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Inleiding
‘God is ons rakelings nabij.’ Dat God op mensen gericht is, zeggen tegenwoordig velen. Slechts weinigen zeggen dit met zoveel hartstocht,
betrokkenheid en optimisme als Edward Schillebeeckx, ter ere van wie
dit boek verschijnt, omdat het in 2004 negentig jaar geleden was dat hij
werd geboren. Edward Schillebeeckx is een van de belangrijkste theologen van de twintigste eeuw. De veranderingen die zich in de afgelopen
decennia hebben voorgedaan in het godsbeeld en het christelijk geloof,
heeft hij theologisch begeleid en mede gestuurd. Belangrijk is zijn theologische activiteit voor de katholieke kerk, waaraan hij trouw is gebleven
ondanks de verdachtmakingen van de zijde van de kerkelijke leiding. Hij
heeft directe invloed uitgeoefend op het tweede Vaticaans concilie (19621965) als theologisch adviseur van de Nederlandse bisschoppen. Ook
buiten de katholieke kerk wordt Schillebeeckx beschouwd als een belangrijk theoloog voor de oecumene en als voorloper op het gebied van
de dialoog met de wereldgodsdiensten. Hij is een van de weinige Nederlandstalige theologen van wie geschriften in vele talen vertaald zijn. Met
name in Engelstalige landen geniet hij een grote naamsbekendheid.
Schillebeeckx is een wetenschappelijk theoloog, maar zijn theologie probeert ook ‘gewone’ mensen te bereiken. Het gaat hem immers om hun
heil, om het goede leven voor allen, waarbij juist ook de armsten recht
wordt gedaan. Voortdurend speelt hij in op de actualiteit en toont daarbij
een grote gevoeligheid voor de veranderingen in het leven van mensen –
zijn eigen bijdrage in dit boek is daar een voorbeeld van.
Dit boek gaat slechts ten dele over de theologie van Schillebeeckx
als zodanig. Eerder wil het de huidige veelkleurigheid laten zien van theologische thema’s en manieren van denken waaraan Schillebeeckx belangrijke impulsen heeft gegeven. De eerste bijdrage in dit boek is een
artikel van Schillebeeckx zelf. Als een theologische Christoffel biedt
Schillebeeckx aan de andere auteurs, en vervolgens aan de lezers, zijn
verwoording van het geloof aan als een schouder om op te staan. Met zijn
hulp een of meer drukke kruispunten van de steeds veranderende cultuur
overgestoken, moeten auteurs en lezers verder zelf hun weg vinden. De
gedaanteverandering van God en van geloven blijft doorgaan. Dat wil dit
boek laten zien.
Edward Schillebeeckx werd op 12 november 1914 in Antwerpen geboren
en trad op 21 september 1935 in bij de dominicanen. Hij studeerde binnen zijn orde in Gent en Leuven en zette na 1945 zijn studie voort bij
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onder meer zijn Franse medebroeder M.-D. Chenu in Parijs. Van 1946 tot
1957 gaf hij in Leuven les in de dogmatiek aan dominicaanse theologiestudenten. In 1958 werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen, in 2004 omgedoopt tot Radboud Universiteit. Deze functie vervulde hij tot 1982. Zijn publicitaire activiteiten gingen echter voort
tot in dit boek toe.
Mensen van nu kunnen zich moeilijk voorstellen hoe stabiel en
gestructureerd de katholieke theologie was, toen Schillebeeckx zijn theologische carrière begon. De katholieke theologie had toen eeuwigheidswaarde. Zij herkauwde wat al eerder verwoord was. Men meende dat het
geloof wezenlijk identiek was aan het geloof van de ‘voorvaderen’. De
verdienste van Schillebeeckx en zijn generatie is dat zij duidelijk maakten, dat geloven en theologie altijd interpretaties zijn die in een bepaalde
historische context ontstaan.Vandaar ook dat Schillebeeckx geen tijdloos
systeem heeft ontworpen, zoals velen van zijn voorgangers, en evenmin
een school heeft gevormd. Klassieke theologen, zoals Thomas van Aquino (1225-1274), heeft Schillebeeckx consequent gelezen binnen hun historische context en niet als bouwers van een rationeel gesloten
theologische constructie die men mag bewonderen, maar waaraan men
niet mag sleutelen.
De ontdekking van het historische karakter van geloof en theologie heeft verregaande consequenties gehad. Geloven en theologie blijken
veranderlijk te zijn en evenzeer geldt dit voor de kerk, de rituelen, de
sacramenten en de vormen van gezagsuitoefening. Mensen zijn geen
denkende zielen, opgesloten in een lichaam, maar zijn met huid en haar
verweven met de omgeving en de tijd waarin zij leven. Het heil komt
mensen volgens Schillebeeckx tegemoet vanuit hun dagelijks leven en
werken op deze aarde en vanuit de omgang met hun medemensen. ‘Heilige’ zaken, zoals de sacramenten, verliezen hun karakter van eeuwige
riten die boven de gelovige mens uitzweven. Zij worden ontmoetingspunten tussen God en mens, die niet alleen in de loop van de geschiedenis verschillende vormen kunnen aannemen, maar ook door en door
menselijke daden zijn. De theologische taal over God die voorheen vaak
een sterk wijsgerig en abstract karakter had, komt tot leven. God wordt
van een oordelende, almachtige en afstandelijke God een God, die samen
met mensen onderweg naar bevrijding is. De traditie, soms eeuwenoud,
maar soms pas recentelijk ‘uitgevonden’, verliest haar gezag. Men moet
voortaan met argumenten komen en naar menselijke ervaringen verwijzen, wil men een bepaald gelovig standpunt verdedigen. In plaats dat de
theologie het verleden herhaalt en oppoetst, moet zij de cultuur doordenken waarvan zij zelf deel uitmaakt. De praktijk van het geloof wordt be-
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langrijk als een toetssteen van wat de theorie als echt en waar naar voren
brengt.
De vaststelling van het historische karakter van geloof, kerk en
theologie heeft als consequentie dat ook de theologie van Edward Schillebeeckx zelf tijdgebonden is. De cultuur verandert en daarmee ook de
theologie. De laatste decennia zijn individualisering en pluralisering in de
West-Europese cultuur verder toegenomen. Dit biedt aan ieder kansen
om zijn of haar individuele identiteit te ontdekken, én confronteert iedereen met de noodzaak keuzes te maken in een onoverzichtelijke culturele
situatie. Mensen ervaren minder dan vroeger een verbondenheid met het
verleden, maar communiceren vanuit de plaats waar zij wonen met andere levende culturen, overtuigingen en leefstijlen. Er ligt meer nadruk op
de gelijktijdige aanwezigheid van vele verschillen, bijvoorbeeld in gender en etniciteit, in denken, geloven en handelen. De theologie wordt nog
duidelijker dan voorheen een constructie, die zoals het nest van een vogel
wordt gebouwd met een verzameling van ongelijksoortige elementen,
ontleend aan de eigen traditie, maar ook aan de ontmoeting met andere
culturen en religies.
Het typeert Schillebeeckx dat hij zich niet bang heeft laten maken door
de grote veranderingen in de westerse cultuur en de westerse kerken. Hij
is geen cultuurpessimist geworden. Integendeel – in een van zijn laatste
boeken noemt hij zich een ‘gelukkige theoloog’ die met groot optimisme
naar de toekomst kijkt. Zijn aanstekelijke optimisme is opmerkelijk, te
meer omdat hij en zijn generatie vaak teleurgesteld werden in hun verwachtingen ten aanzien van veranderingen in kerk en cultuur. Hun hoop
dat mensen meer recht zou worden gedaan, werd verschillende keren de
bodem ingeslagen.
In het openingsartikel getuigt Edward Schillebeeckx van dit optimisme. Het gaat over de paradox dat God zich laat ervaren als de niet
ervaarbare. Mensen proberen niettemin deze ervaring ter sprake te brengen. God overstijgt alle ervaring, maar geeft zich als overstijgend ook
aan de menselijke ervaring bloot. Het aanknopingspunt om iets over de
ervaarbare God te kunnen zeggen, vindt Schillebeeckx in het concept
‘van de heerlijkheid Gods’, de ‘Kabood JHWH’. Deze heerlijkheid is niet
God zelf, maar verschijnt in de bijbel aanvankelijk als een bode of engel.
Later, na de ballingschap in Babylon (587-538 v. Chr.) is de ‘Kabood’ te
vinden in het doen van gerechtigheid, en in het Nieuwe Testament in
Jezus die gerechtigheid doet. In de heerlijkheid is de afwezige God aanwezig in de menselijke ervaring. God is ons rakelings nabij. De heerlijkheid van God komt ter sprake als liefde, laat zich zien in een bevrijdende
en heilgevende praktijk, uit zich in liturgische vieringen en zoekt tastend
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een vormgeving in religieuze bewegingen zoals de dominicaanse, waartoe Schillebeeckx zelf behoort. In dit licht is de christelijke identiteit dynamisch en verandert zij steeds weer van gedaante, uitgedaagd als zij
wordt door de gebeurtenissen in de geschiedenis. Op haar best is zij zelf
een uitdaging aan de cultuur.
André Lascaris vraagt zich af of, gezien het afnemen van de deelname aan liturgische vieringen, althans in West-Europa, en de verzwakking van solidariteit, gemeenschapsgevoel en gedeelde
verantwoordelijkheid, men nog kan zeggen dat de aarde vol is van de
‘Kabood JHWH’. Aan de hand van Johannes 8, 2-11 schetst hij een drietal veranderingen in de geschiedenis in het spreken over en verbeelden
van God en Gods heerlijkheid en situeert hij de huidige leegte. Juist de
pijn te moeten leven in een wereld waarin mensen weinig of niet op elkaar betrokken zijn, kan het verlangen doen opkomen naar een nieuwe
verbondenheid op basis van barmhartigheid. De vraag blijft, hoe dit verlangen concreet gestalte kan krijgen.
Een belangrijk voorbeeld van een bevrijdende en heilgevende
praktijk waarin de heerlijkheid van God belichaamd wordt, is de verzoening. De verzoening, een geliefd thema in de theologie van Schillebeeckx, is het onderwerp van een reflectie van Robert Schreiter. Hij
beschrijft vijf dimensies in de christelijke opvatting van verzoening. Verzoening is zowel een strategie als een spiritualiteit. Belangrijke elementen daarin zijn contemplatie en gastvrijheid. Schreiter sluit zijn artikel af
met de vraag naar de bijdrage van de dominicaanse spiritualiteit aan de
dienst van verzoening.
Erik Borgman beschrijft hoe Schillebeeckx zelf in zijn lange leven gezocht heeft naar een omschrijving van de identiteit van de dominicaanse beweging. Juist vanwege het historische karakter van het
‘dominicaanse verhaal’ is een afgeronde beschrijving onmogelijk. Ook
het verleden bepaalt niet zonder meer wat dominicaans is. Het dominicaanse is eerder een openheid voor wat zich aandient en een steeds weer
afzien van een reeds vormgegeven identiteit.
De dominicaanse beweging moet van gedaante veranderen. Deze
gedaanteverandering zou moeten gaan in de richting van een ontwikkeling van een dominicaanse familie zonder grenzen, en in die zin zonder
vastgelegde identiteit. Marit Monteiro beschrijft uitvoerig het historisch
gegroeide zelfverstaan van de Nederlandse dominicanen. De klerikale
dimensie van hun identiteit heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
Juist deze moet volgens haar worden opgegeven, wil de utopie van een
dominicaanse familie zonder grenzen werkelijkheid kunnen worden.
Dit boek vervolgt met een meer meditatieve tekst van de hand van
Huub Oosterhuis. Het verhaal van Jezus en zijn beweging blijkt zo sterk
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te zijn dat mensen gehoor blijven geven aan een onbewezen God en zich
door God laten sturen naar anderen in nood. In de liturgie moet de stem
resoneren die zich verheft tegen alle valse opperwezens en afgoden.
Manuela Kalsky gaat in op de vraag wat er binnen de christelijke
theologie moet veranderen, wil zij een positieve bijdrage leveren aan een
samenleving waarin verschillende culturen en religies zich met elkaar
moeten verstaan. Aan de hand van een kerkelijk document wijst zij op
barrières die een interreligieus verstaan belemmeren, zoals de exclusieve
uniciteit van Jezus Christus en de christelijke claim op universele waarheid. Kalsky verkent de mogelijkheid van een meervoudige religieuze
identiteit en pleit voor een interreligieuze communicatie die begint bij het
ethische handelen dat aan de theologie voorafgaat.
In zijn godsdienstwetenschappelijke bijdrage neemt David Tracy
als uitgangspunt het bijeenhouden van tegenstellingen, dat hij karakteristiek vindt voor het denken van Schillebeeckx. Hij beschrijft de fundamentele spanning tussen religies die immanentie een centrale plaats
toekennen én religies die afstand en transcendentie benadrukken. Deze
verschillen in religiositeit komen in de concrete religies naar voren als de
spanning tussen ‘verschijnen en verkondigen’. Tracy pleit voor het bewaren van deze spanning tussen beide polen.
Een van de belangrijkste partners in de dialoog tussen de wereldgodsdiensten is de islam. Emilio Platti meent dat de islam terecht de nadruk legt op de ethiek en daarmee op de eschatologie als de komst van
Gods oordeel over de mens. Wil de islam uit zijn huidige crisis komen,
dan moeten de gelovigen zich afwenden van de islam als een systeem
van rechtsregels en terugkeren tot de islam als geloofsdaad: het zich verlaten op God.
Inez van der Spek onderzoekt de roman Beloved van de Afrikaans-Amerikaanse auteur Toni Morrison als bron voor een spreken over
de Geest vanuit een intercultureel perspectief. In deze roman over de
gevolgen van kolonialisme en slavernij raken voorstellingen van Afrikaanse geesten en van de christelijke heilige Geest met elkaar verweven.
Van der Spek pleit voor meer reflectie op de betekenis van de Geest, ook
in de West-Europese en Nederlandse context.
Het boek wordt afgesloten met een kort overzicht van werken
over en van Edward Schillebeeckx, samengesteld door Leo Oosterveen.
Bovengenoemde artikelen gaan in op enkele hedendaagse verschijningsvormen van de ‘heerlijkheid Gods’, waarin duidelijk wordt dat God zich
laat ervaren als de niet ervaarbare. Slechts fragmentarisch wordt door de
auteurs over ‘het heil van Godswege’ gesproken, wetende dat God en
geloof voortdurend van gedaante kunnen veranderen. Ook al gaat het in
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dit boek niet uitsluitend over de theologie van Schillebeeckx, het is een
boek in zijn geest.
Dit boek is het initiatief van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving te Nijmegen. Behalve dat het een eerbetoon aan
Edward Schillebeeckx is, maakt het deel uit van het nieuwe vierjarige
onderzoeksproject van het centrum: ‘De transformatie van de christelijke
identiteit. Culturele en religieuze verscheidenheid als uitdaging aan de
theologie.’
Wij danken Ted Schoof voor de vertaling van het artikel van Robert
Schreiter en Lambert van Gelder voor de opmaak van dit boek.

Manuela Kalsky
André Lascaris
Leo Oosterveen
Inez van der Spek
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Edward Schillebeeckx

Christelijke identiteit, uitdagend en uitgedaagd
Over de rakelingse nabijheid van de onervaarbare God
Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,
vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.
Wanneer ik het woord Stilte uitspreek,
vernietig ik haar.
Wanneer ik het woord Niets uitspreek,
schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.
Wisława Szymborska 1

Wat ik te zeggen heb, raakt onze identiteit als mensen, als Godgelovigen,
als christenen, en, wat mijzelf betreft, als dominicaan. In het geding is
een vloeiende, historische identiteit die nooit is voorgegeven en in wisselende verhalen overeind is gebleven. Het christelijk verhaal vraagt in
onze tijd niet alleen om nieuwe hoofdstukken, maar ook om breuken.
Tegelijk blijft de plot van het verhaal spannend in zijn beweging, en wel
binnen cultureel-maatschappelijke mens- en wereldbeelden die zelf verschuiven of veranderen en toch een zekere stabiliteit lijken te hebben. Ik
zal in dit artikel ingaan op de hedendaagse zoektocht naar levenszin en
dus op zoek gaan naar geloof. Mijn uitgangspunt is de vraag hoe wij,
rationeel denkende mensen, waarheidsgetrouw in God kunnen geloven.
Ik schets hoe dit in de Middeleeuwen gebeurde en hoe het nu gebeurt in
het laatmoderne debat. Daarbij leven we in een wereld die gekenmerkt
wordt door een religieus pluralisme. Godsdiensten als de islam, religies
als het boeddhisme en levensbeschouwingen als het humanisme hebben
een grote aantrekkingskracht voor diep ontgoochelde christenen. Want
het gaat niet alleen om de vraag hoe we waarheidsgetrouw in God kunnen geloven. Deze vraag wordt gesteld, terwijl onthutsing, boosheid en
aanklachten jegens bepaalde vertegenwoordigers van de kerk en jegens
de kerk als hiërarchisch instituut de, tot voor kort vanzelfsprekende,
christelijke identiteit op de proef stellen.
Wellicht kunnen we juist dánkzij zorgvuldige afwegingen en rationele interpretaties – ook van ernstige delicten – een beter inzicht verwerven in onze verhouding tot het religieuze pluralisme in deze tijd. Op
die manier kan ons identiteitsplaatje reëler, uitdagender en hoopvoller
worden dan we tot nu toe voor mogelijk hielden. Als onze zoektocht deze
belofte inlost, worden vieren en danken vanzelfsprekend. Dan krijgt het
Jezus’ visioen van het rijk Gods in de liturgie en het leven van alledag
een gezicht. Óns gezicht, dat dankzij Jezus Christus tot uitdrukking
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brengt dat God als de Onzienlijke zichtbaar gemaakt kan worden (Kol
2,9-10).
Aan het eind van dit artikel komt de dominicaanse levensopdracht
aan de orde van waaruit ik altijd heb geleefd.
Inzicht zoekt geloof
Allereerst ga ik in op een ingrijpende contrastervaring. Mensen zijn zich
pijnlijk bewust van snijdende tegenstellingen tussen enerzijds de feitelijk
verkondigde evangelische boodschap en anderzijds het verheffen van dat
evangelie tot een absoluut en definitief gegeven, hoewel dit evangelie
zelf verschillende historische verwoordingen van die boodschap kent.
Fundamentalisme en historicisme – de bijbel heeft toch gelijk! –, of een
uniforme orthodoxie zijn onaanvaardbaar. Al sinds de eerste reflecties op
het christelijk geloof is er sprake van wat Anselmus (1033-1109) vrij
scherp zou formuleren als het ‘fides quaerens intellectum’, het geloof is
op zoek naar een zinvol verstaan van wat men gelooft. Tijdens de bloei
van de Middeleeuwen was geloven vanzelfsprekend en maatschappelijk
algemeen plausibel, maar niet het zinvolle verstaan ervan. Anno 2004
leven wij in een andere tijd en moeten we dit adagium omdraaien. Wij,
Noord- en West-Europese mensen, wonen in een tijd van het intellectus
quaerens fidem: in een geseculariseerde wereld zijn mensen op zoek naar
levenszin en dus op zoek naar geloof. Want het zoeken en vinden van een
inspirerende, ultieme levenszin is altijd een vorm van geloof, zeker in een
wereldgeschiedenis die een mengeling is van zin en onzin, van geweld en
oorlog en tegelijk van een niet te stuiten verlangen naar vrede. En al zou
het vinden van een levenszin agnostisch of zelfs atheïstisch uitvallen, de
keuze van wat zin aan menselijk leven en samenleven biedt, is altijd een
vorm van geloven. Deze keuze overschrijdt de grenzen van de menselijke
rationaliteit. Maar je moet wel eerst door de rationaliteit héén zijn gegaan. Anders gezegd: rationaliteit – hoe broodnodig ook – heeft niet het
laatste woord. Als rationaliteit zich nauwelijks iets gelegen laat liggen
aan de lijdensgeschiedenis van de mensheid die nog steeds voortduurt, is
zij menselijk gezien een gehalveerde en kleinbehuisde rationaliteit. Onze
geschiedenis is voor een groot deel een lijdensgeschiedenis. Deze geschiedenis is rationeel niet te verklaren en evenmin in de praxis ooit definitief op te lossen. Vanuit een kijk van binnenuit naar deze aardse, ook
boze wereld kan geen mens overtuigend beweren, dat óf het goede óf het
kwade uiteindelijk de overhand zal krijgen.
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Nieuwe religiositeit
Onze samenleving vertoeft in een crisisperiode. Dat geldt eveneens voor
de wereldgodsdiensten, mede omdat zij deel uitmaken van onze samenleving. Ik wil hier echter geen sociologische, psychologische of cultuurkritische diagnosen stellen van wat men secularisatie noemt. Zeker is dat
theologie een loos bedrijf kan worden, vervreemd van nu levende mensen, als ze de uitkomsten van mens- en natuurwetenschappen niet verdisconteert in haar analyses en reflecties. Mensen, althans in het westen,
leven in een geseculariseerde wereld, die toch nooit eerder zo gevuld is
geweest met religies, religieuze fenomenen en bewegingen, terwijl het
geloof in God zich in een crisis bevindt.
In de laatste decennia van de twintigste eeuw begon het cultiveren van
mystiek als reactie van mensen die in lijf en zinnen, in menselijk gemoed
en gevoel, het culturele tekort van hun samenlevingen ervoeren. In de
chaos van onze tijd en het jachtige levenstempo zoeken velen naar plekken om te herademen en op verhaal te komen. Rustig op adem komen
wordt dan vaak als vanzelf geassocieerd met een vorm van mystiek en
spiritualiteit. De uitdrukking ‘religieus geloof’ verdween langzaam uit
ons vocabulaire en men ging bij al deze verschijnselen spreken van mystiek en spiritualiteit. Het is verre van mij deze cultuur van inkeer en bezinning banaal te noemen. Integendeel, zij is op zichzelf al een vorm van
seculiere ‘spiritualiteit’ te midden van het drukkende mondialiseringsproces van de markteconomie en de uitgesproken consumptiemaatschappij.
De hedendaagse heropleving van mystiek en religie heeft dus mede te maken met de ervaring van onmacht op maatschappelijk en politiek
gebied na de late jaren zestig, toen vooral jonge mensen dachten de samenleving grondig te kunnen veranderen. Maar de structuren bleken taai
te zijn! In 1968 gaf ik gastcolleges aan de universiteit van Berkeley bij
San Francisco. De universiteitsstad gonsde van links-politieke groepen,
die overal in de stad eigen vergaderruimten hadden. In vele huizen werd
de strategie van politieke democratisering besproken en uitgestippeld.
Toen ik in 1980, twaalf jaar later, daar weer enkele colleges gaf, moest ik
vaststellen dat de vroegere strategiecentra alle waren omgebouwd tot
meditatiecentra. Zen, taoïsme en transcendentale meditatie vierden er
hoogtij. De boekwinkels puilden uit van esoterische mystieke geschriften. Weer enkele jaren nadien vond ik er vooral stapels boeken van christelijke mystici: vertalingen van Hildegard von Bingen, Meister Eckhart,
Heinrich Seuse, Johannes Tauler, Johannes van het Kruis en Teresa van
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Avila vulden de planken! Nu blijkt dit alles op zijn beurt verdwenen te
zijn. Op dit moment triomfeert voorlopig het ‘evangelicalisme’, met een
sterk burgerlijke neo-kapitalistische inslag.
Het instituut kerk spreekt weinigen nog aan, maar anderzijds walgen velen van de zielloze, pure seculariteit. Ze gaan op zoek naar spiritualiteit en ‘religie’, in welke gestalte dan ook. Religie zonder God is
duidelijk in aantocht en reeds een eind op weg. Tegelijk is er onder Godbelijdende gelovigen – joden, moslims en christenen, ook onder katholieken – een sterke tendens naar fundamentalisme, zodat het
mensvriendelijke gelaat van synagogen en kerken, moskeeën en pagodes
verstart en wordt misvormd. Vele christenen ervaren niet meer dat het
christendom op de eerste plaats een blij en hoopvol evangelie is, een levensweg, en niet een soort filosofisch systeem van voorgoed vastgelegde
doctrines. Maar de institutionele kant van de kerken vlucht in een religieuze ideologie die, vaak onbewust, geen onderscheid maakt tussen God
en de eigen religie!
Problemen met uitspraken over God: het middeleeuwse debat
Op het ogenblik wordt door laatmoderne of postmoderne theologen een
fundamentele kwestie hernomen die in de Middeleeuwen heel wat controversen heeft gekend. Ik ga eerst bondig in op de middeleeuwse controverse en bespreek het standpunt van Thomas van Aquino (1225-1274)
die deze controverse zeer goed heeft samengevat. Thomas vroeg zich af,
of de daad van geloven zijn eindterm heeft in God zelf, of dat ook de
formulering van het geloof, bijvoorbeeld een dogma, mede tot het geloofsobject behoort. 2 Heel de vraagstelling werd ingegeven door de
christelijke traditie van de ‘negatieve theologie’ die gefundeerd is op de
onuitsprekelijkheid van de realiteit van God. Wij hebben geen geschikte
begrippen om over God te spreken; onze taal is en blijft beperkt, een wereldlijke taal voor wereldlijke dingen. God is de Onuitspreekbare: wat
God in zichzelf is, weten we niet, we vangen slechts een glimp van Hem
op via de geschapen wereld en in de gang van onze wereldgeschiedenis
van heil en onheil. 3 Niet alleen de onkenbare God, maar ook de uitspraken of dogma’s over God behoren op hun manier tot het geloofsobject. 4
Maar dat sluit geenszins in dat ze op gelijke voet mogen worden behandeld. De zelfopenbaring van God is gegeven in ervaringen van mensen
die deze ervaringen interpreteren. We hebben het ‘Woord van God’ nooit
sec. Strikt genomen is de bijbel niet het Woord van God, maar een verzameling van geloofsgetuigenissen van gelovigen die in een bepaalde
religieuze ervaringstraditie staan. In de liturgie gebruik ik daarom zo
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weinig mogelijk de plechtige slotzin: “Zo spreekt de Heer”, want juist zó
spreekt God nooit. Dat doen gelovige mensen.
Dit betekent dat in elk dogma inderdaad waarheid ter sprake
wordt gebracht, maar altijd op gebrekkige, historisch geconditioneerde
wijze. Als verwoording van het geloof kan het dogma in de loop der tijden veranderen. Trouw aan het evangelie en trouw aan dogma’s van de
kerk kunnen soms van ons vragen om te breken met het verouderde
mens- en wereldbeeld waarin de evangelische waarheid eertijds werd
verwoord. Hier ligt een belangrijke opdracht voor een binnenchristelijke
dialoog die een eigen taak voor de theologen vormt. Wat ons wordt overgeleverd vanuit het Oude en Nieuwe Testament zijn interpretaties van
Godservaringen. Ervaringen kan men niet als ervaring doorgeven aan
anderen. Elke generatie moet die zélf, persoonlijk, opdoen. Christelijke
Godservaring kan evenmin overgeleverd worden. Wel kunnen we haar
verwoordingen of omschrijvingen tot een eigen, persoonlijke ervaring
laten opbloeien. We kunnen over het goddelijk mysterie slechts spreken
op de snede van het falen van al onze woorden. Maar in dat spreken, een
zorgvuldig ontcijferen en verantwoord aftasten binnen onze culturele
verstaansmogelijkheden, heeft de levende God zelf ons al zwijgend ‘aangesproken’, nog vóórdat wij onze ervaringen ter sprake brengen. Zij zijn
menselijke ervaringen die echter uitgelokt worden door de voor ons onbegrijpelijke, actieve God die nochtans niet ingrijpt en zich niet oplegt.
Het gaat niet zozeer om een ervaring van God, maar om een wedervaren
van de transcendente God: we ervaren God als de Onervaarbare. Dát
bedoel ik met het wedervaren van Gods transcendentie. Je stuit tegen het
mysterie dat je overvalt. Daarom is de christelijke geloofsbeslissing
waarin wij eigen leven en dood wagen op de onuitsprekelijke, levende
God, inderdaad een risicovolle daad van vertrouwen: hopen tegen alle
hoop in. Die keuzedaad gaat niet tegen de rede in, maar overstijgt de rede
die open staat voor het niet te vatten mysterie.
Tegen de achtergrond van het joods-christelijke scheppingsgeloof
leren onze menselijke ervaringen dat wij in een wereldgeschiedenis van
zin en onzin, van allerlei contingenties en ambivalenties, ons niettemin
gedragen mogen weten door een goddelijk heilsmysterie, de levende God
die de uitvinder is van de liefde! “God is liefde” (1 Joh 4,8b). Zijn liefde
heeft in onze wederliefde steeds algehele prioriteit. Wij zijn geschapen
naar het beeld van God dat in eigen wezen louter absoluut liefdevolle
vrijheid-ten-goede is. Niet het kwaad, maar het goede dat we deden, is
sterker dan de dood en overleeft in Gods levensruimte als door Gods
liefde gezuiverde menselijke goedheid, bij persoonlijke naam genoemd.
Het kwade is binnen die goddelijke ruimte niet te bekennen; het stoot
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zichzelf af van Gods liefdevolle aanbod en sterft er aan. Bij God bestaat
het kwade niet.
Problemen met uitspraken over God: het laatmoderne debat
Zowel het grote middeleeuwse debat als het debat rond het modernisme
aan het begin van de twintigste eeuw ging over de relatie tussen de onkenbaarheid van God en de daarbij horende godsaffirmaties, godsbeelden
en begrippen. Deze debatten zijn de laatste decennia opnieuw opgepakt
door filosofen als Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Jean-Luc Marion en Gianni Vattimo. In het spoor van de ‘drie religieuze levenswegen’ van Pseudo-Dionysius (c. 500) wordt duidelijk dat de via positiva
met haar nadruk op positieve godsnamen zoals ‘God is goed’, ‘God is
toekomst’, ‘God is bevrijder’, meer over onszelf dan over God zegt.
Daarom loochenen we deze namen van God: dit is de via negativa. Om
echter God niet naamloos te maken of te vervallen in een nietszeggend
stilzwijgen, moet deze ontkenning op haar beurt ontkend worden in een
derde fase, de via eminentiae: God is voorbij alle namen en beelden,
maar God is op eminente wijze wat ik aan positiefs zeg van het menselijke zelf. Dat wil zeggen: op grond van het God-zijn van God ben ik in
mijn schepselijk wezen even onuitsprekelijk als God. In de diepte van al
wat is, vallen het mysterie van het schepsel en dat van God ongedeeld
samen. Grenzen – die er wel zijn – liggen alleen aan onze kant, niet aan
de kant van God; wij zijn begrensd, niet God.
De discussie gaat erover wat met negatieve theologie bedoeld is.
Sommige postmodernisten vatten haar op als een destructieve theologie.
In dit geval staat de poort weliswaar open voor religie, maar dan voor een
‘religie zonder God’. De andere mogelijkheid is dat de negatieve theologie niet louter negatief is, want ook in de Dionysiaanse derde fase gaat
het om een ervaring van niet-grijpen. Dit is een authentieke ervaring van
‘iets’ waar je geen vat op kunt krijgen en wat je toch ter sprake wilt brengen, hoe stamelend en deemoedig ook. Derrida’s stelling is dat die drie
levensfasen uiteindelijk leiden tot het inzicht dat het menselijk denken
over transcendentie tenslotte uitloopt op een aporie en wordt onderbroken
door het absolute Niets, de woestijn. Hierbij wordt het temperament van
het oosterse religieuze denken voelbaar. Marion daarentegen is van mening dat dit menselijk denken over transcendentie uitloopt op een overstroomd worden door een onuitspreekbare, begrippelijk nooit te vatten,
niet te articuleren, niet te annexeren of te manipuleren goddelijke volheid. Hier komt het visioen aan het licht dat onlosmakelijk samenhangt
met het religieuze denken van een westerse cultuur.
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Kunnen we niet beter zwijgen over God, als we toch al onze
godsbeelden waarmee we over God spreken, moeten stukslaan? Is het
resultaat dan niet hetzelfde? Juist niet. Bij een niet-spreken over God gaat
het om een lege stilte of een stille leegte; bij gelovig zwijgen over God
gaat het om een gevulde ruimte. Dat is een volkomen andere ervaring en
niet slechts een andere naam voor een zelfde ervaring. Al onze begrippen, ook die we met betrekking tot God gebruiken, zijn alleen geschikt
om niet-goddelijke, wereldlijke dingen bespreekbaar te maken. Er bestaan geen geopenbaarde begrippen. Al onze beelden en begrippen over
God zijn zonder één uitzondering menselijke vondsten en producten,
zonder dat de goddelijke werkelijkheid zelf onze vondst en ons product
is. Niet zozeer zoeken wij God. De godgelovige is er ten diepste van
overtuigd dat God, de Schepper van het heelal, op zoek is naar ons. Ik
geloof niet in een onpersoonlijke allesomvattende energiebron die een
stille leegte is en ons toch zou inspireren. Ik geloof in de onnoembare
volheid van Gods actieve stilzwijgen.
Interreligieuze dialoog
De drie wegen of fasen van de mystiek bewegen zich, vooral in de uiteenzetting van Thomas van Aquino, te exclusief op het cognitieve vlak
van het abstracte, begrippelijke denken. Er is nogal een verschil tussen de
westerse en de oosterse benadering van hetzelfde probleem. Beide benaderingen drukken zich met betrekking tot transcendentie uit in een negatieve theologie. Op de vraag naar de zin van het menselijk bestaan vallen
zij uiteen in twee verschillende levenshoudingen: enerzijds een soort
transcendentie van leegheid – in het Sanskriet: shûnyatta; in het Pâli:
suññatâ –-, anderzijds, in de drie monotheïstische godsdiensten, een
mens-transcenderende transcendentie door overvloed, een transcendentie
die bovendien onbereikbaar is voor de menselijke ratio. Het is een transcendentie van volheid waarin – of juister – in Wie alles wat leeft en beweegt er mag zijn. 5
Beide ervaringen verschillen, maar die verschillen worden uitgedrukt in concepten of beelden die geen van beide ervaringen volledig
recht doen. Er blijft een niet uit te drukken overschot. Monotheïstische
visies – jodendom, christendom, islam – brengen God ter sprake als ‘persoonlijk’; ik zeg niet ‘als persoon’, want alleen mensen kennen wij als
personen. In deze godsdiensten is ook bidden mogelijk, God is aanspreekbaar en kan toegesproken worden. Zijn zwijgen wanneer wij God
aanspreken, brengt gelovigen die God vertrouwen tot menselijke interpreterende antwoorden. De niet-monotheïstische religies spreken van
nirvãna, leegheid, zelfs ‘nothingness’ (‘nietsheid’). Op dit terrein zijn
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directe dialogen mogelijk tussen westerse christenen en oosterse hindoes,
boeddhisten en vertegenwoordigers van andere Aziatische religies. Wel
wordt van alle gesprekspartners verwacht dat ze inzien dat de mens- en
wereldbeelden van alle religies onderling verschillen. Het westen kent
een persoonsmetafysiek waarin het godsbeeld ook minstens ‘persoonlijke’ trekken heeft, zoals bewustzijn, kennis, liefde. Het oosterse mens- en
wereldbeeld daarentegen kent een leer van het ‘niet-zelf’, in het Sanskriet: anâtman; in de Pâli-canon: anattâ. Dit is géén persoonsmetafysica,
maar aanduiding van een ‘geestelijke levenswijze’. Dan krijgt wat ‘absolute transcendentie’ wordt genoemd, veeleer ‘niet-persoonlijke’ trekken
en is er ook geen sprake van openbaring en gebed in de zin van de drie
grote monotheïstische godsdiensten.
Een interreligieuze dialoog is daarom moeilijker dan velen denken, maar hij behoort tot onze theologische opdracht. Meestal gaat men
ervan uit dat alle religies een zelfde, conceptueel gemeenschappelijke
‘essentie’ hebben, die dan op verschillende wijzen concreet ingevuld
wordt, waardoor ze hun specificiteit verkrijgen. Maar dit is puur essentialisme, pure abstractie. De filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
heeft ons geleerd dat tussen de verschillende religies alleen gemeenschappelijke familietrekken zijn vast te stellen. Over religies kunnen
westerse mensen niet meer spreken als over een algemeen-menselijk religieus gebeuren, dat dan specifiek zou worden ingevuld door een eigen
geaarde, religieuze ‘soort’ waar bovenop nog eens in enkelingen zou
worden ‘geïndividualiseerd’. Mens- en wereldbeelden en politieke en
culturele contexten gaan doorgaans vooraf aan onze levens- of geloofsovertuiging. Deze overtuiging is nooit louter op het denken gefundeerd.
Ze is niet onwankelbaar omdat ze de conclusie is van een sluitende redenering, maar “omdat ze verankerd is in al mijn vragen en antwoorden, en
zelfs zo verankerd dat ik haar niet eens kan aanraken”. 6 De mens- en
wereldbeelden zijn echter niet zo stabiel dat onze onwankelbaar geachte
geloofsovertuiging door ontmaskering van die denkkaders als menselijke
producties nooit zou kunnen gaan kantelen. Niet voor niets zingen we in
de liturgie vaak voor elkaar: “Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof
niet bezwijkt.”
Dit gaan kantelen is niet het gevolg van het moeten kiezen tussen
twee conflicterende overtuigingen. Het is een beslissing over wat we als
zinvol, dan wel als nonsens ervaren. Wat in ons denkkader past, in onze
visie op het mens-zijn en de wereld, ‘haalt’ het feitelijk. In een interreligieuze dialoog hoeven we geenszins de eigen levensovertuiging tussen
haakjes te plaatsen. Integendeel, wat we op het spel zetten bij zo’n dialoog - dit geldt voor alle gesprekspartners - zijn onze mens- en wereldbeelden en deze kunnen ingrijpend onder kritiek komen te staan. Door
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een vertrouwenwekkende, transparante dialoog kan men ze corrigeren of
kan men uiteindelijk tot het inzicht komen dat ze of mensbevrijdend of
nonsens zijn. Pas daarna dringen we door tot de kern van ieders religieuze werkelijkheidsgeloof. Dan begint het leren verstaan van de blijvende
religieuze differenties.
Bovendien is het religieus pluralisme geen theorie, maar een levende, ons altijd omgevende werkelijkheid. Er zit altijd meer waarheid in
de pluraliteit van alle wereldgodsdiensten tezamen dan in één particuliere
godsdienst, het christendom niet uitgezonderd. Elk inclusivisme – alleen
het christendom is de voltooiing van alle religies –, elk exclusivisme –
uitsluiting van andere godsdiensten als niet ware religies –, en elk relativisme – zoiets als ‘alle religies zijn gelijk’ – is mijns inziens hierbij uit
den boze. Religies zijn niet hetzelfde, maar ze moeten wel met een zelfde
respect benaderd worden. Ze kunnen van elkaar leren.
Christologie
Elke godsdienst heeft een eigen configuratie en is op zijn eigen manier
volkomen uniek. Terecht zegt nochtans de Brief aan de christenen van
Kolosse: “In Christus woont lijfelijk de godheid in heel haar volheid en
in Hem … bent u vervuld van die volheid” (Kol 2,9-10). Katoikein betekent ‘in een huis wonen’ of ‘bij iemand wonen’. Hier betekent het: het
lichaam van Jezus is als de tent waarin Gods volheid woont. Er staat daar
dus geenszins dat Jezus en de gedoopte christenen God zijn! Anders gezegd, in Jezus woont de goddelijke volheid bij de eindige en begrensde,
waarlijk menselijke gestalte van Jezus. Deze begrensdheid als mens laat
wezenlijk de mogelijkheid open dat God zich in andere godsdiensten ook
te kennen kan geven. Er is hier sprake van een unieke relatie van de mens
Jezus met God en een unieke relatie van Jezus met de mens. Want dankzij Jezus’ unieke relatie tot de Vader, “die groter is dan Jezus” (Joh
14,28), woont de goddelijke volheid in hem ook bij ons. Hoe je die unieke relatie van de mens Jezus moet benoemen weet ik niet; dan zou men
inderdaad het wezen van God moeten kennen en dat is juist het Onbenoembare. We weten wat God in Jezus’ bemiddeling voor ons betekenen
kan, maar wroetend speculeren in het binnengoddelijke Wezen gaat zelfs
onze kennis van de heilseconomische Tri-uniteit te boven. Ik geloof in de
trinitarische manifestatie van de ene God in onze heilsgeschiedenis (het
christelijk credo), en bovendien geloof ik dat de trinitaire wijze waarop
God in onze geschiedenis voor christenen verschijnt haar grond heeft in
het Wezen van God zelf. Dit laatste is de kern van het triniteitsdogma.
Maar elke verdere speculatie laat ik aan het onkenbare, absoluut vrije
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Wezen van God over. “Hier zwijgt het hoge denken”, zoals we dat op
Goede Vrijdag zingen. 7
Het christendom begon met een ontmoeting. Enkele mensen kwamen in
contact met Jezus van Nazareth en vertrouwden hem. Gefascineerd door
wat hij zei en door het charisma en de bemoediging die hij uitstraalde,
bleven ze in zijn buurt. Door deze ontmoeting en door wat zich tijdens
Jezus’ levensweg en amper anderhalf jaar later rondom zijn dood afspeelde, kreeg hun eigen leven nieuwe zin en betekenis. Zij voelden zich
herboren, verstaan en begrepen. Tegelijkertijd drukte deze metamorfose
zich uit in soortgelijk mededogen jegens anderen, hun medemensen. Het
luisteren en omgaan met Jezus, met hem van gedachten wisselen, was
hun eigen initiatief, maar wat de ontmoeting opriep, dát was hun overkomen. Dit betekent dat genade in termen van ontmoeting en ervaring
moet worden uitgedrukt en nooit los staat van een concreet bevrijdend
ontmoetingsgebeuren. Bondig zal ik daarom eerst de levensweg van Jezus in herinnering brengen en wel vanuit de huidige problematiek die
sterk door contrasten – vooral tussen goed en kwaad – gekleurd wordt.
Aan de oorsprong van Jezus’ levensweg stond volgens zijn eerste
leerlingen een persoonlijke en ingrijpende contrastervaring van Jezus
zelf. Enerzijds was er de historisch duidelijke Abba-ervaring van Jezus:
Jezus’ mystieke oftewel theologale vertrouwensrelatie met de levende
God, JHWH, die hij zijn ‘lieve Vader’ noemde, Abba. Modern uitgedrukt:
hij ervoer JHWH als absolute vrijheid-ten-goede voor mensen in onze wereld. Niet een God die mensen kan maken én breken, niet een God van
doden, maar een God van levenden: onbegrijpelijk absolute, puur vrije,
niet-willekeurige goedheid. Een goddelijk vrije liefde, die wegens haar
absoluutheid ons in onze eigen menselijke, zij het eindige autonomie en
vrijheid laat bestaan om onze bestemming ten goede al dan niet tot een
positief einde te brengen. God beslist niets vooraf. Heelal en mensen
heeft God vrij in hun eigen zijn geschapen. Alles beweegt en leeft in
Gods transcendente ruimte, de boezem van ons aller leven. God respecteert de evolutie van het heelal met zijn eigenwettelijkheid en zijn toeval,
evenals de eindige en gesitueerde vrijheid van de mens. Anderzijds staan
tegenover deze volkomen betrouwbare goedheid van God, die door Jezus
persoonlijk ervaren is, Jezus’ dagelijkse contrastervaringen binnen een
concrete samenleving. Daarin heerste onrecht en werden arme en onderdrukte landgenoten, vooral vrouwen en kinderen, klein gehouden door de
dominante elite, die bovendien collaboreerde met de Romeinse bezetter.
Uit die existentiële contrastervaring ontstond Jezus’ verkondiging
van het rijk Gods. Dit is allesbehalve een theocratie, maar een rijk van
gerechtigheid, liefde en erbarmen. Het is een rijk van ménsen die het
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besluit nemen te gaan leven in de leefruimte van God. Daarin worden de
wereldlijke wanverhoudingen op hun kop gezet en heersen enkel liefde,
gerechtigheid en solidariteit, zij het dat zij in onze aardse geschiedenis
slechts in fragmenten worden gerealiseerd. Maar die flitsende fragmenten
zijn waarachtig onder ons, en wel onvergetelijk. Daarbij mogen we niet
vergeten dat geschiedenissen van menselijk lijden door ons nooit definitief overwonnen kunnen worden. Jezus zelf bleef vertrouwen op de betrouwbaarheid van God in alle situaties. Hoewel zijn leven eindigde aan
het kruis, waardoor mensen hem lieten verdwijnen uit de wereld, werd na
zijn dood zijn levensweg door God bekrachtigd door de zending van de
Geest. Hierdoor heeft onze christelijke levensweg via de navolging van
Jezus en het treden in zijn voetsporen een kans gekregen. Tot vandaag
toe.
Dát is het visioen van het rijk Gods voor ons: een nieuwtestamentisch verhaal, gefundeerd op verwachtingen van het Oude of Eerste Testament. Deze verwachtingen betreffen God als ‘de komende’, die
gerechtigheid en liefde onder de mensen tot stand brengt in fragmenten
die als genadeflitsen door ons handelen heen andere mensen bereiken.
Het overkomt ons en de anderen. Wij scheppen het rijk Gods niet. Door
onze christelijke verkondiging houden wij de hoop op de komst van God
steeds open. Daarbij worden wij gesteund door ons geloof in de bemiddelende heilsbetekenis van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus en
van de Geesteszending: ‘Maranatha’. Het is mij een gruwel dat in onze
liturgische gebeden telkens alleen maar Jezus’ dood en verrijzenis worden vermeld, terwijl zijn leven wordt verzwegen, alsof dood en verrijzenis op zichzelf de mensheid zouden kunnen verlossen!
De weg van de rite
Het christelijk geloof is om al deze redenen op zoek naar zijn hedendaagse plausibiliteit en naar de cultureel-maatschappelijk verantwoorde, evangeliegetrouwe herinterpretatie van de gebruikte godsbeelden,
begrippen en denkkaders. Als dit niet gebeurt, dan drijven tal van gelovige mensen weg van de kerkelijke sacramentele praktijk die hen
niet meer aanspreekt. Ze zoeken elders naar betrouwbare vieringen die
meer inspiratie bieden en zeggingskracht hebben. De laatmoderne
liturgen van seculiere uitvaarten sloven zich uit om individueel aangepaste en troostende begrafenissen te verzinnen en deze met rituelen
aan te kleden. Uit zoiets blijkt dat ritualiteit wel degelijk een menselijke en religieuze behoefte is. Ritueel gedrag kennen dieren eveneens en
vanwege hun eigen neurofysiologische lichamelijkheid kunnen ook
mensen er niet buiten. Alledaagse én religieuze ritualiteit behoort tot
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het wezen van de mens. Voordat de mensheid godsdiensten kende,
was er al een praxis van religiositeit en ritualiteit.
Juist in liturgische vieringen krijgen de blijde boodschap en de praxis
van het rijk Gods handen en voeten, worden ze vlees en bloed, verankerd in een menselijke, zelfs alledaags menselijke bodem. Het christendom verkondigt immers dat mensen mogen leven in evangelische
vrijheid, de vrijheid van de kinderen Gods die in Jezus Christus hun
leven aan God durven toe te vertrouwen. Geloof en leven worden er
een eenheid. Dan kan men terecht spreken van vruchtbaarheid van de
sacramentele liturgie. Men moet de sacramentele liturgie steeds dicht
bij de menselijke humus houden, want daardoor krijgt het visioen van
het rijk Gods een concrete, begrijpelijke en vierende gestalte, terwijl
het niettemin gaat om hulde en dank aan het geestelijk mysterie van de
liefde van de levende God.
De heerlijkheid van God
In de katholieke liturgie is er in oudtestamentische lezingen en in het
zingen van psalmen overvloedig sprake van de heerlijkheid van God. Ik
wil dit bijbelse sleutelbegrip toepassen op onze sacramentele liturgie
vanuit de vele contrastervaringen die gelovigen ondervinden in het zondagse ter kerke gaan. Dit is voor velen geen vreugde, geen hoopvol en
bemoedigend gebeuren, al zijn er in talrijke parochies en gemeenten ook
positieve signalen te beleven.
De kabood JHWH (gloria Dei; doxa tou theou) of ‘de heerlijkheid
van God’ is in de bijbel niet een eigenschap van Gods wezen. Wie of wat
God is, is onzienlijk, ondoorgrondelijk en onuitsprekelijk. Zelfs eigenschappen van God, zoals Gods wijsheid of Gods spreken, worden aan
andere ‘wezens’ toegeschreven: aan het ‘Woord Gods’, aan ‘Vrouwe
Wijsheid’ die de scheppende God met advies bijstaat, of aan andere bemiddelaars, zoals boden en engelen, of ook aan droombeelden van mensen. De ‘heerlijkheid van God’ wil tot uitdrukking brengen dat God als
Onzienlijke en Onuitsprekelijke voor stervelingen zichtbaar gemaakt kan
worden door bepaalde aardse bemiddelingen. Gods heerlijkheid slaat niet
rechtstreeks op God, maar op zichtbare verschijnselen die mensen in staat
stellen op een symbolische maar reële wijze tóch Gods aanwezigheid te
ervaren. Eigenlijk ligt hier een paradox: de Onervaarbare wordt toch ervaren en wel in deze zin, dat onze ervaring in de vorm van wedervaren
stuit tegen een onervaarbare aanwezigheid die empirisch afwezig is. Dit
is, mijns inziens, de grond van heel onze sacramentele liturgie. Een symbolische en bemiddelde reële ervaring van de direct niet-ervaarbare God.
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Ik zou dit religieuze fenomeen het best kunnen verhelderen door
vooraf te zeggen dat het iets weg heeft van de ons bekende psychologie
van kinderen. Psychologische studies zeggen dat alle mensen kinderlijke
bemiddelingstactieken heel hun leven blijven meedragen, zij het dan niet
meer op de wijze van een kind, maar op de wijze van een volwassene.
Kleine kinderen zijn in alles afhankelijk van hun moeder – of soms andere opvoeders. Moeders nabije aanwezigheid is levensbelangrijk. Maar
moeder kan niet altijd bij het kind ter plekke aanwezig zijn. Wat gebeurt
er dan? Het krijgt van moeder bijvoorbeeld een knuffelbeertje waarop het
kind de suggestie van moeders zachte aanwezigheid projecteert. Via het
bemiddelende knuffeldiertje voelt het kind aan den lijve iets van de werkelijke aanwezigheid van de niettemin afwezige moeder. Terecht, want
tijdens haar afwezigheid blijft moeder, van haar kant, zorgend aan haar
kindje denken. Zo ervaart het kind die zorgende nabijheid, ook als zijn
moeder weg is. Zo is het voor religieuze mensen ook met Gods aanwezigheid die voor onze ervaring altijd afwezig blijkt te zijn. Heel het Oude
Testament klaagt bij monde van Jesaja: “Waarlijk, Gij bent een verborgen God, Gij, God en redder van Israël” (Jes 45,15). God blijkt altijd
‘weg te zijn’, erger nog, precies juist dan wanneer mensen in de puree
zitten! Met de uitdrukking ‘de heerlijkheid van God’ wordt dan niet
rechtstreeks God, maar een zichtbaar verschijnsel bedoeld dat het gevoel
van Gods verborgen, maar niettemin reële aanwezigheid metterdaad oproept en door bemiddeling bewerkstelligt. Gods heerlijkheid is dus wel
een door mensen waar te nemen verschijnsel.
Alle vormen van Gods kabood of heerlijkheid – de wolk en de
vuurkolom in de woestijntocht, de ark van het verbond en de tempel van
Jeruzalem –, werden door de joodse gelovigen ervaren als de zichtbare
manifestatie van Gods verhulde, maar werkelijke aanwezigheid. Die gestalten zijn niet God zelf, maar het door God gegeven prisma waardoor
men Gods aanwezigheid symbolisch kon ervaren. Zelfs heel de aarde
werd “vervuld van Gods heerlijkheid”: elke persoonlijke verhouding met
God heeft ook een basis in de kosmos. Tenslotte ervoer men in de tempel
van Jeruzalem ‘symbolisch’, ‘samengebald’, Gods aanwezigheid. Uiteindelijk werd alleen de tempel de zichtbare heerlijkheid van God. Het idee
van Gods glorie of heerlijkheid is in feite het antwoord op een simpele
vraag van de joodse Godgelovigen: “Waar is de onzichtbare God?”
Met de ballingschap (587-538 v. Chr.) komt er een breuk in deze
kabood-traditie. Toen de tempel was verwoest en heel de intelligentsia
van Israël naar Babylonië was gedeporteerd, ontstond er een diepe religieuze crisis. De ‘heerlijkheid van God’ was verdwenen: de tempel was
een ruïne geworden. De priester en profeet Ezechiël (in Babylonische
gevangenschap: Ez 1,1; 33,21; 40,1) lanceert vanuit eigen ervaring een
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nieuwe blijde boodschap. Hij verkondigt dat Gods heerlijkheid ligt in de
menselijke verantwoordelijkheid om daadwerkelijk in te gaan op de wil
van God. Dit houdt in: de kabood van God zal voortaan te zien zijn in
mensen die gerechtigheid realiseren en naastenliefde koesteren. De kerkvader Irenaeus (130-200) zal dit later zo verwoorden: “De heerlijkheid
van God is de levende mens.” 8 Gods heerlijkheid wordt vanaf dat moment zichtbaar niet zozeer in fysieke verschijnselen, maar in levende
mensen: in mensen van vrede en liefde. Waar gerechtigheid en liefde is,
daar woont God. Waar rechtvaardige en goede mensen wonen, daar kunnen we Gods onzichtbare aanwezigheid metterdaad ervaren. Als bepaalde
mensen al zo goed kunnen zijn, hoe goed moet God dan wel wezen!
Mensen kunnen op een echte en betrouwbare manier iets van de heerlijkheid van God laten zien.
De nieuwe visie van Ezechiël op de oudtestamentische kaboodidee wordt in het Nieuwe Testament gerealiseerd in Jezus Christus. Dat
heeft het Johannesevangelie goed begrepen: “Het uur is gekomen dat de
Mensenzoon verheerlijkt wordt” (Joh 12,23). De mens Jezus wordt dé
zichtbare ‘heerlijkheid van God’; hij is één met de Vader: “Wie Mij ziet,
ziet de Vader” (Joh 14,9), maar anderzijds: “De Vader is groter dan Ik”
(Joh 14,28). Voor christenen is de mens Jezus de zichtbare kabood van
Gods onzichtbare, maar reële aanwezigheid. Jezus is het gelaat van God
in menselijke weerspiegeling. De Johanneïsch-christelijke traditie is zo
joods als het maar kan, maar brengt toch een nieuw transcendent element
in ten overstaan van de joodse traditie van de kabood van God. In Joh
12,28 wordt daarbij nog “de stem van de Vader uit de hemel” vernomen:
“Jezus héb Ik al verheerlijkt en ook nu zal Ik hem verheerlijken.” Met
andere woorden: bezie heel het leven van Jezus waarin de ‘kabood’ van
God zichtbaar wordt.
Het begon al met de bruiloft van Kana, toen zijn uur nog niet gekomen was, maar niettemin Gods heerlijkheid zichtbaar werd in het verkleuren van water tot wijn. Dat is het Johanneïsche verhaal dat de drie
andere evangelisten niet kennen, maar dat de Johanneïsche vertolking is
van hun verhaal van de gedaanteverandering van Jezus in wit glanzende
kleren, gezuiverd van alle martelaarsbloed. Ook de dood van Jezus als
martelaar behoort tot die continue verheerlijking van Jezus door de Vader. Voor Johannes is die dood een pascha: een overgang, een sprong
naar voren, van dood naar heerlijk leven. Het kruis is geen marteltuig
meer, zoals bij de andere evangelisten, maar een troonsbestijging. Voor
Johannes is heel het leven van Jezus een doorlopende verheerlijking van
Godswege en de dood zal daar niets aan afdoen, integendeel. Maar de
soms schrijnende werkelijkheid van de Verborgen God, de Onzienlijke
en Onuitsprekelijke, blijft bestaan. Zoals het knuffelbeertje voor een kind
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bij afwezigheid van moeder, moeders aanwezigheid present houdt, zo
laat Jezus, als zichtbare manifestatie van de onzichtbare God, ons op
symbolische wijze Gods werkelijke aanwezigheid ervaren.
Deze bemiddelde aanwezigheid begint al in ons dagelijkse leven
en wordt bij uitnemendheid opgeroepen in de sacramentele liturgie,
vooral in de eucharistie, waarbij Jezus als Gods zichtbare manifestatie
zijn kabood laat uitstralen tot in het aardse brood en de wijn. De bemiddelende heerlijkheid is de verzekering dat de verborgen God ons inderdaad rakelings nabij is.
Een van de latere leerlingen uit de Johanneïsche traditie heeft dit
op een duidelijke en lyrische manier samengevat in een hymne waarmee
dit evangelie begint, : “Gods woord is vlees geworden … en we hebben
zijn heerlijkheid gezien, … vervuld als hij was van genade en waarheid”
(Joh 1,14). Jezus is de menselijke kabood van God, als bloedgetuige van
gerechtigheid en liefde, tot in de dood toe. Maar Gods goddelijke majesteit, Zijn Wezen of binnengoddelijke grootheid, blijft op aarde voor ons
volkomen verborgen. Vormen van wereldlijke kabood van God en van
kabood in liturgische vieringen, vooral de eucharistie, bemiddelen Gods
werkelijke aanwezigheid onder ons.
Af- en aanwezigheid van het rijk Gods
Contrastervaringen van onze christelijke humaniteit en humane christelijkheid met de inhumane situaties, ontwikkelingen en gebeurtenissen in
onze wereld zijn er in overvloed: het schandaal van de armen die steeds
armer worden en de rijken die rijker worden; de vreemdelingenhaat, het
fanatiek nationalisme, het ideologisch extreem linkse en extreem rechtse
fanatisme, het probleem van oorlog en vrede, de geschonden kinderen en
de ongelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, de mondialisering
waarvan de mensen zonder stem de dupe worden.We kunnen bij al deze
problemen en actieve reacties daarop de tekenen van de tijd bespeuren:
plekken van afwezigheid van het rijk Gods én plekken van aanwezigheid
van het rijk Gods door het actief optreden van vele vrijwilligers op de
meest kwetsbare plekken waar mensen leven. Gedwongen door die feiten
worden wij genoopt te gewagen van een lijdensgeschiedenis van het
grootste deel van de mensheid. Dit is het hete hangijzer van onze onvermijdelijk mondialiserende samenleving, waarbij het lijden van veel alleen
gelaten mensen ook in onze welvaarts- en verzorgingsstaten nog vaak
wordt verhuld of doodgezwegen.
De christelijke gemeente van God werd op het tweede Vaticaans
concilie in de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium ‘sacramentum
mundi’ genoemd: een godsdienstige gemeenschap die als religieuze ver-
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wijzing naar God in dienst staat van mensen die leven in een bedreigde
en kwetsbare wereld. 9 Krachtens haar eigen aard moet de kerk zich bezighouden met deze wereld. De kerkelijke dienstbaarheid aan een laatmoderne wereld met zijn wereldlijk-autonome sectoren, normen en
waarden, noem ik het brandpunt van theologische zorg. De aard van de
geloofsgemeenschap vraagt immers, omwille van de lijdende mensen,
om een menselijk – zowel mannelijk als vrouwelijk – geloofwaardige
gestalte van de kerk en om een mensvriendelijkere en aan het hedendaagse denken kritisch aangepaste vertolking van haar evangelische boodschap. Ethische coherentie en geloofwaardigheid zijn daarom de
belangrijkste vooronderstellingen van de kerkelijke dienst aan de wereld
en tegelijk de consequentie van haar godsdienstige boodschap van het
rijk Gods onder de mensen.
Christelijke identiteit: een uitdagende en bevrijdende opdracht
Een diep ingrijpende ervaring stond aan de oorsprong van het christendom.
Enkele mensen in Palestina, joden, kwamen in contact met een
geloofsgenoot, Jezus van Nazareth. Ze raakten door zijn bevrijdende
ontmoeting met mensen en zijn omgang met JHWH gefascineerd en
betrokken. Ze volgden hem, en getuigden er later van dat ze zonder hem
zouden zijn gebleven die ze waren. Hun gelovige eigenheid, hun identiteit,
werd door Jezus' optreden dermate uitgedaagd – en dat niet zonder
conflicten juist op plaatsen waar men tekortschoot in onderlinge zorg,
menselijke fierheid en gelovig erbarmen – dat er sprake was van crisis, van
strijd tegen kwade machten. De crisis die Jezus' volgelingen hadden
doorstaan, veroorzaakte een breuk met hun levenspatroon en hun identiteit
veranderde daardoor. Mensen van de Weg werden zij na Jezus' dood
genoemd, daar zij de gelovige zekerheid hadden gevonden dat Jezus'
levensweg op een unieke manier Gods omzien naar mensen weerspiegelde.
Het christelijke identiteitsproces is dus in werking gezet door Jezus'
levensweg. Hij laat in zijn eigen menselijk leven zien wie God is, nabij in
de geschiedenis en nabij in onze persoonlijke kwetsbaarheid, op zoek naar
ons. Wij worden telkens opnieuw uitgedaagd om onze tot dusver
verworven christelijke identiteit in de waagschaal te stellen en keuzes te
maken. Durven we het aan nieuwe vragen in de wereld, nieuwe ontmoetingen, nieuwe inzichten te beproeven, of kloneren we de status quo – voor
zover die bestaat – voor wat als christelijke identiteit moet doorgaan? Via
breuken, herbronning en vernieuwing kan Jezus’ bevrijdende boodschap
levensvatbaar gehouden worden en ontstaat er continuïteit door de
verschuivende identiteitscrisissen heen. Identiteit, ook de christelijke
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identiteit wordt waar gemaakt in de wederwaardigheden van het leven en
is nooit perfect of afgerond.
Christelijke identiteit is dus een proces van inspanning om binnen
de ruimte van medemensen, van de geschiedenis en de aarde, en tevens in
confrontatie met kwade machten, het visioen van Jezus – een ontluiken
van het Rijk Gods onder de mensen – tot concrete werkelijkheid te maken:
christelijke humaniteit en humane christelijkheid tezamen.
Dominicaan-zijn is een bepaalde inkleuring van de christelijke
identiteit en als zodanig steeds volop in beweging. Ook de dominicaanse
geschiedenis kent breuken en vernieuwing van haar identiteit. Deze
dynamiek is zelfs kenmerkend voor de brede dominicaanse
familiebeweging die zich inzet voor meer vrede, gerechtigheid en
solidariteit onder de mensen en voor behoud en integriteit van de
schepping. Zelf dominicaan en theoloog, probeer ik – dankzij vele, ook
andersdenkende dominicanen en dominicanessen in heden en verleden –
het luisterend, kritisch en aandachtig openstaan te belichamen voor de
vragen die mensen bezighouden. Daarbij tracht ik hun levensruimte en wat
geluk in menselijke en christelijke zin voor ogen te houden, ondanks de
paradox van het leven.
Dominicaans
Ik denk dat contrastervaringen als die van Jezus ook aan de oorsprong
staan van de beweging die Dominicus (1170-1221) in het leven riep.
Mensen in de dominicaanse beweging begrepen dat het door Jezus verkondigde rijk van God, verstaan als gerechtigheid en liefde, als solidaire
en vredige samenleving, onder mensen die speuren naar de tekenen des
tijds spanningen oproept. Enerzijds hebben dominicaanse mensen oog
voor lege plekken, pijnlijke plekken van afwezigheid van het rijk Gods in
het persoonlijk en maatschappelijk samenleven, en anderzijds voor verheugende plekken waar fragmenten van aanwezigheid van het rijk Gods
te signaleren zijn.
In het decreet van het tweede Vaticaans concilie over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis, wordt terecht op
het feit gewezen dat voor alle religieuze gemeenschappen geldt, dat zij
vanuit concrete uitdagingen van hun eigentijdse situatie slechts een bepaalde inkleuring zijn van de exemplarische levensweg van Jezus van
Nazareth. Ook de dominicaanse spiritualiteit blijft genormeerd door de
levensweg van de verrezen Jezus, een weg die voor alle christenen geldt.
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Ik denk dat de uitdagingen van onze tijd voor ons dominicanen,
met ons motto contemplari et contemplata aliis tradere 10 de richting aangeven van onze opdracht. Enerzijds gaat het om contemplari, dit wil zeggen om onze persoonlijke en gemeenschappelijke, gelovige of mystieke
ervaring van de aanwezigheid van God. Anderzijds is onze opdracht het
contemplata aliis tradere: de verkondiging van de kabood en van het rijk
Gods als menselijk heil. De spanning tussen het contemplari en het aliis
tradere confronteert onze Godsrelatie met al onze ontmoetingen in de
wereld en wat daar gaande is, zowel positief als negatief. Zo krijgt onze
verkondiging van het rijk Gods een eigentijds gelovige inkleuring. Met
de apostel Paulus mag dan heel de dominicaanse familie: dominicanessen, dominicanen, en de nieuwe dominicaanse lekenbeweging – want dit
is de historische, chronologische volgorde van de stichting door Dominicus – niet eenstemmig maar veelstemmig zeggen: “Ik kan niet anders.
Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig” (1 Kor 9,16b).
De lekendominicanes Catharina van Siena (1347-1380) beweert
in een van haar geschriften dat de orde van de dominicanen zal blijven
bestaan tot het einde der tijden. Dat was niet alleen haar ‘wishful thinking’, maar ze had die opinie bedacht vanuit een combinatie van enkele
bijbelse teksten. Enerzijds waren die gebaseerd op de laatste zin uit het
door Dominicus zo geliefde Matteüsevangelie: “Weet wel, Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld” (Mt 28,20b). Anderzijds heeft ze dit gezegde verbonden met allerlei teksten over oud- en
nieuwtestamentische uitspraken over predikers en met middeleeuwse
teksten waarin het college van de bisschoppen de Ordo Praedicatorum
werd genoemd. Want de prediking was toen de eerste opdracht van de
bisschoppen, hoewel er van prediking weinig terechtkwam. Dominicus
zelf noemde zijn pastoraal project gewoon: de praedicatio, prediking.
De geschriften van de kerklerares Catharina van Siena zijn meer
dan waarschijnlijk grotendeels een weerspiegeling van wat haar geestelijke leider, Raymundus van Capua, doceerde. Maar wat Catharina ook
geschreven mag hebben, de specifieke gestalten van de spiritualiteit van
ordes en congregaties zijn moeilijk weg te denken uit de christelijke
kerkgemeenschap. Wellicht zal de concrete structuur ervan grondig veranderen. We leven niet meer in een laat-antieke of in een feodale tijd en
nog minder in een sfeer van het monarchistische Ancien Régime, maar in
een democratische rechtsstaat. De kerk heeft zich in het verleden grotendeels gestructureerd naar het heersende model van de burgerlijke samenleving. Waarom zou ze vandaag dan niet rekening houden met de
democratische structuren van onze westerse samenleving en met de eigen
sociale structuren, zoals die in Afrika of in Azië, waaraan onze westerse

31
structuren vaak vreemd zijn en niet werken? Dit is een kwestie van multicultureel vorm geven aan het religieuze en godsdienstige leven.
Tijden veranderen. Daarmee komen nieuwe uitdagingen op ons
af. Dominicus stichtte zeer bewust een priesterlijke orde, omdat toen de
tekenen erop wezen dat het aan de clerus en zijn gedrag te wijten was dat
de kerk destijds niet haar beste evangelische gestalte liet zien. Franciscus
daarentegen koos radicaal voor een lekenorde als reactie op de rijkelijk
uitgedoste clerici die het arme volk verwaarloosden. Hij koos voor de
armoede van de onderste lagen van de lekenbevolking. Die twee kloosterorden hebben allebei, in dezelfde periode, de zwakste plekken van de
kerk haarscherp aangevoeld. Beide maakten ze een fundamentele keuze;
het lijkt er bijna op alsof ze dat met elkaar hadden afgesproken.
Wij staan nu voor andere keuzes.
Niet elke dominicaan of dominicanes hoeft priester te worden.
Wij zullen binnen de orde flexibeler moeten worden. We zullen moeten
openstaan voor verschillende vormen van tijdelijke participatie aan de
dominicaanse beweging. Een wederzijds contract of voorlopig convenant
tussen een collegiale leiding van de dominicaanse familie én potentiële
kandidaten die op zoek zijn naar levenszin. Dit vraagt om een aangepaste
structuur en dus om ruimte, niet voor toeristen, maar voor ernstige zoekers naar spiritualiteit en wellicht naar … God. Het heil en welzijn van
mensen door de dominicaanse prediking in woord en inzet blijft de kern
van het contemplata aliis tradere. Die prediking moet humaan én gedegen christelijk verantwoord zijn. Het gaat om christelijke humaniteit en
om humane christelijkheid: dát geeft de charme weer van het dominicaanse leven en daarin ligt ook zijn aantrekkingskracht. Het dominicaanse verhaal kan echter ertoe leiden dat we denken de waarheid in pacht te
hebben en de neiging versterken om oppermachtig alle situaties in de
hand te houden. Zo’n levenshouding sluit altijd de mogelijkheid in van
fanatisme, gefixeerd dogmatisme en onverdraagzaamheid.
Er zijn sinds enkele decennia ‘artsen zonder grenzen’, er zijn ‘maatschappelijke werkers zonder grenzen’, er zijn allerlei ‘vrijwilligers zonder grenzen’. In die categorie zou ik het ook aandurven onze
‘dominicaanse familie zonder grenzen’ te plaatsen. De vorige magister
van de orde, Timothy Radcliffe, heeft in een vergadering van de oversten
van de dominicaanse provincies in Europa ons allen terecht de vraag
voorgelegd: “Hoe moeten we leven om te kunnen spreken met gezag,
zoals predikers past?” 11 Dat is dus de vraag hoe de hele dominicaanse
familie het rijk Gods als heil van mensen moet verkondigen in onze eigentijdse situatie. Gissend en missend, gaat het bij deze religieuze worsteling erom ons bewust te blijven van onze dominicaanse
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levensopdracht, die père Lacordaire (1802-1861) schitterend heeft verwoord: “Notre présence à Dieu et notre présence au monde”, aanwezig
zijn bij God en aanwezig zijn in de wereld. In het vaste besef dat de levende God een God van mensen is, een Deus humanissimus, blijf ik gelovig optimistisch!
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André Lascaris

Leeg is de aarde van Gods heerlijkheid
De aanwezigheid van God in een wereld vol concurrentie

Volgens Edward Schillebeeckx is de eucharistie een van de belangrijkste
tekenen van de ‘heerlijkheid Gods’, de manifestatie van de aanwezigheid
van de niet direct te ervaren God in deze wereld. Maar in West-Europa
wordt de eucharistie elk jaar minder vaak gevierd. Ik denk terug aan de
film Avondmaalgasten van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman wiens
films in de jaren zestig en zeventig van de afgelopen eeuw grote bekendheid genoten. Deze film eindigt met een dominee die, staande voor de
kleine avondmaalstafel, zich keert naar de gelovige gemeenschap en de
bekende woorden uit de eucharistische liturgie uitspreekt: ‘Heilig, heilig,
heilig, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.’ De tekst is ontleend
aan Jesaja 6,1-4: “Heilig, heilig, heilig is JHWH van de machten; de volheid van heel de aarde is zijn heerlijkheid.” 1 De gelovige gemeenschap
bestaat uit één vrouw, huilend over de onwil van de dominee nog langer
haar minnaar te zijn. Toen de echtgenote van de dominee nog leefde,
kwamen de mensen graag naar de kerk, want zij kon prachtig zingen.
Toen het zingen wegviel, werd het kerkje leger en leger.
West-Europa lijkt in toenemende mate leeg te zijn van Gods heerlijkheid.
In de jaren zestig begon de leegloop van de kerken in Nederland. Avondmaalgasten was toen heel herkenbaar. Men voorspelde dat de leegloop
zou doorzetten. Dit is gebeurd. Of ook de praktijk van het ‘rijk van God’,
die bij het delen van brood en beker aansluit, minder is geworden, is niet
te meten. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw ziet het ernaar uit
dat althans in Nederland eerst de katholieke kerk en vervolgens ook de
kerken van de Reformatie geheel of bijna geheel zullen verdwijnen. Actief gelovige leden van de traditionele kerken voelen zich machteloos om
een nieuwe generatie te bereiken. Het kerkpubliek vergrijst. Het zijn
steeds dezelfde mensen die al jaren kerkelijk vrijwilligerswerk doen. Zij
kunnen geen opvolgers vinden. Ondanks grote inspanningen loopt na
elke zomervakantie het aantal kerkgangers terug. Het overgrote deel van
de jeugd heeft geen binding met een kerkgenootschap. Zij zijn de kinderen van een generatie die de christelijke geloofstraditie achter zich heeft
gelaten. Hun kennis van het christelijke erfgoed is miniem. Ook voor
sommige theologen is God een gepasseerd station. 2
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Bepaalde christelijke groepen zullen overleven, althans voorlopig.
Het zijn overwegend groeperingen die zich sterk afzetten tegen de
huidige wereld met haar onzekerheden. Zij hullen zich in een harnas van
compromisloze orthodoxe zekerheden, maar geven tegelijk veel vrijheid
in de vormgeving van deze orthodoxie. In de meeste kerken zijn de
weinige nieuw aantredende voorgangers eveneens geneigd hun zekerheid
te zoeken in oude dogmatische formules. De leiding van de katholieke
kerk is voorstander van een soortgelijk dogmatisch harnas, maar wil
vrijheid van expressie niet toestaan. De officiële liturgische teksten en
handelingen zijn ‘heilig’ in de zin van ‘sacraal’, en dus taboe,
onaantastbaar. Taal en vormgeving moeten volgens het boekje zijn, zelfs
als dit een onbegrijpelijk resultaat oplevert. De instructie van het
Vaticaan Redemptionis Sacramentum uit 2004 bevestigt en vernieuwt de
strakke regels van de liturgie. Langs verschillende wegen poogt de
leiding ook in Nederland nieuwe wijzen van vieren terug te draaien. Zo
weert zij systematisch de liederen van Huub Oosterhuis uit de liedboeken
en liturgische aanwijzingen.
De belichaming van de aanwezigheid van God in deze wereld
gebeurt volgens Schillebeeckx bij uitstek daar waar mensen gemeenschap vormen, eucharistie vieren en in het bestaan van alledag, privé en
publiek, gestalte geven aan wat zij vieren, het delen van leven. Gemeenschap en gezamenlijk vieren verkeren echter in een crisis en daarmee
staat de christelijke traditie op het spel. Is de aarde nog wel vol van de
‘heerlijkheid van God’ (Kabood JHWH), van de aanwezigheid of ‘immanentie’ van de verborgen God? Er zijn vele manieren om deze crisis te
beschrijven, te analyseren en te evalueren. In dit artikel gebruik ik een
bijbeltekst als een lens om naar deze crisis te kijken. Aan de hand daarvan geef ik een interpretatie van drie belevingen van immanentie en
transcendentie, die in de huidige tijd aanwezig zijn. De twee begrippen
transcendentie en immanentie verhouden zich tot elkaar, maar niet zo
eenvoudig als twee communicerende vaten. Veranderingen in de cultuur
leiden niet automatisch tot andere opvattingen met betrekking tot transcendentie. Menselijke ervaringen brengen niet zonder meer christelijke
ervaringen van het transcendente teweeg. Daarvoor is een bepaalde interpretatie van die ervaringen nodig, die het karakter heeft van een profetische interventie. 3

Drie belevingen van immanentie en transcendentie
Maar in de vroegte was Jezus alweer in de tempel en heel het volk
stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu

35
kwamen de schriftgeleerden en de Farizeeën aanzetten met een
vrouw die betrapt was op echtbreuk. Zij brachten haar voor Hem
en zeiden: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen
te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?’ Met deze vraag wilden
ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen
Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger
op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan
maar als eerste een steen op haar werpen.’ En weer bukte hij zich
om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden
weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op en
vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee, Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus
zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan
niet meer.
Dit verhaal over de overspelige vrouw in Johannes 8,2-11 verwijst mijns
inziens naar drie belevingen van immanentie en transcendentie. De eerste
beleving van immanentie en transcendentie is die van de groep van
schriftgeleerden en Farizeeën, de tweede is die van diegenen die zich
hebben losgemaakt van zulke groepen en de derde is die van het korte
gesprek tussen Jezus en de vrouw.
In het verhaal vormen de schriftgeleerden en Farizeeën samen een
kring, een gemeenschap gericht tegen de vrouw en Jezus. Een
soortgelijke situatie beschrijft Nelleke Noordervliet aan het begin van haar
roman De naam van de vader. Een meisje van een jaar of zeven merkt dat
anderen haar steeds uitschelden voor ‘moffenkind’:
Ze droomde in die tijd vaak dat ze vastgebonden lag in een ondiepe
kuil… Vanachter de horizon kwam een geluid, een zoemen een steeds
harder en dreigend zoemen, totdat er gestalten zichtbaar werden aan
de rand van haar blikveld. De mensen zonder gezichten trokken op
totdat zij een haag vormden rondom haar kuil. Van angst werd ze
wakker… Toen begon ze boete te doen. Ze nam de schuld op zich.
Haar lichaam was het levende bewijs van moeders verraad. 4
Zowel de droom als het verhaal van Johannes 8 zijn uitdrijvingsverhalen.
Dankzij het aanwijzen en uitdrijven van een zondebok vormen mensen een
kring, een gemeenschap, die elk individueel lid van de kring transcendeert.
Dit kan een diep menselijke ervaring zijn. Zoveel mogelijk zuigt deze
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gemeenschap het individu naar binnen, zodat er een volstrekte unanimiteit
en eenheid in woord en daad ontstaat tegen degene die als zondebok
aangewezen is. Deze zuiverheid vraagt om voortdurend nieuwe
zuiveringen ten koste van leden van de gemeenschap. Het individu telt
slechts in zoverre het een bijdrage levert aan de gemeenschap. Het
transcendente is hier datgene wat meerdere individuen overkoepelt en
aan hen een gevoel van onderling toebehoren, van eenheid en
doelgerichtheid geeft. De individuen danken hun persoonlijke identiteit
aan het horen bij een groep die hun daarin een eigen plaats aanwijst. Niet
hun eigen gezicht, maar de plek in de kring bepaalt hun rol en daarmee
hun identiteit. Religie kan men hier interpreteren als een communicatief
gebeuren, waarin individuen zich verhouden tot het geheel, tot al wat
bestaat. 5 De kring wordt gevormd door een gezamenlijke gerichtheid op
de zondebok – in deze tekst uit het evangelie de vrouw maar uiteindelijk
Jezus –, en van hieruit wordt doorverwezen naar een hogere
werkelijkheid. De aanklagers beroepen zich op de wet van Mozes, een
tweede transcendent moment: allen, ook Jezus, worden geacht die wet te
erkennen. De wet komt van God, een alles omvattende transcendentie.
Wie in de kring staat, zegt metterdaad deze God te willen gehoorzamen.
Het stenigen van de vrouw wordt gerechtvaardigd doordat God dit wil en
beveelt. Deze kring is in de ogen van hen die er deel van uitmaken, de
stem van God. Zij weten wie God is.
Deze verbeelding van transcendentie - die gebaseerd is op het zich
afzetten van een ‘wij’ tegen een ‘hij’, ‘zij’ of ‘ze’ - benadrukt het anders
zijn van het goddelijke. Waar men meent zijn heerlijkheid te bespeuren,
wordt daarvoor een aparte plaats ingeruimd, de ruimte van het sacrale,
het onaantastbare, het onbespreekbare. Mensen schieten tegenover deze
God altijd tekort, wijzen zichzelf schuld toe en gaan boete doen. Deze
God heeft gewelddadige trekken. De Franse denker Marcel Gauchet
verbindt de goddelijk transcendentie met macht, waarvan de mensen
afhankelijk zijn. 6 De Franse letterkundige René Girard bevestigt op
grond van de centrale plaats van het (gewelddadige) offer in alle
traditionele religies dat het ‘heilige’, het ‘sacrale’, gewelddadig is. 7 De
Franse filosoof Jacques Derrida heeft nooit gehouden van het woord
gemeenschap omdat het de connotaties heeft van een versmelten met
elkaar. 8 Ook verzet hij zich tegen de voorstelling van God als een op
zichzelf bestaand hoogste wezen dat garant zou staan voor zin en
betekenis. ‘God’ is voor hem een andere naam voor ‘verschil’ en verwijst
naar elementen die met elkaar in wisselwerking staan. 9 Alles wat daarin
verschijnt is nooit helemaal zichzelf, maar is onderworpen aan wat hij het
geweld van de contextualiteit noemt. Dit is een van de redenen waarom
Derrida ‘God’ associeert met geweld en oorlog. In mijn ogen is er een
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‘wolk van getuigen’ (Hebr 12,1) die de opvatting van transcendentie die
leeft bij groepen die zondebokken aanwijzen, ontmaskeren als geweld.

Eenheid
Het benadrukken van eenheid in de christelijke traditie – vooral in haar
katholieke vorm –, van de voorrang van gemeenschap op het individu, en
van het bestaande op het toekomstige, is één manier om aan christelijk
identiteit vorm te geven. Deze werd dominant bij de kolonisering van het
joodse christendom door de Griekse cultuur, de hellenisering van het
christendom. Voor een goed deel betekent zij een overname van fundamentele ideeën van het neoplatonisme. Het ‘Ene’ is in deze filosofie het
onveranderlijke en de hoogste vorm van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid daalt trapsgewijze af, waarbij elk niveau voortkomt uit het voorafgaande niveau en de bron is van het volgende niveau, terwijl het
werkelijkheidsgehalte en de onveranderlijkheid steeds afnemen. Men kan
deze filosofie met haar ‘emanatie’ of ‘uitstroming’ interpreteren als een
voortdurend proces van uitdrijving. Men drijft zoveel mogelijk chaos,
kwaad, veranderlijkheid en veelheid uit en die uitdrijving heeft als resultaat dat het uitgedrevene een lagere trap vormt. Deze probeert weer op
zijn beurt, met het Ene als model, zoveel mogelijk veelheid en chaos uit
de te drijven totdat men tenslotte het niveau van de materie, veelheid en
duisternis bereikt. De emanatie is zo gezien een gewelddadig proces. De
materie is de onderste trede, de wereld van de veranderlijke veelheid,
waar het licht van de geest niet meer doordringt en chaos heerst. Alles
begint met het Ene en van daaruit stroomt het Ene naar beneden in veelheid en verbrokkeling waar de werkelijkheid minder kwaliteit heeft,
minder ‘zijn’ heeft, minder echt is. Mensen behoren zowel bij de materie
als bij de geestelijke wereld. Zij bewegen zich tussen orde en chaos, kunnen kiezen tussen goed en kwaad, tussen streven aar eenheid of verloren
gaan in de veelheid. De opdracht van de mens is om de reis van het verval vanuit de oorspronkelijke eenheid nogmaals te maken, maar dan in
omgekeerde richting: van de veelheid naar de eenheid en van materie
naar geest.
De transformatie van de christelijke identiteit onder invloed van
het Griekse denken, de hellenisering, betekende tegelijk het begin van de
de-hellenisering. De christelijke tradities hebben de idee van de trapsgewijze emanatie of uitstroming vervangen door het begrip schepping. De
werkelijkheid komt tot stand door een initiatief dat niet zelf tot deze werkelijkheid behoort. De materie is op zich goed. Slechts de begeerte uit te
drijven moeten de mensen uitdrijven. Desalniettemin zijn de christelijke
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tradities er niet of nauwelijks in geslaagd het gevoel weg te nemen dat
het materiële, veranderlijke en veelvoudige minderwaardig is. Eenheid,
onveranderlijkheid en een ‘geestelijk’ leven, dat zich afwendt van het
materiële, werden christelijke idealen. De christelijke tradities zijn overwegend blijven denken in trappen, hiërarchisch en daarmee repressief.
Onveranderlijkheid en eenheid in de belijdenis van het geloof en in de
kerkorde werden nastrevenswaardige idealen. De kerk zou als de lijfrok
van Jezus moeten zijn “die zonder naad was, aan één stuk geweven van
bovenaf” (Joh 19,23), geen bonte lappendeken. 10 Men bleef denken in
vastigheden, in substanties, in ‘zijnden’ die zich dwingend aan de mens
opleggen. Het neoplatoonse christelijke paradigma is een vorm van gemeenschapsdenken dat besmet is met het virus van de uitdrijving.

Uittocht uit de eenheid
In Johannes 8 valt de gemeenschap uiteen wanneer Jezus intervenieert en
haar onuitgesproken vooronderstelling weerspreekt dat zij diepgaand
verschilt van de vrouw. De tekst zegt het op een niet mis te verstane manier. “Ze trokken weg, de een na de ander”, of nog iets beeldender in een
oudere vertaling: “Zij dropen een voor een af.” Jezus onderbreekt en de
gemeenschap ontbindt zich in individuen, die zich bewust zijn geworden
van hun eigen verantwoordelijkheid en een gezicht krijgen. Zonder de
veiligheid en de repressie van de kring kan een andere beleving van
transcendentie en immanentie ontstaan.
De voorstanders van de Reformatie zetten de aanval in op het
eenheidsdenken dat ik hierboven kort heb aangeduid. De Verlichting
pleitte voor de mondigheid en autonomie van het individu. Individuen
veroverden hun eigenheid, een voor een. De ene gemeenschap, waartoe
traditioneel telkens mensen toetreden die zich aan haar aanpassen, ziet
zich in de twintigste en eenentwintigste eeuw in toenemende mate geconfronteerd met het gegeven dat mensen haar verlaten of niet meer toetreden en alleen, autonoom, verder gaan. Deze individualisering raakt zowel
de kerkelijke als de maatschappelijke gemeenschappen. Elke poging om
een gemeenschap te funderen op een metafysisch fundament werkt contraproductief. 11 De winst van de individualisering is groot en is mede een
vrucht van de joodse en christelijke tradities. Vele verhalen in de Schrift
benadrukken het verbreken van bloedbanden en andere vormen van toebehoren. Dat begint al met Abraham die geroepen wordt weg te trekken
uit land, stam en familie, en gaat verder met Mozes die opgevoed wordt
aan het hof van de farao, en met de profeten die zich tegen hun eigen
omgeving keren. Jezus staat in deze traditie. Mensen leren te leven zon-

39
der de repressie van een gemeenschap of groep waartoe zij door geboorte
of anderszins toebehoren, en zonder de druk van een overkoepelende
transcendentie die zich dwingend oplegt. Zij onttrekken zich aan elk ‘behoren tot’, aan de codes van de gemeenschap en aan het navolgen van de
andere leden van de groep. Zij durven ‘ik’ te zeggen tegenover de anderen zoals Paulus als geen ander doet. 12
Individualisering werkt bevrijdend. Maar de keerzijde van deze
nieuwe vrijheid is isolement, verantwoordelijkheid dragen voor het eigen
geluk, leegte, onzekerheid, eenzaamheid, leven zonder de warmte van
een groep. Individualisering kan leiden tot een verzwakking in deelname
aan de activiteiten die men zou kunnen rekenen tot de praktijk van ‘het
rijk van God’, want deze activiteiten hebben te maken met het zichverbonden-voelen met anderen. Waar de eigen autonomie centraal staat
en de betrokkenheid op anderen gering is, verdwijnt de transcendentie als
overkoepeling. Dit levert het gevoel op alleen te staan in een kille kosmische ruimte in plaats van in een wereld waarin men thuis is. De anderen
verschijnen als concurrenten in het gevecht om een plaats onder de zon.
De religiositeit die opkomt met de individualisering ontwikkelt
geen transcendentie in de zin van een ‘overkoepelend tegenover’, maar is
primair gericht op de ontwikkeling en groei van het eigen ik en vandaar
op de beweging zelf van het transcenderen, het overschrijden van eigen
grenzen. De spiritualiteit van velen is een zoeken naar het zich verbinden
met de kern van jezelf, naar het goddelijke in jezelf. Ze verschilt van de
joodse en christelijke tradities waaruit ze is voortgekomen, en van islamitische godsdienstige tradities door geen dienst te zijn aan God, de ‘overkoepelende geheel andere’, maar aan het individu. 13 Men ontwikkelt
bijvoorbeeld bij een viering van een geboorte of bij een begrafenis een
ritueel dat de voor deze gelegenheid samengekomen individuen aanspreekt. Dit ritueel wordt alleen hier en nu gebruikt en is geïnspireerd door
het individu dat geboren is of begraven wordt. Religie is echter meer dan
een optelsom van veelvormige individuele ervaringen en instantrituelen,
maar vraagt om gemeenschap. 14
Van verschillende kanten klinkt het geluid dat het christendom
zelf een uittocht is uit de religie, of althans uit de traditionele religies
waarin het offeren en het uitoefenen van macht centraal staan. 15 Het leeg
zijn van hemel en aarde ziet men als een vrucht van de christelijke tradities. Het christendom is in een nieuw proces van een transformatie. Vanuit onze door tijd en plaats beperkte blik lijkt deze verandering een zeer
ingrijpende. Het neoplatoonse paradigma van de eenheid wordt opgegeven. De Verlichting, de moderniteit, bleef zoeken naar eenheid en onveranderlijkheid in een afbrokkelende wereld. Zij vond die in de hardheid
van de natuurwetenschappelijke feiten. Maar deze geven minder zeker-
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heid dan men aan het begin van de moderniteit dacht. Terugkijkend op de
ontwikkeling van de moderniteit zien wij het gewelddadige karakter van
haar streven alles onder het ene hoedje van de rationaliteit te brengen.
In de postmoderniteit ziet men eenheid niet meer als een goed;
veelvormigheid is troef. De veronderstelling van de moderniteit is opgegeven dat alles in deze wereld onder controle gebracht kan worden. Het
leven is niet totaal maakbaar. Men komt voor onverwachte situaties te
staan, wordt geleefd en aangestuurd, meer dan dat men zelf actief leeft,
initiatieven neemt, de leiding heeft. De menselijke autonomie blijkt betrekkelijk te zijn. Wij danken ons spreken en denken immers aan het
grandioze talent van mensen om elkaar te imiteren en van elkaar taal,
denkbeelden, rituelen en zelfs verlangens en gevoelens over te nemen.
De concurrentie, die mogelijk is geworden omdat collectieve banden
verzwakt zijn of verdwenen, is zelf mimetisch, zodat mensen elkaar nog
meer gaan imiteren en op elkaar gaan lijken, al hebben ze de indruk dat
ze hoogst individueel en bijzonder zijn. Er ontstaat een nieuw collectivisme. Zonder gemeenschap komt ‘de een na de ander’, leef je ‘een voor
een’– denk aan het evangelieverhaal. Je leeft als mensen die collectief
naast elkaar op een perron op de trein wachten en menen niets met elkaar
te maken te hebben, totdat de trein komt en zij de anderen als rivalen gaan
zien en hen opzij duwen om als eerste de trein in te komen.

Barmhartigheid
De groep die zich gevormd had rond Jezus en de vrouw en zich zo één
voelde, valt uit elkaar in vele eenlingen. Het wegvallen van deze gemeenschapvorming biedt de mogelijkheid aan de individuen hun eigen
gezicht te ontdekken en te laten zien. Maar zij ervaren elkaar als rivalen,
lijden aan een gebrek aan gemeenschappelijkheid en voor hen betekent
transcendentie gericht te zijn op de groei van het eigen ik Het verhaal
gaat echter verder. Een derde vorm van het beleven van transcendentie en
immanentie kondigt zich aan. Twee mensen blijven immers nog bij elkaar staan en vormen een beginnende gemeenschap: de vrouw en Jezus.
De laatste neemt opnieuw het initiatief. Hij geeft de vrouw een nieuwe
mogelijkheid tot een leven in heelheid met anderen. De korte dialoog
kondigt het einde aan van gemeenschappen die gefundeerd zijn op vervolging en uitdrijving. De stenen blijven liggen. Jezus en de vrouw zijn
niet bijeen om samen op te trekken tegen haar voormalige aanklagers.
Jezus ontkent niet dat er een verschil is tussen haar en hem. Hij ziet de
vrouw in haar individualiteit — ook zij verlaat de kring. Hij verhult niet
dat zij een echtbreekster is maar hij is barmhartig zoals volgens hem God
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barmhartig is (Lc 6, 36). Zij krijgt een nieuwe toekomst. Barmhartigheid
maakt geschiedenis. Zij en Jezus blijven niet bij elkaar, ze gaan weer
uiteen. Zij worden geen vrienden maar blijven vreemden. Maar de ervaring van barmhartigheid kan tot gevolg hebben dat deze twee individuen
zich met hun eigen gezicht inlaten met anderen. Er ontstaat dan telkens
weer een nieuwe verbondenheid, vaak niet erg zichtbaar, schijnbaar
zwak, maar van een hoge kwaliteit.
De wortel van het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is
verwant met het woord voor moederschoot en verwijst naar de band tussen kinderen geboren uit dezelfde moeder. 16 Maar de barmhartigheid
sluit de vreemdeling in en overstijgt de familiaire kring. Barmhartig zijn
is een daadwerkelijke verwerping van de gedachte dat de gemeenschap
altijd voorrang heeft op het individu. Barmhartigheid houdt rekening met
individualiteit en behoedt haar. Ze is de ontkenning van het spreekwoord
‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Er is geen uitdrukkelijke verwijzing
naar het transcendente in de tekst van het evangelie. In zowel de joodse
en de christelijke als de islamitische traditie is barmhartigheid een wijze
van goddelijke aanwezigheid in de wereld. God is als barmhartigheid niet
onbenaderbaar, levend in een andere ruimte, maar is zoals een zachte
bries (1 Kon 19, 12) mensen rakelings nabij. Een transcendentie die tegelijk eenheid en verschillen behoedt, is geen innerlijke tegenspraak. De
erkenning van de onkenbaarheid van God ontmaskert gemanipuleer met
het woord ‘God’ als afgoderij. God is niet, God gebeurt, suggereert Derrida in zijn boek ‘God’, anonymus. 17 Om bij God uit te komen moeten
mensen hun taal en denken loslaten, daarmee de gemeenschap verlaten
waarin zij zijn geboren, en oog krijgen voor het verschijnsel ‘barmhartigheid’ ten opzichte van vreemden.
In het publieke leven van de westerse maatschappij is barmhartigheid een marginaal verschijnsel. De sociale wetgeving is ontstaan als
bescherming tegen ongewenste maatschappelijke gevolgen van de competitie tussen individuen. Sociale wetgeving is een aanvulling van buitenaf. Ze is ook geïnspireerd door het verlangen barmhartig te zijn, maar
de vormgeving van barmhartigheid in de huidige maatschappelijke verhoudingen stuit op problemen. Barmhartigheid kan ervaren worden als
vernederend voor degene die haar ontvangt. De vroegere praktijk van het
lenigen van de armoede betekende dikwijls een inbreuk op de privacy. In
Europa beschouwt men het mede daarom als een goede zaak dat mensen
in nood niet afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van een individu of
van een groep, maar zich kunnen wenden tot de overheid, die volgens
bepaalde, wettelijk vastgelegde regels anoniem aan de desbetreffende
persoon geld ter beschikking stelt.
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In de Verenigde Staten wantrouwt men de ‘verzorgingsstaat’;
men werkt via privé-verzekeringen en pensioenfondsen. Overigens is
slechts veertig procent van de Amerikanen medisch verzekerd. President
George W. Bush heeft de bemoeienis van de overheid in deze verder teruggedrongen en verwacht van de kerken dat zij met hun aanpak de nood
lenigen. In de ogen van velen zijn zij daartoe beter geëquipeerd dan de
logge bureaucratie van de overheid. Hulp op een eenvoudig niveau blijkt
al te vaak broodnodig te zijn; er staan soms lange rijen voor de soepkeukens. De benadering vanuit de kerken is persoonlijk, maar in hoeverre
wordt zij toch als vernederend ervaren? In de Europese verzorgingsstaat
is het voor de ontvangende partij van geen direct belang of zij hulp ontvangt vanuit een christelijk ideaal van barmhartigheid of vanuit het maatschappelijk verlangen chaos te voorkomen, of dat deze hulp voortkomt
uit een politiek van zelfbehoud van de overheid. Mensen in nood zijn
voor de overheid ‘cliënten’. Voor persoonlijke betrokkenheid is er niet of
nauwelijks plaats; barmhartigheid lijkt overbodig.
De verzorgingsstaat heeft echter een schaduwzijde. Volgens de
Amerikaanse cultuurfilosoof Richard Sennett ontbreekt het respect voor
de zwakken. 18 De staat kan de bureaucratie niet missen want geld wordt
niet zomaar gegeven. Het dient een specifiek doel en dat moet gecontroleerd worden. Ambtenaren vellen een oordeel over de capaciteiten en het
inkomen van mensen en stellen vast wat de cliënten nodig hebben. Zij
beslissen wat goed is voor de mens. De dakloze jongere bijvoorbeeld
wordt niet behandeld als een expert op het gebied van kamernood. De
cliënten krijgen daarom het gevoel niet gezien en niet gerespecteerd te
worden. Hoe rijker een maatschappij wordt, hoe meer het wantrouwen
toeneemt ten opzichte van hen die arm blijven: waarom blijven ze arm
terwijl de maatschappij als geheel en vele individuen daarin rijker worden? De ongelijkheid is echter fundamenteel in elke maatschappij. Mensen verschillen blijvend van elkaar in talent; dat verschil kan men niet
opheffen. In de kapitalistische samenleving is economisch succes beslissend, al geldt ook daar dat respect en zelfrespect uiteindelijk niet gekocht
kunnen worden.
De ongelijkheid in inkomen en macht wordt eerder groter dan
kleiner. Afgezien van het zogenaamde ‘Matteüseffect’ 19 – de sociale
voorzieningen leveren meer op voor diegenen voor wie ze niet dan voor
wie ze wel bedoeld zijn – legt de eis van een steeds grotere flexibiliteit
meer macht in handen van een kleiner aantal managers. Flexibiliteit
maakt breed overleg ongewenst en schept zo meer ongelijkheid. Ze roept
als vanzelf de vraag op of de hulpverlening niet korter van duur kan zijn
en minder van kwaliteit. Verschillende West-Europese landen streven
ernaar de duur van het recht op een werkeloosheidsuitkering te beperken,
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mensen langer te laten doorwerken en minder diensten te verlenen. De
centrale regeringen pogen de werkgelegenheid te bevorderen, want werk
geeft mensen meer respect, maar vaak hebben ze alleen laaggeschoolde
arbeid in de aanbieding. De flexibiliteit geeft zelf al minder kans op en
tijd voor het ontwikkelen van betrokkenheid op elkaar. De gaten die in
het zorgsysteem vallen, moeten door particulieren opgevangen worden,
onder meer in de vorm van de ‘mantelzorg’.
Het publieke terrein is grotendeels leeg van de heerlijkheid van
God. Deze leegte gaat gepaard met de pijn van velen niet gezien te worden, geen aanzien te genieten, te leven in een wereld waarin mensen ‘een
voor een’ bij elkaar staan en niet op elkaar betrokken zijn. Deze pijn
roept het besef op dat deze situatie er niet zou moeten zijn – Schillebeeckx gebruikt voor soortgelijke ervaringen het woord ‘contrastervaring’. Dit kan het verlangen wekken naar een nieuwe verbondenheid die
mensen transcendeert, een barmhartig karakter heeft en veelvormig is
omdat barmhartigheid in elke menselijke ontmoeting persoonlijk en
uniek is. De profetische interventie die besloten ligt in de levende christelijke traditie, verwijst naar een God met een menselijk gezicht. De vragen
daarbij zijn levensgroot. Hoe een nieuwe taal te vinden om te spreken en
te zwijgen over deze transcendentie die zich manifesteert in een barmhartigheid die zowel ontvanger als schenker te boven gaat? Hoe kan barmhartigheid meer dynamiek krijgen in onze samenleving? Hoe kunnen wij
op de vreemde ander op een wijze betrokken zijn die niet vernederend is,
maar gelijkheid bevordert in een wereld van ongelijkheden? Hoe kan er
een publieke ruimte ontstaan waarin mensen met weinig talent en mogelijkheden gezien en gerespecteerd worden? Er zijn geen pasklare antwoorden op deze vragen. Veranderingen zullen moeten komen door het
handelen van individuen, meestal vreemden voor elkaar, die barmhartig
zijn op een effectieve en zakelijke manier. Waar de wetten van de concurrentie heersen is de aarde leeg van Gods heerlijkheid en aanwezigheid. In de marges van de maatschappij gebeurt soms barmhartigheid. In
deze barmhartigheid is God ons rakelings nabij. Dit wordt zichtbaar
wanneer men haar viert in een eucharistische maaltijd, zonder sacrale
regels, en liefst rond een tafel in een huis waar mensen die vreemden
voor elkaar kunnen zijn, elkaar ontmoeten.
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Robert J. Schreiter

Verzoening als uitdaging en kans
Het heil van God in de wereld van vandaag

In deze bijdrage ter ere van Edward Schillebeeckx wil ik twee thema’s
aansnijden die voor hem en zijn theologie van groot belang zijn. Het
eerste is de thematiek van verlossing en heil, zoals hij die in het tweede
deel van zijn christologie, Gerechtigheid en liefde: Genade en
bevrijding 1 , onderzocht heeft. Welke betekenis God heeft voor mensen in
de moderne tijd was de centrale bekommernis van zijn leven en werk als
theoloog. Het bestaan van God heeft voor moderne mensen al heel wat
vragen opgeroepen, maar nog belangrijker is voor hen de interactie
tussen de goddelijke en de menselijke werkelijkheid zoals die belichaamd
werd door Jezus, de Christus.
Het tweede thema in Schillebeeckx’ leven en werk waarop ik wil
ingaan, is de dominicaanse traditie en de spiritualiteit die ermee
verbonden is, een onderwerp waarop hij telkens weer terugkwam, vooral
in zijn preken. Het dominicaanse charisma is altijd de bril geweest
waardoor hij zichzelf zag als christen en als theoloog. De eigenheid van
dit charisma vraagt om betrokkenheid in de wereld van onze tijd, om het
evangelie begrijpelijk en boeiend te kunnen verkondigen.
In deze bijdrage wil ik ingaan op een opvatting van Gods heil
voor de wereld die bij Schillebeeckx in de laatste vijftien jaar, na de afsluiting van zijn christologische werk, op de voorgrond treedt. De christelijke traditie is er altijd sterk op gebrand geweest het persoon-zijn van
Jezus – de verhouding van het menselijke en het goddelijke in hem –
nauwkeurig te omschrijven. Maar het verstaan van de betekenis van Gods
werking in Jezus Christus laat een ruimere interpretatie toe, die gebruik
maakt van metaforen en contextuele elementen uit verschillende momenten in de geschiedenis. De meest recente voorstelling waarnaar bijzondere aandacht is uitgegaan, is heil als de realisering van verzoening. Dit
begrip was beslist niet nieuw in het leven en de praktijk van de christenheid, maar is sinds de late jaren tachtig sterker in de belangstelling gekomen vanwege een reeks gebeurtenissen die de wereld grondig hebben
veranderd: de val van de Berlijnse muur, het uitbreken van burgeroorlogen in tal van landen, vanaf 1992 de hernieuwde strijd voor de rechten
van inheemse volken, en het einde van de apartheid in Zuid-Afrika. Ook
de groeiende aandacht voor kwesties van huiselijk geweld, vooral in landen van de eerste wereld, heeft de interesse voor het thema van de ver-
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zoening gevoed. 2 Omdat godsdienst een meer centrale plaats kreeg in de
politiek, werd op internationaal niveau de vredesboodschap die iedere
grote godsdienstige traditie voor zich opeist, voorwerp van kritisch onderzoek. Dus juist wat het christendom heeft te bieden aan vredesopbouw
en verzoening, heeft veel interesse gewekt.
Het onderzoek naar verzoening in de christelijke traditie, zowel in
individuele als in sociale situaties, heeft duidelijk gemaakt dat
verzoening geen kans maakt zonder een spiritualiteit die mensen in staat
stelt het zware werk van verzoening in vaak uitermate lastige sociale
conflicten vol te houden. Daarom wordt juist in onze tijd niet alleen het
christelijke begrip van verzoening intensief onderzocht, maar ook de
moeizame realisering ervan.
In dit artikel zal ik nagaan welk punt we bereikt hebben in de theologie
en spiritualiteit van verzoening, en wat de dominicaanse spirituele
traditie kan bijdragen tot dit proces. Ik doe dit in drie stappen. De eerste
biedt een overzicht van de voornaamste opvattingen van het christendom
over het proces van verzoening. Vervolgens zal ik nagaan welke vormen
van spiritualiteit en praktisch handelen mensen, die in deze tijd
verzoening proberen te realiseren, staande houden. In een derde stap geef
ik aan hoe de dominicaanse spiritualiteit daaraan kan bijdragen.
Vijf dimensies in de christelijke opvatting van verzoening
Het woord ‘verzoening’ komt als zodanig niet voor in de Hebreeuwse
bijbel. In de christelijke bijbel treft men het niet vaker dan veertien keer
aan. Niettemin is verzoening als idee op vele plaatsen in de bijbel te
vinden. Het ontroerende verhaal in Genesis van Esau en Jacob (Gen 2733) of van Jozef en zijn broers (Gen 37-47) en parabels uit het Nieuwe
Testament als die van de verloren zoon (Luc 15,11-31) hebben hun weg
gevonden tot in het hart van de christelijke verbeelding. In deze bijdrage
wil ik me echter vooral richten op de brieven van Paulus, waarin men de
meeste verwijzingen vindt naar Gods werk van verzoening in Christus. In
het bijzonder laat ik me inspireren door een passage uit de tweede brief
aan de Korintiërs:
Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping: het
oude is voorbij, het nieuwe is er al. En dit alles komt van God, die
ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de
verzoening heeft toevertrouwd. Ja, God heeft in Christus de
wereld met zich verzoend zonder de mensen hun overtredingen
aan te rekenen, en ons heeft Hij de boodschap van de verzoening
toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf
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u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam: laat u
met God verzoenen! (2 Kor 5,17-20)
In dit gedeelte vindt men niet alleen ‘verticale verzoening’, de relatie
tussen mens en God, maar ook ‘horizontale verzoening’, de relatie van
mens tot mens. Beide dimensies zijn nodig om te begrijpen wat
verzoening inhoudt in de huidige context. Voor een christen is de
verticale dimensie de grondslag van de horizontale dimensie.
De christelijke theologie van verzoening is vanuit de passage uit Paulus’
tweede brief aan de Korintiërs samen te vatten in vijf punten.
Allereerst, verzoening is op de eerste en voornaamste plaats het
werk van God. Christenen geloven dat het heil van God komt en niet
teruggaat op iets dat wij zelf tot stand kunnen brengen. Denkt men in dit
licht aan verzoening, dan wordt duidelijk dat het wangedrag en de schade
die mensen hebben veroorzaakt van zulke omvang zijn dat ze uiteindelijk
niet door menselijke inspanningen zijn te herstellen. Het bloedbad in
Ruanda, de massale verdrijving van mensen bij conflicten onder de
burgerbevolking en de verschrikkelijke gevolgen van ‘etnische
schoonmaak’, zijn situaties waarvoor geen enkele oplossing te bedenken
is. Alleen God kan het perspectief aanreiken waarin uiteindelijk alles
weer in orde komt. Christenen houden dus vast aan de overtuiging dat
God het is die door Jezus Christus verzoening brengt, en niet zijzelf. Wij
zijn niet meer dan werktuigen voor Gods activiteit, ‘gezanten van
Christus’ zoals Paulus zegt (2 Kor 5,20). Daarom zien christenen in
verzoening zowel een vorm van spiritualiteit als een strategie. Alleen
leven in gemeenschap met God leidt tot de erkenning dat God zich inzet
voor verzoening in onze wereld. Te veronderstellen dat verzoening iets is
dat we helemaal zelf kunnen realiseren, leidt alleen maar tot de
psychologische en fysieke uitputting die zo vaak voorkomt bij degenen
die zich inzetten voor verzoening, vooral na een conflict.
Op de tweede plaats, Gods verzoenende activiteit begint bij de
slachtoffers. Op het eerste gezicht lijkt dit in tegenspraak met de
gebruikelijke opvatting van verzoening, die ongeveer als volgt luidt:
degene die kwaad heeft bedreven heeft spijt van zijn wangedrag en
probeert vergeving te krijgen van het slachtoffer; dit slachtoffer biedt de
dader vergeving aan, wat leidt tot verzoening. Hoe loffelijk deze
opvatting van verzoening ook moge wezen, dit scenario stuit op een
probleem: maar al te vaak heeft de dader geen spijt. Soms houdt deze vol
dat er helemaal niets verkeerds is voorgevallen en het dus niet nodig is
om spijt te betuigen. In andere gevallen weigert de dader dit uit angst of
afkeer. In weer andere gevallen is de dader nergens te vinden of
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overleden, en kan dus geen spijt hebben of om vergeving vragen. Welk
perspectief blijft er voor slachtoffers over in zulke gevallen? Is hun
herstel afhankelijk van degene die hun kwaad berokkend heeft en van
diens vermogen om spijt te betuigen? Een christelijk antwoord zou ‘nee’
zijn, of ‘niet noodzakelijk’. Eerder moet men stellen: God begint het
proces van heelwording bij het slachtoffer. God doet dit door bij het
slachtoffer de menselijkheid te herstellen die de dader heeft weggerukt.
Dat God op deze wijze optreedt, is in overeenstemming met de
voorstelling van een God die bekommerd is om weduwen en wezen,
vreemdelingen en gevangenen. De heelwording die God in slachtoffers
op gang brengt, kan er zelfs toe leiden dat deze mensen de dader
vergeven nog voordat deze enige spijt heeft getoond. In zulke gevallen
schept het slachtoffer de ruimte die de dader de kans biedt spijt te
betuigen. Nu zijn niet alle slachtoffers – of misschien zelfs de meeste niet
– daartoe in staat; en men mag hen niet onder druk zetten met te hoge
verwachtingen. Maar we moeten ons er ook bewust van zijn waarom een
dergelijke vorm van vergeving mogelijk is, en soms ook werkelijk
voorkomt, zonder enige toenadering van de kant van de dader. Ik geloof
dat ons vermogen om dit te begrijpen ons tot in het hart van de
christelijke opvatting van verzoening voert.
Op de derde plaats, God maakt zowel het slachtoffer als de dader
tot een ‘nieuwe schepping’. Als slachtoffers genezen worden van een
opgelopen trauma of als daders vergeven worden voor het kwaad dat ze
hebben gedaan, betekent dit niet een terugkeer naar de situatie van vóór
het conflict of trauma. Dat zou de schade die is aangericht bagatelliseren.
Zowel bij genezing als bij vergeving belanden slachtoffers en daders in
een nieuwe situatie, op een plaats die ze niet hadden kunnen voorzien.
Het herstelproces komt als een verrassing. Verzoening omvat meer dan
dat de last van het verleden wordt weggenomen. Ze is de ‘nieuwe
schepping’ waarvan Paulus spreekt (2 Kor 5,17). Dit visioen van een
nieuwe schepping in het hart van een geheeld slachtoffer komt niet tot
stand door extrapolatie van de status quo ante, de situatie voordat het
kwaad zich voordeed, noch door zich de nieuwe schepping voor te stellen
als het symmetrische tegendeel van het overwonnen kwaad. We worden
overgebracht naar een nieuwe, onverwachte plaats.
Ten vierde, christenen plaatsen hun lijden binnen het verhaal van
Christus’ lijden en dood. Op zichzelf wordt een mens niet beter van
lijden maar is het iets dat het menszijn aantast. Tegen lijden moet je je
verzetten. Maar soms kun je er niet aan ontsnappen. In zulke gevallen is
het alternatief het lijden te situeren in een nieuwe sociale ruimte en
binnen een wijder net van relaties er een nieuwe bestemming aan te
geven. Dan kan lijden wel een loutering betekenen voor degene die het
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ondergaat, en zelfs een bevrijdende werking krijgen. Voor christenen
gebeurt dit door het lijden te situeren binnen het verhaal van Christus’
lijden. Dit vindt men verwoord in een andere uitspraak van Paulus, waar
hij zegt Christus te willen kennen en aan hem gelijkvormig te worden in
zijn dood, om zo ook de kracht te leren kennen van zijn opstanding (Fil
3,10). Het geloof in de kracht van de opstanding – een kracht die meer is
dan het tegendeel van dood, een kracht die stamt van de levende God –
kan lijden maken tot meer dan de aantasting van een individuele persoon.
Voor christenen die toewerken naar verzoening kan de situering van het
eigen lijden in een dergelijk kader ertoe bijdragen dat men een zin gaat
zien in anders zinloos en destructief lijden.
Ten vijfde ten slotte, er zal pas volledige verzoening zijn wanneer
God alles in allen zal zijn. De hymnen aan het begin van de brief aan de
Efesiërs en die aan de Kolossenzen brengen in herinnering dat elke vorm
van verzoening die nu ervaren wordt, onvolledig zal zijn (Ef 1,3-10; Kol
1,15-20). God is nog steeds doende alle dingen in Christus tot voltooiing
te brengen. Wie dit beseft en dit tegelijk verbindt met wat als eerste
gezegd werd, dat God zelf de verzoening tot stand brengt, zal vanzelf niet
teveel vertrouwen op eigen vermogen. Dit is volgens mij de kern van de
christelijke boodschap van verzoening zoals men die vindt bij degenen
die zich er voor inzetten. Andere religieuze tradities plaatsen andere
accenten. In het jodendom en de islam, bijvoorbeeld, ligt een grotere
nadruk op de spijtbetuiging van degenen die kwaad berokkenen en op
herstel van de orde in de samenleving, een opvatting die men trouwens
ook vindt bij christenen. Waar godsdienstige mensen samenwerken over
de grenzen van hun eigen geloof heen, moet men erop gericht zijn ieders
standpunt te respecteren.
Elementen van een spiritualiteit van verzoening: de wonden van
slachtoffers en helpers
Zoals we al zagen zien christenen in verzoening evenzeer een
spiritualiteit als een strategie. In deze paragraaf wil ik een korte schets
geven van een van de elementen in die spiritualiteit en van de vormen
van praktijk die erbij horen.
Ik refereer hier aan het verschijnsel dat mensen wonden hebben
opgelopen. Een wond is niet alleen een teken dat zich iets kwaads heeft
voorgedaan. Wat daarvan overblijft als trauma of litteken geeft aan dat in
het proces van verwonding en herstel de herinnering een rol speelt. Die
herinnering maakt dat de wond nooit helemaal geneest. Ze is teken van
een permanente verandering die zich voltrekt in het leven van een
individuele persoon of gemeenschap. Oude wonden kunnen de invloed
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ondergaan van veranderingen in het weer of van de omgeving, of van
soortgelijke wonden – denk aan oude botbreuken die gaan steken bij
weersveranderingen.
Twee soorten wonden spelen een rol in het verzoeningsproces.
Allereerst de wonden van het slachtoffer. Na verloop van tijd kunnen die
geleidelijk genezen en alleen een litteken achterlaten als herinnering aan
wat in het verleden is gebeurd. Of ze kunnen open blijven en telkens
weer tot ontsteking leiden. En zelfs wanneer de wonden geheeld lijken,
kan iets gemakkelijk de herinnering prikkelen en het trauma voor de
geest brengen alsof het gisteren gebeurd was.
Wonden roepen het verleden op in het heden, kunnen de
herinnering in een andere richting sturen en de traumatische
gebeurtenissen van het verleden precies naar het centrum van de
herinnering verplaatsen. Wonden die men niet verzorgt en maar laat
doorzweren, kunnen diepe schade veroorzaken. Maar al te vaak zien we
hoe mensen of hele gemeenschappen die verwondingen hebben
opgelopen, hun rol als slachtoffer omzetten in een houding die ze ertoe
brengt zelf anderen kwaad te doen. Zo ontstaat een kringloop waarin
dezelfde patronen van gewelddadigheid worden voortgezet.
Een tweede soort wonden vindt men bij mensen die zich inzetten
voor verzoening. De wonden die ze aantreffen bij slachtoffers kunnen
een weerslag hebben op henzelf. Dit is een soort verwonding die soms te
weinig aandacht krijgt. Het trauma van iemand die anderen wil genezen
heeft tegelijk positieve en negatieve aspecten. Positief is dat een genezer
die zelf ooit verwond geweest is in staat kan zijn tot een vorm van
meeleven met het slachtoffer dat buiten het vermogen van anderen ligt.
Soms zien we dit bij inmiddels genezen slachtoffers die zich geroepen
voelen anderen die soortgelijke trauma’s hebben opgelopen te begeleiden
op hun lange en moeilijke weg naar herstel.
Maar de verwonding van de genezer kan evengoed negatieve
gevolgen hebben. Als zulke mensen niet erkennen dat ook zij gewond
zijn, kunnen hun eigen wonden een obstakel worden als ze anderen
willen helpen om hun pijnlijke verleden te boven te komen. Wonden die
men voor zichzelf negeert of verdringt, kunnen bij helpers soms leiden
tot altruïstisch optreden, als een manier om voor die wonden te boeten.
Het kan leiden tot een behoefte om voor het slachtoffer onmisbaar te zijn,
of het slachtoffer wordt niet de kans gegeven te genezen, waardoor de
helper overbodig zou worden. In andere gevallen kunnen de opgelopen
wonden overgevoelige plekken worden die, als ze worden aangeraakt, het
genezingsproces afremmen door het weg te leiden van het slachtoffer en
terug te buigen naar de helper.
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Een ander gevaar van wonden die men niet erkent, is dat het
kwetsbare plekken worden waar de helper zelf opnieuw gewond kan
raken. Door te verkeren met slachtoffers die proberen genezing te vinden
worden helpers ook geconfronteerd met het kwaad dat henzelf
beschadigd heeft. Dat kwaad kan zich als het ware keren tegen de helper
zelf. Steeds met kwaad te maken hebben kan ook een bedreiging zijn
voor de menselijke integriteit van degene die genezing probeert te
bieden. Dit is een verschijnsel dat psychologen een ‘secundair trauma’
noemen, waarbij de genezer de traumatische symptomen van het
slachtoffer overneemt. Zelf heb ik in situaties verkeerd waarin mensen,
zelf ooit slachtoffer geweest, zo opgaan in het helpen van anderen dat ze
niet langer letten op hun eigen verwondingen en vervallen in precies het
gedrag dat ze bij anderen proberen te corrigeren. Om het misschien al te
simpel te zeggen: als je in het gevecht met het kwaad jezelf niet
beschermt, zal het kwaad je eigen wonden openrijten om je weg te halen
uit het genezingsproces.
Misschien klinkt dit allemaal eerder psychologisch dan spiritueel.
Maar wie bedenkt dat verzoening inhoudt in het reine te komen met het
eigen lijden door het een plaats te geven in Christus’ lijden en dood, ziet
het verband duidelijker. Een illustratie ervan vindt men in het verhaal van
Johannes over de verschijning van Jezus na zijn verrijzenis (Joh 20,1929). Wanneer Jezus zich in de afgesloten zaal aan zijn leerlingen toont,
draagt zijn verheerlijkte en getransformeerde lichaam nog steeds de
wonden van zijn foltering en dood. De verrijzeniservaring heeft die
wonden niet gewist. Het worden echter genezende wonden wanneer ze de
leerlingen helpen zien dat die figuur werkelijk Jezus is. En op
dramatische wijze betekenen ze genezing voor Thomas. Door hem uit te
nodigen zijn vinger te steken in Jezus’ gewonde handen en zijde, brengt
Jezus hem weer in verbinding met de andere apostelen, en met hemzelf.
Jezus’ wonden betekenen genezing voor anderen (Jes 53,4; 1 Petr 2,24).
Evenmin als de wonden in Christus’ getransformeerde lichaam
verdwijnen onze eigen verwondingen helemaal. Door onze eigen wonden
te verzorgen en ze te verbinden met die van Christus, bieden we ze aan
als een mogelijke bron van genezing voor de wonden van anderen.
Elementen van een spiritualiteit van verzoening: contemplatie
Het lijkt me goed nu in te gaan op een centrale praktijk in een
spiritualiteit van verzoening: die van het contemplatieve gebed. Deze
vorm van bidden lijkt misschien een vreemde praktijk voor mensen die
betrokken zijn bij het verzoeningswerk. Er zijn echter vier redenen
waarom het contemplatieve gebed volgens mij essentieel is. Allereerst is
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het een natuurlijke reactie op het eerste punt dat ik aanwees in een
christelijke opvatting van verzoening, namelijk dat verzoening allereerst
het werk van God is en mensen haar slechts helpen realiseren. Om er
getrouw en effectief toe bij te dragen dat Gods verzoening zich voltrekt,
moet men ervoor zorgen voortdurend met God in contact te staan.
Contemplatief gebed is daarvoor uitermate geschikt. Daarin ontdekken
mensen dat ze niet zelf het initiatief nemen of een actieve rol spelen maar
wachten tot God hen aanspreekt. Deze houding herinnert hen eraan dat
zij slechts instrument zijn voor Gods verzoenende werkzaamheid. Zij
moeten met God op één lijn zitten als zij namens hem optreden, als
‘gezant voor Christus’ (2 Kor 5,20). Dit wachten op God wekt in hen de
stilte die hen in staat stelt Gods spreken te horen – Gods spreken tot de
slachtoffers die zij bijstaan. Anders dreigt Gods woord verdrongen te
worden door de overvloed van mensenwoorden.
Vervolgens, contemplatief gebed leert geduld. Wanneer mensen
slachtoffers bijstaan moeten ze bereid zijn naar hun verhaal te luisteren,
telkens opnieuw. Slachtoffers hebben er behoefte aan hun verhaal van
verwonding, pijn en verlies zo vaak te vertellen dat ze het in een nieuw
perspectief kunnen gaan zien. Mensen die zich inzetten voor verzoening
moeten bereid zijn slachtoffers in die zoektocht te begeleiden. Dat vraagt
veel geduld.
Ieder die zich ooit gewaagd heeft aan contemplatief gebed weet
dat ook dit om veel geduld vraagt. Niet elke keer dat men probeert tot
contemplatie te komen, wordt men beloond met een woord van God.
Soms loopt het wachten uit op ... wachten. En, nog sterker, het wachten
kan uitlopen op een ervaring van Gods afwezigheid. Nu is weten dat God
afwezig is uiterst belangrijk voor het bereiken van verzoening. Vaak staat
in het bewustzijn van slachtoffers de ervaring van Gods afwezigheid
centraal, vooral wanneer zij gefolterd zijn; dan voelen ze zich verlaten
door iedereen, zelfs door God. Wachten in het contemplatieve gebed
zonder een woord van God te horen kan helpen te begrijpen, al is het
maar in beperkte mate, hoe pijnlijk de ervaring van die afwezigheid is.
Ten derde, contemplatie kan leren met open ogen naar de eigen
verwondingen te kijken. Normaal gesproken is er de neiging onze blik er
vanaf te wenden. Door weer naar onze wonden te kijken worden we
eraan herinnerd hoeveel pijn zij in het verleden gedaan hebben; het doet
ons weer bedenken hoe zwak en onaf we zijn, hoezeer we zijn
beschadigd – heel letterlijk, hoe verwondbaar we zijn. Maar geen acht
slaan op onze verwondingen kan de weg naar verzoening blokkeren, voor
onszelf en voor anderen. Van onze trauma’s kunnen we blijven leren, hoe
moeilijk dat ook moge wezen. Nieuwe contacten kunnen nieuwe
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perspectieven openen op de rol die onze eigen wonden kunnen spelen in
het proces van verzoening.
Ten vierde ten slotte , contemplatie vergroot het vermogen zich
een voorstelling te maken van vrede, van de ‘nieuwe schepping’ waarvan
Paulus spreekt (2 Kor 5,17). Wanneer men zich ervoor inzet de gevolgen
van geweld te boven te komen, blijkt vrede meer te zijn dan de
beëindiging van een conflict. Het is een nieuwe zijnstoestand, die vaak
sterk verschilt van wat men ervan verwacht had. Bij hun streven naar
verzoening stellen individuele personen en hele gemeenschappen zich
voor dat verzoening een terugkeer is naar hoe het was voordat het geweld
zich voordeed. Maar natuurlijk is het nooit mogelijk naar die vroegere
toestand terug te keren. De schade die is toegebracht heeft ieders
toekomst onontkoombaar veranderd. Het verleden kan men nooit
vergeten, maar men kan er anders op gaan terugkijken, op een manier die
iemand niet tot slaaf van dat verleden maakt. Contemplatie bereidt
mensen voor op een weg naar de toekomst, door deze toekomst op een
andere manier voor te stellen dan als een spiegelbeeld van het verleden.
Dat kan duidelijk worden door opnieuw te denken aan Jezus’
verheerlijkte lichaam bij Johannes; dat lichaam is niet zomaar de
herleving van zijn lichaam op aarde, maar evenmin is het iets totaal
anders. Er is continuïteit met het verleden, maar evengoed zijn er nieuwe
perspectieven. Zo zal het ook wezen bij de ‘nieuwe schepping’ waartoe
verzoening mensen uitnodigt.
Contemplatie is dus een wezenlijke praktijk in de spiritualiteit van
verzoening. Op een eigen manier brengt ze mensen op dezelfde
golflengte als God. Ze verdiept het besef dat we werktuigen zijn bij het
tot stand brengen van verzoening, en nodigt uit tot de nieuwe schepping
waartoe we geroepen zijn.
Elementen van een spiritualiteit van verzoening: veilige en gastvrije
ruimten scheppen
Een tweede praktijk van het verzoeningsproces die ik wil verkennen, is
het scheppen van veilige en gastvrije ruimten om slachtoffers de
gelegenheid te bieden er met hun trauma's om te gaan en een perspectief
op een andere toekomst te ontdekken.
Het gaat allereerst om ruimten, verstaan als sociale, maar
evenzeer als fysieke ruimten. Sociale ruimten, voor zover ze door
anderen zijn opgezet als een sociale omgeving waar slachtoffers niet
verder in hun menszijn aangetast worden. De fysieke inrichting van de
ruimte kan bijdragen aan de sociale functie ervan. In het middeleeuwse
Europa bijvoorbeeld konden mensen toevlucht vinden in kerken om te
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ontkomen aan arrestatie en vervolging. Waarheids- en
verzoeningscommissies als die in Zuid-Afrika vonden het soms nuttig
hoorzittingen in kerken te houden om zo ruimte te scheppen voor het
vertellen van de waarheid en voor heelwording.
Deze ruimten moeten allereerst veilig zijn, van dien aard dat
slachtoffers er niet nogmaals schade oplopen. De confrontatie met
trauma’s, met ondervonden kwaad blijft riskant. In de grond van de zaak
is een trauma een vertrouwensbreuk, het op verschrikkelijke wijze
losraken uit het netwerk van menselijke relaties. Heelwording gaat over
het vermogen die verbroken netwerken van menselijk samenleven weer
aaneen te voegen. Slachtoffers moeten zich veilig voelen voordat ze de
confrontatie kunnen aangaan met de demonen uit het verleden. Het
gevoel van veiligheid is een van de belangrijkste dingen die op
verzoening gerichte mensen kunnen overdragen. Het is in feite het eerste
dat zij moeten aanleren. Hierdoor leggen zij de grondslag voor een
ervaring van de trouw van God die hen die God liefheeft, niet in de steek
laat. Die trouw is een van de voornaamste eigenschappen van de God die
de Hebreeuwse bijbel openbaart. En precies die ervaring van trouw,
standvastigheid en betrouwbaarheid, schept een omgeving waarin
slachtoffers weer durven te hopen.
Mensen die aansturen op verzoening kunnen zorgen voor zulke
veilige ruimten door zelf betrouwbaar te zijn. Dit danken ze vooral aan
hun vermogen tot communicatie. Mensen die niet weglopen voor
slachtoffers of hun ervaringen, op wie slachtoffers kunnen rekenen,
mensen die zonder onderbreking weten te luisteren naar de pogingen van
slachtoffers om hun verhaal te vertellen en, in de woorden van de
Anglicaanse liturgie in The Book of Common Prayer, de hele nacht door
met een slachtoffer ‘waken en wenen en wachten’.
Zulke sociale ruimten moeten niet alleen veilig zijn, maar ook
gastvrijheid uitstralen. Daarmee bedoel ik dat men er slachtoffers
welkom moet heten in een taal die ze kunnen begrijpen. Maar al te vaak
wordt gastvrijheid verleend op een manier waarmee de helpers vertrouwd
zijn, maar niet op een manier die het slachtoffer begrijpt of graag heeft.
Dit kan vooral voorkomen wanneer er tussen helper en slachtoffer
culturele verschillen bestaan. Helpers op de weg naar verzoening moeten
culturele tact bezitten en erop bedacht zijn, welke uitingen van
gastvrijheid mogelijk herinneringen oproepen aan verraad of andere
vormen van onrecht waarmee een slachtoffer in het verleden
geconfronteerd is. Er is meer dan één reden om gastvrijheid te bieden.
Naast het voor de hand liggende motief om bij slachtoffers het besef van
veiligheid te vergroten, is gastvrijheid een andere manier om te zeggen
dat zij waardevolle – en gewaardeerde – mensen zijn. In zoverre
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verwonding een aantasting is van de menselijkheid van slachtoffers,
betekent het bieden van gastvrijheid daarvoor een tegenwicht door hun
menselijkheid te bevestigen. En, ten derde, het ervaren van menselijke
gastvrijheid is voor slachtoffers een voorbereiding op de goddelijke
tegenhanger ervan, de ervaring die christenen ‘genade’ noemen. De
ervaring van verzoening bestaat in het ontvangen van een verrassende,
onverdiende gave. De genezing die zich voltrekt, kan een van de diepste
en meest directe Godservaringen zijn die mensen kan overkomen. De
gastvrijheid van de helpers kan daarvoor de weg vrijmaken.
Leren om een dergelijke gastvrijheid aan te bieden heeft twee
dimensies. De ene is dat de helpers zich weer herinneren hoe zijzelf in
het verleden gastvrij ontvangen zijn, en hoeveel sympathie zij daarbij
ondervonden hebben. Door zulke ervaringen van gastvrijheid opnieuw
levendig voor de geest te halen kan de helper met meer succes anderen
gastvrijheid verlenen. Vervolgens moet een helper zien te achterhalen
wat gastvrijheid betekent voor het slachtoffer. In individualistische
samenlevingen wordt zij grotendeels bepaald door gedragscodes, door de
dingen die men doet. In een meer collectieve samenleving beoogt
gastvrijheid goede onderlinge relaties in stand te houden, wat
onderstreept wordt door voortdurend geschenken aan te bieden. Weten
wanneer en hoe gastvrijheid aan te bieden die slachtoffers kunnen
begrijpen en waarderen, is dan ook een belangrijk aspect van een
spiritualiteit van verzoening.
De bijdrage van de dominicaanse spiritualiteit aan de ‘dienst van de
verzoening’
Wat kan de dominicaanse spiritualiteit bijdragen aan de dienst van
verzoening waarvan Paulus sprak? Ik wil me hier geenszins opwerpen als
een deskundige in de spiritualiteit van de Orde der Predikers, maar zou
toch drie elementen uit die traditie willen noemen die een verrijking
kunnen zijn voor ieder die zich inzet voor verzoening.
Het eerste komt voort uit de manier waarop dominicanen vorm
geven aan het ideaal van het gemeenschapsleven. Naar mijn inschatting
is dit voor de spiritualiteit van dominicanen een centrale waarde. Mij trof
een zin over het gemeenschapsleven bij het begin van hun constituties:
‘De eensgezindheid van ons leven, geworteld in de liefde van God, moet
een daadwerkelijk voorbeeld zijn van de universele verzoening in
Christus, die we met de mond belijden.’ 3 Het gemeenschapsleven heeft
vooreerst zijn wortels in Gods liefde. De ervaring van verzoening is die
van een onverwachte en onverdiende genade: de gave van Gods liefde.
Die liefde op zulk een wijze beleven dat ze een anticipatie wordt van de
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algehele verzoening in Christus, zou impliceren dat men een beeld heeft
van wat die ervaring van algehele verzoening zal zijn. Een dergelijke
voorstelling is meer dan een extrapolatie van de huidige toestand of een
projectie van een nog onvervuld verlangen. Ze zou vragen om een
praktijk van verzoening die aan elk lid van de gemeenschap de volle
waardigheid als menselijk persoon toekent en wel zo dat alle mensen
gezien worden als geschapen als het beeld en de gelijkenis van God, en
ten volle Gods heerlijkheid weerspiegelen. Anders gezegd, de
voorstelling van ons samenleven raakt verweven met de voorstelling van
algehele verzoening, die de basis is van het verzoeningswerk waarvoor
we ons nu inzetten, op deze plaats en in deze tijd.
Een tweede dimensie van het dominicaanse leven die relevant is
voor deze thematiek is de beoefening van de contemplatie. Opvallend in
de dominicaanse benadering van contemplatie is, als ik het juist heb, de
verbinding ervan met Gods woord en met het apostolische leven.
Contemplatie is een vertrouwdheid met God die haar oorsprong heeft in
de Schrift, maar die ook voortkomt uit dagelijks dienstbaar omgaan met
God. Ze is niet iets dat men van tijd tot tijd moet doen, maar dient een
‘habitus’ te zijn, een wijze van in de wereld zijn. Ze beoogt niet slechts
de eigen mystieke toenadering tot God. Veeleer wil contemplatie mensen
op weg voeren naar anderen en hen aansporen hun leven in dienst stellen
van anderen. Het welbekende motto van Thomas van Aquino (12251274), contemplata aliis tradere – de vruchten van contemplatie aan
anderen doorgeven – is een rake verwoording van die op anderen
gerichte benadering van het apostolische leven die typisch is voor
dominicanen. Hoe zij contemplatie verbinden met het apostolische leven
en de vruchten van hun contemplatie doorgeven aan anderen, kan een
goede wegwijzer zijn voor mensen die zich willen inzetten voor
verzoening.
Een derde dimensie van het dominicaanse leven die me
vruchtbaar lijkt voor de dienst van de verzoening is hun nadruk op
verkondiging. In haar boek over verkondiging als sacramentele
verbeelding beschrijft Mary Catherine Hilkert de taak van een prediker
als ‘mensen helpen de schat van genade te ontdekken en te benoemen die
te vinden is in hun leven en in de wereld’. 4 Dit aanwijzen van Gods
genade is precies wat mensen proberen te bevorderen wanneer ze
optrekken met slachtoffers in een proces van verzoening. Verzoening is
een gave van de kant van God. De onweerstaanbare schoonheid en
waarde die haar kenmerken, maken van haar een kostbare schat, een
schat die mensen meedragen in de aarden pot van hun lichaam (2 Kor
4,7). Zien waar God reeds is voordat men Gods aanwezigheid kan
bespeuren, vraagt een praktijk van aanwezig zijn bij zichzelf – zo komen
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we weer terug bij contemplatie. Dit bloot leggen in de levensverhalen
van mensen is veel van wat de dienst van verzoening beoogt. Het
verzoeningswerk valt aldus onder het domein van de verkondiging zoals
Hilkert dit omschrijft. Nogmaals, een nadere verkenning van de
dominicaanse opvatting van prediking kan – zoals het geval bleek bij de
dominicaanse opvatting van contemplatie – een grote verrijking zijn voor
de rest van de christelijke wereld.
Conclusie
Deze uiteenzetting heb ik genoemd ‘Verzoening als uitdaging en kans’.
De uitdaging die van verzoening uitgaat, is zonder meer aanwijsbaar in
een wereld waarin we overal om ons heen gebrokenheid zien, zowel in
het persoonlijk leven van mensen als ook in onze samenleving. Maar
werken aan verzoening biedt ook kansen, kansen om te delen in Gods
werken in de wereld en om een van de meest intense Godservaringen
mogelijk te maken die mensen in onze dagen kan overkomen. Een nadere
verkenning van zulke kansen – vooral gezien door de bril van de
dominicaanse traditie – kan mensen helpen zien hoe God met hen
meegaat, zelfs in de meest seculiere samenleving. Een dergelijke
verkenning voltrekt zich in het verlengde van datgene waaraan Edward
Schillebeeckx zijn leven als dominicaan en theoloog heeft gewijd. Het is
niets anders dan de jongste manifestatie van Gods werk in de wereld.
(Vertaling: Ted Schoof)
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Openheid voor de sporen van de God van heil
Edward Schillebeeckx over dominicaanse identiteit

Menselijke identiteit en godsbegrip zijn binnen het Westers christendom
nauw met elkaar verbonden. Wezenlijk hierbij is niet dat mensen zich
God voorstellen naar beeld en gelijkenis van zichzelf, zoals de Griekse
wijsgeer Xenophanes al wist, of naar beeld en gelijkenis van wat zij zouden willen of moeten zijn, zoals Ludwig Feuerbach meende. Met name in
de niet-identiteit, het niet samenvallen van mensen met het beeld van wat
zij zijn en moeten zijn, ligt christelijk gezien een verbinding met God.
Zeker sinds Augustinus’ Belijdenissen (ongeveer 400 n. Chr.), wordt het
feit dat mensen voor zichzelf een raadsel blijven en hun ‘zelf’ nooit
doorgronden, gezien als beeld van Gods blijvende onttrokkenheid aan
elke poging God te vangen in een beeld of een begrip. Deze visie leidde
tot een spirituele en mystieke traditie die inkeer in zichzelf, als toegespitste vorm van de Griekse aansporing ‘ken uzelf’, beschouwde als de
weg bij uitstek naar kennis van God als mysterie. 1 Maar er is nog een
andere verbinding tussen menselijke niet-identiteit en het christelijke
beeld van God. Volgens de apostel Paulus zijn zij die in de wereld ‘niets’
voorstellen en ‘niemand’ zijn, de vertegenwoordigers bij uitstek van de
God die in de gekruisigde Jezus van Nazareth als zijn Gezalfde zelf de
gestalte heeft aangenomen van een ‘niemand’ (zie 1 Kor 1,26-28; Fil 2,68). Volgens deze lijn van denken is het noodzakelijk vaste en veilige
identiteiten steeds weer te doorbreken. Het ‘waagstuk van de nietidentiteit’, dat hierin wordt aangegaan, is de paradoxale eigenheid van
een christelijke identiteit. 2
Edward Schillebeeckx’ opvatting van christelijke identiteit ligt in
het verlengde van deze laatste lijn. Voor hem is de christelijke identiteit
niet voorgegeven, ook niet in de bijbelse geschriften of de christelijke
traditie, zelfs niet in Jezus van Nazaret. Zij ontspringt steeds opnieuw aan
wat hij de contrastervaring noemt, de ervaring van de afwezigheid van
het volle leven dat ons door God gegund is. 3 In dit artikel ga ik niet
rechtstreeks in op dit beeld van christelijke identiteit. Ik verken het beeld
dat Edward Schillebeeckx heeft ontwikkeld van de eigenheid van de spirituele traditie waarvan hij deel uitmaakt, de orde der predikers, in 1216
gesticht door Domingo de Guzmán, ofwel Dominicus, zoals wij hem
kennen. In zijn reflecties op de dominicaanse identiteit weerspiegelt zich
Schillebeeckx’ visie op de christelijke identiteit.
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Volgens Schillebeeckx is de dominicaanse identiteit niet voorgegeven in de opvattingen van Dominicus; evenmin is ze vastgelegd in de
constituties die de dominicaanse levensvorm codificeren. 4 De kern van
de dominicaanse identiteit is voor Schillebeeckx het steeds opnieuw
doorbreken van elke vastgelegde identiteit in het religieuze leven. In
naam van God, die naar dominicaanse visie altijd Deus salutaris is, een
God van heil, staat de bestaande wereld onder kritiek. Deze is immers
altijd ook – en doorgaans vooral – een wereld van onheil, lijden en dood.
Elke afgeronde en erkende identiteit maakt deel uit van deze onheilige
wereld en staat evenzeer onder kritiek. Deze kritiek moeten dominicaanse mensen volgens Schillebeeckx niet slechts verwoorden, al behoren zij
tot een orde van predikers en is (s)preken dus een belangrijk deel van hun
taak. Zij moeten deze kritiek in hun hele bestaan belichamen en vormgeven. Het voortdurend zoeken naar wat deze kritiek betekent om van
daaruit te handelen en te spreken, daar draait het in de dominicaanse levenswijze om.
In dit artikel reconstrueer ik Schillebeeckx’ visie op de dominicaanse identiteit. 5 Ik doe dit met de afstand die nodig is om zijn teksten
kritisch te analyseren. Niettemin is de studie van deze teksten voor mij
even weinig vrijblijvend als het schrijven ervan dat voor Schillebeeckx
was. Evenals hij heb ik mij door professie aan de dominicaanse traditie
gebonden, zodat elk spreken over een dominicaanse identiteit uiteindelijk
betrekking heeft op mijn eigen identiteit. Bovendien is mijn visie op mijn
dominicaanse identiteit diepgaand door Schillebeeckx beïnvloed. Ik ben
overtuigd van het fundamentele belang van de dominicaanse identiteit in
de hedendaagse situatie, als specifieke vormgeving van het christelijke
waagstuk van de niet-identiteit. Zij maakt een vruchtbare vorm van christelijke presentie in het heden mogelijk. 6 Ik hoop in dit artikel de rationele
basis van deze overtuiging te verhelderen.
Verbonden met de wereld en verbonden met God
Schillebeeckx schreef voor het eerst uitvoerig over de dominicaanse spiritualiteit in de eerste helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw. In
deze periode was Schillebeeckx niet alleen binnen de opleiding van de
dominicanen in Leuven aangesteld om dogmatiek te geven, hij had bovendien vanaf 1947 de functie van ‘magister van de studenten’. Dit betekende dat hij tot taak had zijn studenten spiritueel te begeleiden en
vertrouwd te maken met de dominicaanse traditie. Volgens zijn latere
getuigenis zou hij hierbij ook hebben geëxperimenteerd met nieuwe
vormgevingen van dominicaans kloosterleven. Een belangrijk voorbeeld
vormden de zogenoemde priesterarbeiders in Frankrijk, die zowel prak-
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tisch als in hun theoretische reflecties naar een christelijke en kerkelijke
identiteit temidden van de moderne wereld zochten. Zij namen daarmee
afscheid van de gangbare praktijk om zoveel mogelijk afstand te houden
van deze wereld en zich als priester te profileren buiten de moderne cultuur. In 1950 werd echter de zogenoemde ‘nouvelle theologie’, die nauw
verbonden was met de beweging van priesterarbeiders, veroordeeld in de
encycliek Humani generis. Steeds meer werd de priesterarbeidersbeweging tegengewerkt en in 1954 werd het experiment op last van Rome
volledig stopgezet. Er werden disciplinaire maatregelen genomen tegen
belangrijke woordvoerders van de priesterarbeidersbeweging, de prominente dominicaanse theologen Marie-Dominique Chenu en Yves Congar,
met wie Schillebeeckx zich sterk verbonden voelde.
Schillebeeckx publiceerde vanaf 1952 zijn eerste reflecties over
de dominicaanse spiritualiteit in enkele artikelen in het interne blad voor
de Vlaamse dominicanen, Dominikaans Leven. Hun samenhangende
vorm kregen zij in een met tekeningen geïllustreerd stencil van
vierenzeventig bladzijden, dat gedateerd is ‘Kerstmis 1954’. Deze tekst
werd nooit uitgegeven – al zijn er wel aanwijzingen dat hier plannen voor
waren – maar het stencil raakte in dominicaanse kring wijd verspreid.
Het was eenvoudig getiteld Dominicaanse spiritualiteit. 7 In het woord
vooraf werd duidelijk gesteld dat het niet ging om de vraag hoe de uit de
middeleeuwen stammende dominicaanse traditie aangepast moest
worden aan ‘de eisen van de moderne tijd’. Het ging om deze vraag:
“Hoe zullen wij de oorspronkelijke ordesidee in al haar gaafheid en haar
eigenheid gestalte geven in onze tijd?” Voor Schillebeeckx hield dit
verband met het gegeven dat dominicanen bij hun professie geen
gehoorzaamheid beloven aan de constituties van de orde, maar aan “de
oversten die bevelen geven ‘volgens de constituties’.” Dit betekende voor
hem: “Niet een dode, algemene wettekst verplicht in geweten, doch elk
concreet bevel gegeven in de geest en de lijn van die wet”, als antwoord
op de situatie van de eigen tijd en plaats (9; 38).
Het specifieke kenmerk van de dominicaanse vroomheid was
volgens Schillebeeckx de gerichtheid op de allesomvattende genadige
presentie Gods, die aan alle menselijke inspanningen voorafgaat.
Dominicaans leven betekende daarom het tot geleefde praktijk maken
van de grondhouding die de theoloog volgens Thomas van Aquino zou
moeten bezielen, “namelijk alles ‘sub ratione deitatis’ beschouwen, dat is
vanuit een albeheersend Godsbesef, theocentrisme” (17). De vernieuwing
die de stichting van de dominicanenorde betekende, lag volgens
Schillebeeckx in de combinatie van contemplatief kloosterleven en
priesterlijke gerichtheid op prediking. Hieruit vloeide in zijn ogen een
spanning voort “tussen de wezenlijk-contemplatieve gerichtheid van het
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kloosterleven en de wezenlijk-apostolische instelling van de
dominicanenorde.” Deze spanning gaf aan de dominicaanse spiritualiteit
‘een geëigende fysionomie’, die in dominicaans verband meestal wordt
uitgedrukt met de aan Thomas van Aquino ontleende zinsnede
contemplari et contemplata aliis tradere: “contemplatie en het daarin
opgedane aan anderen overdragen” (43). 8
Vanuit twee invalshoeken maakte Schillebeeckx duidelijk dat deze
spanning geen innerlijke tegenspraak betekent. Van de ene kant gezien is
de Godsontmoeting in de contemplatie zelf ‘sociaal’ en ‘expansief’.
Daarom komt dominicaanse spiritualiteit volgens hem neer op het laten
‘openbloeien in activiteit’ van de in persoonlijke ontmoeting met God
ervaren liefde. Uiteindelijk is, in dominicaanse zin, het handelen met het
oog op het heil van anderen deel van de contemplatie zelf; de God die
men ontmoet is immers de God van heil, de Deus salutaris. De
“contemplatie blijft (...) de bedrijvigheid bezielen, en verdwijnt eigenlijk
niet tijdens het apostolisch werk: het psychologisch mikpunt wordt
slechts verlegd” van de eigen ziel naar de gemeenschap waarop het
predikend en lerend apostolaat gericht is (44-46). 9
Van de andere kant geredeneerd kon Schillebeeckx zeggen dat het
in-en-bij-de-wereld-zijn – de ‘presence au monde’, zoals de missie van
de priesterarbeiders werd aangeduid – een wezenlijk complement is van
het contemplata aliis tradere. De wereld is niet slechts een ruimte waar
het in afzondering opgedane inzicht dient te worden uitgedragen. Ze is
zelf ook een plaats van godsontmoeting. Het was de dominicaanse taak
een “dialogerende presentie in de hedendaagse wereld” te realiseren en
zo “de taal van de waarheid [te horen] die, verholen wellicht, ontspoord
en verstrikt in een net van onwaarheid, niettemin uit het tijdsgebeuren
opklinkt”. Schillebeeckx vatte de grondslag van het dominicaans
handelen samen als “de theologale hoop voor de anderen”, de hoop op
Gods rijk als een werkelijkheid die de hele schepping en alle mensen
omvat. En omgekeerd was dit handelen de “actieve manifestatie van onze
hoop” (58).
Schillebeeckx’ stencil Dominicaanse spiritualiteit stond in een
beweging waarbinnen de eigenheid van het dominicaanse charisma werd
herontdekt. Deze eigenheid werd – en wordt – vooral gelokaliseerd in de
gerichtheid van het religieuze leven op de prediking. 10 Maar
Schillebeeckx waarschuwde ervoor dat dominicanen colporteurs zouden
worden van religieuze overtuigingen, “mooipraters die leuren met
godsdienstige gedachten zoals er mensen zijn die leuren met tapijten en
schoenveters.” In plaats hiervan dienden zij “getuigende herauten” te zijn
van wat zij zelf ervaren hadden (66). 11 Deze ervaring vatte Schillebeeckx
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niet allereerst psychologisch op; het ging hem om God zoals deze voor
gelovigen aan het licht kwam in de geschiedenis waarin ook zij leefden.
Schillebeeckx omschreef dominicaanse spiritualiteit uiteindelijk als “de
geestelijke levenshouding van wie met een theologale Godszin en met
humane openheid het eigentijdse levens- en wereldgebeuren tegemoet
treedt”, met het oog op het geestelijk heil van mensen, het “heil der
zielen” (54).
In zijn uiteenzetting over het dominicaanse ideaal van armoede,
verwees Schillebeeckx naar La France, pays de mission? 12 Dit boek
stond in 1943 aan de oorsprong van de priesterarbeidersbeweging. Een
van de schrijvers, Henri Godin, zou volgens Schillebeeckx praktisch
ondervonden hebben dat ‘fundamentele levenssoberheid bij een priester’
voor veel arbeiders de eerste noodzakelijke stap tot toenadering was.
Hiermee rakelde Schillebeeckx een punt op dat in 1954 kerkpolitiek
uiterst gevoelig lag. In de ogen van de kerkelijke leiding hadden de
priesterarbeiders in hun ijver om de arbeiders nabij te zijn uiterlijke
kenmerken van de bovennatuurlijke waardigheid en rijkdom van hun
priesterschap teveel afgelegd. Dit conflict leidde begin januari 1954 tot
een Romeins verbod van de priesterarbeidersbeweging.
Daartegenover suggereerde Schillebeeckx dat dezelfde
overtuiging van de apostolische waarde van een sober evangelisch leven,
zonder tekenen van kerkelijke of wereldlijke waardigheid, Dominicus
had gebracht tot de ‘idee van de prediking-in-armoede’. Zo verbond hij
het project van de priesterarbeiders, waarbij vanaf het begin de Franse
dominicanen intensief betrokken waren, direct met de kern van de
dominicaanse spiritualiteit. In feite verklaarde hij de priesterarbeiders in
hun optreden tot legitieme navolgers van Dominicus. 13 Zij gaven in zijn
ogen blijkbaar een eigentijdse gestalte aan ‘de oorspronkelijke ordes-idee
in al haar gaafheid en haar eigenheid’.
Het was niet verwonderlijk dat hij eind 1954 somber gestemd
was. Begin van dat jaar was de beweging van priesterarbeiders stopgezet
en waren de opvattingen van zijn leermeesters Chenu en Congar
veroordeeld. Op de derde pagina van het stencil werd vermeld dat het
opgedragen was aan het ‘studentaat’, de dominicanen in opleiding, “in
spe meliorum dierum”, in de hoop op betere tijden. Het bijbehorende “Ad
vos, o Juventus”, aan jullie, o jongeren was ook in de lettering enigszins
pathetisch. Schillebeeckx zinspeelde in Dominicaanse spiritualiteit
tegelijk op een strengere toepassing van de regels, een grotere nadruk op
ascese en op frequenter ingrijpen van de oversten. “Dit is geen ideaal
maar kan door de nuchtere levensleiding tijdelijk wel eens geëist
worden”, formuleerde hij omzichtig. Hij drong ook aan op aandacht voor
de opportuniteit van bepaalde acties en op respect voor instanties “die
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ambtshalve meer zin hebben voor de opportuniteitskwestie dan wellicht
voor de objectieve zaak zelf” (64, 67). Maar het lijkt er op dat
Schillebeeckx zijn stencil voor alles beschouwde als poging om de geest
die dreigde te doven, door te geven aan de studenten die aan hem waren
toevertrouwd, in de hoop en het vertrouwen dat de geest in de toekomst
opnieuw ruimte zou krijgen.
Een tegendraads verhaal
Pas in 1974 zou Schillebeeckx de dominicaanse spiritualiteit opnieuw
nadrukkelijk tot onderwerp van reflectie maken. Schillebeeckx was inmiddels een internationaal vermaard theoloog en de tekst, oorspronkelijk
een lezing voor dominicaanse zusters, ging vrijwel meteen de wereld
over. Deze tekst, met opnieuw de eenvoudige titel ‘Dominicaanse spiritualiteit’, wordt in dominicaanse kring nog altijd gelezen als een richtinggevende en eigentijdse verwoording van de dominicaanse identiteit.
Hij werd in 2001 nog herdrukt en is in Engelse vertaling op internet te
vinden. 14
Uiteraard was er veel veranderd in de tussenliggende twintig jaar.
De geest van evangelische vrijmoedigheid die Schillebeeckx in 1954
bedreigd zag, had zich op verrassende wijze gehandhaafd. Deze had in de
periode tussen 1960 en 1970 ongekend van zich doen spreken. De visie
van de Franse priesterarbeidersbeweging, en de theologisch reflecties
erop van Chenu en Congar, hadden tijdens het tweede Vaticaans concilie
met name de pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze
tijd, Gaudium et Spes, beïnvloed. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de
gedachte dat de kerk alleen zichzelf kan blijven door steeds opnieuw de
tekenen van de tijd te verstaan in het licht van het evangelie. De proclamatie dat “vreugde en hoop, verdriet en angst van mensen van vandaag,
vooral van de armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben, (…)
evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en angst [zijn] van Christus’
leerlingen” (no.1), had tot nieuwe pastorale en theologische aanzetten
geleid. Met name de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie was
spraakmakend.
Schillebeeckx wist zich verbonden met het zoeken naar een nieuwe verhouding tussen kerk, geloof en theologie enerzijds en de eigentijdse wereld anderzijds, en werd geïnspireerd door zowel de
conciliedocumenten als de bevrijdingstheologie. 15 Behalve de tekst over
de dominicaanse spiritualiteit verscheen in 1974 ook zijn monumentale
studie Jezus, het verhaal van een levende. Jezus wordt hierin getekend als
brenger van ‘heil van Godswege’, die Gods komende koninkrijk waarin
waarlijk menselijk leven mogelijk is, present stelde. 16 Tegelijkertijd was
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in 1974 de strijd om de erfenis van Vaticanum II volop bezig. Deze strijd
ontbrandde direct na de afsluiting van het Concilie in 1965, maar leidde
in Nederland tot sterke polarisatie, toen in 1970 Adrianus Simonis, die
zich geprofileerd had als tegenstander van de in Nederland dominante
vernieuwingsgezinde koers, werd benoemd tot bisschop van Rotterdam.
Zijn benoeming gebeurde tegen de zin van de gelovigen en de meerderheid van de Nederlandse bisschoppen. De polarisatie verhevigde zich nog
toen twee jaar later de vrijwel onbekende militant-conservatieve Johannes Gijssen tot bisschop van Roermond werd benoemd. 17
Vanwege deze turbulente ontwikkelingen en gezien het algemene
gevoelen in de jaren zeventig dat een decennium eerder een fundamentele breuk had plaatsgevonden, wekt het enige verbazing dat Schillebeeckx
in 1974 schreef:
Wanneer u nu mijn oude stencil uit 1954: ‘Dominicaanse Spiritualiteit’,
twintig jaar later herleest…, meen ik dat daarin nog steeds voldoende
inspiratie en oriëntatie is gegeven vanuit het daarin aanwezige, historisch verwijzen naar de ‘gouden draad’ die vanaf Dominicus tot vandaag toe door het dominicaanse familieverhaal heen loopt (231).

Nu haalde Schillebeeckx in 1974 inderdaad geen nieuwe historische gegevens naar voren. Maar de verbindingen die hij legt met de eigentijdse
situatie zijn wel degelijk veranderd. Zo gebruikt hij nu de term ‘dominicaanse familie’. In de na-conciliaire periode hadden de dominicanen opnieuw ontdekt dat zij onderdeel waren van een bredere beweging en dat
de broeders slechts één tak vormden naast de contemplatieve zusters, de
actieve zusters en de leken in verschillende verbanden. Dit geheel werd
aangeduid als ‘dominicaanse familie’, om zowel de onderlinge verwantschap aan te duiden als de noodzakelijke ruimte voor onderlinge verschillen. 18
Daarnaast geeft Schillebeeckx blijk van een sterk gegroeid bewustzijn van de gecompliceerde verhouding tussen de collectieve dominicaanse identiteit en de identiteit van individuele dominicaanse mensen.
In 1954 sprak hij nog tamelijk gemakkelijk van ‘de dominicaanse spiritualiteit’, maar twintig jaar later geeft hij zich er nadrukkelijk rekenschap
van dat er slechts sprake is van spiritualiteit “in de mate dat zij concreet
gerealiseerd wordt” (231). De dominicaanse identiteit wordt gezamenlijk
vormgegeven door individuele mensen met evenzoveel eigen geschiedenissen. ‘Dominicaanse spiritualiteit’ uit 1974 begint als volgt:
Mensen leven voor het grootste deel van verhalen. Zelf leef ik van mijn
eigen verhaal. Toen ik dominicaan werd, verbond ik mijn levensverhaal
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met het familieverhaal der dominicanen; hierdoor kreeg mijn eigen familieverhaal een nieuwe oriëntatie en werd, anderzijds, door mij op een
eigen wijze de draad van het Ordesverhaal opgenomen. Mijn leven zelf
werd aldus een stuk dominicaans familieverhaal, – één hoofdstuk eruit.
(…) Als dominicanen vormen wij een eigenheid juist als eigen vertelgemeenschap, die binnen het ruimere verhaal van de vele religieuze
gemeenschappen en binnen het alomvattend verhaal van de grote kerk
en nog grotere mensengemeenschap eigen tradities doorvertellen, waardoor we tot een eigen, afzonderlijke familie worden gemaakt (228).

Een afgeronde beschrijving van dominicaanse spiritualiteit acht hij onmogelijk zolang het dominicaanse verhaal nog niet is afgelopen en zal
voortgaan “op ongetwijfeld nieuwe wegen” (228). Niet dat er volgens
hem vanuit de geschiedenis niets zinvols meer over de dominicaanse
identiteit te zeggen zou zijn. Zoals het verhaal van Jezus richtinggevend
is voor de christelijke traditie, zo geldt dit binnen de dominicaanse traditie voor “Dominicus én zijn eerste gezellen”. Hun geschiedenis was niet
de volledige realisering van de dominicaanse identiteit, nieuwe generaties
kunnen en moeten nieuwe wegen gaan, nieuwe verhalen leven.
Maar
de verhalen van de dominicanen van de eerste generaties gaven van het
gezamenlijke verhaal “het te verhalen thema op; zij geven de toon aan”
(229). 19
Welke is deze dominicaanse ‘toon’, de melodie, het telkens terugkerende thema, of in een andere metafoor de ‘gouden draad’ die door het
dominicaanse familieverhaal heenloopt? Schillebeeckx antwoordde in
1974: “Ik zou zeggen: het is een tegendraads verhaal!” (231). Tegendraadsheid, het voortdurend tegen de gevestigde traditie ingaan, dat was
volgens hem de paradoxale kern van de dominicaanse traditie. Een traditie dus van het breken met traditie, de orde van de predikers als een orde
van breken met een vaststaande ordening. Niettemin zag Schillebeeckx
de dominicaanse traditie wel degelijk als een traditie, en niet als een
klakkeloos volgen van wat zich als nieuw aandient. Om hierbij Dominicus en zijn eerste gezellen als voorbeeld te kunnen zien, plaatste Schillebeeckx hen nadrukkelijk in de context van de twaalfde en dertiende
eeuw. Hij herinnerde aan het toenmalige verlangen naar hervorming van
de kerk en de clerus, het streven naar een nieuwe, geradicaliseerde navolging van “de arme Jezus”, en aan de verbinding van dit streven met
“oosterse, dualistische bewegingen”, waarbij de “katharen als verzamelnaam voor gnostische en dualistische stromingen” diende. Deze verbinding maakte dit streven verdacht in de ogen van de gevestigde kerk. Het
stichten van de dominicanen beschouwde Schillebeeckx als Dominicus’
antwoord op de vraag hoe “de evangelische beweging te redden voor de
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kerk en haar te mobiliseren tegen de ketterij” (232). Dominicus streefde
ernaar de orde tot een “binnenkerkelijke uitdaging” (233) te maken, door
ervoor te zorgen dat zij zelf kerk bleef en geen sekte werd.
Met de conclusie dat “luisteren naar God, zoals Hij zich reeds in
het verleden heeft geopenbaard, én luisteren naar de huidige ‘tekenen van
de tijd’” (236) wezenlijk is voor de dominicaanse traditie, lijkt Schillebeeckx dicht bij de gedachten van de documenten van het tweede Vaticaans concilie te blijven. Hij lijkt uit te zijn geweest op een formele
positionering tussen de uitersten van traditionalisme en onderwerping aan
de actualiteit, geheel in de lijn van hetgeen hij in 1954 al geformuleerd
had. Toen was deze positie vernieuwend, twintig jaar later nauwelijks
meer. Specifieker en uitdagender werd Schillebeeckx echter toen hij formuleerde:
Dominicaanse spiritualiteit is (…) in eerste instantie te bepalen als een
spiritualiteit die, vanuit de vermanende en kritische herinnering aan wat
de voorbije religieuze traditie aan erfgoed heeft nagelaten, kritisch-enpositief de tegendraad opneemt van wat er aan symptomen van nieuwe,
religieuze toekomstmogelijkheden – telkens opnieuw – onder ons leeft
(234).

En verderop:
[H]et typisch dominicaanse [wordt] slechts duidelijk waarneembaar,
telkens wanneer dominicanen, naar Dominicus’ voorbeeld, ‘het oude’
hebben verbonden met de dynamiek van de zich steeds anders en nieuw
aanmeldende toekomstmogelijkheden (235).

Hieruit blijkt hoezeer Schillebeeckx ook in 1974 ermee bezig was om
datgene wat hij als zijn eigen theologische opdracht van dat moment zag,
als dominicaanse zending te begrijpen. Na de afsluiting van het tweede
Vaticaans concilie, in de tweede helft van de jaren zestig, was het hem
steeds duidelijker geworden dat het erop aan kwam de christelijke traditie
opnieuw te verbinden met de inzet voor een betere toekomst. Het streven
naar emancipatie en bevrijding, en de hoop op een radicaal nieuwe toekomst waren naar Schillebeeckx’ overtuiging authentieke en centrale
aspecten van de christelijke traditie, maar zij kregen nu hun meest uitgesproken gestalte buiten de kerk. Schillebeeckx was ervan overtuigd dat ze
opnieuw binnen de christelijke traditie opgenomen dienden te worden.
Alleen dan zou de kerk kunnen komen tot de diepgaande hervorming
waarnaar zij blijkens de discussies tijdens het concilie zo hartstochtelijk
verlangde. 20
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Ook de geplande trilogie, met Jezus, het verhaal van een levende
als eerste deel, was gericht op de christelijke traditie als hoop op de toekomst die van God komt. De oorsprong in Jezus, de overlevering in de
traditie, en de kerkelijke gestalte van het christelijk geloof verschenen
hierin als vertrouwen op een in Jezus reeds aanwezige maar nog te voltooien toekomst van voluit menselijk leven in heil van Godswege. 21
Hierbij verweerde Schillebeeckx zich tegen mensen binnen de kerk die
de gegroeide vormen en de vaststaande formuleringen zagen als de norm
voor wat authentiek christelijk en katholiek mocht heten. Maar ook keerde hij zich tegen degenen die de overtuiging hadden dat het project van
emancipatie van de mens geen levende relatie meer nodig had met het
christendom, of zelfs door zo’n relatie werd bedreigd. Schillebeeckx wilde geen terugkeer naar Jezus en zijn oorspronkelijke boodschap, zoals in
de katholieke theologie met name Hans Küng voorstond. 22 Evenmin verdedigde hij een eenzijdige gerichtheid op wat in het heden geloofwaardig
was. Het ging hem om de waarheid van God, die in verleden, heden en
toekomst aanwezig is. In overlevering én actualiteit leeft deze God, zoals
Hij zichtbaar is geworden in Jezus’ verkondiging van het rijk Gods: zich
aankondigend in de hoop op een nieuwe, betere toekomst.
In 1974 herkende Schillebeeckx zich sterk in Dominicus’ “diepe
devotie tot de menselijkheid van Jezus” (232); ook in zijn eigen boek
over Jezus staat deze centraal. Hij herkende zich eveneens in Dominicus’
poging om het visioen dat leefde in de nieuwe armoedebewegingen te
verbinden met de kerkelijke traditie. Op zijn beurt probeerde hij de actuele kritische maatschappelijke bewegingen te verbinden met de kerkelijke
traditie. Op deze wijze kon volgens hem de waarheid, die in beide woonde, in nog nooit eerder gevatte onderlinge samenhang aan het licht komen. Het ging Schillebeeckx om deze waarheid en hij was ervan
overtuigd dat hij door deze waarheid centraal te stellen, getuigde van zijn
identiteit als dominicaan.
Openheid voor wat zich aandient
Wat hier en nu authentiek dominicaans is, zo meende Schillebeeckx in
1974, is niet voorgegeven in wat tot nu toe dominicaans genoemd is. Wat
nu gedaan moet worden, in de ‘toon’ van Dominicus en zijn eerste gezellen, kan slechts door hedendaagse dominicaanse mensen worden uitgevonden:
Hoe wij het nu moeten doen, kan geen theoloog, canonist, psychologisch of sociologisch bedrijfsleider vanachter zijn werktafel of vanuit
zijn denkzetel bedenken. Dit moet concreet experimenteel uitgepro-
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beerd worden (…) En dit vraagt, in nieuwe tijdsomstandigheden, een
hernieuwd oordeelkundige religieuze beslissing (240). Moge het dominicaanse verhaal een parabel zijn, die onuitgesproken maar uitnodigend
eindigt met Jezus’ woorden: ‘ga, en doe jij hetzelfde’ (241).

Tegelijkertijd achtte hij het van belang om zijn eigen situatie aan die van
Dominicus te spiegelen als oriëntatie op zijn eigen weg als theoloog. In
een preek uit 1985, die later gepubliceerd is, vertelt Schillebeeckx wat er
gebeurde tijdens dit proces:
In Zuid-Frankrijk, in Vence, in een kraakheldere kapel van zusters dominicanessen, zag ik de beroemde schilderijen van Matisse. Dominicus
wordt op de muur van deze kapel afgebeeld in een paar trekken en halen
(…) Als je ernaar kijkt, kun je niet laten Dominicus zelf in te vullen, en
toch voel je dat je eigen interpretatie staat in de ban en onder de norm
van deze tekening. Onder zachte dwang wijst de tekening zelf de richting van je inkleuren aan, terwijl je je eigen-dominicaanse ervaring van
waaruit je invult, niet hoeft prijs te geven. Ik dacht: zo is Dominicus ten
voeten uit. (…) we hebben van hem, typisch genoeg zoals ook van Jezus van Nazaret, geen enkel geschrift, geen eigenhandige documenten.
Maar we speuren zijn geest, horen zijn ‘logia’ of woorden en zelfs zijn
meest eigen woorden, vooral in zijn levende erfgoed, de dominicaanse
beweging. 23

Hier wordt duidelijk dat Schillebeeckx de dominicaanse identiteit steeds
meer interpreteerde als openheid voor wat zich aandient en op basis
daarvan handelen. Hierin lag voor hem de eigenheid van de dominicaanse contemplatie. Hij verpakte het in een quasi-historische observatie:
“Gelet op de op- én neergang van onze dominicaanse geschiedenis lijken
dominicanen pas op hun best te zijn als een bepaalde, overheersende cultuur aan het verdwijnen is en een nieuwe cultuur zich allerwegen aandient, maar nog niet dominant is.” Hij breidde deze opmerking uit tot een
schuldbelijdenis door te erkennen dat dominicanen buiten crisisperioden
veeleer geneigd zijn de heersende cultuur te rechtvaardigen: “Ook daarin
waren wij vaak grootmeesters, helaas zelfs grootinquisiteurs.” Uiteindelijk ging het hem echter om het theologische en spirituele oordeel, dat de
dominicaanse identiteit bestaat in openheid voor het heil dat zich aandient: “Zoals Dominicus worden dominicanen pas wakker, alert én evangelisch, als er iets in de wereld op springen of barsten staat en nieuwe
tekenen van hoop en vrijheid zich melden aan de horizon van samenleving en cultuur.” 24 Dit lag in de lijn van de in 1974 verwoordde opvatting dat “het typisch-dominicaanse” slechts duidelijk waarneembaar
wordt “telkens wanneer dominicanen, naar Dominicus’ voorbeeld, ‘het
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oude’ hercomponerend hebben verbonden met de dynamiek van de zich
steeds anders en steeds nieuw aanmeldende toekomstmogelijkheden.” 25
Tegelijk echter was er sprake van een radicalisering van de eerdere visie.
Vijftien jaar later, in 2000, stelt Schillebeeckx nog duidelijker dat de eigenheid van de dominicaanse beweging gelegen is in het vinden van
nieuwe vormen. Hij spreekt dan tot een groep mensen die graag een keer
binnen wilden kijken in het klooster waar hij woont, in Berg en Dal bij
Nijmegen. Hij moet constateren dat er in Nederland nauwelijks mensen
bij de dominicanen of dominicanessen intreden om in de klassieke zin
religieuzen te worden. Dit verleidt hem niet tot de conclusie dat het traditionele kloosterleven zinloos zou zijn geworden. Evenmin klaagt hij dat
de hedendaagse cultuur geen sensibiliteit meer zou hebben voor een leven van radicale toewijding aan God. Hij bepleit simpelweg de “moed
om werkelijk en diepgaand aandacht te besteden aan wat er in onze laatmoderne cultuur gaande is” en spoort mensen aan daarop al experimenterend te reageren. Hij schrikt hierbij niet terug voor mogelijke paradoxen.
Zo constateert hij dat de dominicanen, die vanaf het begin van hun orde
hun eigenheid hadden getoond door als religieuzen nadrukkelijk “naar de
wereld [te] gaan die eertijds door de monniken en monialen werd verlaten”, nu geconfronteerd worden met een “tegenbeweging” van mensen
die in kloosters een tijdelijke rustplek zoeken, om temidden van de jachtige en hen opjagende wereld “even in en uit te ademen”. Het brengt hem
tot de simpele conclusie dat dit serieus genomen dient te worden en verbonden kan worden met de dominicaanse grondintuïtie:
Als juist de ‘présence au monde’ en de ‘présence à Dieu’ de karakteristieken zijn van de dominicaanse spiritualiteit, dan moet die dubbele beweging, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, in de
toekomst in kleine dominicaanse gemeenschappen ook gestalte krijgen
in infrastructuren, waarin dat pendelen mogelijk wordt. 26

In een tekst die op het moment dat Schillebeeckx deze woorden uitsprak
bij de drukker lag, had ik zelf geschreven dat trouw aan de dominicaanse
beweeglijkheid in onze over-mobiele wereld juist kan neerkomen op het
zoeken van een rustpunt. Op deze plek kan wat met mensen gebeurt temidden van de turbulentie van het bestaan werkelijk met aandacht worden waargenomen. 27
Noch voor mij, noch voor Schillebeeckx betekent dit een pleidooi
voor het zoeken van een veilig vluchtoord buiten de laat- of postmoderne
chaos. Het gaat erom een plaats te vinden om werkelijk te zien en te ervaren wat er temidden van deze chaos plaatsvindt. Schillebeeckx verwees
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hierbij naar de toenmalige algemeen overste van de dominicanenorde,
Timothy Radcliffe, die enkele jaren eerder was ingegaan op de actuele
relevantie van de identiteitscrisis van het religieuze leven. Met deze crisis
delen religieuzen volgens Radcliffe in het lot van zeer velen in onze wereld, en het is hun taak deze crisis werkelijk uit te houden, zonder overhaast een nieuwe identiteit te zoeken. Het gaat in het religieuze leven
immers om het achterlaten van de gebruikelijke tekenen van een vaste
identiteit: eigendom, zelfbeschikking en seksuele ontplooiing en bevrediging. 28 Hiermee lijkt de paradox op de spits gedreven: dominicaanse
identiteit bestaat in het afzien van identiteit. Leven vanuit een identiteit
die er geen is: het is mogelijk, niet omdat identiteit niet wezenlijk zou
zijn voor het menselijk bestaan, maar omdat alleen God ons vanuit het
mysterie dat mensen voor zichzelf zijn identiteit kan geven.
Leven niet als vormgeving van identiteit, maar als vormgeving
van het verwachten van identiteit. 29 Het is in onze zo op identiteit gefixeerde cultuur de gestalte van de gerichtheid op de allesomvattende
genadige presentie Gods, die aan alle menselijke inspanningen voorafgaat en deze draagt. Deze gerichtheid presenteerde Schillebeeckx al in
1954 als dominicaanse eigenheid.

NOTEN
1

Zie D. Turner, The Darkness of God. Negativity in Christian Mysticism, Cambridge
1995.
2
Zie voor deze uitdrukking J. Reikerstorfer (Hg.), Vom Wagnis der Nichtidentität. Johann Baptist Metz zu Ehren, Münster 1998.
3
Over de centrale plaats van de constrastervaring in Schillebeeckx’ theologie, zie E.
Schillebeeckx, ‘Theologie als bevrijdingskunde’, in: Tijdschrift voor Theologie 24
(1984), 388-402; zie voor de achtergronden E. Borgman, ‘Theologie tussen universiteit
en emancipatie. De weg van Edward Schillebeeckx’, in: Tijdschrift voor Theologie 26
(1986), 240-258.
4
Voor de geschiedenis, zie M.-H. Vicaire, Histoire de Saint Dominique, Paris 1957; V.
Koudelka, Dominic, London 1997. Zeer gedetailleerd en scrupuleus is S. Tugwell, ‘Notes on the Life of Saint Dominic’, in: Archivum Fratrum Praedicatorum 65 (1995), 5169; 66 (1996), 5-200; 67 (1997), 27-59.
5
Deze gerichtheid op de dominicaanse identiteit impliceert dat ik niet inga op de spirituele dimensie van Schillebeeckx’ hele theologische project – zie E. Borgman, ‘La teología de Edward Schillebeeckx como un arte liberador’, in: Alternativas. Revista de análisis
y reflección teológica 7 (2000) 15, 149-158 –, noch op zijn artikelen over het religieuze
leven in het algemeen.
6
Zie E. Borgman, Dominicaanse spiritualiteit. Een verkenning, Leuven/Berg en Dal
2000.
7
E. Schillebeeckx, Dominicaanse spiritualiteit, kerstmis 1954. Naar de pagina’s van dit
stencil wordt in de tekst verwezen met cijfers tussen haakjes. Zie verder idem,‘Hebben

71

wij het beste deel gekozen?’, in: Dominikaans Leven 9 (1952-53) 2, 8-10; idem, ‘Het
dominikaanse evenwicht’, in: ibidem, 9 (1952-53) 5, 5-7; idem, ‘Contemplata aliis tradere’, in: ibidem, 9 (1952-53) 6, 7-9; idem, ‘Dominikaanse durf, nooit op schorvrije
voeten’, in: ibidem, 10 (1953-54) 3, 7-10; idem, ‘Dominikaanse geest. De blijde geest
der dominikanen’, in: ibidem, 11 (1954-55) 6, 7-9.
8
Vgl. Thomas van Aquino, Summa theologiae, I, q. 7, art. 1 en II-II, q. 188, art 6.
9
Hoezeer God volgens Schillebeeckx, in navolging van Thomas, een ‘Deus salutaris’ is,
wordt duidelijk in het collegedictaat van de Inleiding in de theologie voor de dominicaanse studenten, gedateerd 1951-52. Vgl. E. Borgman, Edward Schillebeeckx: een
theoloog in zijn geschiedenis. Deel I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965),
Baarn 1999, 263-266.
10
Zie voor een twintigste-eeuwse invulling van dit idee: S. Tugwell, The Way of the
Preacher, London 1979.
11
Dit belang van de ervaring in de dominicaanse spiritualiteit ontleent Schillebeeckx
aan een boek dat een belangrijke rol gespeeld heeft bij zijn eigen levenskeuze voor de
dominicanen: H. Clérissac, L’Esprit de Saint Dominique. Conférences spirituelles sur
l’Ordre de Saint-Dominique, Saint-Maximin 1924.
12
H. Godin, Y. Daniel, La France, pays de mission?, Paris 1943.
13
Zie E. Borgman, Edward Schillebeeckx I, 130-135; 153-156. Voor de kerkpolitieke
achtergronden en gevolgen zie m.n. F. Leprieur, Quand Rome condamne. Dominicains
et prêtres-ouvriers, Paris 1989.
14
E. Schillebeeckx, ‘Dominicaanse spiritualiteit’, in: A. Maltha e.a., Verhalen aan elkaar, z.pl. 1974, 22-47; ook in: Dominikaans Leven 31 (1975), 242-246; 32 (1976), 2-7;
54-79. De tekst verscheen een jaar later in de Engelse vertaling: ‘Dominican Spirituality’, in: Veritas: Dominican Topics in Southern Africa 16 (1975) Febr, 3-6; May, 3-8;
Aug., 5-9; Nov., 3-5. De Engelse vertaling is te vinden op
<www.op.org/oplaity/laythread.htm> en werd herdrukt als ‘Appendix’ in de Engelse
vertaling van E. Borgman, Dominicaanse spiritualiteit: Dominican Spirituality. An
Exploration, London/New York 2001, 92-110. Hier citeer ik E. Schillebeeckx, Evangelie verhalen, Baarn 1982, 228-246; naar de pagina’s van deze tekst wordt in de tekst
verwezen met cijfers tussen haakjes.
15
Zie voor Schillebeeckx’ visie op het concilie: E. Schillebeeckx, Het tweede Vaticaans
concilie, I/II, Tielt/Den Haag 1964/1966; zie ook E. Borgman, Edward Schillebeeckx,
427-450. Voor Schillebeeckx’ verhouding met de bevrijdingstheologie, zie E. Borgman,
‘Theology as the Art of Liberation. Edward Schillebeeckx’s Response to the Theologies
of the EATWOT’, in: Exchange 32 (2003), 98-108.
16
E. Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende, Bloemendaal 1974.
17
Zie W. Goddijn, Rode oktober: Honderd dagen Alfrink. Een bijdrage tot de empirische ecclesiologie (1968-1970), Baarn 1983; R. Auwerda, De kromstaf als wapen: Bisschopsbenoemingen in Nederland, Baarn 1988; T.A.H. van Schaik, Alfrink: Een
biografie, Amsterdam 1997, 433-486.
18
In de Nederlandse situatie ging de term ‘dominicaanse familie’ in de loop van de
jaren zeventig bovendien een specifieke beweging aanduiden, waarin de dominicaanse
inspiratie beschouwd werd als het fundamentele aspect van de dominicaanse beweging.
Het door professie officieel behoren tot een van de dominicaanse geledingen gold als
van secundair belang, hetgeen een gerichtheid impliceerde op openheid en gelijkwaardigheid. Zie Familia Dominicana. Dominicaanse beweging in perspectief, door de projectgroep Familia Dominicana, Nijmegen 1977; B. Tuin, ‘Familia Dominicana, droom

72

in beweging’. Een visie op de nieuwste ontwikkelingen in de orde van St. Dominicus,
KTHA, Amsterdam 1988; Eerste visie en program en structuur van de Regionale Dominicaanse Familiegroepen, z.pl. 1991.
19
Schillebeeckx presenteerde in 1974 (229-231) zijn visie op het dominicaanse religieuze leven als concretisering van hetgeen geformuleerd staat in het document van het
tweede Vaticaans concilie over de vernieuwing van het religieuze leven, het decreet
Perfectae Caritatis. Dit noemt het navolgen van Jezus en de oorspronkelijke inspiratie
van de religieuze instituten als centrale criteria, en daarnaast “aanpassing aan de gewijzigde tijdsomstandigheden”.
20
De gedachte dat de christelijke traditie op de toekomst gericht is, en dat haar verstaanbaarheid in het heden daarom niet het laatste doel van de theologische hermeneutiek kan zijn, maar deze er evenzeer aan moet bijdragen dat het heden in het licht van de
haar in deze traditie aangezegde toekomst wordt verstaan, ontwikkelde Schillebeeckx
(in aansluiting op J. Moltmann, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konzequenzen einer christlichen Eschatologie, München 1964) voor
het eerst in ‘Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek. Geloofsidentiteit in het
herinterpreteren van het geloof’, in: H. van der Linde, H. Fiolet (red.), Geloof bij kenterend getij. Peilingen in een seculariserend christendom, Roermond/Maaseik 1967, 78116.
21
Zie E. Schillebeeckx, Jezus; idem, Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding,
Bloemendaal 1977; idem, Mensen als verhaal van God, Baarn 1989.
22
Zie H. Küng, Christ Sein, München 1974.
23
E. Schillebeeckx, ‘Domingo de Guzmán, stichter van de beweging “de dominicaanse
familie”’, preek van 4 aug. 1985, in: E. Schillebeeckx, Om het behoud van het evangelie. Evangelie verhalen deel II, Baarn 1988, 139-144, hier 139-140. Vrijwel letterlijk
gebruikt Schillebeeckx het weergegeven citaat vijftien jaar later opnieuw, in Dominicaanse spiritualiteit, lezing gehouden op de Open Kloosterdag 19 maart 2000, 1-2. De
tekst van deze lezing werd in 2000 onder de Nederlandse dominicanen verspreid als
apart gepagineerde bijlage bij hun interne Bulletin O.P.
24
E. Schillebeeckx, ‘Domingo de Guzmán’, 143.
25
Idem, ‘Dominicaanse spiritualiteit’ (1974), 235.
26
Idem, Dominicaanse spiritualiteit (2000), 15-16.
27
E. Borgman, Dominicaanse spiritualiteit, 104-106.
28
T. Radcliffe, ‘Religious Vocation. Leaving behind the Usual Signs of Identity’, in: T.
Radcliffe, Sing a New Song. The Christian Vocation, Dublin 1999, 191-209; zie E.
Schillebeeckx, Dominicaanse spiritualiteit (2000), 15. Ik sluit mij aan bij Radcliffe – en
ga met hem in discussie waar hij volgens mij niet consequent genoeg is – in: E. Borgman, Dominicaanse spiritualiteit, 127-132.
29
Zie E. Borgman, ‘Identiteit verwachten. Van theologische antropologie naar cultuurtheologie’, in: Tijdschrift voor Theologie 42 (2002), 174-196.

73
Marit Monteiro

Een dominicaanse familie zonder grenzen
Transformatie van dominicaanse identiteit of een utopie? 1

Tijdens de jongste Dominicaanse Landdag van de Vlaamse provincie van
zijn orde inventariseerde Edward Schillebeeckx de theologische uitdagingen voor de dominicanen in Vlaanderen en Nederland in het huidige
tijdsgewricht. 2 Deze uitdagingen zijn niet los te zien van een nog altijd
groeiende pluriformiteit in sociaal-cultureel, economisch, politiek en religieus opzicht. Hoe zich daartoe op een open en vruchtbare wijze te verhouden, met het heil en welbevinden van mensen voor ogen, in de geest
van wat Dominicus ooit voor ogen stond maar aangepast aan een nieuwe
tijdgeest? Welke rol kan er bij het zoeken naar antwoorden weggelegd
zijn voor de Vlaamse en Nederlandse predikbroeders? Dat deze zich in
een weinig benijdenswaardige situatie bevinden, verzwijgt Schillebeeckx
geenszins. Beide provincies zijn vergrijsd en hebben een deel van hun
werkzaamheden aan anderen moeten overdragen. Ze kampen met een
snel teruglopende bestuurskracht en moeten, als er niets verandert, het
einde van hun bestaan in de huidige vorm onder ogen zien. Aan voorspellingen daarover waagt Schillebeeckx zich niet. Bewust houdt hij de
mogelijkheid open dat de nu als betrekkelijk uitzichtloos ervaren situatie
nog kan veranderen. Sterker nog, de dominicanen kunnen, ondanks hun
gemiddeld gevorderde leeftijd en verkleinde actieradius, terdege aan zo’n
verandering bijdragen. Met de tijden veranderen tevens de uitdagingen
en daarmee ook de keuzes. En keuzes hebben de Nederlandse en de
Vlaamse dominicanen – hoe oud, grijs en wijs zij in meerderheid ook
mogen zijn – nog altijd. Schillebeeckx toont zich ten aanzien van de toekomst van beide dominicanengemeenschappen meer een idealistische
realist dan een fatalist.
In deze bijdrage sta ik stil bij Schillebeeckx’ uitnodiging aan het adres
van zijn medebroeders (en medezusters) om zich te bevrijden van tijdgebonden facetten van het dominicaanse levensontwerp.Getuige het uitblijven van nieuwe kandidaten voor dit levensontwerp in zijn huidige
gedaante, mag geconcludeerd worden dat dit, althans in de lage landen,
letterlijk uit de tijd is geraakt. De door Schillebeeckx bepleite flexibilisering raakt vooral de identiteit van de mannentak van de orde der dominicanen in het hart. Hij stelt dat niet elke dominicaan priester hoeft te
worden en dat interne hiërarchieën van ‘eerste’ (de priesterreligieuzen),

74
‘tweede’ (zusters monialen) en ‘derde’ (actieve of apostolische religieuzen en een deel van de dominicaanse leken) soorten dominicanen moeten
vervallen. 3 Ook zouden in de toekomst tijdelijke verbintenissen met de
orde mogelijk moeten zijn. In het visioen van ‘een dominicaanse familie
zonder grenzen’ wordt niet enkel een vergaande relativering van geografische grenzen in het voortschrijdende proces van globalisering zichtbaar.
Bovenal bevat het een pleidooi voor het opheffen van institutionele en
hiërarchische begrenzingen, die de structuur en interne organisatie van de
dominicanenorde eeuwenlang hebben bepaald. 4 Alleen zo kan een radicale transformatie van dominicaans zelfverstaan en dominicaans leven
bevorderd worden, een vernieuwing die op heden en toekomst berekend
kan zijn.
Schillebeeckx geeft impliciet de richting van die transformatie
aan. Hij zinspeelt erop dat de klerikale component van de bestaande dominicaanse identiteit gerelativeerd moet worden ten gunste van de religieuze component. Deze religieuze component staat immers openheid toe
naar ‘anderen’: naar vrouwen, naar mensen die zich tijdelijk willen verbinden en naar degenen die het kerkrechtelijk nog altijd onlosmakelijk
met het priesterschap verbonden celibaat niet onderhouden. Kortom, de
religieuze dimensie laat meer ruimte voor een gelijkwaardige insluiting
van diegenen die door de klerikale dimensie van de dominicaanse identiteit buitengesloten worden, en in het gunstigste geval als afgeleide van de
vertegenwoordigers van de ‘eerste’ orde mogen gelden.
In de Nederlandse provincie van de orde der dominicanen, die
Schillebeeckx sinds 1958 gastvrijheid biedt, is een dergelijke transformatie al eerder serieus overwogen, namelijk tussen 1965 en 1970. Daarmee
vervulde deze provincie binnen de eigen orde een pioniersrol. In die rol
stuitte zij niet alleen op grenzen die gesteld werden door het generaal bestuur van de orde en door de H. Stoel maar ook op grenzen binnen de
broedergemeenschap van de provincie. Deze grenzen waren – en zijn –
niet altijd even scherp van elkaar te onderscheiden en kenden ook een
onderlinge dynamiek. Toch beperk ik me binnen het bestek van deze bijdrage tot een analyse van de grenzen die binnen de provincie opdoemden, in de wetenschap dat daarmee slechts een partieel beeld gegeven kan
worden van de toenmalige situatie. Aan de hand van een historische terugblik probeer ik de complexe erfenis van de Nederlandse provincie te
verhelderen, die het dominicaanse zelfverstaan van haar leden geruime
tijd eerder klerikaal dan religieus heeft ingekleurd. Een belangrijke verklaring hiervoor ligt in de bestuurlijk-organisatorische ontwikkeling van
de provincie sinds de negentiende eeuw. Die ontwikkeling is evenwel
niet goed te begrijpen zonder de rol die sociaal-culturele opvattingen
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over mannelijkheid hebben gespeeld in de vormgeving van de dominicaanse identiteit in de afgelopen twee eeuwen.
Nadenken over ‘een dominicaanse familie zonder grenzen’ is nadenken over de toekomst. In de Nederlandse provincie gebeurt dit al geruime tijd op gewetensvolle wijze. Veel aandacht is uitgegaan naar de
vraag wat als kern van de provinciale dominicaanse erfenis beschouwd
mag worden. 5 Zeker zo noodzakelijk lijkt mij echter om in dit denkproces het historisch gegroeide zelfverstaan kritisch onder de loep te nemen.
Juist dit zelfverstaan bepaalt – vaak onuitgesproken – wie als dragers van
het eigen erfgoed in aanmerking zouden kunnen komen. Het visioen van
‘een open dominicaanse familie’ is geloofwaardig, zeitgemäß en aantrekkelijk. Maar het zal vermoedelijk een utopie blijven, zo wil ik in deze
bijdrage uitwerken, zolang de predikbroeders de klerikale dimensie van
hun identiteit niet kunnen of willen prijsgeven.

Complexe erfenis van een ‘parochieprovincie’
Bij de stichting van zijn nieuwe gemeenschap van predikers heeft Dominicus bewust een dubbele dominicaanse identiteit nagestreefd, om het
beste van twee werelden te verwezenlijken: die van de clerici en die van
de religieuzen. Als clerici konden zijn volgelingen zich toeleggen op prediking en zielzorg, taken die in de toenmalige kerk aan gewijde mannen
waren voorbehouden. Als religieuzen die hadden gekozen voor een op
het evangelie geënt, godvruchtig en sober bestaan, konden zij het morele
gezag verwerven om prediking en zielzorg uit te oefenen in een samenleving waar als ketters bestempelde stromingen veel aantrekkingskracht
uitoefenden op gelovigen. 6 Anders dan Franciscus, kreeg Dominicus op
grond van het besluit van het vierde concilie van Lateranen (1215) geen
kans meer om een nieuwe, op de eigen structuur en doelstelling van zijn
gemeenschap toegesneden ordesregel op te stellen. Wel mocht hij de
grondslag van zijn stichting aanpassen aan haar mobiele, apostolische
doelstelling. Zo kon de stabilitas loci, de belofte op één plaats te blijven
wonen, die kenmerkend was voor toen bestaande orden, worden vervangen door een soort stabilitas vitae, de belofte een vaste levenswijze te
volgen. Deze was gefundeerd op de regel van Augustinus en op eigen
constituties, die de eenheid binnen de gemeenschap van predikbroeders
waar ook ter wereld moesten garanderen. 7
De ‘stabilitas vitae’ vormde ook de modus voor de moeizame herleving van de orde vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw in Europa. Juist de religieuze, zelfs monastieke, dimensie van de dominicaanse
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identiteit diende voorop te staan. Dit ordesbrede hervormingsprogramma
kon bepaald niet op een ordesbreed draagvlak rekenen. Ook voor de dominicanen op Nederlands grondgebied betekende het geen geringe omschakeling. Tot 1796 waren zij als zielzorgers in schuil- en schuurkerken
werkzaam geweest. In dat jaar werd de scheiding van kerk en staat
grondwettelijk vastgelegd en herwonnen katholieken het in 1579 verloren recht op openbare eredienst. Hoewel zij hun vorming in ZuidNederlandse kloosters hadden genoten, hadden zij door hun werkzaamheden vooral een klerikaal zelfverstaan ontwikkeld. De groep Nederlandse dominicanen was zeer heterogeen, maar vertoonde een zekere cohesie
in het zelfbewuste en zeker ook standsbewuste optreden van individuele
leden. In de eigen parochie waren zij heer en meester; aan het gezag van
een provinciaal lieten zij zich niet altijd iets gelegen liggen. De missionaire status van de eigen kerk werkte een dergelijk onafhankelijke houding ook in de hand. Zelfstandige en daadkrachtige zielzorgers waren
nodig om de bedreigde positie van die kerk in een multiconfessionele
samenleving doeltreffend te verdedigen, en waar mogelijk te versterken.
Naar overwegend contemplatief ingestelde religieuzen bestond in de
Missio Hollandica geen vraag.
Cultivering van monastieke elementen van dominicaans leven –
zoals het koorgebed, de invoering van de clausuur of een vaster omlijnd
gemeenschapsleven – stuitte steeds op verzet. Bij pogingen in de jaren
veertig van de negentiende eeuw om enkele pastorieën tot kloosters om
te vormen, moest de toenmalige provinciaal, Joannes Dominicus Raken
(1789-1869), zeer omzichtig te werk gaan. Hij verenigde de religieuze en
klerikale dimensies van het dominicaan zijn in zijn persoon. Als dominicaan gevormd in het klooster Santa Maria sopra Minerva te Rome (18191821) en ultramontaan in hart en nieren, was hij tevens de autoritaire pastoor van de toen grootste dominicaanse statie, Het Steiger in Rotterdam. 8
Raken kwam tot een compromis, dat bestond uit dominicaanse parochies
én dominicaanse kloosters. Zo kon hij steun verlenen aan het op monastieke leest geschoeide hervormingsprogramma voor het herstel van de
orde, zonder de eigenheid van de provincie te verloochenen, die het gevolg was van lokale historisch-staatkundige en confessionele verhoudingen. Met de stichting van het klooster in Huissen in 1858 kreeg het door
Raken ontwikkelde compromis duidelijk vorm. De stichting van het
Thomasklooster in Zwolle in 1901 en van het Albertinum in Nijmegen in
1932 bestendigden het tweesporenbeleid van kloosters naast parochies.
Toch bleef de provincie tot diep in de twintigste eeuw bestuurlijk
en vooral organisatorisch het stempel dragen van het parochiewerk waarop zij zich eeuwenlang had toegelegd. In het eerste kwart van die eeuw
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perkte het generaal bestuur de mogelijkheden in van de parochiepastoors
om qualitate qua bij het provinciebestuur betrokken te worden. Bij ontstentenis van kloosters waren hun aan het begin van de negentiende eeuw
volmachten verleend om kapittel te houden en stemrecht uit te oefenen,
als waren zij kloosteroversten. Met de stichting van de eerste kloosters
kwam daaraan een einde. Een voorstel van het provinciaal kapittel om
een nieuw type geïnstitutionaliseerd overleg tussen provinciaal en pastoors in het leven te roepen, werd resoluut van de hand gewezen door de
toenmalige ordesmagister, de Nederlander Ludovicus Theissling (in
functie van 1916 tot zijn dood in 1925). 9 Dit voorstel illustreert hoezeer
de provincie zich afhankelijk wist van de eigen medebroeders die de
scepter zwaaiden over de parochies. De jaarlijkse financiële bijdragen
van de parochies aan de provincie voor algemene doeleinden waren lange
tijd de kurk waarop de provincie dreef. Ook gaf het provinciaal bestuur
zich er rekenschap van dat het merendeel van de roepingen rechtstreeks
uit de parochies kwam. Tegenover deze bijdragen hoefde wat het generaal bestuur betreft geen bestuurlijke medezeggenschap te staan. Conform de constituties kwam die alleen de kloosteroversten toe. Ook in
organisatorisch opzicht slonk vanaf 1920 het geduld van het generaal bestuur ten aanzien van het structurele parochiewerk door Nederlandse medebroeders. Na de Tweede Wereldoorlog volgden periodieke
aanzeggingen om bestaande kleine huizen, de pastorieën, tot grotere
communiteiten om te vormen. Er zouden zeker geen nieuwe stichtingen
van minder dan acht leden mogen komen. 10 Het ooit zo functionele compromis, waaruit een eveneens functionele arbeidsdeling was voortgekomen, begon zich tegen de provincie keren.

Tweedeling in de provincie
De door het generalaat gewenste omschakeling bleek echter moeilijk,
niet in de laatste plaats door de werving en opleiding van jonge dominicanen. Uit de interviews die ik tussen 2000 en 2004 heb afgenomen met
dominicanen, van wie de oudste geboren werd in 1908, blijkt dat verreweg de meesten van hen bij intrede priester wilden worden. Het dominicaanse ideaal waardoor zij werden aangetrokken, zagen zij belichaamd in
de paters die als pastoors en kapelaans werkzaam waren in de parochies
waaruit deze kandidaten afkomstig waren. Dat er predikbroeders waren
die geen huisbezoeken aflegden, misdienaars opleidden of de biecht
hoorden, maar zich in kloosters met andere werkzaamheden bezighielden, stond hun tot het eerste bezoek aan zo’n klooster vaak niet helder
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voor de geest. Waarin deze priesterreligieuzen zich precies onderscheidden van andere reguliere clerici, wisten zij doorgaans evenmin. Van het
dominicaanse gemeenschapsleven, de ordeseigen spiritualiteit of het religieuze regime hadden zij slechts een schimmig beeld.
Tijdens het noviciaat en de studie werden het leven in een kloostergemeenschap, conventsmissen, vaste gebedstijden en gezamenlijke
recreaties vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend was het om deze bestanddelen op te nemen in het dagelijks leven dat een meerderheid van de
dominicanen op een pastorie leidde. Daarmee is niet gezegd dat deze ‘parochiepaters’ steevast de hand lichtten met datgene wat in toenemende
mate als ‘dominicaans leven’ werd verstaan. Zulke (negatieve) kwalificaties vielen hun zeker wel te beurt, maar met hetzelfde gemak zou een
boekje open kunnen worden gedaan over het gemeenschaps- en gebedsleven van sommige ‘kloosterpaters’. Belangrijker is dat de Nederlandse
dominicanen er in hun eigen opleiding eigenlijk niet in slaagden om monastieke componenten goed te integreren in het dagelijks leven.
Die opleiding in de provincie bestendigde in feite de bestaande
tweedeling van de belangrijkste werkvelden: dat van de parochies en dat
van de eigen opleiding. Degenen die van meet af aan voor de praktische
zielzorg bestemd waren, volgden de cursus ‘minor’ ofwel de ‘moraalcursus’, naar het vak dat het curriculum beheerste. Gedurende de twintigste
eeuw groeide deze groep paters van een derde tot haast de helft van alle
leden van de provincie. De overigen legden in de cursus ‘maior’, volledig
gericht op de Summa Theologica van Thomas van Aquino (1225-1274),
de basis voor hun wetenschappelijke ontwikkeling. Zij waren voorbestemd om aan de eigen opleiding of elders te doceren. Deze interne verschillen in opleiding trokken niet alleen een zware wissel op ieders
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden maar ook op die van de provincie. Daarmee werden vooral de naoorlogse provinciaals, Laurentius
Teeuwen (1945-1954), Bonaventura Jansen (1954-1960) en Frans van
Waesberge (1960-1972) geconfronteerd. Het meest van allen zag Van
Waesberge zich voor de vraag gesteld hoe men in de provincie, waar
men zich met handen en voeten gebonden wist aan de eigen parochies,
tot beleidsvernieuwing moest komen.

‘Dominicaans profiel’
Rond het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw groeide de
zorg om de eigen profilering. In de wijze waarop deze zorg werd verwoord, tekent zich een groeiende depreciatie af ten aanzien van het paro-
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chiepastoraat als dominicaans werkveld. Duidelijk trad aan de oppervlakte wat al in de vooroorlogse jaren was gaan gisten: de Nederlandse dominicanen gingen steeds sterker afsteken bij het internationaal
onderschreven monastieke profiel, dat de predikbroeders aanduidde als
kloosterlingen, monniken zelfs. In periodieke identiteitsbepalingen helden vooraanstaande leden van de Nederlandse provincie ook steeds meer
naar dit beeld over. Niet dat ‘dominicaans leven’ geen actieve component
kende, integendeel; maar deze diende steeds gevoed te worden door de
contemplatieve. In de dagelijkse realiteit van het parochiepastoraat dreigde de contemplatie steeds onder te sneeuwen, hoeveel ontzag men vaak
ook had voor de werkkracht van de medebroeders die hierin werkzaam
waren. Een verschuiving, zelfs een ‘hiërarchisering’ in de waardering
van de werkvelden van parochiepaters en kloosterlingen was het gevolg.
Deze werkte op mentaal niveau door in een minderwaardigheidscomplex
voor menige parochiepater en in een neerbuigende houding van sommige
kloosterpaters. 11
De roep om een scherper dominicaans profiel vanaf het midden
van de jaren vijftig ging gepaard met het afstand nemen van het oude
adagium ‘geen goed werk is ons vreemd’. 12 Vooral jonge dominicanen,
ingetreden na de oorlog, onderkenden dat dit motto ontwrichtend werkte
binnen de eigen gemeenschap. Bovendien deed het de aantrekkingskracht
van de orde op nieuwe kandidaten geen goed. 13 Bepaald geen onterechte
zorg, hoewel de dominicanen in vergelijking met andere religieuze gemeenschappen nog aanwas hadden en nieuwe werkzaamheden konden
aannemen. 14 Waaraan echter moesten de predikbroeders in de toekomst
hun krachten gaan besteden? Was er niet een soort scheefgroei ontstaan,
doordat reguliere clerici talrijke parochies bestierden en daarmee de seculiere clerus vrijstelden voor ander apostolaat, waarvoor regulieren eigenlijk beter waren toegerust? Het aanhouden van een eigen parochie
mocht in de negentiende eeuw haast een daad van verzet heten tegenover
de monopolistische aspiraties van de seculiere clerus in de parochiezielzorg. Een eeuw later echter was het tegendeel het geval. Jonge dominicanen zagen toen juist toekomst in nieuwe arbeidsterreinen als het
ontluikende oecumenisch werk, bedrijfsapostolaat en categoriaal apostolaat. Daar lagen misschien meer kansen voor het keren van sluipend geloofsafval en ontkerkelijking, ontwikkelingen die door het nog jonge
religieussociografisch onderzoek met harde cijfers werden gestaafd.
De ‘moed der beperking’, waartoe in 1954 door een groep jonge
dominicanen uit Zwolle en Huissen was opgeroepen, bleef uit. Daarna
werd de toon ten aanzien van het dominicaanse parochiewerk almaar
grimmiger. Tijdens de kapittels van 1960 en 1965, vergaderingen van
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‘het parlement van de provincie’, werd het parochiewerk gedeprecieerd
als ‘onaangepast werkobject’ – een omschrijving die enkel te begrijpen is
vanuit toenemend kritische visies op de katholieke kerk in haar institutionele gestalte. Onaangepast heette het parochiepastoraat, omdat de dominicanen zich met dit werkveld in de kerkelijke hiërarchie schaarden,
waar men als exempte religieuzen nu juist afstand van wilde bewaren. 15
Hier weerklinken nieuwe positiebepalingen van religieuzen als gevolg
van het tweede Vaticaans concilie (1962-1965). ‘Onaangepast’ sloeg ook
op het structurele karakter van het parochiewerk, dat daarom niet langer
passend kon zijn voor een gemeenschap die zich ‘missionair’ en ‘mobiel’
noemde. 16 In een poging om de tekenen van die turbulente tijd goed te
verstaan, probeerde de Nederlandse provincie tijdens deze kapittels haar
eigen geschiedenis wat al te rigoureus te herschrijven met het oog op een
nieuwe toekomst. Zij vond haar traditie als het ware opnieuw uit, maar
deed daarmee haar historische ontwikkeling geweld aan. Deze ‘herschrijving’ zette toch al latente spanningen tussen ‘parochiepaters’ en
‘kloosterpaters’ op scherp.

Pluriformiteit als bestuurlijk beginsel
Het impliciete besluit dat het provinciaal kapittel van 1965 nam voor pluriformiteit als bestuurlijk beginsel, beoogde tenminste ten dele de angel
uit deze tweedeling te halen. Tot verdriet en ergernis van sommige dominicanen zette dit kapittel geen duidelijke koers uit. In talrijke communiteitsgesprekken die op het kapittel volgden, verhelderden de provinciaal
en degenen die de acta van het kapittel opstellen (de zogenoemde diffinitoren), dat de gekozen ‘openheid’ de wens weerspiegelde geen enkele
persoon, visie, en spirituele of religieuze oriëntatie bij toekomstige beleidsbepaling uit te sluiten. 17 Tegelijk gold dit beginsel als een getrouwe
afspiegeling van de provincie in haar toenmalige toestand. Onder haar
leden tekenden zich uiteenlopende visies af, die niet gemakkelijk onder
één noemer te brengen waren. Met het opleggen van een koers van bovenaf, waar sommigen op aandrongen, liep men het risico dat confraters
die zich er niet in konden vinden, de nieuwe koers stilzwijgend zouden
gaan negeren of zelfs ondermijnen. Dat de Nederlandse provincie zich in
een crisis bevond, was alle betrokkenen wel min of meer duidelijk. Crisis
is gezond, dacht een enkeling nog, kennelijk vertrouwend op de zuiverende werking ervan. Het tweede Vaticaans concilie bracht paradigmatische verschuivingen in de verhouding van kerk en wereld teweeg.
Dialoog en openheid – naar andere gezindten en naar ‘dissidente’ opinies
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in eigen kring – waren de trefwoorden waarmee de kerk zich in een
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingsfase positioneerde. Deze verschuivingen tastten de klassieke positie van zowel de geestelijkheid als
de religieuzen aan, zonder scherp omlijnde alternatieven te bieden. Hoewel deze veranderingen deels van harte werden verwelkomd, schiepen ze
ook een hoge mate van onzekerheid, zelfs een vergaande stuurloosheid,
die door een democratisering van bestuurlijke processen in religieuze
gemeenschappen niet eenvoudig te kanaliseren viel. Tegen deze achtergrond wordt het besluit van het provinciebestuur van de Nederlandse
dominicanen voor pluriformiteit als bestuurlijk beginsel nog begrijpelijker – een keuze die talrijke andere religieuze gemeenschappen in Nederland eveneens maakten. 18
Onder twee fundamentele vragen konden de dominicanen niet uit.
Ten eerste: ‘Wat moeten wij met deze parochies (…) zoals ze bij traditie
geworden zijn; zitten wij daar nu aan vast?’ En ten tweede: ‘Zijn wij een
priesterorde? Ja! Willen wij dat blijven?’ 19 Ondubbelzinnige antwoorden
volgden daar niet op. In het licht van de nagestreefde pluriformiteit hoefde dat misschien ook niet. Dit beginsel schiep ruimte voor met name jonge dominicanen om zich in eigen kring en daarbuiten te bezinnen op de
eigen identiteit, vooral ook op de klerikale en religieuze dimensies ervan.
Meer dan de meeste van hun oudere medebroeders, gingen zij deze als
strijdig met elkaar ervaren. In die bezinning was kritiek op de juridische
koppeling van het priesterambt en het celibaat niet altijd even scherp te
scheiden van vragen over de interpretatie van de gelofte van kuisheid of
zuiverheid. Het meest uitgesproken en vergaande standpunt namen de
Nederlandse leden van de Lorscheid-beweging in. 20 In 1968 kwamen in
het Duitse Lorscheid, bij Trier, 55 jonge dominicanen uit tien landen bijeen om visies ten aanzien van de toekomst van orde, kerk en religieus
leven uit te wisselen. Wat hen verenigde was een sterke oriëntatie op de
politieke theologie, in de geest van de in Münster docerende theoloog
Jean Baptist Metz, bij wie sommigen ook gestudeerd hadden. Met de
compromisloze afwijzing van het juridisch verankerde ambtscelibaat,
verwoord in het zogeheten Utrechter Memorandum van 26 jonge Nederlandse dominicanen, leken de ondertekenaars de gelofte van kuisheid te
herroepen. Deze lag impliciet besloten in de gelofte van gehoorzaamheid,
de enige die de dominicanen afleggen. Wat zij met deze verklaring beoogden, was zich te onttrekken ‘aan de kerk als machtsinstituut’. In hun
visie fungeerde de celibaatsverplichting als ‘machtsmiddel’ binnen die
kerk. 21
Voor deze jonge dominicanen hadden de sacrale dimensies van
het priesterambt zeer aan betekenis ingeboet, en daarmee ook de (symbo-
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lische) functie van het ambtscelibaat. De kwestie van een ontkoppeling
van priesterambt en celibaat, die met moeite van de agenda van Vaticanum II was gehouden, figureerde prominent op het Pastoraal Concilie
(1968-1970) in de Nederlandse kerkprovincie. 22 De ruime persaandacht
voor dit thema leidde er zelfs toe dat Nederlandse katholieken een dergelijke ontkoppeling vanzelfsprekend begonnen te vinden. 23 Ook in de Nederlandse dominicanenprovincie bestond op bestuurlijk niveau ruimte
voor discussies over wat als een pijler van klerikale identiteit was gaan
gelden sinds de Gregoriaanse hervorming, genoemd naar paus Gregorius
VII (1072-1085). Die ruimte trachtte men in het contact met het generalaat ook zorgvuldig te behoeden. Met name Edward Schillebeeckx
moedigde expliciet aan om vooral jonge medebroeders ruimte te geven
om bij te dragen aan een radicale herstructurering van het kloosterleven. 24
Tijdens het provinciale kapittel van 1969 stonden de religieuze en
klerikale polen van de dominicaanse identiteit opnieuw op de agenda. In
de vier jaar sinds het laatste kapittel in 1965 had de provincie talrijke uittredingen te verwerken gekregen. Provinciaal Frans van Waesberge becijferde dat 149 uittredingen hadden plaatsgevonden sinds 1960,
overwegend van tijdelijk geprofeste jongere medebroeders. Vanaf 1965
nam ook het aantal uittredingen onder eeuwig geprofeste gewijde confraters toe. 25 Het einde van de uittredingen was nog niet in zicht; de dominicanen namen in dit opzicht zowel absoluut als relatief een trieste
koppositie in religieus Nederland in. Bovendien kwam tijdens dit kapittel
een keerzijde van de pluriformiteit aan het licht: voor 84 procent van de
dominicanen waren de tegenstellingen binnen de eigen gemeenschap zo
groot, dat het hun moeilijk viel de provincie als één religieuze gemeenschap te ervaren. 26
Eensgezind was het kapittel over de noodzaak om kritisch te reflecteren op ‘de klassieke verworvenheden in het religieuze leven’. 27 Dit
reflectieproces resulteerde echter in uiteenlopende conclusies, zowel in
de richting van restauratie als juist van vernieuwing. Sommigen bepleitten een nieuwe structuur van de orde, onder de noemer van ‘familia dominicana’, waarin bestaande en nieuwe invullingen van dominicaans
leven juridisch een eigen plaats innamen. Zo kon het klassieke religieuze
leven, belichaamd door de priesterreligieuzen, intact blijven, zonder
nieuwe vormen uit te sluiten. Een groep jongeren, rijk vertegenwoordigd
op het kapittel dankzij de instelling van speciale commissies, stuurde
daarentegen aan op meer fundamentele vernieuwingen. Zij braken vooral
een lans voor een relativering van de geloften, met name die van kuisheid. Zij gingen er vanuit dat de geloften en de evangelische raden waar-
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op zij geënt waren, vooral een tijdgebonden, kritische functie dienden te
vervullen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken over macht
(gelofte van gehoorzaamheid), bezit (gelofte van armoede) en seksualiteit
(gelofte van kuisheid). Kuisheid of zuiverheid moest niet langer gaan om
het volledig afzweren van seksualiteit, die nu erkend werd als fundamentele dimensie van het menselijk bestaan. Waar deze gelofte nu – ook tegen de achtergrond van de seksuele revolutie – om ging, was ‘een
zuivere waardering en gestaltegeving van seksualiteit’. Daarmee veranderde niet alleen de intentie waarmee dominicanen ooit kuisheid hadden
beloofd, maar tevens de betekenis van het celibaat, dat voor de gewijde
leden van de orde onlosmakelijk verbonden was met het priesterambt.
Kon de orde geen onderdak bieden aan celibataire én gehuwde leden, die
ieder op eigen wijze bestaande opvattingen over seksualiteit relativeerden? Deze vraag en de genoemde nieuwe visie op de geloften, die de gelederen binnen de provincie in tweeën dreigde te splijten, werden niet in
stemming gebracht. Wel kwam er een reglement voor experimentele
leefgroepen, waarvan er al enkele bestonden, en die in samenstelling, spirituele en professionele oriëntatie en praktische organisatie een pluriform
karakter konden dragen.

Klerikale en religieuze mannelijkheid
Uitdrukkelijk staat het er niet in de kapittelstukken van 1969, maar het
lijkt verre van denkbeeldig dat een opener dominicaanse gemeenschap op
basis van een opener gedefinieerde identiteit vooral gestrand is op een
haast vanzelfsprekend klerikaal zelfverstaan. Dit is deels te herleiden tot
de hierboven toegelichte geschiedenis van de dominicanen in Nederland
sinds de Reformatie. Maar in mijn visie hangt dit zelfverstaan ook nauw
samen met sociaal-culturele constructies van mannelijkheid. Dominicanen zijn óók mannen. Anders dan naar het onderwerp ‘vrouwen en religie’ is er naar het thema ‘mannen en religie’, ‘mannelijke religiositeit’ of
‘religieuze mannelijkheid’ nauwelijks onderzoek gedaan. Met het volgende begeef ik me dan ook op een terra incognita. Mijn veronderstelling is dat sociaal-culturele constructies van mannelijkheid in de
negentiende en twintigste eeuw en daaraan gekoppelde maatschappelijke
verwachtingspatronen, nauwer aansloten bij de klerikale pool van de dominicaanse identiteit dan bij de religieuze. Oftewel, als priesters voldeden dominicanen, in eigen en andermans ogen, eenvoudiger aan
gangbare verwachtingen ten aanzien van mannelijkheid en mannelijk gedrag dan als religieuzen.
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Voor een groep die zich in habijt zichtbaar van de broekdragende
‘mannen van de wereld’ onderscheidde, was bevestiging van mannelijkheid niet van ondergeschikt belang. In hun kloosterkleed conformeerden
zij zich – althans tot ongeveer het midden van de twintigste eeuw –
veeleer aan wat vrouwen droegen. Daarmee was hun bijzondere (tussen)positie als religieuze, celibatair levende mannen ten opzichte van hun
seksegenoten duidelijk gemarkeerd. Door hun gelofte en door de priesterwijding hadden ze bovendien afstand gedaan van die aspecten van het
menselijk bestaan, die voor mannen steeds meer als vanzelfsprekend waren gaan gelden: zeggenschap over het eigen leven, recht op het vergaren
van bezit, de mogelijkheid om zich voort te planten. Talrijke referenties
aan mannelijk gedrag, mannelijke vroomheid, manhaftige theologiebeoefening en heroïeke missionaire inspanningen, in circulaires en andere
bronnen in het dominicaans provinciearchief, laten zien dat de predikbroeders zich voortdurend rekenschap gaven van hun bijzondere positie
in het spectrum der seksen.
Vooral sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in
1853, werd de uitbouw van katholiek Nederland aangedreven door een
besef van eeuwenlange achterstelling en door een duidelijk emancipatiestreven. In dit proces bleef de balans in het dominicaanse leven doorslaan
in de richting van de klerikale pool. De eigen kerk had vooral behoefte
aan morele wegwijzers, aan clerici die parochies draaiende hielden, en
die hernieuwd vorm gaven aan devotionele regimes die de kerkelijke
aanhankelijkheid van een groeiende groep katholieken konden verzekeren. Mannen Gods kortom, maar dan wel berekend op de moderniteit
waar de kerk steeds stelling tegen nam: 28 organisatoren, leiders en voorgangers in een nieuwe fase van confessionalisering, die vanaf het begin
van de twintigste eeuw de gedaante van de verzuiling aannam. Vooral de
binnenkerkelijke constructie van een collectieve katholieke identiteit,
steunde op een onmiskenbare klerikalisering, en versterkte deze tegelijkertijd. 29
Ook in de ‘herzuiling’ die Nederland tussen 1945 en 1960 doormaakte, kregen priesters een veel omvattende rol toebedeeld in de profilering van ‘het katholieke’ in de Nederlandse samenleving. Sommige
dominicanen hebben die rol met verve vervuld en beklommen gretig het
voetstuk waarop gelovigen hen al te graag zagen. Als parochiepastoors,
als geestelijk adviseurs, biechtvaders, predikers van volksmissies of retraites, of als legeraalmoezeniers konden dominicanen door hun daadkracht, inventiviteit, en moreel en rationeel overwicht laten zien wel
degelijk heuse mannen te zijn. De religieuze pool van hun identiteit bood
hen daartoe veel minder kans. Deze refereerde juist aan een zekere mate
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van nederigheid en ontvankelijkheid, aan het vermogen zichzelf ten gunste van anderen weg te cijferen, of zich te engageren met de zwakkeren
in de samenleving. Wellicht werpt deze confrontatie van de dominicaanse identiteit met vigerende maatschappelijke en culturele definities van
mannelijkheid ook nieuw licht op de wat ingetogen vroomheid binnen de
provincie. Vroomheid – en dan vooral het vermeend feminiene karakter
ervan – lijkt bij uitstek de achilleshiel van de dominicanen in Nederland
geweest te zijn. Zij wisten zich vertegenwoordigers van een kerk waarvan de trouwste aanhang in toenemende mate uit vrouwen ging bestaan.
Rond 1920 losten belangrijke emancipatoire strijdpunten in politiek en
maatschappij zich op – de schoolstrijd en de strijd om het algemeen kiesrecht. Vervolgens verschoof de aandacht van geestelijken als de dominicanen meer en meer naar het private domein, waar vrouwen de scepter
zwaaiden. Als zielzorgers probeerden zij vooral morele zeggenschap
over dit domein te veroveren, een zeggenschap die hun in het publieke
domein ontzegd was, doordat kerk en staat stringent van elkaar waren
gescheiden. 30 Waar de katholieke kerk zelf met haar rijke liturgie, haar
talrijke rituelen en haar in toog of habijt geklede clerus al associaties met
vrouwelijkheid opriep, moesten geestelijken dit met ‘mannelijk’ optreden
proberen te pareren. Uit deze ontwikkelingen binnen kerk en samenleving in Nederland lijkt de versterking van de klerikale dimensie van het
zelfverstaan van de predikbroeders te verklaren.

Klerikalisering en de-klerikalisering
De geschetste ontwikkelingen binnen kerk en samenleving in Nederland
lijken vooral de klerikale dimensie van het zelfverstaan van de predikbroeders versterkt te hebben. In de jaren zestig werd kortstondig geageerd tegen de ‘klerikalisering’ van de provincie. Jonge dominicanen
wilden op de eerste plaats religieuzen zijn. Hun streven naar een ‘ambtelijk priesterschap’ illustreert dit zelfbeeld, maar in de ogen van oudere
medebroeders was dit een contradictio in terminis – alsof man en ambt,
dominicaan en priester zijn van elkaar te scheiden waren.Van een zekere
weerstand onder jongere medebroeders tegen het priesterambt begrepen
zij nog veel minder. Een meerderheid van de Nederlandse dominicanen
legde voor zichzelf dan ook de nadruk op priester in de omschrijving
‘priesterreligieuzen’. Vooral jongeren zagen echter in het individualistische karakter van het priesterschap een potentiële bedreiging voor de onderlinge broederschap. En zij aarzelden oprecht om zich als ambtsdragers
te voegen in een onveranderd hiërarchisch georganiseerde kerk.Velen
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van hen verlieten de orde in de tweede helft van het jaren zestig en de
loop van de jaren zeventig. Dit roept de vraag op of bij degenen die toen
gebleven zijn, en nu gezamenlijk de provincie vormen, het kazuifel misschien toch nauwer om het lijf zit dan het habijt. 31 In de provincie groeide zeker ruimte voor nieuwe en beduidend minder gesacraliseerde
opvattingen van het priesterschap. Toch blijft het vermoeden bestaan dat
voor de meesten die in de orde zijn gebleven en daarbinnen hun idealen
gestalte hebben kunnen geven, de klerikale pool – uitgesproken of onuitgesproken – zwaarder weegt dan de religieuze.
De complexe erfenis van de provincie als ‘parochieprovincie’ en
de wijze waarop de drie aspecten van de dominicaanse identiteit, de klerikale, de religieuze en de mannelijke, op elkaar ingewerkt hebben, wijzen in deze richting. Dan zou zich een somber perspectief aftekenen voor
een dominicaanse familie zonder grenzen, zoals Edward Schillebeeckx
die voor ogen heeft. De jongste geschiedenis laat echter zien dat de Nederlandse provincie ook heeft durven pionieren met initiatieven die tot
een transformatie van de dominicaanse identiteit zouden kunnen leiden.
Het is aan de Nederlandse predikbroeders of zij die jonge traditie zó willen voortzetten dat een dominicaanse familie zonder grenzen geen utopie
hoeft te blijven.

NOTEN
1

Deze bijdrage stoelt op het onderzoek dat de auteur in opdracht van het bestuur van de
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3
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4
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5
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ogende besluitvorming rond de status en positie van de dominicaanse familie in de afgelopen drie decennia. Zie hiervoor bijvoorbeeld het themanummer van Dominicaans
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dit licht is misschien ook dat in Nederland gekozen is voor het doen herleven van bestaande juridische structuren die het van oorsprong middeleeuwse instituut van de derde
orde biedt. In Nederland was deze begin jaren zestig een stille dood gestorven. Sinds
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1999 kunnen leden van de Dominicaanse Lekenbeweging Nederland professie doen en
daarmee hun verbondenheid met de orde formaliseren. Daarnaast bestaan nog altijd
enkele minder geformaliseerde Dominicaanse Familiegroepen. Beide functioneren onder het afzonderlijke statuut voor de Dominicaanse Beweging, dat in 1987 in Montréal
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6
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7
Vgl. A.H. Thomas, De oudste constituties van de dominicanen: voorgeschiedenis,
tekst, bronnen, ontstaan en ontwikkeling (1215-1237), Leuven 1965.
8
Vgl. C.F.J. Brakkee, ‘Om het behoud van de Steigerse statie te Rotterdam 1826-1832’,
in: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (AGKKN) 11
(1969), 54-102.
9
Acta Provinciaal Kapittel 1920, commissio 5; Acta Kapittel 1924, commissio 1.
10
No. 260 in de constituties van 1932, ongewijzigd gehandhaafd in de versie van 1954
(eveneens no. 260) schreef voor dat een convent tenminste acht gewijde broeders moest
tellen, van wie er vijf stemgerechtigd dienden te zijn om een prior te kiezen. Kiesgerechtigd waren zij die negen jaar of langer geprofest waren.
11
Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen, Berg en Dal
(PAOD), Puerto Rico, Doos III, Vicariaat OP/rapporten-vergaderingen, map Rapporten/memoranda (1960-1961), ‘Report to Father Provincial Summarizing the Main
Points of an Interview held 3-XI-61’ (weergave van opvattingen van een Portoricaanse
dominicaan die vanaf eind jaren vijftig theologie studeerde in het Nijmeegse Albertinum).
12
PAOD, Doos Vorming en roepingen, map Plan en Enquête voor boekje over Dominikanen (februari - juni 1964), reacties.
13
PAOD, Dossier Provinciaal Kapittel 1945-1958, map Capitulum Provinciale 1954,
geloofsbrieven etc., Petitie met aanhef Hoogeerwaarde Pater Provinciaal, 09-05-1954
(doorslag; typoscript).
14
J.J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistischsociografische analyse, ’s-Gravenhage 1955, 75; 83-84.
15
Letterlijk: ‘uitgezonderd’; kerkrechtelijk heeft het begrip betrekking op (leden van)
orden of congregaties die in bepaalde opzichten niet vallen onder de rechtsmacht van de
plaatselijke bisschop.
16
PAOD, Dossier Provinciaal kapittel 1960-1965, Map Voorbereidend Werk kapittel
1960 (met de hand gemarkeerd: Bijlage II).
17
Als zodanig werd ‘pluriformiteit’, mede als uitkomst van het tweede Vaticaans concilie, binnen de provincie ook religieus geduid en als nieuw beginsel voor het religieuze
leven beschouwd.
18
Buiten het bestek van deze bijdrage valt de kwestie of de bestuurlijke keuze voor
pluriformiteit bestaande middelpuntvliedende krachten in de provincie verder onbedoeld versterkt heeft en in welke mate die ontwikkeling samenhangt met een mogelijk
sterker ontwikkeld klerikaal zelfverstaan.
19
PAOD, Doos Studentaat Zwolle, Map van de magister (M. Vijverberg), verslag van
bijeenkomst van pater provinciaal, het diffinitorium en de Zwolse communiteit, 31-011966.
20
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Henk Sechterberger o.p. (1940-2002) en Jan Ernst (1938), allen leden van het eerste
uur, alsook op PAOD, Doos Lorscheid-beweging, map I (1968-1970), en daarin vooral
het Utrechter Memorandum (1968) en het ‘Werkdocument van Lorscheid’ (‘Lorschei-
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der Erklärung’, opgesteld bij de eerste bijeenkomst, 31-10 t/m 02-11-1968). Vgl. ook
K. Brakkee e.a., Zoeken naar echtheid. Dominicanen in Nederland, Amstelveen 1986,
29.
21
Vgl. J.A. van Kemenade en J.M. van Westerlaak, Ambtscelibaat in een veranderende
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22
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26
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van het gehele onderzoek zouden later door een interne commissie van de provincie
scherp bekritiseerd worden. PAOD, Doos Hoogveld-enquête 1968-1971.
27
PAOD, verslagen van de plenaire vergaderingen van het Provinciaal kapittel 1969 op
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28
Als zodanig voldeden ze wellicht maar ten dele aan het ideaalbeeld, vervat in I Tim.
6,11-12, waar de man Gods gemaand wordt te streven ‘naar gerechtigheid, godsvrucht,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid’.
29
Vgl. O. Blaschke, ‘Der Dämon des Konfessionalismus. Einführende Überlegungen’,
in: O. Blaschke (Hg.), Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970:
ein zweites Konfessionelles Zeitalter, Göttingen 2000, 13-69, aldaar vooral 20-22.
30
Dit in aanvulling op P. van Rooden, ‘Publieke kerk, protestants vaderland, verzuilde
samenleving. Secularisatie en ontkerstening in Nederland’, in: P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990, Amsterdam
1996, 17-45, die de verschuivende maatschappelijke betekenis van religie sinds de reformatie beschrijft, maar het aspect ‘gender’ buiten beschouwing laat.
31
Dit beeld van kazuifel en habijt is gemunt door Kees Strijbosch o.p. (1908-2003).
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Huub Oosterhuis

Bestaat God?
1.
Een joodse vrouw – als meisje van zestien heeft ze de Wannseeconferentie overleefd – zei in een interview: “Ik zeg Onze Lieve Heer;
voor mij bestaat die. Ik had altijd een beschermer van hier tot Tokio. Dat
is zeker weten. Dat was er altijd. Maar in bewoordingen ken ik het niet.”
Vraag: Herken je die beschermer in de bijbelse verhalen? “Absoluut niet.
Mooi verteld, maar zo ver weg, onwezenlijk. Heeft niets met mij te maken.”
“Dat er iemand in de hemel is die van je houdt, kan alleen werken als je
er van kinds af aan mee vertrouwd bent gemaakt. Alleen dan wordt het
de grondslag van je leven”, meent psychiater Dries van Dantzig.
2.
Zij was traditioneel-gereformeerd opgevoed en vreesde als kind
niet bij de ‘uitverkorenen’ te horen – dan was je verdoemd. Later raakte
ze daar vanaf, maar toen kwam ook al het andere op losse schroeven te
staan: bestaat God eigenlijk wel? Ze trouwde met een dominee, die rotsvast geloofde in Gods nabijheid. Op een dag las ze in de bijbel de passage over Jakob die vecht met ‘een man’. Een engel? God zelf? “Ik laat u
niet gaan tenzij gij mij zegent”, zegt Jakob. Die woorden werden haar
mantra, gedurende vele jaren.
Plotseling stierf haar man. “Een paar weken later”, vertelde ze, “zat ik,
uitgeput van verdriet en over de grens van de wanhoop heen op de rand
van mijn bed, het begon net een beetje licht te worden. Als bij ingeving
zei ik de woorden ‘Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent’. Wat er toen
gebeurde, kan ik niet uitleggen. Ik voelde een liefde, een warmte, een
nabijheid, zoals ik nog nooit beleefd had. Alle liefde die ik ooit ontvangen heb tot in de honderdvierenveertigste macht verheven. Zoiets. Ik
hoorde mezelf zeggen: ja, toch, u zegent me. Ik weet niet hoe lang het
duurde. Toen het voorbij was, zei ik: dit is echt gebeurd, het was geen
verbeelding.”
3.
In de nacht van 23 op 24 november 1654, overkwam Blaise Pascal, wiskundige en filosoof, een mystieke ervaring. Hij was toen eenendertig jaar, even oud ongeveer als de profeet Jesaja, toen hij zijn
godsvisioen ontving en het ‘driemaal heilig’ hoorde uitroepen door gevleugelde hemelse wezens. Pascal heeft zijn ervaring in perkament ge-
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grift en in zijn kleren genaaid. Bij zijn dood, negen jaar later, werd deze
tekst op zijn lichaam gevonden:
Het jaar des Heren 1654. Maandag 23 november, vanaf ongeveer half
elf ’s avonds tot ongeveer half een ’s nachts: vuur. God van Abraham,
God van Izaäk, God van Jakob, niet de God van de filosofen en geleerden. Zekerheid, vreugde, vrede. God van Jezus Christus. Hij wordt
slechts gevonden langs de wegen die in het evangelie worden geleerd.
Tranen van vreugde. Ik had mij van hem afgescheiden. Ik ben voor hem
gevlucht, heb hem verloochend, gekruisigd. Laat mij nooit van hem gescheiden worden. Overgave aan Jezus Christus.

De meeste van Pascals beroemde gedachten zijn overstemd door de tijd,
achterhaald door andere denkers. Niet deze woorden, haastig en vurig
genoteerd. Dit is het getuigenis van een mens wiens heelal is geschokt en
omgekeerd, en die opnieuw geboren wordt, opnieuw leert spreken: “God
van Abraham, God van Izaäk, God van Jakob, niet de God van filosofen
en geleerden.”
De God die in de bijbel dé God, de Enige genoemd wordt, de enige echte: die God wordt in deze en voorgaande teksten ‘geweten’. Ze leggen
getuigenis af van een unieke ‘ervaring’, niet van een theologische gedachtegang.
4.
De theoloog Miskotte heeft, geheel in de geest van zijn protestantse traditie, betoogd dat kennis voorafgaat aan ervaring – ‘bevinding’.
De drie ervaringsdeskundigen die ik citeerde, hebben hoe dan ook kennisgemaakt met het bijbelse Godsverhaal, voordat zij hun ‘ervaring’ ontvingen. Zij hebben kennis gekregen aan het woord ‘god’, zoals het in de
bijbel betekenis krijgt vanuit het uittochtverhaal, bevrijding uit slavernij.
De strekking van hun ervaringen is dan ook: grensoverschrijdende bevrijding. In het uittochtverhaal wordt het algemene woord ‘god’ tot een
unieke Naam, dé Naam: “Ik zal zijn die ik ben, God-Bevrijder, God voor
ontrechten zal ik zijn.” De betekenis van de Naam is: oproep tot sociale
gerechtigheid. Sindsdien is het een beslissende, een politiek beslissende,
een over leven en dood van miljoenen beslissende vraag, wat of wíe je
bedoelt, wíe je roept, als je ‘god’ zegt. Bedoel je de Uittocht-BevrijderGod van Mozes? Iedere andere is in de visie van de bijbel een faraonische god, een onderdrukker.
5.
De bijbel poneert God: daar staat hij, in de tekst, en hij spreekt.
Zonder enig dispuut over de vraag of hij bestaat, bestaan kán, ooit niet
bestond, of bedacht is. Met ‘god’, genoemd bij zijn soortnaam - zoals
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‘mens’ een soortnaam is -, begint het verhaal. Na enige kolommen tekst
draagt ‘God’ zijn unieke naam, JHWH, vier onuitgesproken lettertekens
die zoveel betekenen als “Ik zal zijn die ik ben” – ik zal er zijn, vrees
niet. Deze God-met-zijn-unieke-naam spreekt verstaanbare mensentaal,
laat zich zien aan Abraham, roept Mozes, en stuurt hem naar mensen in
nood.
Het verhaal van de Naam omvat de uittocht, het land, de stad met zijn
tempel, de verwoesting van tempel en stad, de ballingschap, de terugkeer,
de wederopbouw van stad en tempel, het nieuwe begin.
Binnen dat verhaal worden psalmen gezongen: over het wonder van uittocht en bevrijding, over de verrukking om het land, over de ellende van
de ballingschap. Een naamloos nietig mens roept: “Uit de diepte roep ik
Jou - Gij, Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij - als ik kijk naar de hemel, wat is dan een mens?”
De God die in het verhaal spreekt én zwijgt, die ‘ik’ zegt, ‘Ik zál’ wordt
in de psalmen geroepen, geen andere, er is geen andere tot wie zo geroepen wordt.
Hebben die mensen van de psalmen God ‘ervaren’? De psalmdichters –
hebben zij van de God die zij roepen, ooit antwoord gekregen? Sommigen beweren van wel: “Ik was gevangen en riep God en hij heeft mij geantwoord, hij heeft mij de ruimte gegeven, hij komt voor mij op als een
vriend.” (psalm 118)
De ervaring van ruimte na angst, is dat een ‘gods-ervaring’ of is het een
‘gedachte’ binnen het verhaal, kloppend met het hart, de kern van het
verhaal, de uittocht? De psalmen klinken niet als gedachten, maar als
ervaringen.
6.
Paulus, aan wie zulke hoge woorden zijn toegeschreven over de
God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van zijn traditie die hem zo
overweldigend verschenen zou zijn in Jezus – je leest in zijn brieven dat
niets en niemand bij machte is ons te scheiden van de liefde waarmee
God ons omringt in de Messias, en dat Hij alles in allen zal zijn – heeft
Paulus dat ervaren of is het een theologisch statement?
En hoe is het met ons? Wij zijn toch niet zulke andere mensen dan Paulus
en de psalmdichters?
Heb jij ooit God ervaren? Schrijf het op, godservaring, toen en toen. Je
kinderen werden geboren, je was erbij, je zag ze aan het licht komen,
onstuitbaar – was die geboorte de aanleiding, de ‘bemiddeling’ zegt
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Edward Schillebeeckx, tot de ervaring van God? Je bent ontkomen, net
niet levend verslonden, je leeft nog, ervaar je God als je redder zoals dat
in psalmen gezongen wordt? Ervaren wij wat wij zingen?
Bestaat de God over wie het bijbelse verhaal vertelt dat Hij afdaalt om te
bevrijden, dat Hij liefde ‘bewaart’ tot het duizendste geslacht, tegen alle
ontrouw in? Het is een niet-te-geloven-verhaal. Wie bedenkt zoiets, waar
komt dit verhaal vandaan?
Bestaat die sturende, bevrijdende God ook echt? Niet alleen als projectie,
als beeldspraak, niet alleen binnen het verhaal, maar zo echt als jij en ik
bestaan? Die vraag klinkt in discussies over ethiek, in atheïstische manifesten, even luid als aan het begin van de twintigste eeuw, in de late nadagen van de Verlichting. En geen enkel gegeven antwoord blijkt
bewijsbaar. Er zijn geen bewijzen, we hebben niets dan dat verhaal dat
van geslacht op geslacht werd doorgegeven, we weten niets van een zich
ontfermende God buiten het verhaal om.
Maar het verhaal blijkt zo sterk, het neemt je zó mee, dat het soms in
mensen de kracht opwekt om die onbewezen neergeschreven God gehoor
te geven, Hem na te volgen in ontferming, zich te laten sturen naar mensen in nood. Dat weet ik uit ervaring met mensen – indirecte godservaring?
Bestaat God – wat denk je? Ja wat denk ik, mooie verhalen, het zou mooi
zijn als het allemaal waar was God? Ik denk van niet maar ik wou van
wel. Soms voel ik van wel.
7.
De kunst van de liturgie doet een poging om het veel en slordig
gebruikte woord ‘god’ te genezen van misverstanden, en in lied en voorbede, schriftuitleg en dienst-van-de-tafel zo uit te spreken en te articuleren dat het wordt geladen met de kracht van bijbelse profetenvisioenen en
psalmen.
Hoe lang nog het recht geloochend,
Ploert en Schender begunstigd?
Doe recht de minste, het weeskind,
de arme, beroofde, vernederde.
Red hen die geen verweer hebben,
doe hen ontkomen
aan de hand van de schender.
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Zij willen niet weten, niet zien
in duisternis gaan zij hun gang –
op haar grondvesten
wankelt de aarde.

(uit Psalm 82)
De stem die dit roept, tegen alle opperwezens in, die stem wordt in de
psalmen God genoemd. Ik probeer een liturgie te maken die klankbord is
voor die stem; een kerkdienst als vrijplaats voor het visioen van een
nieuwe wereld waar recht-en-ontferming gedaan wordt. Liturgie: het visioen tot ritueel gelouterd.
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Een veelgelovig bestaan
Ethisch handelen en interreligieuze dialoog
Migratie is niet alleen voor politici een van de belangrijkste vraagstukken
van deze tijd. Ook theologen en ‘gewone gelovigen’ worden met een
diversiteit aan culturen en religies geconfronteerd, die het eigen geloof in
een nieuw daglicht stelt. Edward Schillebeeckx heeft gelijk als hij in zijn
artikel in dit boek stelt, dat de uitdaging waarvoor theologen vandaag de
dag staan niet langer fides quaerens intellectum is, de vraag hoe wij geloof
en het zinvolle verstaan ervan bij elkaar kunnen brengen. Het gaat nu om
intellectus quaerens fidem: hoe kunnen wij de vraag naar geloof en
levenszin beantwoorden, te midden van een multiculturele en
multireligieuze werkelijkheid?
Hoe verandert de christelijke theologie, als het dagelijkse leven
verandert? Wat betekent het voor de christelijke identiteit, voor de
christelijke interpretatie van waarheid, als zij met andere religieuze
waarheden wordt geconfronteerd? En niet te vergeten, welke
consequenties heeft dit voor ons verhaal over Jezus, dat volgens
Schillebeeckx de christelijke identiteit bepaalt? Zijn boeddhisten, hindoes
en anderen ook zonder Jezus Christus ‘gered’, of moeten zij toch op een of
andere manier hun heil in Christus vinden? Juist de vraag of er buiten
Jezus Christus om heil is, bleek in het verleden een struikelblok voor de
christelijke kerken en de christelijke theologie. Vele studies zijn aan deze
vraag en aan die naar de verhouding van het christendom ten aanzien van
andere religies gewijd. Vooral de vertegenwoordigers van een ‘theologie
van de religies’ hebben zich uitvoerig met de problemen en uitdagingen
van het religieus pluralisme bezig gehouden. 1 Ook de kerken voelen zich
uitgedaagd op dit vraagstuk te reageren. Onlangs kwam de Evangelische
Kirche Deutschlands (EKD) met een verklaring over de interreligieuze
dialoog. De theologische redeneertrant van deze verklaring is mijns
inziens representatief voor het kerkelijk spreken over deze thematiek in
West-Europa. In dit artikel geef ik eerst het document weer, gevolgd door
een kritische bespreking, waarbij de bovengenoemde vragen als leidraad
dienen.
Christelijk geloof en niet-christelijke religies
Onder de titel Christlicher Glaube und nicht christliche Religionen 2 heeft
de Evangelische Kerk in Duitsland theologische richtlijnen uitgebracht
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voor de omgang met andere religies. In het begin van het document
schetsen de auteurs de context die dergelijke richtlijnen noodzakelijk
maakt. Onder andere wijzen zij op de drie miljoen moslims die inmiddels
duurzaam in Duitsland leven, met als gevolg dat allochtonen en
autochtonen samen vorm moeten geven aan de samenleving. Zij
constateren dat voor veel christenen het samenleven met mensen van
andere religies verwarrend is. Een tweede reden om zich uitvoeriger met
de vraag naar het religieuze pluralisme bezig te houden, zijn de
gebeurtenissen van 11 september 2001. Zijn religies een bedreiging voor
de wereldvrede of kunnen zij juist een bijdrage aan de dialoog over vrede
en gerechtigheid leveren? Ten derde is er de toenemende ontkerkelijking
in Europa enerzijds, terwijl aan de andere kant religie juist terug is in het
maatschappelijke debat. Het behoren tot een kerk is geen
vanzelfsprekendheid meer. Het doorgeven van de christelijke traditie aan
volgende generaties wordt zwakker. Naast deze verschijnselen van de
secularisatie wordt het christelijke geloof van mensen nu ook nog door de
geloofsovertuigingen van andere religies gerelativeerd. De christelijke
kerken zijn door dit alles uitgedaagd hun theologische relatie tot nietchristelijke religies te bepalen en de uitkomsten ervan als oriëntatie aan de
afzonderlijke gemeenten aan te bieden. Naast de oriëntatie voor het
kerkelijke en theologische veld, wil de EKD met dit document ook
impulsen geven aan de samenleving en de politiek om de vrede tussen
mensen met verschillende religieuze achtergronden te bevorderen.
Volgens het document moeten de evangelische kerk en theologie de vraag
naar de betekenis van religies benaderen “in het licht van het evangelie
van de rechtvaardiging van de zondaar” 3 . Dit betekent volgens de auteurs
dat de afzonderlijke religies en de mensen die deze religies aanhangen,
gezien moeten worden in het licht van de boodschap van de liefde Gods,
die als Schepper alle mensen nabij is, ongeacht hun religieuze context. In
deze liefde van God zijn alle mensen gelijk. De rijkdom van de nabijheid
van de Schepper wordt aan allen ‘onherroepelijk’ toegankelijk gemaakt
door Jezus Christus. “In hem is God de mensheid historisch concreet nabij
gekomen en in het evangelie van Jezus Christus keert hij zich genadig tot
alle mensen.” 4 Op grond hiervan, zo redeneren de auteurs, verkeren
christenen en aanhangers van andere religies voor God in dezelfde situatie.
Zij allen zijn zondaars en daarom een voor een aangewezen op de vrije en
genadige toewijding Gods.
In de belijdenis dat God zich in Jezus Christus genadig tot de
mensheid richt, wordt het verschil van het christelijk geloof met alle
andere religies duidelijk. Dit verschil maakt een ‘neutrale’ vergelijking
van overeenkomsten tussen de religies als basis voor de dialoog
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onmogelijk. Ook al is een dergelijke vergelijking vanuit
godsdienstwetenschappelijk oogpunt mogelijk, vanuit christelijktheologisch perspectief blijft overeind dat de religies “in het licht van het
christelijk geloof worden gethematiseerd” 5 .
Uitgaande van drie hoofdonderscheidingen (Leitdifferenzierungen)
wordt de verhouding van de christelijke religie tot de andere religies
bepaald:
Er bestaat een verschil tussen God en mens, respectievelijk
tussen God en zijn schepping.
Ondanks de schuld van de mens neemt de genadige God de
zondige mens in Jezus Christus aan.
De Heilige Geest maakt het mensen mogelijk het evangelie van
de genade Gods in hun leven te begrijpen en altijd voorop te
stellen.
Ik volg hieronder de toelichting van de drie onderscheidingen in het
document.
Schepsel van God
Alle mensen zijn volgens het document schepselen van God en delen
daarom een oorspronkelijke solidariteit met elkaar. De huidige
mondialisering kan deze universele solidariteit tussen mensen bevorderen.
Maar ze kan door economische expansie de kloof tussen arm en rijk ook
vergroten. Veel mensen die onder de hierdoor veroorzaakte conflicten
lijden, hebben hun toevlucht in Europa gezocht. Het is de opdracht van
christenen de mondiale processen dusdanig te helpen sturen, dat zij Gods
schepping en diens schepselen ten goede komen. Ieder mens heeft het
recht er te zijn en een menswaardig bestaan te leiden. Ieder mens, van
welke religie dan ook, is welkom als schepsel van God. Daarbij is het
recht van de mens en zijn waardigheid onaantastbaar. Dit
scheppingsgeloof dient als uitgangspunt in het gesprek met andere religies
te worden genomen. De scheppingstheologische hoofdonderscheiding
vanuit christelijk perspectief benadrukt zowel de afhankelijkheid van
mensen van God als hun zelfstandigheid en waardigheid. Mensen, zo zegt
het document, moeten kunnen opbloeien en dienen elkaar behulpzaam te
zijn om tot een intensieve zelfontplooiing te komen.

Jezus Christus
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Bij de christologische hoofdonderscheiding gaat het om religies en de
waarheidsvraag. Waarheid, zo stelt men meteen in het begin, is een
‘Ereignis’, een gebeurtenis, waarin datgene geschiedt waarop men
gewoonweg kan rekenen. Vanuit christelijk perspectief geschiedt waarheid
“in de openbaring van de levende, van de zonde verlossende God in Jezus
Christus, die door het werk van de Heilige Geest een vrijmakend geloof
schept: deze waarheid redt en heelt.” 6 De kerk getuigt van deze waarheid,
ook wanneer zij zich tot andere religies richt. Als dat niet gebeurt, zo
stellen de auteurs van het document, houdt men op kerk of christen te zijn.
Zij is voor het christelijk geloof een conditio sine qua non. Hiermee wordt
niet alleen een verschil, maar ook een tegenstelling ten opzichte van
andere religies zichtbaar. Deze tegenstelling bestaat daarin dat de andere
religies Jezus Christus ‘niet als gebeurtenis van de waarheid’ erkennen,
waarin de redding van de gehele wereld zich heeft voltrokken en zich nog
steeds voltrekt. Bijzonder pijnlijk blijft het volgens het document dat
uitgerekend het jodendom – de religie waaruit Jezus voortkwam – hem
niet als deze waarheid kan aannemen. Maar ook in religies die later dan
het christendom zijn ontstaan, erkent men deze voor alle mensen geldende
waarheid niet. Christenen kunnen en mogen dit gegeven niet slechts als
een positieve uitdrukking van religieus pluralisme zien. Het kan niet zo
zijn dat het christendom op grond hiervan de beslissende gebeurtenis in
Christus tot een soort deelwaarheid relativeert, want, zo menen de auteurs
van het document, “een beetje waarheid is geen waarheid” 7 .
Maar hoe moeten christenen dan met deze afwijzing van hun
waarheid in Christus omgaan? Een absolute claim op de waarheid wijst
het document van de hand, gezien de negatieve gevolgen hiervan in het
verleden. Waarheid laat zich niet afdwingen, menen de auteurs. Ze moet in
vrijheid worden aangenomen en christenen kunnen van haar slechts
getuigenis afleggen. Ook christenen hebben niet de ware religie. Veeleer
pogen zij in hun leven gevolg te geven aan de ervaring van de waarheid
van God. Deze waarheid heeft niemand in pacht, ook mensen uit andere
religies niet. Zij blijft een gebeurtenis die in alle religies in een bepaalde
historische situatie heeft plaatsgevonden. Vanuit deze ervaren waarheid
leven gelovige mensen.Voor christenen is de gebeurtenis van de waarheid
identiek met het verhaal van Jezus Christus. Voor de christelijke kerk
geldt echter:
Jezus Christus moet door haar zo ter sprake worden gebracht dat hij
onder geen beding tot vijandschap of dodelijke strijd aanzet. Hij is die
mens, door wie de genadige, voor niemand beschikbare nabijheid van
God ten opzichte van alle mensen historisch doorwerkt, ondanks hun
religieuze verdeeldheid. Zijn historische bijzonderheid mag
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overeenkomstig de christologische hoofdonderscheiding niet
gedegradeerd worden tot slechts een etappe op de weg naar een of andere
menselijke religieuze wijsheid. Zijn bijzonderheid is niet te overtreffen,
omdat zij de gehele mensheid die op religieus en niet religieus gebied in
onenigheid leeft, in het verzoenende licht van de nabijheid van God
plaatst en aan de mensheid een gemeenschappelijke horizon geeft. 8

In de interreligieuze dialoog moet deze waarheid worden verdedigd. Het
gaat er niet om verschillen tussen de posities op te heffen. Veeleer gaat het
in de interreligieuze dialoog om het afbreken van vooroordelen ten
aanzien van andere religies, om het verstaan van hun eigen karakter en
hun praktijken – en “misschien”, aldus het document, om het ontdekken
van overeenkomsten. Jezus Christus zelf geeft ons de moed te doen wat in
ons menselijk vermogen ligt om tegenstellingen en grenzen ten aanzien
van andere religies niet tot dodelijke tweedracht te laten uitgroeien.
Heilige Geest
Naast het scheppingstheologische en christologische punt volgt nu als
derde de pneumatologische hoofdonderscheiding. Kerk en christenen, zo
menen de auteurs van het document, vormen de samenleving met behulp
van het evangelie en niet met de wet. Dat wil zeggen, christenen zien de
andere religies in het licht van de liefde van God, die geen mens tot iets
dwingt, maar mensen in vrijheid laat samenzijn. Zo moet missie worden
opgevat: de waarheid van het evangelie als ‘bevrijdende waarheid’ ter
sprake brengen. God is midden onder alle mensen in de gestalte van de
‘Menschenbruder’, die alle religies van mensen met de liefde Gods vóór
is.
God laat zich zijn geliefden niet ontnemen door de menselijke religies.
Dat is de reden, waarom de christenheid haar geloof in God niet als wet
tegen de religies gebruikt, maar het in de sfeer van het evangelie ziet,
waarin God van meet af aan bij alle religies is en hun toegedaan is. 9

Volgens het document is het juist een teken van respect voor mensen met
andere religieuze overtuigingen om weerwoord te bieden als men hun
overtuigingen niet deelt. Maar ook als men overeenkomsten vindt,
waarschuwt het document tegen een te snelle deelname aan de
geloofspraktijken van andere religies, bijvoorbeeld aan offerriten of
voorouderverering, of het bidden tot andere goden – ook al wil men op
deze manier de onvoorwaardelijke liefde van God demonstreren. De idee
van een “oecumene van de religies”, vergelijkbaar met de christelijke
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oecumene, wordt als “dwaalweg” van de hand gewezen. 10 Zelfs het
gezamenlijke bidden wordt als dubieus beschouwd, omdat ook hier niet te
lichtvaardig met de onderlinge verschillen in de opvattingen over het
gebed mag worden omgegaan. In het eerder verschenen EKD-rapport
Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland staat, wat het gezamenlijke
bidden betreft:
De verschillen in de opvatting over het bidden die gebaseerd zijn op een
uiteenlopend Gods- en mensbeeld, kunnen niet genegeerd, maar moeten
juist gerespecteerd worden. Omdat deze verschillen niet mogen
vervagen, moeten wij ons bescheiden opstellen en de grenzen accepteren
die ons beletten ons in een gemeenschappelijk gebed met moslims voor
God te verenigen. Desondanks kunnen wij vanuit onze menselijke
verbondenheid in een multireligieuze situatie, op een innerlijk betrokken
manier als het ware naast elkaar bidden. 11

Tot slot beamen de auteurs uitdrukkelijk de scheiding van staat en kerk, of
zoals zij dat uitdrukken, de “levensbeschouwelijke neutraliteit” die door
de democratische staat in acht wordt genomen. De staat bevoordeelt geen
enkele religie, maar heeft wel behoefte aan een “richtingwijzer”, zoals de
EKD 1997 in zijn verklaring Christentum und politische Kultur heeft
uitgewerkt. 12 Eveneens benadrukken zij de vrijheid van godsdienst, geloof
en geweten als een groot goed. Het vreedzame samenleven van een
veelheid aan religies wordt volgens hen in een democratische samenleving
mogelijk, omdat alle religies daarin de ruimte hebben voor vrije
communicatie. In deze ruimte ontmoeten christenen andersgelovigen als
schepselen van God, aan wie God nabij wil zijn.
In Jezus heeft God alle mensen in alle religies uitgenodigd zich
zijn liefde te laten welgevallen. Dit weten geeft christenen in de
ontmoeting met andere religies het rustige gevoel niets te moeten
afdwingen wat alleen in vrijheid aanvaard kan worden. Zo bezien hoeven
“in de evangelische geest” afbakeningen tegenover de ander niet steeds de
boventoon te voeren, omdat op die manier de kloof alleen maar ‘wettisch’
wordt vergroot. 13 Christenen presenteren hun geloof niet als de absolute
religie, maar maken duidelijk dat zij net als alle andere religies
aangewezen zijn op de waarheid van God, waarover geen mens kan
beschikken. “In de geest van het evangelie zoeken christenen naar het
beste in alle religies en in hun volgelingen, zonder daarbij illusies te
verspreiden over de grenzen die hen van andere religies scheiden.” 14
Het document nader bezien
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De context waarin dit document is ontstaan, is duidelijk: het culturele en
religieuze pluralisme is in Europa een gegeven dat alleen nog maar zal
toenemen. Wat bij het lezen van het EKD-document direct in het oog
springt, is het binnentheologische en dogmatisch getinte taalgebruik,
waarmee het thema wordt behandeld. Weliswaar gaat het in dit document
erom een theologische leidraad te bieden, maar als doelgroep worden
naast de kerkelijke achterban ook politiek en samenleving genoemd. Ik
vraag me af of de theologisch abstracte gedachtegang van dit document
door leken begrepen zal worden, laat staan door mensen die geen binding
meer hebben met het christelijk geloof. Van eigentijds en toegankelijk
taalgebruik is in elk geval geen sprake. Kunnen kerk en theologie hun
boodschap daadwerkelijk op deze manier overbrengen aan mensen die
anno 2004 op zoek zijn naar een zinvol bestaan samen met mensen van
andere religies? Ik heb grote twijfels.
Allereerst ga ik nu nader in op de theologische gedachtegang en de
richting die het document in de omgang met andere religies voorstaat. De
door de commissie naar voren gebrachte theologische richtlijnen voor de
omgang met andere religies zijn in een trinitair-dogmatisch kader
geplaatst. De ander, de andere religie, wordt ‘in het licht van het christelijk
geloof’ gethematiseerd.
In eerste instantie wordt met behulp van de scheppingstheologie de
openheid ten aanzien van mensen van andere religies onderstreept. Alle
mensen zijn schepselen van God en de schepper is alle mensen nabij. Hier
ligt de basis voor een gelijkwaardig gesprek met mensen uit andere
religies. Maar de scheppingstheologische openheid wordt direct weer door
de christologische hoofdonderscheiding ingeperkt. God heeft de mensheid,
ook mensen uit andere religies, in Jezus Christus van de zonde verlost. In
hem is God alle mensen nabij. Deze “gebeurtenis van de waarheid” geldt
niet alleen voor christenen maar voor alle mensen – ook als ze dat zelf niet
weten, ben je geneigd eraan toe te voegen. Ondanks de intentie van het
document om andere religies als verschillende wegen naar het heil Gods te
accepteren, blijft de normatieve christologische aanspraak op de redding
van de gehele mensheid in Jezus Christus een struikelblok. De worsteling
van de auteurs met de normativiteit van deze in hun ogen universele
waarheid wordt voelbaar, wanneer zij stellen dat de kerken het ontkennen
van deze waarheid door andere religies niet met een beroep op het
religieuze pluralisme mogen omarmen. De kerk mag de
Christusgebeurtenis niet tot een deelwaarheid degraderen. Nogmaals, de
Christusgebeurtenis is “niet te overtreffen”, omdat zij de mensheid, die op
grond van religieuze en niet-religieuze redenen uit elkaar drijft, in het
verzoenende licht van de nabijheid van God stelt en een gezamenlijke
horizon geeft. Van deze waarheid in Jezus Christus moeten christenen
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blijven getuigen. Want uiteindelijk gaat het volgens het document niet zo
zeer om het ontdekken van overeenkomsten, maar om het aanvaarden van
onderlinge verschillen. De Heilige Geest ten slotte zorgt ervoor dat deze
waarheid in Jezus Christus als “bevrijdende waarheid” ter sprake wordt
gebracht. Alle mensen worden ertoe uitgenodigd zich de liefde van God in
Jezus te laten welgevallen, want de waarheid kan immers niet worden
afgedwongen.
Waarheid en meervoudige identiteit
Ondanks de plechtige verzekering dat geen mens over Gods waarheid kan
beschikken, blijft het document met veel mitsen en maren vasthouden aan
een universele waarheidsclaim. De betekenis van andere religies wordt in
het licht van Jezus Christus bepaald. Het trinitair-dogmatische kader ten
aanzien van de omgang met andere religies is christocentrisch van aard.
Jezus Christus is het centrum van de trinitaire gedachte. In hem is God alle
mensen nabij. De in hem geopenbaarde waarheid geldt voor alle mensen.
Van begin af aan is het dit christelijke kader dat aan de omgang
met andere religies wordt opgelegd. De dogmatiek gaat aan de levende
praxis van de dialoog vooraf. In het document is geen nieuwsgierigheid te
bespeuren naar ‘de ander’ of naar datgene wat de eigen religie zou kunnen
verrijken. Men bakent de eigen christelijke identiteit met behulp van
overgeleverde geloofswaarheden ten opzichte van andere religies af en
legt deze als onopgeefbare waarheid vast. Het gaat niet om het zoeken naar
christelijke identiteit in een veranderde wereld, maar om het vasthouden
aan een identiteit die met een nauwelijks te vertalen archaïsch taalgebruik
in continuïteit met het verleden moet staan. Het is een poging de zwak
geworden christelijke identiteit weer te verstevigen, om van daaruit via
een ‘sterke’ identiteit de interreligieuze dialoog aan te gaan. Deze sterke
identiteit meent men te vinden in de waarheid van het leven en de
kruisdood van Jezus Christus. Christelijke identiteit staat en valt met het
geloof in deze van begin af aan vaststaande waarheid. Dit te relativeren
staat gelijk aan verraad van de christelijke identiteit. Maar is een
dergelijke statische opvatting van identiteit in een postmoderne cultuur
nog mogelijk?
In het Human Development Report 2004 15 van de VNontwikkelingsorganisatie United Nations Development Programme
(UNDP), dat dit jaar aan het vraagstuk van de internationale migratie is
gewijd, wordt ervoor gepleit op cultureel niveau niet meer uit te gaan van
eenduidige identiteiten. Het rapport wijst er niet alleen op dat in de laatste
decennia van de twintigste eeuw een van de grootste migratiegolven uit de
geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. 16 Het wijst er ook op
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dat deze migratiegolf met een revolutionaire verandering in de
technologiesector gepaard is gegaan. Overal ter wereld zijn vandaag de
dag immigranten in staat om dubbele of meervoudige culturele identiteiten
te ontwikkelen. Zij bouwen een nieuwe identiteit op in hun nieuwe
thuisland en houden tegelijk vast aan de identiteit van hun land van
herkomst via de nieuwste technologische communicatiekanalen en
transportmogelijkheden. De auteurs van het rapport vinden dat landen die
immigranten opnemen geen assimilatie van hen moeten verwachten. In
plaats daarvan moeten immigratielanden zich openstellen voor deze
nieuwe meervoudige identiteitsvorming en politieke maatregelen nemen,
zoals het toestaan van twee paspoorten. Iemand kan Turk en Nederlander
zijn. Meervoudige identiteiten zijn een feit in een dynamisch geworden
wereld, zo stelt het rapport. Het is een illusie te menen deze
ontwikkelingen te kunnen stoppen. Zij zijn inherent aan de
mondialisering. Het omarmen van diversiteit is volgens het rapport de
enige duurzame weg naar stabiliteit, vrede en democratie.
De hier beschreven ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor
de culturele, maar ook voor de religieuze identiteit. Ook in de theologie
wordt inmiddels van veelvoudige, vloeiende en hybride identiteiten
gesproken. Met behulp van inzichten van postkoloniale studies dagen
bijvoorbeeld feministische theologen de theologie ertoe uit, statische
opvattingen van identiteit open te breken en onderlinge verschillen niet
langer hiërarchisch te denken. Men is op zoek naar een hermeneutisch
concept dat ‘het zelf’ en ‘de ander’ niet langer in een eenheidsconcept of
een wij/zij-denken probeert in te kaderen, maar dat de ander als ander ziet
en de positieve uitdaging van culturele en religieuze verschillen serieus
neemt. 17 Zo benadrukt de Japans-Amerikaanse theologe Rita Nakashima
Brock de meervoudige subjectposities van mensen die tussen twee
culturen en twee etniciteiten in leven. Zij meent dat haar Oost-Aziatische
culturele wortels, die op een niet-dualistische metafysica en religie
berusten, ruimte bieden voor het ontwikkelen van een meer vloeiende
visie op de werkelijkheid, die niet op een exclusief ‘of/of denken’ maar op
een paradoxaal ‘beide/en denken’ (both/and thinking) is gebaseerd. Om
ruimte te bieden aan de meervoudige sociale plaatsen van identiteit in een
multiculturele context, introduceert zij het concept ‘interstitial integrity’,
wat vertaald zou kunnen worden als ‘heelheid die ontstaat in
tussenruimten’. ‘Interstitial integrity’ is een theologisch-antropologische
categorie, waarmee de verscheidene delen van het zelf bij elkaar worden
gehouden, waardoor de spanningen die het leven in verschillende
werelden met zich meebrengt, leefbaar blijven. Met dit concept benadrukt
zij dat identiteit uit diverse culturele bronnen gevoed wordt en nooit
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slechts in het centrum van de dominante cultuur gelokaliseerd kan worden.
Zij is vooral te vinden in de periferie ervan. 18
Naast het interculturele maar toch vooral binnenchristelijk
georiënteerde feministisch-theologische debat over meervoudige
identiteit 19 , gaan er in de theologie ook stemmen op die spreken van een
“multiple religious belonging” 20 . Daarbij gaat het om mensen die zich met
meer dan één religieuze traditie verbonden voelen, een verschijnsel dat
onder oosterse religies niet nieuw is, maar in het westen tot de nodige
filosofische, theologische en dogmatische vragen en discussies leidt.
Welke consequenties heeft het als men de eigen religieuze traditie trouw
wil blijven, maar tegelijk ook Gods waarheid in een andere religieuze
traditie ontdekt? Ligt hier voor het christelijke zelfverstaan alleen een
probleem, of ook een kans om de eigen horizon te verbreden, door te
geloven in een waarheid die voorbij de grenzen van een vaststaande
(christelijke) identiteit ligt? 21
Gezien de boven geschetste ontwikkelingen lijkt mij de transformatie van
een statische opvatting van christelijke identiteit onontkoombaar. De
gezamenlijke interreligieuze geloofsbeleving die in het document van de
EKD wordt afgewezen, is in een zich steeds verder ontwikkelende
multiculturele en multireligieuze samenleving waarschijnlijk dichterbij
dan gedacht. Het erkennen van diversiteit neemt, ook op religieus gebied,
afscheid van het contrastdenken in ‘wij’ en de ‘anderen’ ten gunste van
hybride en meervoudige identiteiten, die niet in afbakening maar in relatie
tot ‘de anderen’ worden gedacht.
In het EKD-document daarentegen wordt christelijke identiteit niet
met behulp van intersubjectieve relaties in het hier en nu gezocht, maar in
het op dogmatische overwegingen gebaseerde contrastdenken van ‘wij’ en
‘de anderen’. Verschillen worden in het licht van het evangelie bepaald,
niet in de daadwerkelijke ontmoeting met ‘de ander’. In mijn visie vormen
een dogmatisch concept en de daarmee verbonden normativiteit van de
eigen waarheid in Jezus Christus geen goede basis voor de religieuze
dialoog. Het is niet mogelijk om een vreedzame multireligieuze
samenleving te bevorderen, als niet de onderlinge ontmoeting en
communicatie over de concrete alledaagse levens- en geloofspraktijk als
uitgangspunt voor de dialoog worden genomen. Hiermee komt de kwestie
van de daadwerkelijke dialoog tussen de religies naar voren. Kan men
andere religies beoordelen op grond van de eigen dogmatische
vooronderstellingen, zoals dat in het document van de EKD het geval is?
Dialoog
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De Noord-Amerikaanse boeddhiste Rita M. Gross, die al vele jaren bij de
interreligieuze dialoog betrokken is, meent van niet. Voor haar is het
‘ethische gedrag’ bij de evaluatie van religieuze fenomenen belangrijker
dan theologisch dogmatische uitgangspunten. Op grond van ethische en
epistemologische redenen acht zij een theologie van de religies vandaag de
dag een noodzaak. Zij schrijft:
De ethische redenen hebben met het feit te maken dat religieuze
diversiteit een realiteit is en geen vergissing en met het gegeven dat
religieuze diversiteit deel uitmaakt van de huidige ervaring van de
meeste mensen. Wanneer religies relatief geïsoleerd van elkaar
bestaan, zijn intolerantie en exclusieve waarheidsclaims misschien
niet te vermijden. Maar deze zijn dodelijk wanneer religies met
elkaar in een gezamenlijke omgeving moeten optrekken en zich
met elkaar vermengen, zoals dat vandaag de dag het geval is. (…)
De epistemologische redenen hebben te maken met de
verhelderende kracht van de ‘vergelijkende spiegel’, met de
waarheid van de uitspraak: Eén religie kennen staat gelijk aan geen
religie kennen. 22
Dit laatste impliceert dat je niet alleen iets van andere religies kunt leren,
maar dat je door hen ook je eigen religie beter leert kennen – of zoals
Schillebeeckx in zijn artikel zegt: “Er zit meer waarheid in de pluraliteit
van de religies tezamen, dan in één particuliere religie.” Evenals
Schillebeeckx, wijst Gross zowel de exclusieve (de eigen religie is de
enige ware religie) als de inclusieve positie (de eigen religie is de meest
ware religie) binnen een theologie van de religies af. Zij is een voorstander
van de pluralistische positie, die ervan uitgaat dat elke religie iets
waardevols en interessants bijdraagt aan een groot mozaïek. Als
vertegenwoordiger van deze pluralistische positie is zij geïnteresseerd in
het leren van andere religies door studie en dialoog. Het doel is daarbij het
vreedzame samenleven zonder onderlinge competitie. Zij onderstreept dat
haar positie geen absoluut relativisme betekent –niet alles is mogelijk!
“Pluralisten zeggen niet dat religieuze fenomenen niet te beoordelen zijn;
wij zeggen dat geen enkele religie het monopolie heeft op waarheid of
leugen, op relevante of schadelijke leerstellingen en praktijken.” 23 Voor
haar geldt dat je de boom aan de vruchten herkent. Religies worden
geëvalueerd op grond van de ethische consequenties die uit hun
theologische ideeën voortkomen.
De eerste stap om een dialoog te laten lukken is volgens haar erin gelegen
kennis te verwerven over de afzonderlijke religies. Deze informatie moet
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vervolgens in een tweede stap worden verwerkt, waarvoor Gross het
instrument van de ‘comparative mirror’ voorstelt, de vergelijkende
spiegel, die zowel jezelf als de ander belicht. “In de vergelijkende spiegel
zien we onszelf in de context en in het perspectief van vele andere
religieuze fenomenen, die ons uitnodigen, ja nopen tot zelfreflectie over
onze eigen religieuze en culturele systemen.” 24
Op deze manier wordt iedereen voor zichzelf tot een fenomeen,
waardoor we onszelf volgens Gross beter kunnen begrijpen. Het eigen
geloof wordt gereflecteerd, door in de spiegel van de verscheidenheid van
de religies te kijken. Veel alternatieven duiken op, symbolen en praktijken
die niet vertrouwd zijn. Zo zal bijvoorbeeld de studie van een niettheïstische religie, zoals het boeddhisme, voordelen en grenzen van het
theïstische symbolisme duidelijk maken. Ook stelt zich volgens Gross de
vraag wat het betekent alle patriarchale elementen in religies en culturen
onder ogen te zien, zoals de besnijdenis van meisjes in Afrika, die vanuit
een feministische zienswijze niet te aanvaarden is. We moeten leren,
meent Gross, om met deze dingen die wij in de ‘vergelijkende spiegel’
zien om te gaan in de onderlinge dialoog. Zij pleit in dit verband voor het
uitstellen van het eerste oordeel. De eerste stap is volgens haar empathisch
proberen te begrijpen waarom deze praktijken bestaan, om wederzijdse
verwijdering en verachting niet in de hand te werken.
Dialoog is in haar ogen noch een verkapte missionaire activiteit
noch een debat dat je wilt winnen. Dialoog betekent het zorgvuldig
luisteren naar elkaar en de bereidheid op grond van het gehoorde te
veranderen. Deze verandering betreft jezelf en niet de ander. Zo is de
joods-christelijke dialoog er niet op gericht dat joden de betekenis van
Jezus ook voor hun religie zouden moeten onderkennen. Veeleer is het,
zoals John Cobb het heeft verwoord, dat “het christelijke streven in de
dialoog met de joden de verandering van het christendom moet zijn”. 25 De
praxis van de interreligieuze dialoog geeft ons de kans om onszelf en onze
religie met de ogen van de ander te zien. En, zou ik willen toevoegen, juist
door de onderlinge verschillen naar voren te laten komen, kunnen je de
ogen worden geopend voor de blinde vlekken in je eigen religie. 26
Ook de Noord-Amerikaanse theoloog Paul Knitter benadrukt het belang
van de dialoog tussen de religies. In zijn boek Introducing Theologies of
Religions houdt hij een pleidooi voor een ‘dialogical community of communities’, waarmee in 1893 met de oprichting van het Parliament of the
World’s Religions te Chicago een begin werd gemaakt. Vertegenwoordigers van de grote religieuze gemeenschappen komen bijeen om met elkaar
te spreken en naar elkaar te luisteren. 27 Ook al is deze dialooggemeenschap nog eerder een droom dan een duidelijk concept, zij is in de ogen
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van Knitter niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk. Knitter deelt de
omgang van christenen met andere religies in vier modellen in: ‘het vervangingsmodel’, ‘het vervullingsmodel’, ‘het wederkerigheidsmodel’
en ‘het aanvaardingsmodel’. In het concluderende hoofdstuk van zijn boek
onderstreept hij – nadat de verschillende modellen voor een christelijke
theologie van de religies de revue zijn gepasseerd – de noodzaak van
christelijke zijde “om te spreken met elkaar en met gelovigen van andere
religies samen te werken.” 28 Hij houdt een pleidooi voor zowel een
interchristelijke oecumenische dialoog over andere religies als voor een
dialoog met andere religies.Volgens hem verloopt de dialoog met andere
religies het beste via de interreligieuze samenwerking.
Als voorbeeld van een dergelijke samenwerking noemt hij het
International Peace Council, dat zich na de oprichting van het World
Parliament of Religions heeft gevormd. Deze raad, waarvan Knitter zelf
ook deel uitmaakt, bestaat uit vooraanstaande theologen die bereid zijn om
naar gebieden in de wereld te reizen waar conflicten en geweld heersen.
Op uitnodiging leveren zij een interreligieuze bijdrage aan een niet
gewelddadige en rechtvaardige oplossing van het conflict in kwestie.
Mensen van verschillende religies komen in deze raad niet zozeer om
religieuze redenen bij elkaar, maar omdat zij allen een ethische
verantwoordelijkheid voelen iets aan deze situaties te moeten doen. Niet
het geloof vormt in eerste instantie de gemeenschappelijke basis maar het
handelen dat uit het geloof voortkomt. Uit dit gezamenlijke handelen
ontstaan vriendschapsbanden. Banden tussen bijvoorbeeld hindoes,
boeddhisten en christenen, die naar Knitters ervaring intensiever zijn
wanneer zij samen dit soort werk doen, dan wanneer zij op traditionele
wijze met elkaar over de boodschap van Jezus of Boeddha discussiëren of
mediteren.
Het samen handelen, strijden en lijden voor de zaak van vrede of gerechtigheid draagt bij tot bijzondere vriendschappen. Maar omdat zulke
vriendschappen tussen religieuze mensen ontstaan, dragen zij ook religieuze en dialogische vruchten. 29

Knitter is van mening dat christenen, ongeacht welk van de verschillende
theologische modellen zij voorstaan, zich in een dergelijke op handelen
gebaseerde ethische dialoog met ‘de ander’ moeten engageren. Uit dit
ethische handelen ontstaat de religieuze dialoog, die op zijn beurt de
theologie voedt. Op deze manier vormen zowel interreligieuze, als ook
interchristelijke relaties, dialoog en theologie een levengevende cirkel die
constant in beweging is. Knitter ziet hierin een parallel met de uitspraak
van Jezus: “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en haar gerechtigheid en al het

107
andere zal u geschonken worden” (Mt 6,33). “Verplicht jezelf eerst”, zo
spoort hij aan, “om samen te handelen met je medechristenen en je
broeders en zusters uit andere religies door de liefde, gerechtigheid en
vrede van het rijk Gods te bevorderen – en dan komt het met je
theologieën vanzelf wel goed.” 30
Tot slot
Net als Rita Gross wijst Paul Knitter op het belang van het ethische
handelen dat bij de interreligieuze dialoog aan de theologie voorafgaat.
Deze ethische component mag in de omgang van christenen met andere
religies niet ontbreken, want hierdoor wordt een interactie mogelijk die, op
basis van vertrouwen, een empathisch-kritische kijk toelaat op zowel de
eigen religie als de religie van anderen. De ‘vergelijkende spiegel’, waarin
je met de ogen van de ander leert kijken, maakt je bewust van je eigen
blinde vlekken. Het gezamenlijke handelen schept een vriendschap die het
mogelijk maakt de tekortkomingen en de rijkdom van je eigen religieuze
traditie onder ogen te zien.
Op deze manier wordt het mogelijk de logica van hetzelfde, van de
binnenchristelijke dogmatische zelfbespiegeling, te doorbreken.
Momenten van goddelijke waarheid bevinden zich niet in van meet af aan
geponeerde waarheidsaanspraken, maar in de interactie, in de ontmoeting
met mensen met andersoortige religieuze ervaringen. Zo ontstaan vanuit
christelijk perspectief nieuwe mogelijkheden voor een inhoudelijke
bepaling van de betekenis van Christus, die exclusieve en normatieve
christologische aanspraken ten opzichte van andere religies achter zich
laat. Het doel is niet langer in Jezus het fundament voor de christelijke
identiteit te zoeken, maar om zich door zijn verhaal over het rijk Gods in
het ethische handelen te laten inspireren. Niet het geloof in Jezus en de
uniciteit van zijn persoon staan daarbij op de voorgrond, maar het geloof
met hem in een rijk van vrede en gerechtigheid, dat het goede leven voor
alle mensen behelst. 31
De vraag wat heil, bevrijding en verlossing in continuïteit en breuk
met de christelijke traditie betekenen, komt centraal te staan. Er wordt een
ruimte geschapen, waarin plaats is voor de ontmoeting met en de verhalen
van mensen uit verschillende culturen en religies, die met elkaar op zoek
zijn naar antwoorden op de vraag wat onheil en heil van Godswege
vandaag concreet betekenen voor mensen in al hun verscheidenheid. Een
dergelijk soteriologisch zoekontwerp vraagt om een relationeel christelijk
identiteitsconcept waarin de onderlinge verschillen niet als bedreigend,
maar als verrijkend worden beschouwd. Christelijke identiteit is zo gezien
geen in zichzelf afgesloten monade, maar een rhizoom, een vlechtwerk
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van wortels dat in een continue wisselwerking met zijn omgeving staat.
Het idee van een vaststaande christelijke identiteit maakt plaats voor een
steeds veranderende eschatologische identiteit, die op relatie en
communicatie is gericht. 32 Of om het in de bewoordingen van Edward
Schillebeeckx te zeggen: het christelijke identiteitsproces dat in werking is
gezet door Jezus’ levensweg wordt waar gemaakt in de
wederwaardigheden van het leven en is nooit perfect en afgerond.
In het EKD-document mis ik dit gevoel voor de procesmatigheid van het
christelijk geloof te midden van een pluraliteit die levende werkelijkheid
is. Ontmoeting en vriendschap, mogelijkheden tot gezamenlijk ethisch
handelen, aanwijzingen voor de onderlinge communicatie, kortom alle
hoopgevende momenten uit de concrete dagelijkse omgang van mensen in
een multiculturele en multireligieuze samenleving, worden buiten
beschouwing gelaten. Dit document geeft geen antwoord op de in het
begin van dit artikel gestelde vraag, hoe de christelijke theologie verandert
als het dagelijkse leven verandert. Met behulp van dogmatischtheologische constructies worden risico’s en uitdagingen die de
verscheidenheid aan culturen en religies met zich meebrengen, angstvallig
buiten de deur gehouden. Een vanaf het begin gekozen defensieve houding
laat geen ruimte voor het onverwachte, voor de mogelijke meerwaarde van
de dialoog met andere religies voor wezenlijke veranderingen in het
christelijk geloof en de theologie.
Als theologen en kerken daadwerkelijk een antwoord willen vinden
op de uitdaging van deze tijd die Edward Schillebeeckx met de vraag naar
‘intellectus quaerens fidem’ kort en bondig samenvat, dan luidt mijn
antwoord: wij moeten de diversiteit omarmen en leren denken in
veelvoud. Het uitgangspunt daarbij is niet langer de ‘dialoog met
dogmatisch-theologische vooronderstellingen’ maar ‘de dialoog met de
alledaagse werkelijkheid’, met alle onzekerheden die een zoektocht naar
datgene wat van Godswege waarde en richting geeft aan je leven met zich
meebrengt.
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David Tracy

Verbondenheid en afstand
Een pleidooi voor het bijeenhouden van religieuze polariteiten

Het is een eer mee te werken aan een boek voor Edward Schillebeeckx.
Hij heeft op grootse wijze bijgedragen aan een hoeveelheid kwesties en
methoden die iedereen die zijn werk gelezen heeft verbijstert: een gemoderniseerd thomisme, sacramenten, huwelijk, ambt, heilsleer, genade,
antropologie, lijden, contrastervaringen, hermeneutiek, kritische theorie
en bovenal het ‘humanum’ in het aangezicht van een uiteindelijk mysterievolle en genadige God.
Schillebeeckx vertelde me eens dat hij tijd zou willen hebben
voor een dergelijk historisch onderzoek en theologische analyse van de
relatie van het christendom tot de andere religies. Ik hoop dat hij dit zal
doen, want Schillebeeckx zou op negentigjarige leeftijd nog een belangrijke bijdrage leveren. Met dit essay hoop ik zelf op bescheiden wijze bij
te dragen aan dit gemeenschappelijke theologische project. Schillebeeckx
is in mijn ogen een zeer evenwichtig en oordeelkundig theoloog: hij
houdt zich bezig met zowel sacramenten als gerechtigheid, met zowel
lijden als vreugde, genade en natuur, hermeneutiek en kritische theorie,
traditie en vernieuwing, schepping en verlossing, contemplatie en actie,
herstel en kritiek. Dit typisch schillebeeckxiaanse ‘zowel – als’, en nooit
‘of - of’, laat zien hoe theologen kunnen breken met de binaire tegenstellingen die de hele westerse cultuur teisteren: spreken of schrijven, natuur
of cultuur, vrouwelijk of mannelijk, denken of doen, vorm of inhoud,
rede of gevoel. In de religies zien we deze tegenstellingen: participatie
versus afstand in het religieuze bewustzijn, en manifestatie – of verschijning – versus verkondiging in de religieuze vormgeving. Trouw aan zijn
katholieke en dominicaanse erfenis, heeft Edward Schillebeeckx nooit
geaarzeld om het noodzakelijke ‘zowel - als’ voor de huidige theologie
uit te werken. De benijdenswaardige combinatie van oorspronkelijk historisch onderzoek en originele wijsgerig-theologische ideeën vormt hierbij zijn instrumentarium.
Uitgangspunt van dit essay is dit opmerkelijke ‘zowel - als’ dat Schillebeeckx bij zoveel kwesties heeft ingebracht. Ik tracht deze benadering
verder te brengen door in te gaan op de verhouding van de christelijke
theologie tot andere religies en na te denken over de morfologie, de
vormgeving, van de fundamentele polariteiten in alle religies.
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Er bestaan van katholieke zijde momenteel verschillende theologieën van de ecologie: van de paus, de bisschoppenconferenties en van
individuele christenen en ethici. Ik zal in dit artikel ingaan op het religieuze – en niet direct theologische – besef dat deze theologieën stuurt.
Zonder religie wordt de theologie erg mager. Zonder theologie wordt
religie een warboel. De theologie stuurt mijn reflecties in dit essay aan,
maar doorslaggevend is hier een fenomenologie van het religieuze aanvoelen en van de religieuze vormgeving. Deze reflecties zijn bij mij opgekomen door de kwellende vraag van de godsdienstwetenschapper
Mircea Eliade: “Ervaren christenen de wereld nog als de schepping van
God?” Dit is geen gemakkelijke vraag. De theologie en de ethiek alleen
geven geen antwoord: vandaar deze reflecties over religie.

De behoefte aan religieuze vormgeving
De meest fundamentele polariteit in de religie is volgens mij die tussen,
enerzijds, religieuze vormen die mensen er sterker van bewust maken dat
zij participeren aan een machtige, uiteindelijke werkelijkheid, en anderzijds religieuze vormen die het gevoel van afstand tot die uiteindelijke
werkelijkheid versterken. In de meeste religieuze tradities zijn beide
vormen van bewustzijn tot op zekere hoogte aanwezig, maar bijna altijd
overheerst één vorm: participatie of afstand. Zo drukt in de profetische,
monotheïstische tradities het gevoel van afstand ten opzichte van de
transcendente God, het besef van een radicale deelname aan God als immanente God vaak opzij. Soms wordt participatie bijna tot ‘identiek zijn’,
zoals in taoïstische en hindoeïstische tradities. In andere gevallen is er
een bewuste poging, institutioneel en intellectueel, om een polariteit te
handhaven, maar dualisme te vermijden. Westerse waarnemers zien bijvoorbeeld met verbazing hoe Japanners vrijwel moeiteloos Shintogeboorteriten, boeddhistische begrafenisrituelen en christelijke huwelijksplechtigheden praktiseren binnen een pluralistische religieuze cultuur. In zijn onderzoek naar de kabbala laat Gershon Scholem zien hoe
ook de mystieke lezing van een fundamenteel profetisch-ethische en monotheïstische religie als het jodendom, aanleiding geeft tot een terugkeer
naar de onderdrukte ‘heidense’ gevoeligheid voor onze innige participatie aan God via de natuur, het lichaam, de kosmos, de vormgeving van de
letters in de bijbel, en de vonken en fragmenten van Gods eigen lichaam.
In de huidige theologie worden vele interessante pogingen ondernomen om radicale participatie en radicale afstand te verbinden in een
christelijk denken en leven dat men vaak ‘mystiek-politiek’ noemt. Ik
geef er de voorkeur aan dit streven, waaraan ook mijn eigen werk is ge-
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wijd, te benoemen als de polariteit tussen participatie en afstand, tussen
openbaring en verkondiging, tussen meditatief en profetisch, tussen
ethisch en esthetisch, en tussen mystiek-apofatisch en mystiekapocalyptisch. Hierbij zijn alle vormen van christelijk religieus bewustzijn van belang, vanaf het oergevoel van de polariteit van participatie en
afstand in de christelijke religieuze ervaring tot aan de meer reflexieve
vormen van deze polariteit in de christelijke theologie (schepping - verlossing, sacrament - woord, natuur - geschiedenis).
In het christendom benadrukken de protestantse tradities, vanuit
het profetisch protest, de afstand tussen het zondige ik en de genadige
transcendente God. De oosters-orthodoxe tradities met hun kosmisch
christendom leggen de nadruk op de liturgie, de iconen, de contemplatie
– de radicale participatie aan God die immanent is in kosmos, natuur en
de menselijke gemeenschap. De katholieke tradities, die vaak beschreven
worden als sacramenteel in hun religieus bewustzijn en die in hun theologie gebruik maken van de analogie, benadrukken tegenwoordig óók
afstandelijkheid. 1 Hierbij spelen de sociale encyclieken over gerechtigheid een belangrijke rol, evenals een nieuwe nadruk op het Woord in de
hervormingen van het tweede Vaticaans concilie, de mystiek-politieke
bevrijdingstheologieën en katholieke theologieën van de ecologie. Bij
hun oproep tot gerechtigheid voor onderdrukte mensen, mishandelde
dieren en de lijdende, kwetsbare aarde, proberen deze tradities oprecht
een polariteit te handhaven tussen religieuze participatie en profetische
afstand. 2
Alle religieuze vormen zijn uiteraard ideaaltypen, abstracte intellectuele constructies, die wel inzicht geven, maar de complexiteit, plooibaarheid en vaak syncretistische pluraliteit van een concrete religie nooit
kunnen weergeven. Kortom, mijn analyse, die meer religieus is dan theologisch, is niet gericht op een omvattende beschrijving van een bepaalde
religieuze traditie door de tijd heen. Ik beoog een algemene beschrijving
te geven van fundamentele religieuze vormen die gelijktijdig voorkomen.

De fundamentele polariteit van participatie en afstand
Op haar meest elementaire niveau is religie te beschouwen als de macht
die de energie van het geheel over ons uitoefent. De grote inheemse
godsdiensten van de wereld – ten onrechte vaak ‘primitief’ of ‘archaïsch’
genoemd – zijn daarvan de duidelijkste voorbeelden. Sommige godsdienstwetenschappers hebben dit oorspronkelijke religieuze bewustzijn
aangeduid als het ‘bewustzijn van het plenum’: de gehele wereld wordt
ervaren als vol van sacrale, soms goddelijke, krachten en wezens. Zelfs
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de vroegste presocratische wijsgeren geven uitdrukking aan deze ervaring in hun reflecties over de kosmos, zoals in het beroemde commentaar
van Thales: “De wereld is vol goden.” In socratische en sofistische kringen bracht de wijsbegeerte vervolgens een breuk teweeg met deze vroege
Griekse gevoeligheid voor het ‘plenum’, vergelijkbaar met de breuk die
de profeten in het oude Israël teweegbrachten.
Met deze stap voorwaarts van het socratische denken ging echter
ook iets verloren. Het abstractievermogen in het denken kan de ervaring
verrijken door wezenlijke aspecten van de ervaring te verhelderen. Maar
tegelijk verarmen de noodzakelijke abstracte onderscheidingen ook het
inzicht in het chaotische, overgedetermineerde karakter van de ervaring.
Bovenal wordt door het abstractievermogen de participatie aan het ‘plenum’ afgezwakt, zodat de samenhang tussen individuen, gemeenschap,
kosmos en het sacraal-goddelijke steeds minder wordt ervaren. Het gevoel van de radicale participatie aan de kosmos kan onder invloed van de
reflectie verschuiven naar een vorm van participatie waarbij alleen geest
en verstand een rol spelen. De participatie heeft dan geen lichamelijke en
materiële component meer.
Met de godsdienstfilosoof Louis Dupré ben ik van mening dat in de moderniteit de synthese – ik zou liever zeggen de gevoelde synthese – verloren is gegaan van kosmos, persoon en God of de goden, die bij alle
klassieken en middeleeuwers nog bestond. Voortaan was elke werkelijkheid afgescheiden in plaats van onderscheiden. Uiteindelijk ontwikkelde
de oeroude kosmos zich tot de moderne natuur, die – naar een beroemde
uitspraak van Francis Bacon – op de pijnbank gelegd moet worden om
onze vragen te beantwoorden. God werd steeds transcendenter, afstandelijker, meer verborgen en afwezig. De persoon werd het moderne cartesiaanse individu, dat als ‘subject’ de grondslag van de werkelijkheid zou
moeten vormen. Het postmoderne wetenschappelijke denken heeft geprobeerd deze reeks scheidingen teniet te doen door de wetenschap opnieuw te zien als holistisch. Op een vergelijkbare manier probeert de
huidige theologie nieuwe ideeën te ontwikkelen over de samenhang van
schepping en verlossing, woord en sacrament, zien en horen, stem en
gezicht, schepping en eschatologie, en liefde en gerechtigheid.
Met de triomftocht van de rede in de verlichting en de moderne
technologie, loopt de verloren synthese – naast een verlies ook een winst
van het westerse denken – het risico meer en meer een verre herinnering
te worden. Het plenum kan zelfs niet terugkeren als een vage herinnering,
maar alleen als onderdrukte gevoeligheid voor de ‘heidense’ participatie,
die telkens weer naar boven komt in de voornaamste stromingen van het
westerse denken. Telkens opnieuw keert de ervaring van het plenum te-
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rug in het denken. Waarom anders de revolte van de romantiek of de
nieuwe interesse in Keltische spiritualiteit? Waarom zijn er al die vormen
van new-agespiritualiteit? Waarom nieuwe scheppingstheologieën en
vormen van scheppingsspiritualiteit? Voor vele moderne, seculiere mensen schijnt elk religieus besef van het plenum gereduceerd te zijn tot een
geloof in het onbewuste en tot een steeds wanhopiger zoektocht naar seksualiteit. Seks is een van de laatste krachten van het plenum die veel moderne mensen ervaren. Seks deelt die rol met de verandering van
seizoenen, natuurrampen, de schoonheid van de natuur en met dromen.
Zij brengen de plenum-achtige, ongrijpbare, onrustbarende en vaak niet
te ontcijferen machten boven waarin wij participeren. Het postmoderne
denken, wat ook zijn bedoelingen en woelingen mogen zijn, zoekt in ieder geval een terugkeer van dat onderdrukte plenum, van die gevoeligheid voor de kracht van de participatie. Julia Kristeva, en alle
vertegenwoordigsters van postmodern feministisch denken, hebben hier
de weg gebaand.
Het krachtige religieuze besef van de participatie aan het plenum
is slechts één kant van de fundamentele polariteit van de religieuze vormen. De andere kant, ‘afstand’ en het daaraan verwante ‘verafstandelijking’ is even krachtig. Ook hier is het besef dat macht over ons mensen
wordt uitgeoefend van het grootste belang, maar het heeft een geheel
nieuwe betekenis. Vooral in de radicaal monotheïstische religies verandert de sacraal-goddelijke macht in een uiterst transcendente Ene God.
Het eerdere besef van participatie aan het plenum wordt verstoord door
het gevoel van afstand en onwaardigheid ten opzichte van deze vreeswekkende, heilige God, deze tremendum et fascinans. Deze vreeswekkende Ander schept en onderhoudt de hele schepping, en is het einddoel
ervan: natuur, geschiedenis, gemeenschap en het ethisch verantwoordelijke zelf. Dit is Jahweh, dit zijn niet de goden, zelfs niet Zeus.
Het religieuze gevoel van de radicale participatie, de innerlijke
samenhang en de goedheid van de hele werkelijkheid moet wel verstoord
worden door dit nieuwe gevoel van afstand in de radicaal monotheïstische religies: hoewel de transcendente God op grote afstand staat, is men
uiteindelijk toch verantwoording schuldig aan deze God en daarmee ook
aan de naaste. De romantici hoopten dat het rijk van de goden ooit zou
terugkeren om ons te ‘redden’ – een broze hoop, want het plenum heeft
niet kunnen terugkeren, wel een krachtig reflexief ‘gevoel voor de Oneindigheid’. En in onze tijd verzet een nieuwe ecologische gevoeligheid
zich tegen elk modern besef van afstand tussen de transcendente en de
immanente Ander. Milieuactivisten proberen de gevoeligheid voor onze
radicale participatie aan lichaam en geest, natuur en kosmos en de immanente God te herstellen. 3
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Elke religieuze traditie echter die beheerst wordt door het besef
van afstand en toenemende vervreemding ten opzichte van de kosmos en
de immanentie van God, zal weerstand bieden tegen pogingen om de
participatie te herstellen. Deze weerstand kreeg vaste vorm in de grote
profetische tradities van het monotheïsme. ‘Afgod’ werd het nieuwe
woord dat ingezet werd tegen de tradities van participatie, die nu ‘heidens’ gingen heten. Alle beelden van deze transcendente God, zelfs iconen, worden nu louter afgoden genoemd. Men acht ze niet in staat de
transcendentie van God te eren en de ethische, politieke, en religieuze
verantwoordelijkheid van mensen jegens de Ander en de naasten hoog te
houden. Verantwoordelijkheid voor de naaste, en niet louter voor de
vriend, komt naar voren als een van de grootste prestaties van de profetische bijbelse tradities. Geen enkele openbaring van de heilige transcendente God van de bijbel geeft krediet aan het plenum van de goden of aan
de grote Godin van de godinnenreligies. Iedere openbaring van de transcendente Ene van Israël is een onthulling van een nog dieper verborgen
zijn van de Andere. Daarmee is deze openbaring onvermijdelijk een
breuk met de wereld van het sacrale en de goden.
Alfred N. Whitehead, de grondlegger van de procestheologie, opperde
ooit dat iedere religie begint met het gevoel dat er iets ‘scheef’ zit in de
menselijke verhoudingen. Iedere eerlijke waarnemer van het menselijke
toneel weet dat dit maar al te waar is. Maar dit gevoel kan slechts één
kant van de fundamentele polariteit van religie onder de aandacht brengen. Het gevoel van ontreddering geldt daar waar de participatie in het
plenum geschokt is door de vreeswekkende werkelijkheid van de transcendente God van Israël, de verborgen-geopenbaarde God, die oordeelt
en beloften doet. Het onrecht dat zelfs cultuur en samenleving onherstelbaar aantast, wordt pas in het licht van de radicaal andere God van de
bijbel gezien als echt kwaad. Onrecht is geen morele fout: het is zonde.
Er zit inderdaad iets zeer scheef in het menselijk bestaan. De erkennning van deze ervaring is genoeg om het religieuze gevoel voor afstand op te roepen. Is het zo moeilijk dit aan te voelen? Maar waar
vinden we dit besef in sommige vormen van scheppingsspiritualiteit? Een
religieus gevoel voor afstand hoeft niet veel meer in te houden dan het
gevoel ‘dat er iets scheef zit.’ Maar in monotheïstische godsdiensten kan
het gevoel van afstand zich verdiepen tot het besef van vervreemding en
zonde.
In geen enkel geval dat men afstand ervaart, kan de ervaring van
particpatie aan het plenum probleemloos blijven voortduren. Zelfs psychologisch zijn alle optimistische kreten over ons zorgeloos participeren
aan het leven in het plenum dan niet meer uit te houden. Volgens mij
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lijden de new-agespiritualiteit en sommige ecologische bewegingen
nogal eens aan deze kortzichtigheid. Bovendien ziet iedereen die zich
bewust is van de aanwezigheid van zonde in de wereld, dat de geschiedenis veel meer openbaringskracht heeft dan de natuur en ook veel meerduidiger is. In het licht van de geschiedenis lijken individuen
kwetsbaarder, tragischer, onwetender en zondiger. Zij stellen hun hoop
op de kracht van de genade van de transcendente God. Gemeenschappen
kunnen meer behoefte hebben aan een altijd nieuw verbond met deze
transcendente Ander, dan aan een opgewekte lofzang op het plenum. De
natuur blijkt niet langer de gemakkelijke en eenduidige weg naar het
goddelijk rijk die ze leek. De oneindige, eeuwig stille ruimte kan mensen
ook angst inboezemen, zoals Blaise Pascal al stelde. Maar is de situatie
zo somber als mijn voorstelling van ieder van deze twee polen, participatie en afstand, schijnt te suggereren? Zijn zij wellicht geen polariteiten,
maar slechts tegenstellingen waartussen men uiteindelijk moet kiezen?
Nee, dat zijn ze niet, zoals elke nadenkende theoloog weet. Alleen is de
aantrekkingskracht van iedere religieuze pool voor zijn aanhangers zo
groot, dat een keuze tussen de polen soms de enige echte optie lijkt. Maar
is dit ook werkelijk zo?

De fundamentele vormen van religie: verschijnen en verkondigen
De twee fundamentele polariteiten van het religieuze bewustzijn, participatie en afstand, doordesemen elke religieuze vormgeving met hun
kracht en energie. 4 Toch kunnen ze zelf betrekkelijk vormeloos blijven,
of alleen vorm krijgen in algemene begrippen als leven, energie, geest en
macht. Religieuze gevoeligheid hoeft geen vorm te krijgen in een bepaalde religie, maar kan voorkomen als alleen maar een ‘religieuze dimensie’, die men vooral vindt in de grenservaringen en grensvragen van het
menselijk bestaan. Men kan een esthetische ervaring met een religieuze
dimensie opdoen in de muziek. En ethisch besef met een religieuze dimensie kan uitgroeien tot traditionele vormen van ethiek. Maar om zelfs
in de meest extreme omstandigheden te kunnen bestaan, is deze ethische
gevoeligheid niet afhankelijk van een uitdrukkelijk reflexieve vorm, zoals de teksten van Primo Levi bewijzen.
Een religieuze gevoeligheid kan een leven of werk doordesemen
zonder dat er sprake is van een uitdrukkelijk godsdienstige traditie. Het
leven van de meeste mensen kent een religieuze dimensie. Opdat dit leven volop menselijk kan zijn, moet naar mijn mening in ieder leven een
religieuze dimensie tot uitdrukking gebracht worden, zelfs als er geen
sprake is van enige gebondenheid aan een bepaalde religieuze traditie.
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Niettemin kunnen op een gegeven moment de vormen van een specifieke
traditie in het vizier komen. In dat geval komt via een religieuze dimensie
van het leven, of zij nu een gevoeligheid is voor participatie aan het geheel of juist voor afstand daartoe, een reeds gevormde religie met al de
bijkomende vormen zoals rituelen, mythen, theologieën en instituties om
de hoek kijken.
Wat zijn de fundamentele religieuze vormen die in correlatie staan met
de polen van participatie enerzijds en afstand anderzijds? Dit zijn ‘verschijnen’ en ‘verkondigen’. De polen blijven polen en zijn niet louter
tegenstellingen. Participatie en afstand zijn verbonden binnen het religieuze bewustzijn, en verschijning en verkondiging binnen de religieuze
vormgeving. Krijgt het religieuze bewustzijn een vorm, dan wordt duidelijker dat iedere pool zichzelf poneert door zijn tegendeel te impliceren.
Hierbij komt het dialectische karakter van de polariteit naar voren. De
dialectiek hoeft er hier dus niet een te zijn van een tegenstelling van verschijnen en verkondigen, waarbij men denkt dat slechts één pool werkelijk is. De dialectiek is echt, maar zij is er een van polen die elkaar
insluiten. De polen staan tegenover elkaar, maar sluiten elkaar niet uit.
Althans, dit is mijn hypothese. Als deze klopt betekent dit dat de theologie grote religieuze kracht kan ontlenen aan de polariteit van verschijnen
en verkondigen.
Laten we eerst de vormgeving van het verschijnen nader bekijken.
Verschijnen betekent dat het werkelijke zich laat zien door middel van de
preverbale vormen van ruimte en tijd. Verschijnen impliceert wel een
verbale vormgeving maar maakt deze niet noodzakelijk expliciet. De
klassieke, archaïsche rituelen van orale culturen bijvoorbeeld impliceren
een verbale mythe, die echter niet expliciet gemaakt hoeft te zijn. In religieuze manifestaties verschijnt wat geldt als de energie gevende Werkelijkheid, in en door fundamentele ruimtelijke vormen: het ritueel, de
tempel, de stad als de spil van de wereld, de heilige berg, de hemel, lucht,
water, vuur, aarde, zon, maan, de kosmische boom, de drempel, het
woud, de open ruimte in het woud, de oceaan, de mandala, de halve
maan, het kruis, de ster van David, het land, de zweethut, het beeld, de
icoon. In al deze vormen maakt de sacrale en goddelijke werkelijkheid
zichzelf kenbaar.
Evenals zijn meer vormloze pendant ‘afstand’, doorbreekt de verkondiging aanvankelijk het domein van het verschijnen, het plenum van
de sacrale vormen. Ook de verkondiging leeft vanuit de kracht van de
religie. Maar hier wordt deze macht hoofdzakelijk uitgedrukt door een
verstorend woord, door een verkondiging, een woord in de geschiedenis
en niet in de natuur. Dit polaire verschil van verschijnen en verkondigen
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kan ik misschien het beste laten zien aan de hand van de waarde die iedere vorm toekent aan de tijd.
Voor het verschijnen staat ruimte voorop. De tijd speelt ook een
rol, maar niet als gewone, alledaagse tijd, noch als de historische tijd van
de verkondiging. Tijd is hier eerder een terugkeer naar de oorsprong, die
door het ritueel opnieuw aanwezig wordt gesteld. De sacrale ruimten
stellen de echte tijd present, de tijd van de oorsprong, als onderscheiden
van de profane ruimte en tijd. De tijd van het verschijnen is niet de tijd
van het gewone leven. Het is de tijd van de feesten, riten, pelgrimstochten, van het verlaten van de gewone tijd en ruimte en van het binnengaan
in de sacrale tijd. De tijd van het verschijnen is een terugkeer naar wat
door de deelnemer wordt aangevoeld als de ware paradigmatische tijd, de
tijd van de oorsprong van heel de werkelijkheid.
Eliade insisteert er terecht op dat – vanuit het gezichtspunt van
wat Paul Ricoeur ‘het verschijnen’ 5 noemt en hijzelf ‘het sacrale’ 6 – ook
de klassieke eschatologische mythen van joden, christenen en moslims
over de oorsprong van de kosmos gaan. Slechts zo kan de chaos op afstand worden gehouden, die steeds weer iedere kosmos en iedere participatie aan de samenhang van het menselijke, natuurlijke, kosmische en
goddelijke bedreigt. We voorkomen dat we overspoeld worden door de
chaos door terug te keren – in rituelen, in de toewending tot de natuur, in
sacrale ruimten en vormen – naar de tijd van de oorsprong van de kosmos
en zijn overwinning op de chaos. De chaos zal overwinnen, tenzij wij de
sacrale ruimte en tijd binnengaan, via alle vormen (preverbale, ruimtelijke, temporele, participatorische) van het sacrale domein waar de orde van
de samenhang, een kosmos, ‘verschijnt’ en de chaos wijkt. De religies
die het verschijnen benadrukken, vragen de bereidheid de chaos binnen te
gaan opdat een kosmos aan het licht komt. Men moet vaak angstwekkende, negatieve initiatieriten ondergaan, voordat er enige gemeenschap, laat
staan een herstelde kosmos mogelijk is.
Deze sacrale tijd is niet de tijd die ervaren wordt in de religieuze
vormen van het verkondigen. Daar spreekt en handelt de afstandelijke
macht van de volkomen transcendente God in historische gebeurtenissen
en personen. Gods handelen wordt geopenbaard, verschijnt, maar dan in
en door de ambiguïteit en de verstorende macht van een Woord in de
geschiedenis. Het Woord – verstorend, confronterend, verkondigend – is
een Woord van de ultieme Ander dat zich door historische gebeurtenissen en personen doet kennen (Sinaï, Exodus, Jezus Christus, de koran,
gegeven aan Mohammed, het Boek van Mormon, gegeven aan Joseph
Smith). Het woord van de bijbelse tradities bevrijdt joden, christenen en
moslims van de wereld voor de wereld. De gewone temporele, historische wereld is niet langer profaan maar wordt de primaire drager van de
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verlossing in en door de vorm van het verkondigende Woord in de geschiedenis. De historische wereld is de wereld zelf: gewone tijden, levens
en ervaringen. Maar deze gewone wereld komt in een nieuw licht te staan
en ondergaat een trasformatie door de verkondiging van het Woord dat
historisch-religieuze gebeurtenissen fundeert en transformeert. Het paasmaal bijvoorbeeld wordt niet gehouden op een sacrale plaats. Het is een
gewone maaltijd met familie en vrienden, die opnieuw de fundamentele
gebeurtenissen van de uittocht laat horen en opnieuw doet ervaren.
“Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?” De maaltijd,
het woord, het ritueel, de gemeenschap van het gezin, vrienden en gasten
krijgen een andere gedaante door de gebeurtenis uit het verleden weer te
beleven.

De dialectiek van verschijning en verkondiging
Mijn beschrijving van de vormen van verschijnen en verkondigen kan de
indruk wekken dat het niet gaat om een polariteit, maar om onoverbrugbare tegenstellingen, waartussen men moet kiezen. ‘Entweder-oder,’ of
het een, of het ander, zoals Karl Barth benadrukte. Maar waarom dit ‘ofof’? De grootste kracht van de katholieke ethische visie is haar nadruk op
de religieuze polariteit van het verschijnen en het verkondigen: naast het
moderne autonome individu is er de persoon in al haar relationaliteit; de
inzet voor het milieu gaat samen met het opkomen voor de armen en gemarginaliseerden; liefde én gerechtigheid; liturgisch bewustzijn én de
strijd voor maatschappelijke rechtvaardigheid; dominicaanse én jezuïtische spiritualiteit; de verantwoordelijkheid van de mens in de geschiedenis én de participatie van de mens aan de kosmos. 7 Noch Eliade als
vertegenwoordiger van het verschijnen, noch Barth als vertegenwoordiger van het verkondigen, heeft behoefte aan polariteit. Maar de keuzes
waarvoor de oosters-orthodoxe godsdiensthistoricus Eliade en de protestante theoloog Barth het moderne denken plaatsen, impliceren elkaar, hoe
schoorvoetend en minimaal ook.
De preverbale vormen van het verschijnen impliceren het verbale.
Juist in zijn ruimtelijke en temporele structuur impliceert het ritueel de
mythe. De ‘as van de wereld’ –Jeruzalem, Benares, Mekka, de territoria
van de Navajo indianen, de Sioux, de Hopi, de Tikuni en andere volken
van de Amazone maken deze sacrale ruimte en tijd concreet. Precies
hierdoor is al ingesloten wat later uitgedrukt wordt in woorden: het verhaal van een bepaald volk, waarvoor dit land, deze axis mundi, sacraal is
geworden. De mythe heeft een verbale component maar is tegelijk intrinsiek verbonden met de preverbale werkelijkheden van tijd en ruimte. De
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mythe hangt in tussen de verschijningsmacht van het ritueel en de verkondiging – de mythe impliceert de macht van elk sacraal verhaal.
Zijn de vormen van de verkondiging anders, wanneer zij het verschijnen insluiten? Impliceren zij de andere pool, zelfs wanneer zij deze
niet expliciet maken? Het christendom is een verbale religie, gebaseerd
op het vleesgeworden Woord waarvan de geschriften getuigen. Maar de
initiatierite van de doop laat reeds de nodige polariteit zien. Het doopritueel is natuurlijk een verkondiging, aangezien de gedoopte het centrale
gebeuren binnengaat van wat de christelijke geschriften verkondigen: het
lijden en de verrijzenis van Jezus de Christus, het vleesgeworden Woord.
Maar impliceert de doop ook niet de oeroude verschijningsvormen van
de symboliek van het water in de religies waarin de manifestatie voorop
staat? In de oude christelijke doopriten, en zelfs in sommige hedendaagse
christelijke tradities, is die macht van het verschijnen duidelijk geïmpliceerd: een onderdompeling in de chaos van het water, teneinde de kosmos opnieuw op te bouwen door het binnengaan in Christus, evenals een
reiniging van de menselijke zonde door water. In vele oude riten is de
pool van het verschijnen nog duidelijker aanwezig: in de rituele naaktheid van de dopelingen, de schok van het koude water, de volledige onderdompeling in de chaos van dat water, de nieuwe glanzend witte
verrijzeniskleding van de pas gedoopte. Hoe kunnen christenen naar de
doop kijken, laat staan naar de eucharistie met haar rituele structuur van
ruimte en tijd, met brood, wijn en water als structurele elementen, en niet
zien hoe de ervaring van religie als manifestatie nooit verloren mag gaan
in het christendom?
Het centrale symbool van de christenen, het kruis, is nadrukkelijk
een symbool van het verkondigende schriftuurlijke verhaal van het kruis
van Jezus. Maar dit kruis, gemaakt van een boom en in de vorm van een
boom, doet ook denken aan de kosmische boom. Evenals de kosmische
boom heeft het kruis wortels in de grond en in de lucht en staat het in
relatie met alle centrale elementen van de kosmos: aarde, lucht, water en
zon of vuur.
In de proloog van het evangelie van Johannes wordt het ontwrichtende, apocalyptische Woord van Marcus en Paulus niet alleen verkondigend kerygma, maar ook Logos, als het verschijnen van de heerlijkheid,
de schoonheid en de macht van deze verbale en vleselijk-lichamelijke
incarnatie. Voor Johannes is het opheffen van het kruis een onthulling.
Daartegenover is het paulijnse gedachtegoed buitengemeen, zelfs obsessief gefixeerd op het feit dat dit kerygmatische, ontwrichtende woord van
de gekruisigde Christus een nieuwe dialectische taal van het ‘nog niet’ en
het ‘zoveel meer’ ontwikkelde, waarbij de ene retorische paradox op de
andere gestapeld wordt om te proberen deze onmogelijke gedachte te
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denken. Het Woord is deze gekruisigde Jezus, die de Christus is. Voor
Johannes wordt de kruisiging een wezenlijke vormgeving van de manifestatie van de macht als de heerlijkheid van God in en door de Logos,
Jezus Christus. Voor christenen horen zowel de verkondigende Paulus als
Johannes met zijn nadruk op het verschijnen bij de bijbel. Zij hoeven niet
slechts één kant van de dialectiek te kiezen.
Kijken we naar de meest kenmerkende verhalen die we van Jezus
zelf hebben, de parabels. Zij maken geen deel uit van de structuur van de
sacrale mythe. Maar de manifestatie keert toch terug in de parabels wanneer deze gewone verhalen van gedaante veranderen door de verkondiging van die vreemde verhalenverteller. In de parabels wordt de gewone
werkelijkheid van het leven op een bepaald punt ontwricht. De inzet
hiervan is niet om het gewone te elimineren en het als profaan te bestempelen, maar om de luisteraar of lezer te desoriënteren door een buitengewone wending in het verhaal. Waarom die overduidelijke
onrechtvaardigheid bij het betalen van de werkers van het elfde uur?
Waarom de buitensporige en overdreven edelmoedigheid van de vader in
het verhaal van de verloren zoon? Waarom nodigt de vader van de bruid
iedereen op straat uit voor het huwelijk van zijn geliefde dochter? We
hebben hier niet alleen te maken met verkondigende, ontwrichtende religieuze werkelijkheden, die worden uitgedrukt door middel van paradox
en hyperbool. In de parabels verschijnt ook het buitengewone van het
gewone; niet alleen de macht van de sacrale ruimte en tijd maar ook die
van de gewone tijd en het gewone leven. De parabels maken de weg van
de christenen zichtbaar: uit de wereld weg ten behoeve van en naar diezelfde wereld.

Lineaire en cyclische tijd
Tijd is opnieuw een centrale kwestie. In het temporele perspectief lijkt er
een duidelijk en scherp onderscheid te zijn tussen verschijnen en verkondigen. De tijd van het sacrale ritueel beweegt weg van de gewone en historische, lineaire tijd naar de cyclische tijd. Deze laatste is de echte tijd
van natuur en kosmos, van dood en wedergeboorte van de natuur, van de
dreiging van de chaos die slechts gekeerd wordt door terug te keren naar
de oorsprong van de kosmos. We moeten bijvoorbeeld bij de Eleusinische mysteries gissen naar de tijd en de ruimte van het ritueel, maar die
tijd was zeker geen gewone, lineair-historische tijd. De deelnemers reinigden zichzelf in het water en gingen de duisternis in van de grotten. Zij
zagen daar waarschijnlijk een teken van het mysterie van het leven, de
dood en de wedergeboorte van de natuur. Bijna alle deelnemers waren
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het erover eens dat zij herboren waren in die sacrale ruimte en tijd. Als er
al woorden gebruikt werden, waren ze waarschijnlijk niet van grote betekenis, hoewel het ritueel berustte op het mythische verhaal van Demeter
en Persephone. Verschijnen impliceert verkondigen en omgekeerd.
In de verkondigende tradities speelt een ander tijdsbesef. Daarin
wordt de gewone, lineaire historische tijd onderbroken door een verkondiging, zoals bij de profeten, of door een historische gebeurtenis waarin
God handelt, zoals in de Sinaï, bij de uittocht, de kruisiging en de verrijzenis. Dat goddelijke, historische handelen geeft de geschiedenis een
religieuze betekenis. Verkondiging eist dat men strijdt voor gerechtigheid. Waar is dan in de bijbelse tijd de wereld van de verschijning? Misschien is deze in hoge mate geïmpliceerd. Maar is dit wel zo? Wordt de
breuk tussen onze participatie aan de natuur en de moderne natuurwetenschap en technologie slechts geheeld door de christelijke en joodse pogingen om onszelf tot rentmeesters van de schepping te maken? Is de
ecologische crisis alleen maar het zoveelste voorbeeld van het onrecht
dat onze huidige wereld de natuur aandoet? Eliade stelt terecht zijn kwellende vraag: “Ervaren christenen de wereld nog als de schepping van
God?” In de parabels van Jezus is dit zeker wel het geval. Maar kunnen
moderne christenen dit nog ervaren, nu de moderne natuurwetenschap en
technologie ons eerst opdragen de natuur op de pijnbank te leggen en ons
vervolgens de toenemende wereldwijde macht van de huidige informatietechnologie en haar niet zo geheime verbond met het mondiale kapitalisme laten zien? Een gevoel van participatie aan de natuur is misschien
verloren gegaan voor moderne joden en christenen, maar niet voor hun
milieubewuste kinderen en kleinkinderen, zoals in de new-agereligies en
hun seculiere tegenhangers te zien valt.
Maar is een religieus gevoel van participatie aan de natuur werkelijk verloren gegaan? Als christenen, joden en moslims alleen maar luisteren naar de verkondigende macht van hun historische verhalen van
emancipatie en verlossing, dan ziet het er slecht uit. Maar dit is niet het
geval als zij zich herinneren, zoals velen nu doen, dat de schepping even
cruciaal is voor hun religieus besef als de eschatologische verlossing. De
eschatologie maakt de afgrond van de toekomst open als ‘adventus’, als
‘komst’, die ons in het heden confronteert met zowel bedreiging als belofte. De afgrond van de toekomst kan ook de chaos van de oorsprong
weer onthullen. Liggen afgrond en chaos wel zo ver uit elkaar? In de
apocalyptiek dient zich het bijna vergeten vierde grote symbool – na de
menswording, het kruis en de verrijzenis – aan, het symbool van het ‘nog
niet’, het symbool van de tweede komst van Christus. De eschatologische
tijd is de tijd van een nieuwe toekomst die verleden en heden beïnvloedt.
Deze tijd is zowel beloftevol als een bedreiging, maar hij is nog niet ten
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volle gekend. Eschatologische tijd is niet de tijd van de sacrale oorsprong. Het einde is geen oorsprong. Maar messiaanse, eschatologische
tijd impliceert voor joden, christenen en moslims ook altijd dat heel de
werkelijkheid wordt geschapen door deze God van de toekomst. In de
bijbel worden niet alleen de geschiedenis en de mensheid geschapen,
maar heel de werkelijkheid – de kosmos met zijn samenhang, de natuur
en ons participeren daaraan, het lichaam en onze intrinsieke relatie daarmee.
De drie christelijke symbolen van kruis, verrijzenis en tweede
komst schieten volledig tekort, zonder het symbool van de vleselijke incarnatie van het Woord in Jezus de Christus. Eschatologie impliceert
schepping, verkondiging impliceert verschijning, kruis en tweede komst
impliceren menswording en verrijzenis. Neem de pool van het verschijnen weg en een verminkt christendom blijft over. Neem de grote feesten
weg uit het joodse liturgische jaar en een verminkt jodendom blijft over.
Als joden en christenen de wereld niet langer aanvoelen als schepping
van God, dan is dat niet de fout van het jodendom of het christendom.
Het is duidelijk te wijten aan een te exclusieve nadruk die moderne joden
en christenen leggen op de verkondiging. Zij vergeten, ja onderdrukken
misschien zelfs, de impliciete en vaak expliciete andere pool van het verschijnen. Die pool vindt men terug in hun verhalen over de participerende en verschijnende macht van natuur, kosmos en lichaam.
Verschijning en verkondiging zijn geen binaire tegenstellingen.
Zij zijn polariteiten waarvan de dialectiek betekent dat de een de andere
impliceert en deze nooit verwerpt om zichzelf te kunnen poneren. De
fundamentele polariteit van religieuze vormen had nooit tot de verstarde
binaire tegenstellingen moeten uitgroeien die heel het westerse denken
achtervolgt. Iedere religieuze traditie die teveel nadruk legt op één van de
polen in de religieuze vormgeving - óf op de verkondiging óf op het verschijnen – en zo verhindert dat de tegenpool wordt gevonden, is gedoemd
om de toekomst te missen. Dit geldt nu meer dan ooit, want de moderne
natuurwetenschap en technologie zullen meer dan bereid blijken om die
toekomst op te vullen.
(Vertaling en bewerking: André Lascaris en Inez van der Spek)

NOTEN
1

D. Tracy, The Analogical Imagination, New York 1981, hoofdstukken 3 en 4.
Zie R. D. Sorrell, St. Francis of Assisi and Nature. Tradition and Innovation in Western Christian Attitudes Toward the Environment, Oxford 1988.
3
S. Coakley (ed.), Religion and the Body, Cambridge 1997.
2

124

4

P. L. Berger (ed.), The Other Side of God. A Polarity in World Religions, Garden City
1981.
5
P. Ricoeur, Interpretation Theory, Waco 1985; idem, ‘Manifestation and Proclamation’, in: The Journal of the Blaisdell Institute 12 (Winter, 1978), 13-35.
6
M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, Lincoln 1996.
7
D. Christiansen, W. Glazer (eds), “And God Saw That It Was Good”, Washington
1996.

125
Emilio Platti

Op de wegen van vrede
Een nieuw verstaan van de islam als geloofsdaad
Soms levert gewoon tellen een schat aan informatie op. Het aantal verzen
dat in de koran aan een thema wordt besteed, zegt alles over het belang
dat eraan gehecht wordt. Wat betekent het dat maar liefst 1700 verzen
gewijd zijn aan de eschatologie, terwijl slechts 277 verzen concrete gedragsvoorschriften bevatten? Herlezing van de koran in het licht van de
eschatologie als ethisch fundament betekent niet alleen een terugkeer
naar de grondthematiek van de islam. Een beter verstaan van ‘islam’,
overgave, als geloofsdaad biedt moderne moslim gelovigen ook een weg
uit de huidige crisis van de islam.
De huidige versie van de koran telt 6236 verzen. Zij werd definitief vastgelegd ten tijde van koning Foe’ad I van Egypte in 1923, op basis van
een van de zeven ‘lezingen’ van de tekst, zoals die toen in Kufa gebruikelijk was. Het was de lezing van Hafs (gestorven rond 805), die terugging op die van ‘Asim (gestorven in 744). Deze lezing is veruit de meest
verspreide versie van de koran, alhoewel men in West-Afrika soms nog
exemplaren kan vinden van de lezing van Warsj (gestorven rond 835),
teruggaand op die van Nâfi‘ (gestorven in 785) en toen gebruikelijk in
Medina. 1 Voor moslims wijken de verschillende lezingen – met de varianten die vanouds bekend zijn – niet fundamenteel af van de gereciteerde
teksten zoals die door de profeet Mohammed werden voorgedragen. Op
basis van de huidige versie van de koran kan men toch nog een helder
zicht hebben op wat Mohammed ten diepste bezielde, en de grondtrekken
van zijn boodschap reconstrueren.
Eschatologie
Het zal niemand verwonderen dat het thema van de eenheid van God
praktisch de gehele koran doordringt. Buiten de ongeveer tweehonderd
verzen die uitdrukkelijk de eenheid van God betreffen, vindt men 2.697
maal de godsnaam Allâh terug en 57 keren de godsnaam Rahmaan, zonder de 113 aanroepingen te tellen die aan het begin van de soera's staan:
“In de naam van Allâh, ar-Rahmaan, de Erbarmer.” In de beginperiode
van het reciteren van de koran werd God de Heer (Rabb) zowel Allâh als
Rahmaan genoemd. Dit blijkt onder meer uit het openingsgebed, soerat
al-Fâtiha, verzen 2 en 3: “Lof zij Allâh, de Heer (Rabb) van de wereld-
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bewoners, Ar-Rahmaan, de barmhartige (rahiem).” De Mekkaanse medeburgers van Mohammed hielden niet van de godsnaam ’Rahmaan’. Zij
vonden dat die te ‘buitenlands’ klonk, terwijl de oud-semitische godsnaam Allâh – zoals in Elohim (stam a/e-l-h) – hen meer vertrouwd in de
oren klonk. Vers 110 van soera 17 beslecht deze controverse door te
verwijzen naar de vele authentieke godsnamen: “Zeg: Roept Allâh aan of
roept ar-Rahmaan aan, waarmee jullie ook aanroepen, Hij heeft de
mooiste namen.”
‘Barmhartigheid’ is wel de meest voorkomende eigenschap van
God, soms gesteld als superlatief, zoals in vers 64 van soera 12, in het
verhaal van de profeet-aartsvader Jozef: “Doch Allâh is de beste behoeder, en Hij is de barmhartigste der erbarmers.” 2 Het thema van de attributen van God, van die vele ‘mooiste namen van God’, is later uitgegroeid
tot een van de belangrijkste van de islamitische theologie. Aan de ene
kant mocht de differentiatie van de goddelijke attributen immers niet in
conflict komen met het strikte monotheïsme. Aan de andere kant heeft
voor een moslim alleen de koran openbaringswaarde; de koran is de enige bron die over God iets laat kennen: “(Men) bevat niets van Zijn kennis, behalve dan wat Hij wil” (kor. 2, 255b). Dit laatste principe heeft
belangrijke consequenties. De koran openbaart in eerste instantie Gods
heilsbeschikking ten opzichte van de mens en de weg naar het heil. Het
mysterie van God wordt slechts onrechtstreeks onthuld. Het heilsdecreet
van God, het centrale gegeven van de koran, wordt “neergezonden in de
nacht van de beslissing”, de nacht waarin, volgens de islamitische traditie, aan Mohammed het Decreet van God werd onthuld (kor. 97).
Laat men het thema van het monotheïsme buiten beschouwing, dan komt
het thema ‘eschatologie’ met maar liefst 1700 verzen boven aan de lijst te
staan. Traditioneel hebben islamitische koranexegeten gepoogd de koranrecitaties te plaatsen in de context van het leven van Mohammed. Wanneer men deze methode toepast, dan wordt het nog duidelijker dat het
thema van de eschatologie tot de kernboodschap van de koran behoort.
De proclamatie door Mohammed is in eerste instantie een striemende
kritiek op het gedrag van zijn medeburgers en een aanmaning tot gerechtigheid en solidariteit in het licht van het komende oordeel van Godswege:
Heb je hem gezien die de godsdienst loochent? Dat is hij die de wees
wegduwt en die er niet op aandringt de behoeftige voedsel te geven (...).
Die [in het gebed] vertoon willen maken en die de hulpverlening weigeren (kor. 107, 1.2.5.6). Wee de lasteraar en roddelaar die bezit samen-
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brengt en het telkens telt en daarbij denkt dat zijn bezit hem onsterfelijk
maakt! (kor. 104, 1-3).

Deze heftige kritiek op de zelfgenoegzaamheid van zijn medeburgers
gaat gepaard met het bewustzijn dat de mens geroepen is tot God terug te
keren:
Welnee, de mens is onbeschaamd, dat hij zich behoefteloos waant.
Maar tot zijn Heer is de terugkeer. Heb je hem gezien die een verbod
oplegt aan een dienaar wanneer hij bidt? (...) Weet hij niet dat God ziet?
Welnee! Als hij niet ophoudt zullen wij hem bij de kuif grijpen, een
zondige leugenachtige kuif. Laat hij dan zijn bende maar roepen. Wij
zullen de hellewachters roepen. Nee hoor, gehoorzaam hem niet, maar
buig je eerbiedig neer en kom nader (kor. 96, 6-10, 14-19).

Degene die Gods heil verwacht, zal niet ontgoocheld raken:
Jullie die geloven! Neemt jullie toevlucht tot geduld en het gebed (de
salaat). God is met hen die geduldig volharden (...); maar verkondig het
goede nieuws aan hen die geduldig volharden, die, als onheil hen treft,
zeggen: ”Wij behoren aan God toe en tot Hem zullen wij terugkeren.”
Zij zijn het met wie hun Heer mededogen heeft en erbarmen (rahma);
zij zijn het die het goede pad volgen (kor. 2, 154-157).

Deze vermaningen gaan gepaard met ettelijke beschrijvingen van de oordeels- en opstandingsdag (yawm al-qiyâma):
Wanneer dan de ogen verblind worden en de maan verduisterd en de
zon en de maan worden samengevoegd, op die dag zal de mens zeggen:
“Waar is een toevluchtsoord?” Welnee, er is geen schuilplaats. Aan de
mensen zal op die dag worden meegedeeld wat zij vroeger en later gedaan hebben. Ja zeker, de mens zal een duidelijk bewijs tegen zichzelf
zijn, ook al draagt hij zijn verontschuldigingen aan (kor. 96, 7-15). 3

Zonder twijfel is de eschatologie het centrale gegeven van de proclamatie
van de koran. Wat Mohammed verkondigd heeft en vervolgens de hele
boodschap doordringt, is die goddelijke heilsbeschikking, het radicale
onderscheid tussen goed en kwaad, de uiteindelijke vergelding op de
oordeelsdag, de ethische eis de weg te belopen die naar het heil leidt.
Hierbij past dan ook de bijtende kritiek aan het adres van die eigenzinnige mensen die deze in de natuur van de mens ingeschreven uitdaging ten
leven of ten dode niet willen beantwoorden, hoewel talloze profeten, van
Adam tot Mohammed, telkens weer als waarschuwers zijn opgetreden.
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Andere thema’s in de koran
Onder meer op basis van het onderzoek van Angelika Neuwirth 4 , heb ik
de gehele tekst van de koran onderzocht en ook het aantal verzen van
andere thema’s vastgesteld. Met 1566 verzen bestaat het derde belangrijke thema van de koran uit verwijzingen naar vroegere profeten of aartsvaders die de kernboodschap van Godswege hebben herhaald. Elk deed
dit binnen zijn eigen geschiedenis, met als voornaamste Noeh (Noach),
Ibrâhiem (Abraham), Moesa (Mozes) en ‘Isâ (Jezus). Hieruit blijkt dat de
koran geen nieuwe boodschap wil brengen maar streeft naar een uiteindelijk perfecte weergave van het Decreet van God, Gods wilsbeschikking
over de mens en de schepping, zoals deze vanaf Adam aan de mensen is
geopenbaard. Oudere profeten dan Mohammed hebben de mensen gewaarschuwd. Sommige volkeren hebben deze oproep niet beantwoord en
zijn dan ook ten onder gegaan. Het is dus aan de mens die de boodschap
hoort de conclusies te trekken.
We kunnen hier een aantal thema’s bij elkaar plaatsen die voortvloeien uit dezelfde gedachtegang: aansporingen aan de gelovigen (384
verzen); bemoedigingen aan het adres van de profeet zelf (164 verzen);
en vooral polemiek ten aanzien van opponenten en sceptici, met name de
medeburgers van Mohammed uit Mekka (1132 verzen!). 5
Hier wordt duidelijk dat men zich vergist als men de koran zou karakteriseren als een wetboek met concrete leefregels en normen. Het geheel van
de verzen die concrete voorschriften inhouden is 277. Wanneer men er
enkele bijtelt die indirect daarop betrekking hebben, komt men zeker niet
boven de vierhonderd. De koran geeft eerder principiële ethische grondregels aan dan concrete leefregels, die zouden moeten worden opgenomen in de wetgeving van een staat.
Verder zijn er nog enkele verzen die behoren tot een specifiek
literair genre: eedformules (79 verzen); verwijzingen naar het openbaringskarakter van de Schrift (168 verzen); hymnen, gebeden (117 verzen); parabels (72 verzen); enkele beginverzen bestaande uit
‘mysterieuze letters’ (20 verzen).
Eén thema wil ik nog uitdrukkelijk vermelden. 359 verzen verwijzen naar
de ‘tekenen’ van de schepping. Zoals ik in mijn boek Islam... vreemd? 6
uiteengezet heb, vindt men in de koran, anders dan in de bijbel, geen
scheppingsverhaal. Schepping heeft in de koran een verwijzende kracht
en suggereert het handelen van de Schepper. De koran brengt de mens
ertoe God voor al dat moois te danken. Schepping is een teken, zoals de
mensengeschiedenis een ‘teken’ is dat goed en kwaad drastisch te onder-
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scheiden vallen. Het in de wind slaan van de waarschuwingen van profeten brengt uiteindelijk alleen maar zelfdestructie met zich mee. Het is de
menselijkheid zelf die in gevaar wordt gebracht, en de mens zelf doet
zich dit aan. Reeds hier op aarde is dit zichtbaar: “Reist dus de wereld
rond en kijkt hoe het einde was van de loochenaars!” (kor. 3, 137).
Apocalyptiek
Uit het voorafgaande blijkt hoe centraal de eschatologie is in de boodschap van de koran en in het islamitisch geloven. In zekere zin wordt de
gedachte van het onderscheid tussen goed en kwaad en het oordeel daaromtrent nog meer benadrukt dan het monotheïsme zelf. Bij Mohammed
en in de eerste koranrecitaties gaat het op de eerste plaats om de eschatologische boodschap. De koran heeft als voornaamste attribuut Furqaan te
zijn, ‘criterium’: “Gezegend zij Hij die de onderscheiding (al-Furqaan)
tot zijn dienaar (Mohammed) heeft neergezonden, opdat hij voor de wereldbewoners een waarschuwer zou zijn” (kor. 25, 1). Op basis van dat
criterium worden de mensen geoordeeld. Dit oordeel van Godswege staat
als een lichtbaken in de toekomst.
De wijze waarop dit oordeel wordt voorgesteld, is zonder enige
twijfel bijbels. Het oordeel komt opde dag die omschreven wordt als: “de
dag van de afrekening” (yawm al-hisaab), “de dag van het oordeel”
(yawm ad-dien), “de geweldige dag, de dag dat de mensen voor de Heer
van de wereldbewoners staan” (kor. 83, 5-6); en “Wee op die dag de loochenaars!” (kor. 77, 5.19.24.28.34.37.40.45.47.49) Voor de gerechten is
“bij jouw Heer op die dag de verblijfplaats” (kor. 75, 12); het is het Uur
(as-sâ‘a) van de waarheid maar niemand kent daarvan het juiste tijdstip:
“Zij vragen jou naar het Uur, voor wanneer het is vastgesteld. Hoe kan jij
(Mohammed) dat nu zeggen? De uiteindelijke kennis berust bij jouw
Heer” (kor. 79, 42-44).
Bijbels is ook de manier waarop de koran de opstandingsdag beschrijft en vooral de tuin van het paradijs (al-Fardaws) en de hel (Djahannam).
De vromen verkeren in gelukzaligheid. Op rustbanken kijken zij. Je
herkent in hun gezichten het stralende van de gelukzaligheid (kor. 83,
22.24); zalige gezichten zijn er op die dag, die met hun streven tevreden
zijn, in een hooggelegen tuin, waarin je geen onzin hoort. Daar is een
stromende bron. Daar zijn verhoogde rustbedden, klaargezette bekers,
rijen van kussens en uitgespreide tapijten (kor. 88, 8-16); (...) maar de
overtreders zijn in het hellevuur; daarin braden zij op de oordeelsdag.
Zij kunnen het niet ontgaan (kor. 82, 14-16).
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Bij het oordeel krijgt iedereen het rapport van zijn daden voorgelegd:
O mens, jij streeft met inspanning naar jouw Heer en jij zult Hem ontmoeten. Wie dan zijn boek in zijn rechterhand krijgt, met hem zal
schappelijk worden afgerekend. En hij zal blij naar zijn familie terugkeren. Maar wie zijn boek achter zijn rug krijgt aangereikt, zal ach en wee
roepen en in de vuurgloed braden (kor. 84, 7-12).

Ieders daden worden afgewogen:
En zij van wie de weegschalen zwaar wegen, zij zijn het die het welgaat. Maar zij van wie de weegschalen licht zijn, zij zijn het die zichzelf
verloren hebben; in de hel zullen zij altijd blijven (kor. 23, 102-103).

Bij het oordeel worden de mensen opgesplitst naar de weg die zij hebben
begaan: de gemakkelijke weg of de moeilijke, steile weg van de gerechtigheid. Je hebt de mensen die bij het oordeel aan de rechterkant staan en
hen die aan de linkerkant staan:
En hebben Wij [de mens] niet de twee wegen gewezen? En toch is hij
de steile weg niet ingeslagen. En hoe kom je te weten wat de steile weg
is? Vrijlating van een slaaf of voedsel geven op een dag van hongersnood aan een wees uit de verwantschap of aan een arme behoeftige. En
verder, dat hij behoort tot hen die geloven, die elkaar tot volharding
aanmanen en die elkaar tot barmhartigheid aanmanen. Dat zijn zij die
aan de rechterkant staan. Maar zij die aan Onze tekenen geen geloof
hechten, zij zijn het die aan de linkerkant staan, zij worden door een
vuur ontsloten (kor. 90, 10-20).

In enkele passages gaat de eschatologie gepaard met apocalyptische
beelden. Er wordt verwezen naar verschijnselen die aan ‘de dag’ voorafgaan of naar gebeurtenissen die op die dag zelf voorvallen. Hemel en
aarde komen in beroering, een hemelse rook zal opdagen: “Wacht dan de
dag maar af waarop de hemel duidelijke rook zal afgeven, die de mensen
zal bedekken; dat is een pijnlijke bestraffing” (kor. 40, 10-11). De mythische volkeren van Gog en Magog doorbreken de wal die de beschaafde
wereld beschermt:
… [de wal van] Jadjoedj en Mdjoedj wordt geopend en zij komen van
elke hoogte aansnellen; de ware aanzegging nadert. Dan zullen de blikken van hen die ongelovig zijn verstarren: “Wee ons, wij hadden daarop
niet gelet. Ja zeker, wij waren onrechtplegers” (kor. 21, 96-97).
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Op het voorziene uur (as-sâ'a) wordt op de bazuin (as-soer) geblazen:
Wij hebben tot jou [Mohammed] van Onze kant een vermaning laten
komen. Wie zich daarvan afwenden, die zullen op de opstandingsdag
een last te dragen hebben; (...) Op de dag dat op de bazuin geblazen
wordt! Wij zullen op die dag de boosdoeners, verblind en verschrikt als
ze zijn, verzamelen (kor. 20, 99b-102).

De dag van de opstanding (al-qiyâma) en van de verzameling (al-hasjr)
is aangebroken:
Wie door God op het goede pad gebracht is, die volgt het goede pad. En
voor wie Hij tot dwaling brengt, zul jij buiten Hem om geen beschermers vinden; Wij zullen hen op de opstandingsdag verzamelen (h-sj-r):
op hun gezichten [ter aarde geworpen], blind, stom en doof. Hun verblijfplaats is de hel (djahannam); telkens als hij begint te doven, wakkeren Wij voor hen de vuurgloed aan (kor. 17, 97).

Een mysterieus dier (ad-Daabba – mogelijk ontleend aan hoofdstuk
13,11 van het bijbelse boek de Apocalyps of Openbaring van Johannes)
komt opdagen: “Wij laten voor hen een beest uit de aarde te voorschijn
komen dat tot hen spreekt, omdat de mensen van Onze tekenen niet overtuigd waren” (kor. 27, 82).
In de vroegste tijd na de dood van Mohammed (A.D. 632) worden in de
islamitische traditie aan deze apocalyptische elementen van de koran vele
andere toegevoegd. Zo onder meer de komst van de Mahdî, ‘de welgeleide’, die bij het einde der tijden godsdienst en gerechtigheid zal herstellen;
de komst van de antichrist, de Dadjjaal, een antiprofeet die er gedurende
een zekere tijd in zal slagen tirannie en onrecht te doen heersen op aarde;
het verschijnen van al-Masieh Ibn Maryam, Christus de zoon van Maria,
die tegen de antichrist ten strijde trekt en hem verslaat. De tweede komst
van Christus wordt dus niet vermeld in de koran maar wel in de Hadith,
de islamitische traditie. Recent onderzoek heeft diverse andere aspecten
van deze apocalyptiek in de eerste eeuw van de islam belicht, zoals de
komst van de Sufyânî, een andere apocalyptische figuur. 7 Binnen de vele
afscheidingsbewegingen die toen ontstonden in de islamitische gemeenschap bleek de apocalyptiek van groot belang.
Tegenwoordig worden deze apocalyptische legendes in de Arabische wereld, in populaire geschriften opnieuw onder de aandacht gebracht. Nu de islamitische wereld in een diepe identiteitscrisis verzeild is
geraakt, zoeken sommigen naar tekenen voor de toekomst. Met enige
gretigheid worden de straffen beschreven die de misdadigers, de ongelo-
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vige niet-moslims, te beurt zullen vallen. In bepaalde milieus worden
bovendien in de huidige tijd voortekenen van het einde der tijden gezien:
de islam wordt aangevochten, overspel wordt een algemeen verschijnsel,
velen zijn de islam afvallig en keren terug tot veelgodendom... 8
Martelaarschap
Sinds enkele jaren ziet men steeds meer jonge mensen die zich voor de
zaak van de islam opofferen en in zelfmoordaanslagen het martelaarschap verwerven. Het paradijs, zoals dat in de koran beschreven wordt,
valt hen dan onmiddellijk ten deel. Het behoort tot de islamitische traditie, diegenen die omkomen in de strijd voor de islam ‘martelaren’ te
noemen, waarbij de term shuhadaa’, (enkelvoud: shahied, getuige) wordt
gebruikt.
Het zal menigeen verwonderen dat dit begrip in de koran niet in
die betekenis voorkomt. Het is waar dat Mohammed vanaf een bepaald
ogenblik in zijn optreden als profeet tot de strijd heeft opgeroepen. En in
het verlengde van de belofte van heil aan de gerechte, stelde hij ook degenen die in de strijd waren gevallen het eeuwig loon in het vooruitzicht:
“En zegt niet van hen die op Gods weg gedood worden dat zij dood zijn;
zij zijn juist levend, maar jullie beseffen het niet” (kor. 2, 154).
Het woord shahied wordt in de koran echter niet gebruikt in de zin van
‘martelaren in de heilige strijd’. En zeker niet voor zelfmoordacties! Het
is hier niet de plaats alle passages na te gaan, waar shahied of shuhadaa’
in de verschillende betekenissen voorkomen. Wel wil ik op enkele
grondbetekenissen wijzen.
Wat het meervoud shuhadaa’ betreft – het woord komt achttien
maal in de koran voor – zijn er op de eerste plaats passages die spreken
over getuigen in rechtszaken. Belangrijker voor ons zijn de passages
waarin een direct verband band wordt gelegd tussen geloof, gerechtigheid en getuige zijn. Dit gebeurt onder meer in de volgende verzen: “Jullie die geloven! Weest standvastig in de gerechtigheid als getuigen voor
God (...)” (kor. 4, 135) en “Jullie die geloven! Weest standvastig voor
God als getuigen van de rechtvaardigheid” (kor. 5, 8).
De rechtvaardige mensen zijn als zodanig ook ‘getuigen van de
waarheid van het Boek’. Een interessante tekst, die tegelijk naar het laatste oordeel verwijst, is de volgende:
Er wordt op de bazuin geblazen en wie er in de hemelen en wie er op de
aarde zijn vallen wezenloos neer, behalve zij van wie God het wil. Dan
wordt er een tweede keer op geblazen en dan staan zij op om te kijken.
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En de aarde straalt in het licht van haar Heer, het boek wordt voorgelegd en de profeten en getuigen worden gebracht. En er wordt tussen
hen naar waarheid beslist en hun wordt geen onrecht aangedaan. En aan
iedereen wordt vergoed wat hij gedaan heeft; Hij [God] kent wat zij
doen het best. En zij die ongelovig zijn worden in horden naar de hel
gedreven (...) (kor. 39, 68-71a).

Op die dag zal uit elke geloofsgemeenschap een getuige naar voren komen: “En op die dag laten Wij van iedere gemeenschap een getuige opstaan tegen hen. En jou [Mohammed] laten wij als getuige komen tegen
deze hier (...)” (kor. 16, 89). Dit is een vers waarin het begrip ‘getuige’ in
het enkelvoud voorkomt (35 keren in de koran). Gaan we dat enkelvoud
na, dan komen we tot de conclusie dat de meeste teksten betrekking hebben op God. Hij is degene die getuige is van wat de mensen doen. Zo
richt de koran zich tot de mensen die reeds eerder Gods openbaring hadden gekregen: “Waarom geloven jullie niet in de tekenen van God terwijl
God toch getuige is van wat jullie doen?” (kor. 3, 98). De koran zet Mohammed aan zich op God te beroepen:
Zeg: “Wat geldt als het grootste getuigenis?” Zeg: “God is getuige tussen mij en jullie. Deze Koran is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie, en
wie ermee bereikt wordt, daarmee waarschuw” (kor. 6, 19).

Zo ook in kor. 46, 8: “Zeg: [God] is als getuige tussen mij en jullie goed
genoeg. Hij is de vergevende, de barmhartige.” Dikwijls heeft de term te
maken met het oordeel: “God zal scheiding tussen [de gemeenschappen]
aanbrengen op de dag van de opstanding. God is van alles getuige”(kor.
22, 17b).
In dit verband wordt wel eens verwezen naar de verzen van de koran waarin sprake is van “gezellinnen met sprekende grote ogen” (hoer
‘ayn), die de godvrezenden in de paradijselijke tuinen ten huwelijk worden geschonken (kor. 44, 54; 52, 20; 56, 22), evenals jongelui (ghilmaan)
“die als goedbewaarde parels zijn, om hen te bedienen” (kor. 52, 24).
Voor de martelaren zou dit duiden op de bijzondere aantrekkelijkheid
van het komende paradijs. Dit wordt in de koran echter helemaal niet
direct in verband gebracht met martelaarschap maar met de godvrezenden 9 .
De vertegenwoordigers van de ‘politieke islam’ in de twintigste eeuw,
onder wie Aboe l-A‘lâ Mawdoedi (gestorven in 1979), hebben terecht de
nadruk gelegd op de ethische dimensie van de islam en op het eschatologisch karakter van de koran. Vanuit deze correcte interpretatie van de
koran hebben zij echter twee conclusies getrokken die hun hele project

134
hebben scheefgetrokken. Op de eerste plaats hebben zij de concrete
rechtsregels van de koran en de soenna aan de historische context onttrokken en in hun letterlijkheid willen integreren in een wereldomvattend
maatschappijontwerp. Het is echter duidelijk dat die rechtsregels niet het
voornaamste zijn van de openbaring van de koran. Bovendien is dit ontwerp tot in detail voorgegeven en eeuwig geldig. Op deze manier krijgt
het een totalitair karakter, dat geen ruimte meer laat voor de autonome
inbreng door de mens.
Het islamitisch credo
De handboeken die het islamitisch credo (al-‘aqieda) beschrijven zijn het
erover eens, dat dit credo zes artikelen bevat: het geloof in de ene God,
de engelen, de profeten en de heilige boeken, in de Laatste Dag, en ten
slotte in de lotsbestemming (al-qadaa’ wa l-qadar). 10 Feitelijk worden
hiermee de drie dimensies van islam uitgedrukt: het monotheïsme, de
openbaring en de eschatologie. Indien we de thematiek van de koran volgen, dan zien we dat deze drie dimensies van het islamitisch credo nauw
met elkaar verbonden zijn: “Er is geen god dan Hij. Hij geeft leven en
laat sterven, jullie Heer en de Heer van jullie vaderen die er eertijds waren” (kor. 44, 8-9).
We merken dat eschatologie en monotheïsme echt samengaan: leven en dood liggen in de handen van de Ene Heer. Maar ook geldt dat
‘jullie vaderen die er eertijds waren’ onder dezelfde wet van leven en
dood leefden. We kunnen daarin nog verder gaan: wat de koran onthult,
is wat reeds vanaf Adam steeds weer over de mens door de profeten is
geopenbaard: de ware natuur van de mens. “En we hebben het boek met
de waarheid naar jou [Mohammed] neergezonden ter bevestiging van wat
er voordien van het boek al was (...)” (kor. 5, 48a).
In feite staat de eschatologie voorop, want alles wijst in de richting van de menselijke lotsbestemming: “Tot God is jullie terugkeer.” Dit
is een uitdrukking die met het woord mardji‘ukum (‘jullie terugkeer’) elf
keer terugkomt. De idee zelf komt echter veel vaker voor. Reeds in een
van de oudste soera's wordt het verband uitgedrukt tussen menselijk handelen en terugkeer tot God: “Welnee, de mens is onbeschaamd, dat hij
zich behoefteloos waant. Maar tot zijn Heer is de terugkeer” (kor. 96, 68). Tot God terugkeren is de lotsbestemming van de mens. Dat is wat
wordt geopenbaard sinds de allereerste profeten. Zich aan die goddelijke
wilsbeschikking overleveren is in de voetstappen treden van de moslim
bij uitnemendheid: Abraham/Ibrâhiem. Dat is wat ‘islam’ betekent:
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Toen zijn Heer tot hem [Ibrâhiem] zei: “Geef je over”, zei hij: “Ik geef
me over aan de Heer van de wereldbewoners”. En dat droeg Ibrâhiem
aan zijn kinderen op (...) (kor. 2, 131-132a).

Dat menselijk jawoord, ‘de daad van islam’, heeft als existentiële daad
van geloof twee dimensies. Allereerst is er de dimensie van vertrouwen:
het zich verlaten op Gods heilsbeschikking, dat spontaan overvloeit in
lofprijzing: “En stel je vertrouwen op de Levende die niet sterft en prijs
zijn lof” (kor. 25, 58a). De gelovige leeft in het bewustzijn van de voorgegevenheid van de uiteindelijke menselijke lotsbestemming en van de
wereld om hem heen. Dat geeft hem een onverwoestbare innerlijke rust,
sereniteit en vrede. ‘Islam’ valt dan samen met ‘salaam’, vrede en heil,
die men de medemens toewenst:
Salâmu ‘alaykum! God leidt wie Zijn welgevallen navolgen op de wegen van vrede, brengt hen met Zijn toestemming uit de duisternis naar
het licht en leidt hen op de juiste weg (siraat mustaqiem) (kor. 5, 16).

De geloofsdaad heeft echter nog een tweede dimensie: wie Gods heilsbestemming kent, onderscheidt de rechte Weg die er naartoe leidt: hij is
rechtgeaard, de gerechte. De gelovige onderscheidt wat heil brengt van
wat onheil is. Islam wordt orthopraxie. De mens loopt niet meer “verwaand op aarde rond” (kor. 17, 37a). Enkele fundamentele geboden dringen zich aan de gelovige op, waarbij ‘respect’ een basisbegrip wordt:
Wees goed voor je ouders als zij bij jou de ouderdom bereiken; geef de
naaste wat hem toekomt, en ook de behoeftige, wie onderweg is. Komt
niet aan het bezit van de wees; komt uw verbintenissen na; geeft de volle
maat als jullie afwegen. Hiermee is de grondtoon van de koran gegeven:
jullie worden geoordeeld op basis van jullie praktische geloof. Zo komen
we terug bij de grondthematiek van de koran en bij wat Mohammed zijn
toehoorders vanaf zijn eerste recitaties voorhield.
Vele moslims zoeken in de daad van ‘islam’, in de existentiële daad van
geloof, een weg uit de crisis waarin de islam zich momenteel bevindt.
Eeuwenlang heeft de islamitische orthopraxie zijn uitdrukking gevonden
in rechtssystemen die structuur hebben gegeven aan kalifaten, sultanaten
en emiraten. De pogingen van de politieke islam om daarnaar terug te
keren, hebben gefaald. Letterlijke toepassingen van rechtsregels, zelfs die
van de koran, leiden schipbreuk. 11 Vanuit een beter verstaan van de fundamentele geloofsdaad van ‘islam’, de begripsmatige verwoording ervan
in het credo, en de rituele expressie in de eredienst van de vijf pijlers,
kunnen moslims de nieuwe eeuw aan in dialoog met christenen en met
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allen die feitelijk geloven in de fundamentele heilsbetekenis van het
menselijk leven. Het is wel een conditio sine qua non...
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Gedaanteveranderingen 1
Toni Morrisons Beloved als bron van een meerstemmig verstaan van de
Geest
En allen werden vervuld van de heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in andere talen
(Hand 2,4)

Een interreligieuze dialoog is moeilijker dan velen denken, zegt Edward
Schillebeeckx in zijn artikel in deze bundel. Vaak gaan mensen er vanuit dat
alle religies in wezen hetzelfde zijn, dat ze een gemeenschappelijke conceptuele kern hebben die op verschillende manieren concreet ingevuld wordt.
“Maar dit is puur essentialisme, pure abstractie”, meent Schillebeeckx. Onze
geloofsovertuiging is immers niet louter op het denken gebaseerd, maar ze
is ingebed in mens- en wereldbeelden en politieke en culturele contexten.
Geloof betekent niet een keuze tussen conflicterende overtuigingen maar
een beslissing over wat we ervaren “als zinvol, dan wel als nonsens”. In een
goede interreligieuze dialoog is dit dan ook de inzet: een toetsing van de
mens- en wereldbeelden van elke dialoogpartner op hun zinvolle, mensbevrijdende karakter. Op deze manier dringen we door tot de kern van ieders
religieuze visie op de werkelijkheid, stelt Schillebeeckx, en begint het leren
begrijpen van de blijvende verschillen tussen religies. Voor hem dus geen –
even abstracte als naïeve – dooddoener als ‘eigenlijk hebben we toch allemaal dezelfde God’. Hij is geïnteresseerd in religieus pluralisme als levende
werkelijkheid: hoe kunnen de verschillende religies vanuit hun eigenheid
bijdragen aan een gezamenlijke inspanning voor rechtvaardigheid en waarachtigheid?
Met dit essay hoop ik aan een dergelijk religieus pluralisme bij te
dragen door middel van een bespreking van de roman Beloved van de
Amerikaanse Nobelprijswinnares Toni Morrison. Dit betekent dat ik geen
interculturele theologische reflectie als zodanig presenteer en evenmin
ensceneer ik een interreligieuze dialoog. Ik kijk naar de roman als een
literaire vormgeving van de betekenis van de Geest en geesten vanuit een
intercultureel politiek en religieus perspectief. Daarmee wordt de literaire
verbeelding een bron van theologische bezinning en hoop.
Van Toni Morrisons evocatieve romans is Beloved wel de meest
indringende. 2 De roman roept met kracht de geschiedenis van de slavernij
in de moderne tijd op. Het geweld in het verhaal doet de adem stokken,
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terwijl aan de andere kant de lezer verleid wordt door de sensualiteit en
materialiteit, en de wijsheid en geestigheid van de tekst. Het boek is
opgedragen aan “Zestig miljoen en meer”: volgens een van de schattingen
het aantal mensen dat gestorven is door de gruwelen van de slavernij of al
tijdens de Middle Passage, het transport van Afrika naar de Amerikaanse
plantages, waarbij vijftig procent van de Afrikanen het leven liet. Beloved is
gebaseerd op het ware verhaal van de ontsnapte slavin Margaret Garner, die
haar kinderen en zichzelf probeerde te doden om aan een terugkeer naar de
slavernij te ontsnappen. Mijn interpretatie van de roman draait om de
geheimzinnige maar niet minder werkelijke transformaties van Beloved, of
Beminde, zoals zij in de vertaling is genoemd. Zij is de dochter van Sethe,
een slavin die de plantage Sweet Home in Kentucky weet te ontvluchten
over de rivier de Ohio naar Cincinatti. Beminde sterft en keert vervolgens
terug als geest.
De gedaanteveranderingen van Beminde lees ik als tekens van
overgangen tussen verschillende dimensies van de werkelijkheid:
overgangen tussen leven en dood, verleden en heden en misschien toekomst,
taal en het onzegbare, taal en lichaam, tussen het menselijke en het
goddelijke. En tussen zwarte en witte werelden. In dit opstel gebruik ik twee
verschillende interpretatiekaders om betekenis te geven aan de
transformaties van Beminde. Bij beide is sprake van een voorstelling van de
geest, van geesten, als middelaars tussen de verschillende dimensies. Op de
eerste plaats bekijk ik Beloved als spookverhaal, in het bijzonder als een
Afrikaans-Amerikaanse ingreep in het achttiende en negentiende-eeuwse
genre van het Europees-Amerikaanse griezelverhaal, de gothic story.
Daarnaast interpreteer ik de figuur van Beminde als een literaire
vormgeving van de ‘levend-doden’ (living dead), een bepaald soort geesten
uit West-Afrikaanse religies. In Morrisons literaire tekst komen deze twee
heel verschillende perspectieven bij elkaar en worden herschreven en
ineengeweven tot een meerstemmig taalspel van de geest.
Beide vormen van ‘geestestaal’ gaan over het terugkeren van de
doden, en daarom over de verhouding tussen heden en verleden. De context
van beide talen is echter heel verschillend. Bij de interpretatie van Beloved
als spookverhaal gaat het om de betekenis van herinneren en vergeten vanuit
een postkoloniale invalshoek. Dit is een politieke dimensie van de geest. De
interpretatie van de figuur van de levend-dode vervolgens betekent een
herbezinning vanuit een niet-westers gezichtspunt op de verhouding tussen
leven en dood, op de plaats die de overledenen innemen. Dit is een
kosmologische dimensie van de geest. Met de bespreking van deze twee
perspectieven in Beloved, het spookverhaal en het verhaal van de levend-
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dode, hoop ik een bijdrage te leveren aan een gedaanteverandering van
de West-Europese theologie in de richting van een interculturele theologie,
waarin ruimte is voor veelstemmigheid van de geest.
De roman in het kort
Samen met haar broertjes is Beminde, dan nog aangeduid als het kruipt-zeal?-meisje, al vooruit gestuurd naar het huis van Baby Suggs, de
schoonmoeder van Sethe. De zwaar mishandelde en zwangere Sethe kan
ternauwernood ontsnappen van de plantage en haar man Halle zal zij nooit
terugzien. Op haar vlucht komt haar dochter Denver, zo genoemd naar een
rondzwervend blank meisje dat haar helpt bij de bevalling in de wildernis,
veel te vroeg ter wereld in een wrakke roeiboot. Wonder boven wonder
blijft het meisje in leven.
Moeder en dochter worden de Ohio overgezet en gebracht naar het
huis van Sethes schoonmoeder, Baby Suggs. Zij wast en verzorgt de door de
kastijdingen op Sweet Home, de vlucht en de bevalling zwaar gehavende
Sethe. Gedurende 28 dagen is er een belofte van vrijheid. Totdat de
slavenmeester, bijgenaamd Schoolmeester, Sethe vindt.
Het boek cirkelt letterlijk en figuurlijk rond de apocalyptische
gebeurtenis die plaats vindt wanneer Schoolmeester en zijn drie helpers als
de vier ruiters uit Johannes' Openbaring verschijnen voor Baby Suggs’ huis.
Sethe vlucht met haar vier kinderen naar de schuur en probeert hen daar te
doden. Denver en haar broertjes overleven Sethes poging hen te ‘redden’.
Het kruipt-ze-al?-meisje sterft. ‘Beminde’ zal haar moeder op haar grafsteen
laten beitelen, in ruil voor tien minuten rauwe seks met de steenhouwer.
Morrisons roman begint met de beschrijving van het huis van Sethe en
Denver, ‘nr.124’, dat wordt geterroriseerd door de geest van de vermoorde
baby. De broertjes zijn al rond hun dertiende weggelopen en zullen niet
terugkeren, Baby Suggs is niet lang daarna gestorven, Denver is een
eenzelvig, teruggetrokken meisje geworden. Op een dag verschijnt
plotseling Paul D, één van de voormalige slaven van Sweet Home, die na
achttien jaar rondzwerven thuiskomt bij Sethe. Ze worden minnaars en Paul
D verjaagt het spook uit nr.124. Maar dan komt een jonge vrouw “met al
haar kleren aan uit het water” (69) en wordt door Sethe opgenomen in haar
huis. Ze noemt zich Beminde.
Herrezen als liefdeshongerige jonge vrouw, werkt de geest als een
spiegel en katalysator van verdrongen gevoelens van schuld, angst en
verlangen. Alle bewoners van nr.124, Sethe, Denver, Paul D worden
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gekweld door de verdrongen pijn van hun verleden, die door Bemindes
aanwezigheid naar boven wordt gehaald. Zij is daarmee een ambivalente
kracht, die verlangens vervult maar ook geweld uitoefent. Sethe wordt dit
bijna fataal. Aan het eind van het boek leven Sethe en Beminde in een
symbiose van krankzinnigheid en uitputting, waarbij Sethe letterlijk en
figuurlijk wordt opgegeten door Beminde. “[Sethe] zat in de stoel en likte
haar lippen als een kind dat straf heeft, terwijl Beminde haar leven
gebruikte, het verslond, er bol van ging staan en groeide” (318).
Uiteindelijk doet Denver de grote stap buiten het isolement van nr.124
en alarmeert de buitenwereld. Eerst worden de bewoonsters van nr.124
geholpen door anonieme voedselgaven, die voor het huis worden neergezet.
En ten slotte komt een groep van dertig buurvrouwen bij elkaar voor de
veranda van Sethes huis om het ‘duivelskind’ uit te drijven met gebed,
gezang en een bezwering. En daarna “vergaten [zij] haar als een nare
droom” (348).
Spookverhaal
Beloved heeft veel kenmerken van het klassieke spookverhaal. De geest van
de gedode baby terroriseert het huis van Sethe en haar familie. Spiegels
vallen aan diggelen wanneer je erin kijkt, de afdrukken van twee
babyhandjes verschijnen in de versgebakken cake, het dressoir wordt door
onzichtbare handen van de muur afgeschoven. Wanneer Paul D in nr.124 is
gearriveerd, roert de geest zich door het hele huis letterlijk op zijn
grondvesten te laten schudden. Paul D worstelt net zo lang met de
onzichtbare kracht, zwaaiend met de keukentafel die de geest op hem
afstuurt, tot alles volkomen roerloos is. De geest is – voorlopig –
verdwenen.
Tegelijkertijd wordt het genre van het gothic griezelverhaal
ondermijnd. Weliswaar heeft de manifestatie van de geest ook in Beloved te
maken met misdaden uit het verleden waardoor mensen achtervolgd
worden. Maar de bestaanswijze van de geest is heel anders. In het westerse
spookverhaal bewoont de geest een wereld die scherp is afgegrensd van de
gewone wereld. De geest heeft een angstaanjagend, fantoomachtig uiterlijk
en verschijnt alleen op bepaalde tijden en plaatsen. Voor de mensen die
erdoor bezocht worden zijn de geestesverschijningen een ware beproeving,
die wordt ervaren als een inbreuk op hun vertrouwde wereld. De geesten
eisen genoegdoening voor misdaden uit het verleden, opdat orde en
gerechtigheid worden hersteld in het heden. De geest in Beloved verschijnt
echter niet als afgezant uit een afgescheiden, bovennatuurlijke wereld, maar
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als een vertrouwd wezen dat deel uitmaakt van het dagelijkse leven, in
wiens aanwezigheid men tot op zekere hoogte berust. Wanneer Sethe op een
keer suggereert aan Baby Suggs dat ze zouden kunnen verhuizen, zegt de
laatste dat er “geen huis in het land [is] dat niet tot de nok vol zit met het
verdriet van een of andere neger” (12), en dat ze nog blij mogen zijn dat het
maar een baby is. Het gekwelde babyspook is geen metafoor of projectie
van Sethes geest maar een concreet wezen.
Waar de wrokkige babykwelgeest min of meer geaccepteerd werd,
haalt echter de incarnatie van de geest het leven van degenen met wie zij
leeft volledig overhoop. Na verjaging van het babyspook door Paul D, keert
het spook later terug als een jonge vrouw van vlees en bloed. Het verleden
laat zich niet zomaar wegjagen. Integendeel, door Bemindes overschrijding
van de scheidslijn tussen levenden en doden wordt zichtbaar, dat dat de
confrontatie met het verleden voor de levenden onontkoombaar is
geworden. Ook hierin verschilt Beminde van het traditionele westerse
spook: zij duikt niet op om de orde en de normaliteit te herstellen maar om
de schijnbare rust ervan aan de kaak te stellen. Bovendien zoekt zij geen
vergelding voor het onrecht uit het verleden, maar erkenning van haar
bestaan en begrip voor het lijden dat zij heeft ondergaan.
Deze erkenning beperkt zich niet tot wat haar persoonlijk is aangedaan
maar is plaatsvervangend voor de zwarte gemeenschap van Cincinatti. Aan
de ene kant zien we dat Sethe worstelt met de vraag naar haar persoonlijke
schuld in de tragedie van de kindermoord. Tegelijk is de tragiek van haar
positie al te duidelijk: zij wilde voorkomen dat haar kinderen in slavernij
zouden moeten leven. Het spook dat Sethe achtervolgt is het spook van de
hele gemeenschap. “In haar individuele ongeluk bemiddelt Sethe de
collectieve vloek die op de gemeenschap rust.” 3 Als de geïncarneerde geest
van de overleden babydochter van Sethe belichaamt Beminde tevens de
geest van de ‘zestig miljoen en meer’. Deze verbondenheid van persoonlijke
en collectieve tragiek wordt samengebald in het motto van Beloved,
Romeinen 9:25, dat teruggaat op Hosea 2:22: “Ik zal niet-mijn-volk
noemen: mijn volk, en de niet-beminde: beminde.” Hieruit spreekt
Bemindes verlangen naar de erkenning en liefde van haar moeder. Maar
evenzeer verwijst het motto naar het verlangen van de geesten van de doden
die bezweken zijn onder het geweld van de slavernij, dat hun namen niet
worden vergeten, dat zij eindelijk worden benoemd genoemd.
Het spook herinnert aan het vergeten. Wat vergeten is omdat het teveel pijn
doet, verdwijnt niet, maar wordt een schim die onverwacht kan opduiken.
Morrisons hoofdpersonen kunnen niet goed herinneren noch goed vergeten.
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Het zich herinneren is verbonden met het levend houden van de
gestorvenen in de geest. Als zodanig maakt de herinnering deel uit van het
rouwproces, wat inhoudt dat men een relatie met de doden blijft
onderhouden maar hen ook geleidelijk leert los te laten. Voor de mensen in
Beloved, en in het bijzonder voor Sethe, is het herinneren echter zo
ondraaglijk, dat zij geen helend rouwproces kunnen ondergaan en in de
greep van de doden blijven. De jonge vrouw Beminde is de incarnatie van
het – soms ternauwernood – verdrongene; met haar overschrijding van de
scheidslijn tussen de doden en de levenden keren de herinnering aan het
geweld, de pijn en de schuld uit het verleden in onontkoombare hevigheid
terug. Het is onmogelijk onberoerd te blijven, niet alleen voor de
hoofdpersonen van de roman maar ook voor de lezer.
De levend-dode
Aan de interpretatie van Beloved als transformatie van het spookverhaal,
voeg ik nu een tweede perspectief op het concrete, alledaagse en familiaire
karakter van de geest toe. Ik bekijk Beminde als een Afrikaans-Amerikaanse
literaire vormgeving van de ‘levend-dode’ uit de Afrikaanse wereld van de
geesten: de geest als overgangsfiguur tussen het leven en de dood. Het is
belangrijk om in het oog te houden dat de verbeelding in Morrisons roman
niet wordt ingezet om terug te gaan naar de Afrikaanse ‘roots’ en een
authentieke Afrikaanse identiteit te postuleren. Morrison onderzoekt de
mogelijkheden van Afrikaanse elementen als culturele expressie binnen de
literaire reconstructie van de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis, en de
levens van zwarte vrouwen in het bijzonder. Ook in de ontwikkeling van de
black religion, de zwarte theologie van Noord-Amerika, en de zwarte
kerken heeft de Afrikaanse erfenis een belangrijke rol gespeeld. 4 In Beloved
is de betekenis van de black religion voor het overleven en het
zelfbewustzijn van zwarte Amerikanen een herkenbaar motief. Het meest
uitdrukkelijk wordt dit zichtbaar in de vaak aangehaalde preek van Baby
Suggs in de clearing, een open plek in het bos. Sethes schoonmoeder stond
in de traditie van de charismatische, veelal analfabete negerpredikers die
tijdens de slavernij geheime vieringen leidden. In een levendige interactie
met hun toehoorders, maakten de predikers de aanwezigheid van de Geest
voelbaar tijdens de verborgen vieringen in schuren en bossen.
Maar Baby Suggs representeert ook de (vrouwelijke) voorouder, een
cruciale figuur in Afrikaans-Amerikaanse romans, of ze nu in de stad of op
het platteland gesitueerd zijn. De voorouders zijn een “soort tijdloze mensen
die zich goedgunstig, instructief en beschermend opstellen jegens de
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hoofdpersonen”, en de gemeenschap bij elkaar houden. 5 Voorouders
stellen een historische en existentiële continuïteit veilig. De reconstructie
van een voorouderlijke lijn stelde de ontheemde zwarte Amerikanen in staat
om weer in verbinding te komen met hun versplinterde en tot zwijgen
gebrachte Afrikaanse achtergrond. Cruciaal voor het gevoel van continuïteit
was het geloof in een wereld van de geesten, dat ook tijdens de slavernij niet
kon worden uitgeroeid. In de zwarte kerken heeft dit geloof zich steeds meer
vermengd met het geloof in de christelijke heilige Geest, met een vruchtbaar
pneumatisch syncretisme als uitkomst.
In Bemindes gedaanteveranderingen wordt een literaire, zelf mythologische,
vertaling van de Afrikaanse ‘levend-doden’ zichtbaar, een bepaald soort
geesten. De geesten behoren tot wat de Afrikaanse theoloog John Mbiti de
ontologische bestaanswijze tussen God en mensen noemt. 6 Globaal
beschouwd zijn er twee soorten geesten: oorspronkelijke geesten – zoals
goden en helden, natuurverschijnselen, en voorwerpen uit de natuur – en
geesten die ooit mensen waren: de geesten van de gestorvenen. De laatsten
zijn weggezonken achter de horizon van het Zamani, een Swahili-woord dat
Mbiti gebruikt om de ‘macrotijd’ of mythische tijd aan te duiden. De
macrotijd fundeert het Sasa, de ‘microtijd’ die het heden is en alle levende
wezens met elkaar verbindt. De geesten bevinden zich in een staat van
collectieve onsterfelijkheid maar subjectief gezien zijn ze verloren, omdat
“het bestaan als geest het vergaan van het individu betekent, zodat diens
persoonlijkheid oplost en diens naam verdwijnt.” 7
Hoewel ze in het Zamani zijn weggezonken en daarom onzichtbaar
zijn, worden de geesten wel overal aanwezig geacht – in de bossen, de
rivieren, de bergen, in de dorpen, en zelfs in dromen. Ze worden daarom
gevreesd, hoewel ze niet intrinsiek goed of slecht zijn. Met het oog op zowel
de sociale cohesie als het persoonlijk welzijn is het erg belangrijk om in
contact te blijven met de geesten. Met behulp van voedsel- en plengoffers,
gebeden en bezweringen wordt de continuïteit met de overledenen gezocht.
Aan de andere kant moeten geesten en mensen ook weer niet té dicht bij
elkaar komen. Bezetenheid komt in praktisch elke Afrikaanse samenleving
voor en duidt op een verstoring van het evenwicht, die kan worden hersteld
door exorcisme en een ceremoniële verwijdering uit de gemeenschap van
het bezeten individu.
Anders dan de overige geesten, bevinden de ‘levend-doden’ zich nog
in het Sasa. Hun proces van afsterven is nog niet voltooid. Deze geesten
houden de Afrikanen het meest bezig, omdat zij de doden tot vier of vijf
generaties terug zijn, die nog met hun naam herinnerd worden. De levend-
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doden zijn ‘tweetalig’: zij spreken zowel de taal van God en de geesten
als de menselijke taal. Omdat ze nog mensen zijn, en nog geen geesten of
zaken, zijn ze de beste boodschappers tussen God en de mensen. Ze komen
geregeld terug bij hun families en eten een symbolisch bordje mee. De
verhouding tussen mensen en geesten is echter behoorlijk ambivalent,
omdat mensen zich er terdege van bewust zijn dat de fysieke dood een
obstakel betekent tussen henzelf en de levend-doden. “Het voedsel en de
plengoffers die gegeven worden aan de levend-doden zijn op paradoxale
wijze uiting van gastvrijheid én aansporing om weg te gaan.” 8 Bovendien
wordt de wraak van de levend-doden gevreesd, in de vorm van ongeluk en
ziekte, die kan volgen als deze niet fatsoenlijk begraven zijn of voor hun
dood beledigd werden.
Morrisons Beminde heeft alle trekken van de Afrikaanse levend-dode:
tussen de twee zijnswijzen van leven en dood in, teruggekeerd uit de dood
om onrust te stoken in het leven van de mensen, soms boosaardig en soms
met goede bedoelingen. Ze zoekt genoegdoening voor wat haar in het
verleden is aangedaan: ze eist het leven terug dat haar moeder haar heeft
ontnomen. In uiterlijk en gedrag lijkt ze zeker menselijk, maar wanneer ze
ongemerkt uit het water omhoogkomt, en haar huid helemaal zonder lijnen
is, blijkt ze toch ook dicht bij de geesten in de natuur te staan. Als woedende
levend-dode heeft Beminde haar gekwelde moeder volledig in haar greep.
Wanneer de voedselgiften op de drempel van huis nr.124 niet helpen om
Beminde gunstig te stemmen, komen de vrouwen uit de buurt bij elkaar om
de geest uit te drijven. Een beetje contact tussen de twee werelden is prima,
maar “dit was een invasie” (326), stelt een van de vrouwen. Sethes
bevrijding uit de macht van de levend-dode wordt bewerkstelligd door een
incantatie unisono, een oerschreeuw die de taal overstijgt, inclusief het
goddelijk Woord: “In het begin waren er geen woorden. In het begin was de
klank” (329).
Maar kan en moet deze geest ooit definitief worden uitgedreven – uit
Sethes ziel, uit het dorp, uit het historisch bewustzijn van zwarte èn witte
mensen –, tot ze is overgegaan naar de collectieve naamloze vergetelheid
van de Zamani tijd?
Zwanger van leven en dood
In zijn boeiende boek Manzungumzo, dat het Swahili-woord voor ‘dialoog’
is, vergelijkt Heinz Kimmerle centrale begrippen in Afrikaanse en westerse
filosofieën. 9 Zijn belangstelling gaat uit naar de vraag hoe beide denkwijzen
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elkaar kunnen verrijken. In een van de essays in het boek verbindt hij
Jacques Derrida’s voorstel voor een nieuwe ‘spectrologie’, een leer van de
spoken, geesten en drogbeelden, met Afrikaanse manieren om over geesten
te denken.
In Spectres de Marx gebruikt Derrida het begrip van spoken of geesten om een radicale vorm van afwezigheid ìn het aanwezige te kunnen denken. 10 Datgene wat afwezig is wordt in het verlichtingsdenken als ‘niet
werkelijk’ of volledig afwezig gebrandmerkt. Hoogstens wordt het als iets
metaforisch beschouwd, het staat voor iets in ons onderbewuste. Derrida
zoekt in teksten van Marx, en via deze van Shakespeare, naar elementen van
een nieuwe spectrologie om tegengas te geven aan het exorcisme van het
verlichtingsdenken. Een voorwaarde om in contact te komen met de onzichtbare wereld van de geesten is dat de tijd ontwricht is, uit zijn voegen,
naar Hamlet: “The time is out of joint.” De uitdrukking benadrukt het buitensporige karakter van het onrecht en de crisis waarmee een bepaalde tijd te
kampen heeft. Door de geesten op te roepen wordt de grens tussen leven en
dood doordringbaar. De doden aan wie onrecht is gedaan keren terug voor
erkenning en wraak. Hier is oprechte rouw van de kant van de levenden op
zijn plaats, en zij moeten leren omgaan met spoken.
De vraag naar het ‘werkelijk’zijn van geesten en spoken moet volgens Derrida onbeslist blijven. Kimmerle probeert toch wat verder te gaan.
Zijn beroep op de Afrikaanse voorstelling van geesten begrijp ik als tegelijk
een dynamisering en een uitbreiding van Derrida’s visie op geesten en spoken. Hij vermoedt dat de vanzelfsprekende manier waarop in het Afrikaanse
denken de geesten van voorouders in de wereld van de levenden aanwezig
zijn, betekenis kan hebben voor het westerse denken over geesten. In ieder
geval is het zinvol de vraag naar religie opnieuw serieus te nemen. Kimmerle stelt voor om de nieuwe spectrologie uit te breiden met een ‘nieuw animisme’, een doordenking van de verstoorde verhouding van de westerse
mens tot de natuur. Hij plaatst de ‘radicaal immanente transcendentie’ van
Afrikaanse religies tegenover de goddelijke transcendentie, die volgens het
christendom en de islam boven de menselijke wereld staat. Daarmee onderstreept Kimmerle de betekenis van een samenhangend ‘spiritueel universum’. De levenskracht die alles doordringt, het grondprincipe van de
Afrikaanse wereldbeschouwing, omvat een dynamisch geheel van goden,
geesten, de dode en levende mensen, het hoogste wezen (God) èn de krachten van de natuur. En de laatste zijn volgens Kimmerle in Spectres de Marx
ten onrechte genegeerd.
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In Beloved treffen we beide visies op geesten aan, met elkaar verweven
in een Afrikaans-Amerikaanse literaire context. Elementen van een nieuwe
‘spectrologie’, die ingaat tegen het bezweren van spoken in het denken van
verlichting en moderniteit, en aan de andere kant de Afrikaanse opvatting
van geesten, zijn versmolten in een verbeeldingsvol verhaal van spoken en
geesten als werkelijke, materiële krachten. Morrison heeft in de roman een
spiritueel universum gecreëerd waarin heden en verleden, leven en dood, en
de werelden van mensen en geesten elkaar doordringen. Het is echter een
alles behalve harmonieus universum. In Beloved is de tijd radicaal uit zijn
voegen; de spoken van het kolonialisme en de slavenhandel blijven de
westerse en de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis achtervolgen. Ze zijn
een onlosmakelijk onderdeel van de sociaal-economische, religieuze en
culturele geschiedenis van de moderniteit. Elk met hun eigen rol vormen
West-Afrikaanse landen, de Verenigde Staten, de Caraïben, en WestEuropese landen, waaronder Nederland, een schakel in de keten van de
slavenhandel. 11 En de erfenis van deze vierhonderd jaar in de huidige
wereld is even omvangrijk als complex. Hoe te verkeren met de geesten en
spoken van deze erfenis, hoe kunnen mensen op een constructieve manier
herinneren – deze vraag stelt Beloved niet alleen aan zwarte maar evenzeer
aan witte mensen.
In Beminde vallen spook en levend-dode ten slotte samen. Zij is een
uiterst dubbelzinnige figuur: gekwetst en kwetsend, geliefd en liefhebbend,
lichaam en geest, dood en levend. Nergens komt haar ambiguïteit zo tot uitdrukking als in haar laatste transformatie, die zichtbaar wordt als Beminde
met Sethe op de drempel van nr.124 verschijnt: “Het duivelskind was slim,
vonden ze. En mooi. Het had de gedaante aangenomen van een naakte,
zwangere vrouw die glimlachte in de hitte van de middagzon” (333).Wat
kan verontrustender zijn dan de zwangerschap van een geest, van een teruggekeerde dode! Gaat zij zwanger van leven of van dood, is zij in verwachting van een verschrikking of van een belofte? Misschien wel beide tegelijk.
Bemindes zwangerschap kan gezien worden als beeld van “het vruchtbaar
maken, uitbreiden en identificeren van een verdriet dat voordien ervaren
werd als een verlammende blokkade waarover niet gesproken kon worden”. 12
Een ander perspectief op de zwangerschap wordt ingegeven door
womanistische reflectie op de Geest – dat wil zeggen, theologie vanuit het
perspectief van Afrikaans-Amerikaanse vrouwen. Zo herinnert Karen Baker-Fletcher eraan dat in de gebeden en gezangen van veel zwarte christelijke vrouwen God, Jezus en de heilige Geest nauwelijks van elkaar te
onderscheiden zijn. Hun geloof is een geloof van de Geest, “de alles omvat-
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tende kracht waarin God/Schepper, Jezus en alles in de schepping onlosmakelijk omsloten zijn als in een schoot [enwombed]” 13 . In deze denkwijze klinkt de erfenis van West-Afrikaanse kosmologieën door, waarin
wordt uitgegaan van de “eenheid van baarmoeder en voorouders”, dat wil
zeggen, een volheid van de tijd waarin verleden, heden en toekomst met
elkaar in verbinding blijven, en “de overledenen, de reeds geboren mensen
en de ongeborenen niet vergeten worden door de Geest”. 14 In dit licht verschijnt Beminde als zwanger van leven, een belichaming van de alomvattende goddelijke Geest. Haar schoot omsluit dan voorouders, de levenden en
de volgende generaties: de zestig miljoen en meer die samen met hun achterkleinkinderen werken aan een leefbare toekomst.
Maar Beminde is een levend-dode, zwervend tussen leven en dood,
een wanhopige kwelgeest die blijft herinneren aan de persoonlijke schuld
van Sethe en de historische schuld van de slavernij. In dit perspectief moet
er rekening mee worden gehouden dat de levenskrachtige belofte van heelheid en verzoening die zij in zich draagt ook een schijnzwangerschap kan
blijken te zijn – een fantoom.
Enkele overpeinzingen over de Geest
Ik wil zeker niet suggereren dat de laatste, wat sombere interpretatie het
laatste woord heeft. Het gaat mij erom de ambivalentie die de figuur van
Beminde belichaamt niet te snel te bezweren. Naast de complexe vraag van
de historische en psychologische schuld in Beloved, betreft deze ambivalentie ook een theologisch aspect. Beminde, zeker de zwangere Beminde, is een
verschijning van Gods Geest en negativiteit – in Schillebeeckx’ karakteristieke term: een contrastervaring – ineen. De theologe Paula Cooey heeft
erop gewezen dat in Morrisons ‘theologische antropologie’ echo’s klinken
van een (protestantse) religieuze traditie die “sick souled” is, wat wil zeggen
dat het kwaad als intrinstiek onderdeel van het menselijk bestaan wordt beschouwd. 15 De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor zonde en kwaad
wordt niet alleen in tussenmenselijke relaties gezocht maar evengoed bij de
God die de mensen geschapen heeft. “God is een god met vier gezichten in
plaats van drie”, zo citeert Cooey uit nog een andere roman, Sula, van Morrison. Daar wordt het vierde gezicht ‘Satan zelf’ genoemd. Zelf zou ik liever
spreken over van ‘het duistere gezicht van God’. Dit artikel is niet de plaats
om deze kwestie van het godsbeeld, opgeroepen door Morrisons roman, uit
te werken. Laat ik hier volstaan met de vraag of het duistere gezicht van
God ook gedacht kan worden in de door Schillebeeckx naar voren gebrachte
gedachte van de ‘heerlijkheid Gods’, de ‘Kabood JHWH’, dat wil zeggen de
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aanwezigheid van de afwezige God in de menselijke ervaring. Of wordt
dit gezicht weggedrukt door de voorstelling van God als pure positiviteit?
Met een tweede afsluitende reflectie beweeg ik mij terug naar de vraag
waarmee ik dit artikel begonnen ben: de betekenis van Beloved in het licht
van een intercultureeel spreken over de Geest. Met Kimmerle pleit ik ervoor
na te denken wat de vanzelfsprekende manier waarop in het Afrikaanse geloof de geesten van de voorouders aanwezig zijn, kan betekenen voor het
westerse denken over geesten en spoken. En Baker-Fletchers visie op het
womanistische vieren van de Geest als religieuze inspiratiebron vind ik ook
voor de West-Europese theologie van groot belang. Naast de vertrouwde
sociologische verklaringen van secularisering en individualisering, zou een
reden voor het leeglopen van de officiële christelijke kerken in Nederland en
West-Europa ook kunnen liggen in het onvermogen om de Geest een plaats
te geven in verkondiging en liturgie. Natuurlijk wordt de heilige Geest tekstueel aangeroepen en bezongen maar met de religieuze beleving van de
Geest weet men vaak geen raad.
Buíten de officiële kerken waait de Geest in Nederland waar Zij wil,
zoveel is duidelijk. Hierbij valt te denken aan al die vormen van hedendaagse spiritualiteit, van al dan niet christelijk geïnspireerde innerlijke zoektochten naar een levensbron of kosmische kracht. Maar meer nog denk ik op
deze plaats aan de centrale betekenis van de heilige Geest in charismatische
bewegingen en evangelicale kerken, niet alleen bij witte Nederlanders maar
in het bijzonder in de zwarte ‘migrantenkerken’ in de grote steden. Zoals in
de Afrikaans-Amerikaanse black religion, ontlenen de gelovigen kracht aan
de ervaarbare aanwezigheid van de Geest om hun gevoel voor eigenwaarde
terug te krijgen in de situatie van ontheemding. 16 Soms roepen de uitbundige vieringen onbehagen op bij autochtone Nederlanders, dan weer worden
ze jaloers bekeken als ‘fysieke religieuze beleving waaraan wij stijve Nederlanders een voorbeeld kunnen nemen’.
Maar laten we dan mét Edward Schillebeeckx niet uit het oog verliezen dat geloofsbeleving en religieuze overtuiging niet geïsoleerd bestaan,
maar altijd ingebed zijn in politieke en culturele contexten. De context waarin de migrantenkerken in de flats en de parkeergarages in de Bijlmer zijn
ontstaan is die van een wereld op drift; hun gelovigen vertegenwoordigen de
stromen vluchtelingen en migranten die het gevolg zijn van de globalisering
van de economie en de politieke instabiliteit van het Afrikaanse continent.
Het samensmelten van de heilige Geest en de geesten van de voorouders in
de geloofsexpressie in de vieringen is niet alleen een ‘interessant syncretisme van christelijke en Afrikaanse elementen’. Voor de gelovigen zelf is het
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vaak een kwestie van overleven. En daarom is religieus pluralisme geen
beleefde uitwisseling van geloofsovertuigingen maar, om Schillebeeckx nog
een keer aan te halen, een “levende werkelijkheid”, waarin machtsongelijkheid en onbegrip even werkelijk zijn als dialoog en wederzijds respect. Ook
in dít perspectief van heelheid en gebrokenheid spookt de ambivalentie die
Beminde belichaamt verder.
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