
Met het oog op het beeldverbod
Een gesprek met Theo Witvliet blj ztjn afscheid als hoogleraar

Theologische Encyclopedie

In zijn studeerkamer zittenbehalve Theo Witvlietzelf, zijn vriend Dick Boer die jarenlangzljn meest

nabije collega was op de faculteit godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en Anne Kooi die
daar studeerde in de tijd dat Theo éénvan de meest gezichtsbepalende docenten op de faculteit was. Er
is een werkafspraak gemaakt:Anne zalin een interview een aantal thema's aan de orde stellen. En Dick
zal zich mengen in het gesprek vanuit de betrokkenheid die hij heeft door beider gezamenlijke
geschiedenis. Zo komt een gesprek tot stand dat zich op twee ongelijksoortige niveaus beweegt. Anne
stelt vragen vanuit de context van iemand die al weer tot een andere generatie behoort. Zoekt naar een

interpretatie: "Is het 'vrijheid'wat jou beweegt? En mag ik dat begrijpen tegen de achtergrond van de

dictaturen die je in je leven hebt gezien en meegemaakt?" En Dick probeert gelijk-op-gaand met het

verhaal van Theo ook de dilemma's - die hij netzo kent - te verhelderen. Een verheldering die zoekt
naar de erkenning van toch ook een 'verlegenheid'.

Anne Kooi

Kttn je je nog lrcrinneren hoe .je v'us toert je cle theologie

binnensÍapte?

Ja, dat is me de laatste weken virak -uevlaagd. Het u,as

eigenlijk nogal onverwacht. Ik heb een blaur,,'e maandag

op een christelijk gymnasium gezeten in Gloningen cn dat

vond ik heel verschrikkelijk. Toen ik eenjaar of trvaalf u'as

verhuisden we naar Anrsterdam - ik heb de eerste klas irt

Groningen niet aÍgemaakt - en toen kwam ik op het

Barlaeus Gymnasium terecht. lk voelde me claar van het

begin af aan thuis. Dat had voor mij te maken n'ret het Íèit
dat het een openbare school was. Tijdens de middelbare

school heb ik er ook nooit over gedacht om theologie te

gaan studeren. Natuurlijk ook orndat ik vooral niet wou

doen wat mijn vader had geciaan. En dornince worden leek

rne al helemaal niks. Dus toen ik bezig was eindexarrrcn te

cloen wilde ik óf verder in de muziek óf eeschiedenis

studeren.

Toen haddcn wi.i Mönnich ( l) als einclexanren-

gecommitteerde. We hadden een klein klasje en iedereen

was víln dic man onder de indruk. Hij was gecommitteerde

voor klassieke talen en het stuk van Vergilius dat rve

kregen was veel te moeilijk. Maar hii was zó aardig en wist

er zoveel omheen te vertellen dat de hele klas - allemaal

heidenen bij elkaar - dat schitterend vond. We waren echt

gcïr.r.rponeerd door Mijnni ch.

Hoe mctel ik me tlut v-oor,\teLlen, wanÍ een gecomntitteerde

zie je maar een uurt.je tiidens het exanten.

Maar je had hem voor Latijn en Grieks, dus je zag hem

verschillende keren. En ik heb rnijn vader gevraagcl of die

hem kende, en ja die kende hem. Toen hij een keer preekte

in de inmiddels afgebroken Koepelkerk op het Leidse
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Bosje ben ik claar naar toe gegaan. En de leraren Latijn en

Grieks kenden hem ook en hadden het over zijn eruditie....

nou ja. toen kreeg ik het idee dat het ook te overwe-sen \\'as

Llm zo iets te cioen. Dus heb ik me laten informeren. Ik
begreep dat je met cle studie heel r''eel kanten uit kon -

NÍonnich gaf bijroolbecld ook geschiedenis van de

tllosoÍie - dat leek me tou'n spanncncl. 'Pelgrimage' (2) van

Mcinnich is het eelste boek dat ik meteen iran het begin van

de studie heb gelezen. \bol de rest \\ras ik toch vrij
ambivalent u,ant ik u'ilde el cigenllk ook muziek bij doen.

Allcen die Íllosofie-colleges rond ik zó leuk dat ik clie

altijd volgde. Hebreeuws l ach. ik kencle tesen cle kerst

n.risschien alleen het alfabet. dus ik moest er hard aan

trekken om bij Liet van Daalen nos ie slagen voor het

tentamen. N'laal ik heb van be.'uin af aan de studie

ontzettend leuk sevonden. lk srst a1leen absoluut niet wat

ik cr rnee moest.

Mttar er z.at bij .jt.ttr t,tut ltet begin cLf acm ook die

tlubbelheitl, wnnÍ het 'nee' tegen de theologie, o.f in elk

seral tegen het bttrgerlijk clfistendom, heb je leren

kennen.

Ja. het was zo erg dat... Ki.jk. mijn vader had de gave om

mensen de ruimte te -geven. ook zi.jn eigen kinderen. Zelti
zo dat.je heel stiekem wei merkte dat hij het leuk vond als

.je eens een keer kwam kijken in een dienst die hij leidde,

maar hi.l zou nooit wat opdringen. Het Íèit dat ik altiid
moeite heb gehad met orgelmuziek en dat ik me benauwd

voel in zo'n klassiek kerkgebouw, heeft niet zozeer met

mijn geschiedenis met mijn vader te maken, als wel met

mijn grootvader die lid was van de GereÍbrmeerde Bond.

Hij woonde op Goeree Overflakkee. Als .je daar wel eens
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kwarn logeren ging je mee naar zo'11 dienst waarbij de
preek halverwe-se w'erd onderbroken door gezang, en dan

kleeg je een pepermuntje zodat je weer even verder kon...
Maiir dat r,ond ik echt een ramp. Ook de debatten tussen

mijn vadel en n.rijn srootvader - dat begreep je als klein
jongetje natuurlijk niet inhoudelijk - maar dat was toch
eh... ja dat uas toch hard en kil.
Ik heb dus a1t1d - en daarom sprak Mönnich me ook zo aan

die als histoncus rneer geïnteresseerd was in breuklijnen
dan in s\.stemen - een bijna lichamelijke aversie -eehad

niet wilde dat mijn vader theologie ging studeren. Hij zou
dan van het eiland af moeten om op het goddeloze

vasteland naar een gymnasium te gaan. Mijn vader heeft
zijn wens om naar het gymnasium te gaan - gesteund door
zijn oudere broer en met medeweten van zijn moeder -

toch doorgezet. Hij had zich ingeschreven in het internaat
Ruimzicht dat toen helemaal in Doetinchem in de

Achterhoek gevestigd was. En zijn broer had mijn
grootvader zo ver gekregen dat hij mee ging om te kijken
of het daar wel 'kosjer' was. Alles verliep prima tot op het

te-gen het 'moeten

gelor,en': kerk als een

sool't geloofssvsteem,

als mensen die het

weten tegenover

mensen die het niet
weten. Ik heb een

allergie voor alles wat
ruikt naar tundamenta-

lisme. En dat gaat veel

verder dan het funda-

Over Barth:
Voor mij is het juist een heel sterk moment, dat iemand in staat is zó zljn
eigen levenswerk heilzaam te relativeren .Het zól ook anders hebben
gekund! Ook de christologie is niet het midden zélf , maar verwijst naaÍ
een midden. Dat geldt voor elke locus.Elke locus wijst in zekere zin bo-
ven zichzelf uit. Alle loci verwijzen naar iets dat altijd het karakter
houdt van iets onvoorstelbaars, een geheimenis, een mysterie. Alle grote
woorden en begrippen uit de christelijke geloofstraditie onttrekken zich
aalr onze eigenmachtigheid. ( G eb roken t radit i e p. 2 7 2 )

moment dat mijn oom
en mijn grootvader al

weer in de auto zaten

en de directrice ter
geruststelling nog zei'.

"ja, er wordt hier we1

hard gewerkt, maar er

is altijd wel tijd om op

zondag een kaartje te
schrijven." Dat kon
dus helemaal niet voor

mijn groonader: schrijten op zondagl Dus hij u,as al rveer

bezig om uit die auto te klauteren om mijn r,ader weer mee

te nemen. Toen heeft mijn oom gas gegeven en is met mi.jn

grootvader en al weg gereden. Zo is hij voor het blok
gezet.

Maar dat hele verhaal heeft wel tot gevolg gehad dat mijn
vader het niet gemakkelijk heeft gehad. ook Íinancieel kon
hij zich niets permitteren.

mentalisme dat onder die naam bekend staat.

Dick; vas .jottu' grooh,ader ook dorninee?

Nee. hij u,.as zakenman. Hij had een kruidenierszaak en

later heeft hij met zijn oudste zoon een Ford-garage
opgericht die no_s steeds onder de naam Witvliet in
Middelharnis bestaat. al behoort hij niet meer tot de

familie.
Maar het is zelfs zo ge\\.eest dat mijn sroon ader helen.raal
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Kun je zeggen dat jouw vader theologie studeerde als een

soort bevrij dings strij d voor zichzelf?
Ja, in verschillende opzichten zelfs. Mijn vader heeft

theologie gestudeerd in een tijd dat je vooral niet Karl
Barth moest lezen, omdat dat hele slechte theologie zou

zr1n. Dat kreeg je in Utrecht te horen. Het was alleen

Berkelbach van der Sprenkel (3) die daar toen iets in zag.

Dus wat er gebeurde, - mijn leermeester Van Niftrik zei al

dat studenten net varkens ziin: als ie ze aan de staart trekt

dan gaan ze de atdere kant uit - het eerste wat mijn vader

deed was Barth lezen met een groep vrienden. Die hebben

echt Barth ontdekt. In de oorlog, toen hij pas predikant

was, heeft hij ook bezoek gehad van Koopmans (4) die

door Nederland reisde om met predikanten te overleggen

over hoe ze zich tegen de Duitse bezetÍing teweer moesten

stellen. Bij die groep voelde hij zich wel thuis. Dus hij is
ook iemand die veel te danken heeft gehad aan Barth en

Miskotte. Die hebben hem bevrijd van het dwangmatige

dat de christelijke geloofstraditie al te vaak met zich

meedraagt.

Is het ook zo dat nu jij het bestaan als theoloog hebt

meegemaakt de waardering voor je vader toegenomen is?

Ik moet zegget dat die er altijd wel geweest is. Maar dat

kon alleen maar bij de gratie van de afstand die er altijd
geweest is. Mijn vader, die fu 1992 is overleden, was

iemand die ik als mens zeer waardeer. Hij was, denk ik,
een hele goede pastor. Maar als gevolg van zljn opvoeding

moest hij tegenover zijn kinderen altijd afstand houden. Ik
bedoel emotionele afstand, juist tegenover de mensen die

hem het meest ter harre gingen. zijn vrouw en zijn

kinderen. Zijn emotionele geremdheid was de prijs die hij
voor zijn moeizaam bevochten vrijheid betaalde. Hij
verlelde nooit wat over zichzelf of over zijn werk. Je moest

er echt naar vragen. Hij had aan de ene kant de openheid

om je zelf dingen te laten ontdekken: hij zei nooit Je moet

dat eens lezen' . Maar dat gold dan meteen voor alles: je
moest het allemaal zelf uitvinden. Als je hem om raad

vroeg, dan kreeg je wel antwoord, maar meestal vrij kort.

Het bracht je ook wel verder, maar de communicatie was
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een vorÍn van intimiteit die tegelijk erg afstandelijk bleef.

Je begreep elkaar eerder intuiïief dan dat dingen werden

uitgesproken.

Ik denk ook dat ik anders niet in staat was geweest om

theologie te studeren. Tegelijkertijd vraag ik me wel af in
hoeverre zo'n keuze toch bepaald wordt door de relatie

met je vader. Ik geloof dat zeker wel, want onder de

oppervlakte ziÍ er van alles. Ook rivaliteit en dat soort

zaken.Daar kom je in de loop van de tijd wel achter.

Is dat de tv,eede beteketis

ochter de 'Gel:troken

traditie' ?

Voor mij persoonlijk is die

traditie zeker gebroken.

Maar dat heeÍi duidelijk ook

te rnaken nlet cle dingen

\\'aarover ik in mijn laatste

boek schrijf. Dat hangt heel

erg nret elkaar samen.

NÍaar ook rnijn vader heeÍt

eel.r hele ontwikkeling
doorqenrilrrkl. Toen hi.i in zi.in

eerste gemeente Ommelan-

denrilk r-i t predikant u'as (1938-1943), zijn er wel preken

van hem geclrukt. AIs je die leest zit daar een bepaalde

vanzelfsprekendheid in die hij later niet meer had. Wat zcr

opvallend is. js dat hij zich steeds meer is gaan interesseren

- en dat vind ik zo opvallend omdat ik dat bij mezelf- ook

merk - voor het jodendom. Theol(rgisch gaan interesseren

voor hetiodendonr. Vooral toen hij eenmaal rnet emcriteat

\\'rrs en meer ti.id had. Hoe intensief dat was. weet jk pas nu

ik al clic clictaten r-an henr zie. Hoe hij boeken heeÍi

uitgetrokken r an jooclse denkers. Het verzameld werk van

Rosenzriei-r - dat echt niet -goedkoop is en dat nu daar in
rni.jn boekenkast staat - dat had hij cius gekocht. En hij
heetï het gelezen ook. En de N{isjna heeÍi hij bestudeerd.

Ik rnerk nu dat ik om één of andere reden. en dat heeÍl

zeker te maken met het lezen van de laatste delen van de

do-umatiek van Friedrich-Wilhelm N{arquardt, óók in die

richting ga. Dus in hoevere je echt vrij bent of toch

bepaald wordt door allerlei factoren waar je jezelf niet van

bewust bent.. tja.

Mctar w'cLt is het brettkvlak in .jouv' geschietlenis ?

Dat voor mij het geloven in zoiets als God een volstrekt

onvanzelfsprekende zaak is. En zo ben ik niet opgevoed. Ik
ben opgevoed - r,ia mi.in moeder - met een vanzelfsprekend

kinderlijk godsgeloof. In mijn gymnasiurntijd heb ik dat

grondig afgeleerd.

Maar de voedingsbodem daarvoor was al gelegd in heel

vroege jeugdervaringen die met de oorlog te maken

hebben. Tegelijkertijd ben ik ook nooit zo geïmponeerd

geweest door het militante atheïsme waarmee ik op het

Barlaeus in aanraking kwam, dat terugging op het

Waar het project van de moderniteit stuit op de grenzen van

zijn paradoxen en aan erosie onderhevig is, is ook de oecume-

ne in crisis en wordt haar samenbindende en gemeenschaps-

stichtende kracht op zware proei gesteld. Ze ontkomt er niet

aan de moed op te brengen de ervaring van radicale pluraliteit,
fragmentarisering en opaciteit te erkennen als haar eigen erva-

ring. Indachtig de verhalen van de zaddik uit Nazareth waar-

van ze zegÍte leven, kan ze nieÍ anders doen dan, zonder van

'succes' verzekerd Íe zijn, deze ervaring van crisis en échec te

ondergaan én te verkennen, onbevangen en zonder illusies,

een weg naar nieuwe. no-s on-eekende mogelijkheden.
(Oecumerte al.s leerproces p.151
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gedachtegoed van Menno ter Braak en Simon Vestdijk. Dat

vond ik nogal triomfalistisch. Daar kwam ik ook niet goed

mee uit.

Zoals ik je ken is een heel centraal thema in jouw hele

theologische existentie het begrip vrijheid.

Ja, dat is iets waar ik nog steeds naar op zoek ben, ja.

Nog steeds niet gevonden...

Nou soms zie je er iets van. Maar je merkt ook in de

cultuur waarin wij leven hoe moeilijk het is. Hoe

dwangmatig en trendgevoelig mensen als wij 'vrijheid'
leven en hoe moeilijk het is om echt iets van vrijheid te
ervaren. Vrijheid ook in de zin van: je niet overgeven aan

wat Karl Barth de 'herrenlosen Gewalten' noemt. Dat is

één van de grootste teleurstellingen in mijn leven: dat je
meemaakt hoe ook mijn generatie, de jaren zestig, zich

door de waan van de dag laat meeslepen. Adorno had

achteraf gelijk met zijn kritiek op de studentenbeweging.

Het is ook heel moeilijk: het gevecht tegen de 'communis

opinio', tegen de onmerkbare zelfcensuur, tegen wat als

'gepasseerd station', als'onhaalbaar' of 'onvermijdelijk'

wordt voorgesteld. In mijn universitaiÍe bestuursperiode

heb ik steeds weer tot mijn verdriet het gelijk van het

marxisme moeten eryaren: de economische logica bepaalt

datgene wat voor 'beleid' moet doorgaan. In de praktijk is

beleid niets anders dan korte termijn survivalstrategie. Aan

een goed doordachte lange termijn visie komt men niet toe.

Besturen is: beheersen van wat juist vanwege de

beheersmaatregelen steeds onbeheersbaarder wordt. Dat

geldt helaas ook voor de kerken, zeker waar het de

toekomst van de theologische studie betreft.

Ook die hebben zich overgegeven aan de toverwoorden
'product', 'rendement', 'flexibiliteit'. Vrijheid is ook een

kwestie van moed.

en verzet?

Zeker. Eén van de redenen waarom ik het bestaan van het

instituut kerk toch heel belangrijk vind is dat daar een

verhaal verteld wordt waarin 'verzeÍ' en 'overgave' niet

twee verschillende zaken z7jn. maar twee momenten die

bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. Dus niet eerst

verzeÍ et dan overgave als je hebt gemerkt dat het verzet

niet lukt.
Nee. Zo begreep ik wel eerst de bekende titel van

Bonhoeffers brieven uit de gevangenis. Maar dan betekent

overgave resignatie, berusting in het onvermijdelijk lot.

Maar juist van Bonhoeffer valt te leren dat verzet alleen is

vol te houden als je beschikt over een militante
spiritualiteit die niet opgaat in burgerlijk activisme.

Daarmee bedoel ik: die niet als middelpunt je eigen

subjectiviteit heeft, dus hetbezig zijn meÍ jezelf. Dat is

heel moeilijk omdat we toch leven in een cultuur die is
gericht op zelfontplooiing en opkomen voorjezelf. Yerzet
(bij Bonhoeffer: het doen van gerechtigheid) en overgave

(blj Bonhoeffer: gebed) horen bij elkaar. Bij een

bevrijdingstheoloog als Gustavo Gutiérrez vind je dat

precies zo.

Is het dan niet juist in onze westerse context een risico om

het te hebben over vrijheid, omdat in de postmoderne

atmosfeer waarin we leven er iets ls als een

vanzelfsprekende hang naar vrijheid. De vrije autonome

mens die zelf zijn verhaal zal bepalen, de vrije markt, de

vrije economie...

Je lost het probleem niet op door zo'n woord dan niet meer

te gebruiken. Maar je moet wel proberen te laten zien wat

het voor jou betekent. Dat kun je doen door het te

verbinden met een begrip als bevrijding - ruimte scheppen

in de benauwdheid - omdat dat een bijbelse grond heeft.

Vrijheid bestaat alleen als iets dat nog niet gerealiseerd is?

Dat zouje kunnen zeggeu In de bijbelse verhalen is het in
ieder geval een eschatologisch begrip. Iets dat ons nog te

wachten staat maaÍ wat we zeker niet inbezit hebben. Het

is net als met alle andere grote woorden van de bijbel: je
moet afleren te denken dat je weet wat ermee bedoeld

wordt. Maar je moet zenietopgeven.
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Dick: Het valt me op dat in je verhaal over jou en je vader

het meÍ die breuk eigentijkwel meevalt. Dat heeft kenneliik

te maken met het feit dat iouw vader je vrij liet je eigen

ontdekkingen te doen. Maar er is toch ook eerder sprake

van een opmerkelijke contínuïteit dan van een breuk. Ook

jij hebt veel met Barth, Miskttte en de Joodse traditie. Ik

vraag me af of dat toevallig is. Misschien is het ook wel

méér dan jouw persoonlijk verhaal. Misschien is het wel

Íekenend voor onze generatie dat wij in onze theologische

existentie bepaald worden door dezelfde breuk als die de

generatie voor ons ervoer: de Eerste Wereldoorlog' het

N at i onaal - s o c iali s me.

Ja, dat is mogelijk. Zoiets is nog niet eerder bij

heb gehad, is met wat je later in het werk van Barth

benadrukt krijgt: dat IN Christus de verzoening geschied

IS. Met dat stellige perfectum weet ik niet goed raad. En

dat is wat mij in het werk van Marquardt dan weer boeit,

namelijk zljn vraag of wij, christelijke theologen, dat nog

zo kunnen zeggeÍr na Auschwitz. Die vraag herken ik,

waarschijnlijk omdat die te maken heeft met de

oorlogsjaren. En het is ook die schrikervaring geweest

waardoor ik me niet thuis voelde op zo'n christelijk

gymnasium waar met eeq grote mate van

vanzelfsprekendheid over God werd gesproken. Het is

voor mij nooit vanzelfsprekend geweest.

Is dat de tegenstelling die jou scheidt van de vorige

generatie: een God die vanzelfsprekend bestaat is een God

die het bestaande sanctioneert?

Ik heb ooit iets opgeschreven, ik moet even kijken of ik het

kan vinden.... Ergens bij Miskotte moet iets staan..... ik

me

benopgekomen. Maar het is zo dat ik - net als jij -

opgegroeid met sterke oorlogservaringen. Beiden zijn we

h 1939 geboren. Hoe ouder ik word, des te meer gaan de

laatste oorlogsjaren voor me leven. Mijn vader moest

bijvoorbeeld vaak onderduiken. En we hadden in de

pastorie in het hoge noorden in Uithuizen in die jaren ook

veel evacués. Ik heb traumatische dingen meegemaakt die

een direct gevolg van de oorlog waren. Ik merk steeds

meer dat ik dat met me meedraag, zoals dat blijkbaar bij

iemand a1s Harry Mulisch - een totaal andere

persoonlijkheid dan ik - ook het geval is. Wat ik daaraan

ontdek is datje op één of andere manier al een breuk hebt

liggen aan het begin van je geschiedenis. Want ik ben

opgegroeid met het intuïtieve besef dat de wereld niet goed

in elkaar zit.

Als je dan ouder wordt, dertien, veertien, vijftien jaar'

wordt deze intuïtie de bewuste vraag van 'als God dan

goed is, hoe kan dan dit gebeuren?'. Achter deze

intellectuele vraag zit de schrikervaring van heel vroeger.

Ik moet in het werk van mensen dat mij inspireert ook iets

van die schrikervaring herkennen. Anders gaat het aan mij

voorbij. Bij Miskotte heb ik deze schok heel sterk

geproefd, bij Barth, vooral in de vroege briefwisseling met

Thurneysen, ook. Tegelijkertijd waren zij mensen van een

oudere generatie - dat geldt ook voor Mönnich - en daarom

ik heb ook de behoefte gehad om juist waar ik me met

iemand verwant voelde, me af te zetten. Of de behoefte

gevoeld... zo is het gewoon gegaaÍl. Tussen de wereld van,

bijvoorbeeld Barth, en de mijne ligt toch een grote afstand.

Zijt beginmoment - van de Römerbrief (6) en zijn

artikelen uit die periode van de jaren twintig - heeft mij het

meest geïntrigeerd.

Het is ook niet toevallig dat toen ik voor het eerst een

werkcollege moest voorbereiden, dat was na de

democratisering in '68, ik aan Van Niftrik (7) heb

voorgesteld om de twee delen 'Anfiinge der dialektischen

Theologie' die door Jiirgen Moltmann zijn samengesteld,

te behandelen. Ik vond het ontzettend spannend om 'Der

Christ in der Gesellschaft' en andere teksten te lezen. Kort

daarna heb ik beide versies van zljn commentaar op de

Brief aan de Romeinen uitgetrokken. Dat is nog steeds wat

mij van Barth imponeert. Maar waar ik altijd moeite mee
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weet niet precies waar, ik heb het nooit meer

teruggevonden, maar ergens in een herdruk van "Bijbels
ABC" heeÍf iets gestaan waar hij Jan Hein Donner - de

schaker - citeert. die gezegd moet hebben dat hij pas in
God is gaan geloven toen hij wist dat Hij niet bestond. lets

ir.r die trant. Ooit heb ik iets dergelijks opgeschreven in
m'n dagboekje. hier heb ik het: "Ik geloof niet in de duivel.

maar ik weet dat hij bestaat. Ik geloof in God, maar ik weet

dat Hii niet bestaat".

Dat ik alt4d theoloog ben gebiever.r, heeft toch te maken

met het Íèit clat er in de bijbelse verhalen over God wordt
gesproken op een manier die totaal niet rijmt met een God
als superintenclant van het heelal, of een opperwezen dat

alles bestiert en overal tegenu,oordig is. Vooral Miskotte
heefi mij dc ogcn gcopcncl voor het speciÍieke van de

Naanr. de openbalins in Erodus 3. l:+ 'Ik zal er zijn zoals

Tk er zal zijn'in cie contert van cle uittocht uit cle slai.elni.j

en cle verbondssluiting op de Srnai. Eu r anuit dat r elband

licht dan iets op over God. als iets rlat clall clircct r.r.r.'c t.'

r.naken heeÍt. in het opstandingsvelhaal. Dat is ook ueer'

niet clirect een herhaling van het exodusverhaal: in het

opstandingsverhaal gebeurt ook iets totaal nieuws. dat te

maken heeÍï met het

rnysterie van hct lijclen
(i.vat iets anders is clan

lijclensn-rystiek). Het

ongcrijrnde nulrlJool ni.i

ons van God geen beeld

kunncr.r rnaken heeft r"oor

lnij direct te rnnken nret

het Íèit dat ik géén

over-gang zic - geen

Iogische of \ian wclkc

aard dan ook - tussen het

verl.raal van Golgotha en het verhaal van Pasen. Tussen

goede vrijdag en het verhaal r,an de opstanding zit alleen

maar breuk.

Dat betekent clat ik rnet geen enkele vorm van natuurlijke

theologie uit de voeten l<an. maar het wil ook zeggen clat ik
vanuit het har:t van cle verhalen over Jezus stuit op het

beeldverbod als de tu'eede van de tien geboden. \\rat hier
vertelcl u''orclt en rvat volgens de evangelisten te maken

heeÍï met opstanding, ber,rijding, kan ik op geen enkele

manier rijmen met een beeld van God dat ook mlar cnigcr
nrilte in het verlen-sde ligt van wat wij als de

vanzelfsprekencle, natuurli.ike loop der dingen ervaren. Het
is een volstrekt tegennatuurlijk verhaal.

Is dat je angst, dat God opnieuw in een beeld wordt
gevangen?

Nee, het is niet mijn àngst. Maar j e ziet dat het steeds weer

gebeurt en dat je steeds aan de verleiding blootstaat

beelden (inclusief theologische begrippen en inzichten) te

verabsoluteren. Op zichzelf is er niets tegen beelden. Je

kunt niet zonder. Ze kunnen ook een bepaalde functie

Maar deze geloofskennis bLijft een gave. en geen zaak waarover

mensen kunnen beschikken om hun gelooÍ of hun claaraan ontle-
ncle kennis als bezit uit te spelen tegenover de niet-bezitters. Ook
theolo-een staan. a1s het erop aan komt. met le-ce hanclen en knn-
nen geen hogele kennis clajn.ren. Zeker'. theologen kunnen al het

rno-uelijke cloer.i or.n de helmene r-rtiscire circLLIrLtie r an hLLn theoio-

gie op _uang te houden. nraar of tlcz.- cii'culatie cie thtologir' ur'r'-

kelijk vitaal doet zijn hangt at ran het annr.oorcl op het li,rzl

Creator Spiritus (Korn Schepper Geest) (De teg vatt cle :.\\'(Lrte

Me.s.sitt.t p. -132)

hebben. lk ben expres nadat ik miin afscheidscollege had

gehouden over de actualiteit van het beeldverbod naar die

tentoonstelling over relikwieën gaan kijken in het

Cathariinen Convent en in de Nieuwe Kerk. Ik ben onder

de indruk geraakt hoezeer mensen beelden nodig hebben

als troost en bernoediging op hun levensweg. Daar is op

zichzelf niets mis mee. Alleen, je moet de strekking van

het beeldverbod bliiven respecteren, - en oog hebben voor

het mogclijk r,erband tussen het biibels beeldverbod en het

non-figuratieve r,'an veel moderne kunst. Dan is het niet erg

orn .je beelden te maken. want je kunt niet goed zonder.

Ook de bijbel zelf gebruikt tal van rnetaforen voor de

Naam en ook voor Jezus. Maar als ze worden verab-

soluteerd. zoals dat blijkens de recente discussie or"er de

vertalin-g van de godsnaam met Heer in onze kelken nog

steeds het -ser,al is - rvaarbij ook Ínisplaatste pastorale

or,eru,egingen een rol spelen -. dan is er iets mis. Beelclen

kur.iuen niet r.neer zi.in dan hele improvisorische.
or.n olr.rillktc nrctllolcn r an iets clat a11een als belolie op.je

rltt(lnrt en \ln rilLt j.'allccn in clc modus Van cle hoop kunt

-uelor en.

hernreneutische ontclekking

Ls clat ook de rnutier
tt tt(ttr,lt .jt' ttttttr lrt t't'ij-

rlirrgttltettl, tqiëtr ki jkt .' I tr

di e: elÍde t oo rl op ig h e id ?

Als s;ltttrt'tt t'tttl l)( \'t'i.i-
tlin14? Alleen v'citír in hLrn

t't»tÍe.tt'.'

Ja zeker'. rlaar er valt

rneer over te zeggen. Het

l.clrnS \ i.rn de hei lij-
dingstheologie ligt mijns

inziens inclerdaad in dc

van c1c contertuele

bepaaldheid, niet slechts van dc \\'cstcrsc theologie. maar

van alle theologie. Contextualiteit gaat over grena.en. o\er
dc grcnzcn van mijn beglip en uuurieming. Alleen het

onderkennen van clie grenzen nttakt openherrl rnogelijk ten

opzichte \,an wat .ran gene zijcle ligt: clat rvat werkclijk
llinders is. Contertualiteit is een Íïndarnentele kritiek op

het rnoclerne en postmoderne levensgerroel dat. irr zijrr

strevcn naar pennanente grensveÍlegging. Lriteindelilk alle

-srcnzen u'il opheÍïen. Aan dit levens-sevoel ligt een

eenheidsfilosoÍle ten gronclslag die het niet te overbruggen

lerschil cn clc normaal mcnsclijke pluraliteit wil
onderbrengen in een overkoepelencl kadcr. Bij Hcgel leidt

dat tot cle identiÍlcatie van Geest en geest. Het oncinclig

kwalitatief verschil tussen Gocl (Geestl cn rnens(geest)

rvordt uitgewist. Contertualiteit erkent grenzcn. cn

daarmee ook het Íiagmentarische. voor:lopige van alle

kennis. Daarmee rvordt het escl.ratolo-gisch perspectief in

ere hersteld: we hebben nog iets te verwachten - van wat

geen oog heeÍt gezien en geen oor heeÍi gehoord.

De ontdekking van contextualiteit is voor mij een hele
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belangrijke aanvulling en correctie op de Barthiaanse

theologie. Marquardt heeft ergens geschreven dat wat

Barth heeft gedaan in de jaren twintig, toen hij bezig was

zich opnieuw te oriënteren en afscheid te nemen van de

liberale theologie, was het 'de-objectiveren' van God. Dus

God subject te laten zljn var' zijn geschiedenis met de

mens. God was voor Barth in de burgerlijke maatschappij

tot obiect geworden, zoals in de hele cultuur van de

moderniteit steeds de neiging bestaat om alles tot object te

maken. Dus alles te willen beheersen en grijpbaar,

beschikbaar te maken. De inzet van Barth is geweest om

duidelijk te maken dat alleen God het subject kan zijn van

waar het in de theologie om gaat. En dat de theologie

daarvan afhínkelijk is. Nu heeft hij later bewust gekozen

voor het schrijven van een loci-dogmatiek. Een dogmatiek

dus waarin het gaat over 'God' als een soortnaam, over 'de

mens' als een soortnaam, over 'de zonde' , enzovoort. De

ontdekking van de bevrijdingstheologie is, zoals gezegd,

de ontdekking van de contextualiteit en dat maakt eigenlijk
naar mijn gevoel zo'n loci-dogmatiek onmogelijk. Want
juist als Barth schrijft over bijvoorbeeld 'de mens', merk je
dat hij daar in algemene termen over spreekt, terwijl het in
feite gaat over de mens die hij kent en waar hij vertrouwd

mee is als man, als Europeaan, als blanke. Daar worden

dan allerlei dingen over gezegd. Ook op een normatieve

manier. Maar daarmee is eigenlijk de de-objectivering die

is ingezet op strikt theologisch niveau in de godsleer, niet

volledig doorgezet in de antropologie - hoewel zijn the-

antropologie daar eigenlijk wel om vraagt.

Bevrijdingstheologen hebben daarentegen geprotesteerd

tegen een theologie die sprak over 'de mens', maar een

vertoog had waarin zij feitelijk niet voorkwamen. Dus al

die vormen van theologie zijn pogingen om een situatie te

creëren - vaak ook heel polemisch - van dialoog. Dat

betekent: je kunt niet over ons als 'object' praten, zeker

niet als verzwegen object. Als je theologie wilt bedrijven,

en je wilt dat doen vanuit een universeel oecumenisch

perspectief, dan kan dat alleen maar in de vorm van een

gesprek met ons. Anders moet je het niet over 'de mens'

hebben. Dan moet je het over jezelf hebben, en daarbij

bedenken dat er aan jouw ervaringen grenzen zijn. Dan

moet je ook de sociale wetenschappen serieus nemen en je
realiseren datje verhaal gebonden is aan de sociale klasse

waar je toe behoort, aan welke huidskleur je hebt, tot
welke sekse je behoort en welke seksuele geaardheid je
hebt. Dus in de de-objectivering op antropologisch niveau

ligt mijns inziens het belang van bevrijdingstheologie.
Geen dialectiek zonder dialoog!
Daarmee besef je ook dat het project van Marquardt - waar
het juist gaat over het bedenken wat het jood-zijn van

Jezus betekent - een voÍn is waarbij dit op antropologisch
niveau wordt voltrokken. Maar het gaat verder, het heeft

een christologische spits. Christus is 'mens' geworden?

Marquardt zegt: Christus is Jood' gewordenl Hij stelt de

10

Dit 'lege midden' is voor mij herkenbaar, omdaÍ deze

leegte uitdrukking geeft aar, een emotionele en

intellectuele verlegenheid. Een verlegenheid, die geen

antwoorden zoekt waar ze niet te vinden zljn, die

spanningen weet uit te houden, geeft blijk van inzicht in
de begrensdheid van menselijke kennis. Deze

verlegenheid is niet alleen een teken van zwakheid,

maar, paradoxaal genoeg, ook van kracht, omdat zij
weliswaar vooralsnog het menselijk tekort accepteert

voor wat het is, maar hardnekkig blijft uitzien naar de

opheffing daarr,ran. (Gebroken traditie p. 283v.)

vraag: "hoe kunnen wij als mensen uit de gojim werkelijk
behoren tot 'Gods volk' zonder echt in dialoog te zijn met

diegenen die ons voorgingen?" Als je dat niet doet: waar

ben je dan eigenlijk nog mee bezig als theoloog? Ging het

werkelijk ergens over in de theologie van de twintigste

eeuw? In alle voorlopigheid gezegd: voor mij zijn er drie

beslissende momenten geweest waarachter ik niet terug

kan: de inzeÍ var Barths theologie, de inzeÍ van de

bevrijdingstheologie en de inzet van Marquardts project.

En die komen alle drie voor mij samen in het beeldverbod.

In Barths vroege werk wordt het beeldverbod in ere

hersteld: God blijft het subject. In de bewijdingstheologie

wordt het op antropologisch niveau toegepast: denk erom

dat je van de ander geen beeld maakt. Dat heeft direct te

maken met de christologie. Wat ik neÍ zei dat er tussen

kruis en opstanding geen overgang is en dat dit het einde is

van alle natuurlijke theologie komt niet van mij maar uit de

christologie van Jon Sobrino, die leeft en werkt in El
Salvador. Maar dat derde moment vind je op een heel

specifieke manier bij Marquardt, wanneer hij in de

christologie bezig is om Jezus terug te geven aan zijn eigen

volk. Dat betekent naar mijn besef dat je in de christologie

en dan ook in de pneumatologie - of misschien via de

pneumatologie in de christologie - bezig bent om het

beeldverbod te respecteren. Dat is voor mij waardoor in al

die drie momenten dat beeldverbod in zijn heilzame

betekenis weer opduikt.

Het 'lege midden'.
Ja

Dat is jouw gevecht omvrijheid...
Ja. Ja, hoe moet je het zeggen..... Ik merk dat vrijheid, in
de zh van ruimte scheppen in de benauwdheid, precies

daar gebeurt waar het beeldverbod gerespecteerd wordt.

Dat geldt ook, als ik me eerlijk probeer af te vragen wat

kerk, gemeente, oecumene werkelijk voor mij betekenen.

Zij gaan pas iets voor me betekenen als ik het gevoel heb:

hier is ruimte, hier breekt iets voor me open. Hier kan ik
dingen zeggen die ik op m'n hart heb,... terwijl ik word
gerespecteerd zoals ik ben. Dat kan nooit zonder datje iets

met elkaar deelt, zonder verantwoordelijkheid. Want die

ruimte betekent nooit vrijblijvendheid.
Dat is ook iets dat ik met de grootst mogelijke nadruk wil
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zeggen. Je kunt met daÍ 'lege midden' ook heel

postmodernistisch aan de haal gaan. Dan zou het

corresponderen met onze verlegenheid, met het gevoel van

'ons ontbreken heilige beelden' en a1 dat soort dingen. Het

is maar goed ook dat die heilige beelden ons ontbreken,

denk ik dan, of je moet er de relativiteit van durven zien.

Het beeldverbod impliceert religiekritiek. Je kunt het

verbod niet los zienvan het feit dat ook religieuze beelden

te maken hebben met hele profane machtsverhoudingen.

Die meestal zo zljn dat ze mensen vertellen dat ze in hun

lot moeten berusten. De kruisiging is ook niet iets geweest

dat Jezus alleen maar is overkomen, maar het is hem

overkomen omdat hij in zijn relatie tot God en de mensen

om hem heen het beeldverbod in praktijk bracht, en dat

werd door de heersende machten als subversief ervaren.

Dat lege midden is de voorwaarde waarop God paftijdig

kan zijn. Het neutraliseert die parijdigheid niet, maar

integendeel: er is een strenge samenhang tussen het

religiel«itisch karakter van het beeldverbod en het feit dat

God steeds opkomt voor de weduwen, de wezen en de

armen. Dat krijgt in Christus, in zijn tekenen, zijn leven,

gestalte. Ik heb ook duidelijk willen maken dat het lege

midden tevens een politieke spits heeft. Dat het een

voorwaarde is voor elke democratie. Dat het 'midden' leeg

moet blijven en dat het niet mag worden bezet door het

marktdenken of door bepaalde vorrnen van absolutistische

politiek. ZodaÍ er werkelijk ergens over gepr66t kan
worden. Dat er een 'parle'-ment is, waar men spreekt,

terwijl niet alle beslissingen top-down al genomen zijn.

Dick: Ik zit met een vraag die naar mijn besef ook een

vraag is die Alle Hoekema opwerpt (zie pg. lB). Met een

exemplaar van 'Gebroken traditie' afgereisd naar
Indonesië komt hij daar tot de ontdekking dat hij toch

minder kan met het boek dan hij hier dacht. Jij laat zelf
aan het einde vanje boek het woord 'verlegenheid'vallen,

maar hij raakt opnieuw in verlegenheid wanneer hij wordt
geconfronteerd met de enorme breuken in die samenleving.

Heeft jouw verhaal bij alle toegegeven verlegenheid

uiteindelijk niet toch een te positieve pointe: dat de lege
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ruimte bij de gratie van een oecumenische gemeenschap

werkelijk kón bestaan? Dat er inderdaad een beweging

mogelijk is die zich door die lege ruimte gezeggen laat en

er zodoende voor behoed blijft totalitair te worden? Een

breuk om zo te zeggen met al die bevrijdingsbewegingen
tot nu toe die zelf weer in nieuwe onderdrukking vervielen?
Is dat niet ook Alle's yraag: of er íiberhaupt ergens ruimte
voor dat lege midden is.

In Alle's verhaal komt dat naar voren in verband met
verzoening. Zo sÍaat het in verband met de vijftiende statie

vat Azaia Mbatha die in het voorlaatste hoofdstuk van de

'Gebroken traditie' aan de orde komt, en met het verband

tussen wijheid en verzoening in het laatste hoofdstuk over
Barths ethiek van de verzoening. Zijn waarneming is: 'ik
zie geen verzoening'. Bijvoorbeeld in de Indonesische

situatie of in de situatie van de Dalits in India. En datzelfde
kun je tegen de Kroatische theoloog Miroslav Volf zeggen

meÍ zijn gedachte over 'embrace' als metafoor voor
verzoening: "ja, verzoening..., je wilt het wel, maar je zegt

zelf ook dat je het op dit moment heel moeilijk vindt om
een Cetnik - een Serviër - te omhelzen als Kroaat". Ik denk

ook aan de Waarheids- en verzoeningscommissie in Zaid-
Afrika, waar dingen gebeurden die eigenlijk niet konden.

En hoe mensen daarin ook zichzelf bleven en zeiden: "ik
kan jou niet vergeven.Zeker niet op dit moment."
De vraag van Alle is heel terecht. Maar eén ding vind ik
heel belangrijk, namelijk dat je het tijdsaspect daar altijd
heel goed bij laat meewegen. Er kan niet altijd sprake zijn

van verzoening. Je kunt niet op een gegeven rnoment

zeggen: 'Jij bent christen, dus jij moet je inzetten voor
verzoening en vergeving". Dat is waar we mee zitten ntet

onze christelijkheid en onze christelijke traditie. In
sommige situaties is dat NIET mogeiijk. Het zou

onwaarachtig zijn en hypocriet en je kan het niet vun

mensen vragen. Maar dat betekent voor mij niet - juist als
je het temporele aspect er bij bedenkt - dat je het idee moet

opgeven. Je moet het op afstand zetten en goed bewaren.

Want als je het opgeeÍt verval je in relativisrne en dan kan

er ook niks meer. En dan is ook elke inzet en strijd van

tevoren ingegeven door het idee dat het in feite allen.raal

niets uitmaakt; dat mensen nu eenmaal rnensen blijven en

dat het - nooit beter u,,ordt.

A1s je bidt 'uu' koninkrijk kome'. dan bid je in Íèite voor
die u,oorden \\'aarom het rn dat koninkrijk gaat: vrede,

sjalom en -uerechtigheid. zedaka: che -urondwoorden. In
situaties die op dit moment hopeloos zijn en uaarvan je

ziet dat die r,,oorden niet haalbaar zijn. houd je toch vast

aan het fèit dat dit een door God nict-gewilde situatie is. Je

moet daar aan de ene kant niet idealistisch over heen

hobbelen, rraar je moet tegelijkertijd blijven volhouden
dat dit in tegenspraak is met Gods wil. Als wij dit bidden.

dan zijn rvij gehoudcn ons hier te_qen te verzetten.

Dit'k: Het.,LLlt rttc ttp tlut.je rot tlt, cottclusie h,rut - iu.ie
ctl'.s.'lteirlscollL'.qt tto.l rrteer datt irt 'Gebrokert rraclitie' - tlat
tle t rLtuq lie ltct Jotlerulortt ott.s t'iu MurtlLtortLt sÍell een
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Ltiter,st dríngencle ís. Nu eintligÍ Marquctrclt zíjn tbgmatiek
met een deel oyer de Ltropie. DcLt betloelt híj niet positief in

de a.itt t,ttrt een vi.tioen todt'nLt(n' .r i.j uit:iett - ntaar heel

stríkt ítt tle :,itt t,utt'er is geen placLts'. Er is geen plauts
yottr God, er is geen plaats voor de in-God-belichattntde
htrntaniÍeiÍ. Die:.ijn in de guskamers yan Auschw'itz.

verbrcuttl. Ik vraag nrc af oJ ook .jii v'el eerts hebÍ

o|)enfogen om jolfir verhaul zlt in de 'utopie' Íe laÍert

eindigery of dot.je dat te ver vindt gaan. Marcytarclt i.s rtet

als ji.j ontz.ettend bez.ig met de Gctdsttctcutt: 'lk -ul er:.ijrt
..ool.\ ik er zal zijtl'. En ik tlenk tlut bi.j ltertt re belttisrerett

valt: in het 'lk zul er ziitl zoctls ik er -i.jrt :al':ol lter '-.ocLls

ik er zijn zól'er nis,sc'hiett ltelentuul rtier -ijrt. Ja,:.al clie

"Ik" er níet meer:ijtt. Mí.i li.ikr tlur.joLrtt terlutnl daar op

a'n nt.ínst heel clicltt lti.j -ir. Hat t';r,ot'tl yerlegenheid' aan

het sloÍ..e9Í het al. Lctclt ltclt ik Jt irrlruk tlat jij jtrist die

stap Íoch tliet -eït(n trílt. Dttr tlie po.sitie je te extreem is.

Het bekende _eezesdc' rln -\larquardt 'Zo God wil èn Hij
leeft' \'er\\ooÍdt een bereï dat bii reel mensen in onze

postmoderne cultilur leeft. r'ooral bij de zogeheten
'randkerkelijken'. Je kunt \larquardt alleen maar dankbaar

zijn dat hi.j cle moed heett als theoloog deze permanente

aanvechting en tn i.liel in zijn clognratiek op te nemen en te

verwerken. \ orrr zo\ er mo.'reltlk, Daalin is hij voor rnij niet
'te extreem'. Integendeel. irit r.'r.u oorclt iets dat ook in mij
leeÍï. Daaror.t.t hel. ik in het 1,Lrt.t.' .leel r ln nri.jn boek de in
Christus gerectli.se t'rtlt' \.'r'2, ,.'1rii],J -:-!\,lttl.r.t-il'd r-lte t d.'

onrnogelijklterrl r an r.rzr)elring bit .\Jtrrnc. In het hielJLror

opggroepen sparlning\\ eltl helr rk de r iliticn.le >trtre

geplaatst van cle Opstanding r.an de Atrikaan \lbata met

het '1e-ee midden'. Het 'lege midden' r.an de z\\'arte

kunstenaar verbindt de twee Europese denkers met elkaarl
Net zoals míjn ervaring begrensd is door mijn levensweg.

geldt dat ook voor de Berlijnse theoloog Marquardt. Wat

.je ziet is dat mensen in Afrika en Azië die verlegenheid

niet zó delen. Je ma-q haar wel persoonlijk hebben. rnalr.je
moet het nou niet weer als exportartikel gaan gebruiken.

Dat is punt één. Dan: ik woon sinds kort in Soest, en ik heb

wat eerste ervaringen opgedaan met het kerkelijk leven

hier. En dat is gewoon een vraag waar ik mee zit. Wat

betekent dc theologie van Marquardt in z'n e\trerne
consequenties. zoals je die ook in zijn utopie ziet. r oor het

leven van een gemeente? Hij heetl zelf. als zijn plek. een

gemeente aange\\,'ezen die niet reëel meer bestaat, namelijk
de Boheemse broeder-gemeente En dat die niet meer

bestaat is misschien niet toevallig.
Toch heb ik zelf wel de sterke behoefte dat de traditie
beschikbaar blijft. De symbolen van de christeli.jke traditie
- eucharistie. doop - hoe ze ook verknold zijn in de loop
van de geschiedenis en vaak in hun tegendeel verkeerd

zi1n. zijn voor mij toch potentieel bevrijdende momenten.

Soms heb ik dat zo ervaren. soms ook helemaal niet. Maar
ik zou het nooit willen opgeven. Daarom heb ik ook altijd
een bepaalde vorm van sympathie gehad voor de oosterse

orthodoxie waar de liturgie maar doorgaat ook al komt er

Hoe riskant ook - want ook hier ligt het verraad op de

loer - de liturgische viering maakt het mogelijk om geza-

menlijk, als ecclesia catholica, een perspectief vast te

houden dat bondgenootschap in de strijd om een recht-
vaardiger samenleving voedt en mogelijk maakt, het

perspectief dat 'eens alle tranen afgewist zullen worden'
(Opb.1 ,11 en 21,4) (Het Kairos-document en de moder-

ne theologie p.27v.)

geen mens in de kerk. Dat zijn n-rijn onaffe gedachten.

Maar wnt zou jij zeg-uen'l

Dick: Mij t'ulÍ op - bij jou ett bii tttij en bij nog een ttantol
atttlerett tlie theologie bedrijven met het oog op een

ltraktijk tlie v,ij ttensen of die wij y,illen vinden - tlut de

pkrcrtsen v:aar 'het' gebeurt - gemeente, oecuntene - Íocl't

:,eer trtopisclt zíjn. Wat dus wil z,eggen tlaÍ .jtri,st ,nt:e

ltruktijkgertriënÍee rde verhalen nogal' irt tle Iucltt lttutgen'.
De yrcrgen van Alle :,i.jn.joLr gestelcl rnoor ik en d(tr ae ook

ttls vragen aun rni.jzelf. Jui.st ttl.t .je -oul.s .r i.i theologie

beoel'ent acut tle acttdentie - op -.iclt-.t,1Í tou\ren.\' eett leLtke

be:.igheicl - nldor rtieÍ purtr 'acaclottíscJt' -ijrt trilt, u'ortl je
ortder dnrk geyt orndttÍ on:e praktist:lt betloelde pointes

zo utopisch ziin. Ik red mij tlaor alleert uit door te veclclen

op :.oiets al,c een 'kaíros'.

,lc ttneÍ je nutuurliik tle nederl.agen herinneren, en dat tkte

ik ook. Muur er:.i.jn ook fi1ofi1enten gew'ee.\1, claar
,!t,itttrrtlt' lttr. otl erv'ucltts. verrassettd.. Kttiroi. Die
/rr/rrr( ll( r .-riri tttt rtLt toe olti.jtl weer ingeltoctlcl cktor de

tttttittiti,<iiji,e irtti?ltt'trl t tut ltal bestaart ntudr :L :iitt t't'

€d1r c(,.\I trt -i.j krrttttttt tltt.. ulrt.il tt'er korttert. DcLaro;t Íe

wedtlert is eett t ttntt t tut t erle?ertJreicl, -ekar. ,\f ctar toclt:
toen links in de .jttrert -.e\'€nïiS itt Fratrkri.f k tle terkie-.irtgert

rrut, z,ot1g de nrassa op de PlcLce tle la Bastille spotlÍeotl

tle IntentcÍionale. Hoe ktt,am:.íj tlctu'op'? Blijkbuu'rt'ds er
iets in hert dcLt zích ontl(1o(l(le. lk rnerk tlut in niin yerhoLen

díe nt'ee nonlenten somengoon: oan tle ene konr daÍ
utopische in negatieve :.in, a«n de artdere kanÍ het

vertti.j:.ert nuur de kairo,s.

Ja. u'at jij ze-ut kan ik óók volgen. Verder: ik ben er niet op

r-rit on'r nrensen dingen af te pakken. Heel simpel gezegd:

je kon-rt sorls in bijloorbeeld zo'n Samen Op Weg

gemeente heel gave rnensen tegen die daar. gewoon trouw
aan hun opvoeding en achtergrond. gelukki-q in zijn. De

ervaringen van mensen. ook de ervaringen van mensen die

oprecht leven met die bijbelse verhalen in een zekere

ongebrokenheid... wat voor recht heb ik, als academicus,

om te zeggen: "jullie geloof is veel te ongebroken"'J Dat
recht heb ik niet! Gelukkig wordt mijn boek zo ook niet
begrepen. Ik heb net een recensie gezien in het blad dat

bedoeld is voor pastoraat. Kerugma, en daar wordt het

aanbevolen voor pastores omdat ze er wat aan zouden

kunnen hebben in het pastoraat. Daar had ik nooit op

durven rekenen. Maar het is wel zo dat mijn motie\,en om

op dit punt wat terughoudend te zijn ten aanzien Yan
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Marquardt, vooral zijn ingegeven door de vraag of
Marquardt zich ook wel genoeg bewust is van de

contextualiteit van zijn eigen geschiedenis en eigen

ervaringen.

Die zijn op zichzelf natuurlijk volstrekt legitiem, en hij
heeft me ook gerustgesteld toen hij zei dat theologie ook
nog heel anders kan; datje het ook kunt opzeÍteÍ vanuit de

armen bijvoorbeeld. Alleen hij wilde het nu zó doen.

Onder die noemer kan ik zijn project accepteren. Maar
voor mij blijft de pastorale overweging dat je merkt dat

mensen wel open zijn, maar het niet lang meer volhouden
als ze theologie alleen maar kunnen zien als iets dat

voortdurend bezig is hen dingen af te pakken.

Ik ben er niet zo bang voor dat iemand te radicaal is of te
extreem, maaÍ voor mij is het nog een open vraag hoe je
deze extreme positie van Marquardt van 'voor God is geen

plaats' voor de gemeente vertaalt zonder theologische

arrogantie. Zo yat jullie hebben het allemaal niet goed

begrepen, en nu moet het allemaal nog eens op een andere

manier en dan nu via Marquardt. Dat is al teveel vertoond.

Hoe een predikant die het intellectueel allemaal heel goed

begrepen heeft, pastoraal volledig de plank misslaat en

mensen gewoon in de kou laat staan.

Aan de andere kant ben je hypocriet bezig als je de

gemeente een ongebroken traditie voorhoudt die voor
jezelf niet meer geloofwaardig is. Dat vind ik geen

pastoraat en dat houdje op den duur ook niet vol.

Anne Kooi: maar dat li.ikt me een heel wankel evenwicht.

Wat Marquardt betreft kan dat betekenen dat je besluit om

te stoppen om daarover te communiceren, terwijl je dan

verzwijgt...
Wat ik belangrijk vind in Marquardt, en waarin hij zich
heel erg onderscheidt van andere theologen die ook met
Israël bezig zijn, is dat hij vragen durft te stellen ea de

breuklijnen in de traditie niet uit de weg gaat. Ik denk dat
je daar als predikant heel veel mee kunt doen zonder niet-
pastoraal te zijn.
Integendeel. Want je verwoordt met die vragen vaak

dingen die ook onder de mensen leven. Dat wordt vaak

onderschat. Het komt er helemaal op aan dat je feeling
ontwikkelt voor wat in een bepaalde situatie ruimte creeert
voor echte communicatie.
Tben je het had over mensen met een ongebroken geloof
moest ik denken aan Latijns Amerikn. Voor jou geldt dat je
geschiedenis is getekend door de intellectuele breuk die.je
gemaakt hebt met het vanzelfsprekende godsbeeld, en -
misschienwel daaraanvoorafgaand - de existentiële breuk
die je daarmee hebt meegemaakt. Maar hoe kijk je nu, na
je reis door de theologie, naar mensen in Latijns Amerika
die juist wél een heel duidelijk godsbeeld hebben. Je ziet
na de hoogtijdagen van de bevrijdingstheologie, dat
mensen daar - en dat zijn nog steeds die mensen waar het

in de 'partijdige verhalen' over zou moeten gaan, namelijk
de armen - zich aangetrokken voelen door charismatische

groepen. Hoe denkje daar over?
Dat ligt niet zo éénduidig. Die charismatische bewegingen

zijn niet zo makkelijk onder één noemer te vangen. We

moeten oppassen dat we niet vanuit een eurocentristisch
beeld direct al weer weten wat daar speelt. Ook hier geldt
het beeldverbod; dat is de zelfkritische reserve die ik heb.

Ik heb net een verslag gelezen van een gesprek dat er is
geweest tussen mensen van de Wereldraad van Kerken en

mensen van charismatische bewegingen uit Chili en

Nicaragua maar ook uit Noord-Amerika en Europa. Eén

ding dat je daaruit leert is dat die charismatische

bewegingen heel verschillend zijn. Ze kunnen politiek heel

progressief zijn, al zljn ze het meestal niet.
Kijk, de tijd van de basisgroepen zoals die er waren, is

voorbij. En voor een belangnjk aantal van die

charismatische bewegingen geldt inderdaad dat ze hun

aantrekkingskracht ontlenen - en dat is waarom je soms

vertwijfeld raakt - aan beelden die worden geihspireerd

door de media. De jeugdige generatie heeft, veel meer dan

de vorige generatie, de houding dai ze hier en nu

verbeteringen willen zien. Charismatische groepen zoÍgeÍr
dan voor een direct en individueel carrière-perspectief. Ze
zljn niet bereid om te denken: 'als mijn kleinkinderen het

maar beter hebben dan ik, dan zeÍ ik me nu voor structurele

verbeteringen op de langere termijn in'. Dat had die oudere
generatie nog wel. Ik hoor dat van verschillende kanten,

onder andere van Julio de Santa Ana (8): er is een

geweldige zuigkracht wat betreft de combinatie van

mediageweld - om het zo maat te zeggefl - en de

markteconomie. Dan ligt het godsbeeld opnieuw in het

verlengde van economische machtsvorming. Aan die
'beelden'kunnen mensen zich kennelijk niet onttrekken.

Hoe zie je dat dan? Als één van de grote verleidingen waar
mensen voor vallen, waar we het in het begin over
hadden?

Ja. Dat is ook waar Dick het over had, wij zijn ontzettend

utopisch bezig als we het hebben over de gemeente. 'Want

als je naar een aantal ontwikkelingen kijkt dan zie je
precies die dingen waarvan wij vinden dat ze niet in
overeenstemming zijn met hoe een gemeente zou moeten

zijn. Tegelijkertijd zou het ook niet vol te houden zijn als je
niet ook tegenbeelden ziet yat waar wé1 dingen worden
doorbroken. Ik bedoel: de vorige eeuw heeft toch
betrekkelijk veel mensen opgeleverd die - althans voor mij
- iets belichaamden van waar het in het evangelie om gaat.

Soms ondanks zichzelf. Dan noem ik nu mensen die in het

nieuws gekomen zljn, en dan heb ik het even niet over wat
er óók kan gebeuren aan een ziekbed of zo. Maar dan denk

ik aan mensen als Dietrich Bonhoeffer, of aartsbisschop

Romero. Of aan Martin Luther King, die natuurlijk teveel

dronk en achter de vrouwen aalzaÍ, maar toch op een goed

moment dingen zei die boven hemzelf uitstegen met zijn
'droom'. Ik heb ook veel respect voor bisschop Muskens

of pater Van Kilsdonk. Het gaat er niet om of die mensen
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geen fouten hebben, maar of ze iets van die militante
spiritualiteit uitstralen waar we het eerder over hadden.

Nu je terug kijkt op je beroepsmatige existentie als
theoloog, wat is er nog blijven haken, blijven steken? Waar

ben je niet mee uit gekomen? Ik denk ook aan het stuk van

Rainer Wahl, de 'theoloog als gestoorde denker'(pg 14):

waar laat je je nog door storen? Wat weerhoudt je van de

serene rust van iemand die gepensioneerd is. Of kies je
daar tochvoo4 want dat kan natuurlijk ook.

Nee, integendeel. Ik heb een onbehagen in de cultuur. Ik
merk dat ik me steeds meer opwind over de opgefokte
mediacultuur. Ik maak me over veel dingen zorgeï.

Zoals?
Nou, heel verschillende dingen. Triviale dingen. Ik wind
me bijvoorbeeld op over het feit dat de politiek - uit angst

voor moralisme - geen grerrzefi durft te stellen aan de

rotzooi die door de commerciële media wordt uitgezonden.

Veronica bepaalt veel méér de jeugdcultuur dan de politici
waar willen hebben. En dan maar krokodillentranen huilen
over 'zinloos geweld' . Dat zijn dingen waar ik steeds weer
van schrik. Ik heb echt in de jaren 70, toen ik bij de Ikon
werkte het gevoel gehad - misschien wel helemaal ten

onrechte - dat het toch de goede kant uitging. Het ging

ergens over in de politiek en zeker ook in de oecumene.

Denk aan de discussies in de Wereldraad van kerken over
ontwikkelingsvragen, over ecologie en racismebestrijding.
Dat had niveau en wekte verwachtingen..
Maar allerlei dingen zijn eigenlijk op niks uitgelopen. En

dat stemt me niet echt vrolijk. Dus in die zin ben ik wel
illusies armer geworden, al stel ik tegelijk met blijde
verwondering vast dat er nog zoveel mensen gewoon

aardig, integer en competent zijn. Dat behoedt mij voor
cultuurpessimisme.

Zou je in deze tijd opnieuw kiezen voor theologie

studeren?

Ja, zonder meer. Ja. Al zou ik niet meer weten waar ik zou

moeten studeren, dat is het probleem.

Maar je zou wel kiezen voor de theologie.

Ik heb er nooit spijt van gehad. Maar ik ben ook heel

gelukkig geweest met het feit dat ik al die tijd dat ik
betaalde arbeid heb verricht, vanaf 1964, met die dingen

kon bezig zijn die me interesseerden.

Als je nu zou willen beginnen met de studie theologie, en je
staat in deze cultuur waarin nauwelijks meer contrasten Íe

ontdekken zijn - zoals dat wel was na de tweede

wereldoorlog; toen was dat duidelijk: je was ergens vóór
of je was ergens tégen, terwijl het nu veel dffiser is - wat

zou de vonk kunnen zijn waardoor je besluit om theologie
te studeren en wel met dat of dat bepaalde doel voor ogen.

Toen ik theologie ging studeren was ik helemaal niet zo'n
politiek dier. Het was toch vooral de filosofie, de literatuur,

de cultuur in het algemeen die mijn belangstelling hadden.

t6

Maar ik was helemaai niet z.o geïnteresseerd in
klassentegenstellingen of racisme. of dat soort thema's.

Daar ben ik eigenlijk pas voortdurend op gestoten in rnijn
journalistieke werk. Dat politieke dier was ik van nature

helemaal niet zo. En het kost nog steeds moeite. Maar ik
denk toch wel - ja. het is natuurlijk zuiver speculatief wat
je nu vraagt, want ik kan me heel moeilijk verplaatsen in
de werkelijkheidservaring van mensen die zijn opgegroeid

met televisie en internet; dat is een heel andere wereld -
dat mijn grondvraag de vraag van Adonro zclu blijven: ''lst
dass denn Alles?". Dat zou de motivatie zijn orn theologie

te stllderen. Orndat ik toch wel - denk ik - in de gaten zou

hebben dat er met heel veel activiteiten en drukte

ontzettend veel leegte wordt toegedekt. Ik kan niet anders

zeggen. En dat is een heel ander soort leegte dan het 'lege

midden'.

Noten:
I tProl. dr. C.\\-. \Íiinnich (1915) uas r,an 19.16 mt 1982 hoogle-

raar gL-schiedcnis Yan het christendom aan de Unir ersiteit \.rrn
Anrsterdanr

2) C.W. Mijnnich. Pelgrimage. Ontmoetingen met de cLrltuLrr.

19-53 uitg. Ambo, Baarn

3) Prof. Berkelbnch van der Sprenkel was hoogleraar clogmatiek
aan de Universiteit Utrecht

4) Dr. Jan Koopmans vormde samen met o.a. K.H. Miskotte.
Kleis Kroon en Hebe Kolhbrug-re de 'Lunterse kring'.
Geïnspireerd door Karl Barth verzettcn zrj zrch tijdcns dc bc-
zetting tegen de Nazi-ideologiën en praktijken.

(5) Ommelanderwijk is nu deel van de gemeente Veendarl
(Groningen)

(6) De eerste druk van 'Der Rörnerbrief ' verscheen in 1919. De

trveede en bewerkte druk in I 92 I . Beide velsies hebben tot in-
tcnsieve discussies geleid.

(7 ) In I 9ó-5 u'erd Theo \\rin'ljet assistent bij prof. G.C. van
\ittrik. hoogleraar clogrnatiek aan cle Universiteit van

-{msterulam.
tE ) Dr. Ju[o de Santa Ana is predikant van de methodistische

kerk van Uru-9uar, en u erkte voor de \\'ereldraad van Kerkcn.

En kele biograf ische gegevens:
1939 in Veendam als predikantszoon geboren;

logie, werkte l91I-I911 bij de IKON; 1977-

docent en dan hoogleraar Oecumenica aan

niversiteit van Amsterdam.

Hij promoveerde op De weg van de ?yarÍe messias. De
hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een

theologie van bevrijdins (1984). Hield zijn oratie over
Het Kairos-document en de moderne theologie. Een

nabeschouwing (1988) en schreef samen met Bert
Hoedemaker en Anton Houtepen Oecumene als
leerproces. Inleiding in de oecumenica (1993). Z4n
laatste grotere publicatie is Gebroken traditie.
Christelijke religie in het spanningsveld van pluraliteit
en identiteit (1999).
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