie. Een
gesprekspartner die aanspraak maakt op de exclusiviteit, sluit op
voorhand de deur voor zijn dialoogpartner en is dus niet goed
bezig. De inclusief denkende gesprekspartner werkt met een geheime agenda. Alleen de gesprekspartner die pluraliteit toelaat,
kan echt openstaan voor de dialoog. Interreligieuze openheid
wordt verkregen op kosten van de terechtwijzing van exclusivisme en inclusivisme. Het functionalistische concept van ‘religieuze
flexibiliteit’ is een kritische verdieping van de geschetste theologische visies. Of men nu exclusief, inclusief of pluralistisch denkt,
telkens blijft de vraag naar de existentiële functie van religiositeit
relevant.
Alleen wanneer je religie functioneel benadert en de vraag stelt
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vanuit welke behoefte deze mensen op dit moment in hun leven
deze vorm of dit aspect van religie aanhangen, dan ga je de feitelijk flexibiliteit van de religie ontdekken. Religie, opgevat als
antwoord op bestaansvragen, fluctueert van persoon tot persoon,
van levensfase tot levensfase, van tijd tot tijd en van cultuur tot
cultuur. Hoe rigide en dogmatisch een religie ook lijkt, ze beweegt
mee met de tijd. Erik Sengers laat dat mooi zien: nieuwe conservatieve religieuze bewegingen zijn wel degelijk een antwoord op de
functionele eisen van de moderniteit. Ze helpen gelovigen te leven
in de mediatechnologische cultuur van evenement en beleving,
zonder zich erin te verliezen. In de moderne wereld te zijn (toebehoren), zonder van haar te zijn (identiteit).
Simmel onderscheidt drie aggregatievormen van religiositeit.
Allereerst die van het religieuze perspectief als zodanig, dat hij
terugbracht tot een sentiment van piëteit. Vervolgens die van de
religieuze fenomenen. En ten derde die van de religieuze confessies. Analoog aan deze drie lagen kun je drie typen van religieuze
flexibiliteit benoemen – die overigens corresponderen met de rubricering van de artikelen in dit boek. Het gaat om buigzaamheid
binnen tradities (confessioneel), tussen tradities (fenomenologisch) en over de grenzen van het religieuze perspectief heen (religieus affectief).
In de confessionele dimensies speelt de kwestie van intrareligieuze flexibiliteit: hoezeer varieert de gelovige binnen het confessioneel voorgeschreven repertoire? De ene periode ligt bijvoorbeeld
de nadruk op bidden, de volgende op de goede werken, etc. Interreligieuze flexibiliteit betekent dat de individuele gelovige vormen
van de diverse confessies afwisselt. Hij of zij speelt vrijelijk leentjebuur en knutselt zo, al dan niet vanuit een dominant confessioneel perspectief, een eigen eclectische variant van de godsdienst
(bricolage). Dit leidt tot ‘multiple religious belonging’ (Kalsky) of
tot mystieke relativering van de confessie (Selim). Transreligieuze
flexibiliteit ten slotte betekent dat mensen het religieuze perspectief als zodanig oprekken om er buitengaats mee te gaan. Deze
vorm van religieuze flexibiliteit breekt uit de kaders van de privésfeer die haar door de moderniteit zijn opgedrongen. Ze dijt uit
over onvermoede toepassingsdomeinen, zoals medische wetenschap, management, politiek.

169

slotartikel

Religieuze flexibiliteit en religiekritiek
Mensen beoefenen die vorm van religieuze flexibiliteit die, gegeven
de concrete context, het best aansluit bij hun existentiële behoefte
aan religie. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan overzicht en coherentie. Daarin probeert de fundamentalist te voorzien door zijn geloofssysteem te enten op de oudste confessionele wortels en door
het religieuze perspectief over alle levensterreinen uit te breiden.
Wetenschap, politiek, economie: alles duikt bij het fundamentalisme de confessionele trechter in. De Bijbel heeft het eerste en laatste
woord. Natuurlijk levert dat de nodige wrijving op met de moderne cultuur. De liberale religie van na de verlichting antwoordt juist
door een strikte perspectiefscheiding tussen wat religieus en wat
wetenschappelijk is. Ook dat geeft orde en zekerheid. Op religieus
terrein is men tolerant – men kan remonstrant en tegelijk boeddhist of soefi zijn – maar is het uit den boze om de bevindingen van
de evolutionaire biologie op geloofsgronden te corrigeren.
Ook de niet-institutioneel gebonden spiritualiteit is een functioneel antwoord op de existentiële vragen. Voor de meesten van
ons zijn de moderne wetenschap, kunst, technologie, politiek of
economie onbegrijpelijk en ontoegankelijk. In plaats van existentiële ondersteuning te bieden, zorgen ze voor existentiële stress en
frustratie. Uit ressentiment en behoefte aan overzicht breidt het
spiritualisme – net als het fundamentalisme – daarom het religieuze perspectief uit over de andere domeinen. Er is echter één
verschil: het fundamentalisme rekt de eigen confessie van binnenuit op en pretendeert terug te gaan naar de oorspronkelijke missie, het spiritualisme keert het confessionele domein de rug toe. Er
worden alleen eclectisch nog wat elementen uit gevist (bricolage
of ‘überbricolage’, Prins en Zondervan). Niet de confessionele traditie of het instituut, maar het individuele gevoel bepaalt wat religieus juist is.
De vrij zwevende spiritualiteit vertoont daarmee een interessante paradox. Religieuze individualisering en de totalisering van
het religieuze perspectief gaan er hand in hand. Alles wat zich in
de werkelijkheid voordoet, kan immers spiritueel geduid worden.
Wat Simmel ‘religieuze piëteit’ noemt, duikt op de meest onverwachte plaatsen en in de meest onverwachte vormen op: in stille
tochten, rave parties, glamour girls, etc. Het heilige constitueert
zich met seculier materiaal (Doude van Troostwijk 2001). Spiri170

tasten naar de olifant

tualiteit bemoeit zich met alles: management, gezondheid, vrije
tijd (‘wellness’), godsdienst, woninginrichting (Feng Shui), literatuur, media, kunst. ‘Voor mij geldt dat ieder mens de missie die
het leven hem heeft opgedragen, kan transformeren tot een heilige missie. Zo ontwikkelde Jezus zijn spiritualiteit toen Jozef hem
leerde tafels, stoelen, bedden te maken’ (Coelho 2006: 18). Spiritualiteit is overal.
Dat brengt risico’s met zich mee, in het bijzonder als het uitdijende spiritueel-religieuze perspectief in conflict raakt met andere
perspectieven. Op basis van een holistische mensvisie wijzen sommige mensen de gangbare medische wetenschap af met risico voor
hun gezondheid. In het publieke debat voeren sommige mensen
hun individuele spirituele intuïtie aan als argument voor hun absolute gelijk. De beleden spirituele tolerantie kan zelfs kiemen van
intolerantie herbergen. Creëert de spirituele, postmoderne vorm
van religieuze flexibiliteit met haar speelse openheid en tolerantie immers niet stilzwijgend ook een nieuwe vanzelfsprekendheid,
een nieuwe religieuze ‘common sense’?
De handen van de religie
Waarom doen mensen aan religie? Die vraag zou het ‘Leitmotiv’
van de interreligieuze dialoog moeten zijn in een tijd van toenemende angst en vervreemding. Simmels levensfilosofie geeft
daarop een eenvoudig functioneel antwoord: ‘Omdat religie mensen helpt zin te geven aan hun paradoxale en ambivalente levenservaringen.’ Religie sticht levenscoherentie, biedt levensoriëntatie
en nodigt uit tot sociale erkenning. De vervolgvraag luidt: ‘Hoe
kan religie dat doen?’ Simmel zal antwoorden: ‘Doordat het religieuze perspectief op de wereld de meest heterogene elementen en
ervaringen onder dak brengt, daarmee corresponderend bepaalde
levensvormen en praktijken oproept en die laat kristalliseren in
confessionele tradities of groeperingen.’ En ten slotte: ‘Is dat een
statisch gebeuren?’ Nee, religie is mensenwerk en de existentiële
functie ervan maakt religies inherent flexibel. Het heilige is een
geheim, religiositeit een ontvankelijkheid voor wat zich in de wereld als vraag, appel en nood aandient (Oosterveen, Van der Spek,
Anbeek). We tasten met al onze verschillen naar de olifant. Maar
niet de olifant is het belangrijkst. Niet wij zijn het. Onze handen
zijn het. Want die kunnen we altijd nog naar elkaar uitstrekken.
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