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TRADITIE, EIGENTIJDSE VRAGEN 
EN BET CBRISTELIJK EIGENE 

Overwegingen bij de forumdiscussie 

Onder leiding van Jacobine Geel, theologe en programmamaak
ster bij de IKON, is in de middag een discussie gehouden tussen 
Lieven Boeve, docent theologie aan de Faculteit der Godgeleerd
heid te Leuven, Erik Borgman, theoloog werkzaam aan het 
Dominicaans Studiecentrum en het Heyendaal lnstituut te 
Nijmegen, en Maaike de Haardt, bijzonder hoogleraar aan de 
theologische faculteiten in Tilburg en Nijmegen. Uitgaande van 
de vraagnaar eigentijdse Jezusbeelden, tegen de achtergrond van 
Schillebeeckx' theologie, heeft dit debat een veel breder veld 
bestreken dan wat hier nu in beeld gebracht wordt. Eerder dan te 
pogen deze discussie in heel zijn rijke wijdte weer te geven, 
hebben we ervoor gekozen de jarige meester Edward Schille
beeckx zelfnaar dit gesprek te laten terugkijken. Hij wijst in zijn 
bijdrage een spoor aan, dat die middag prominent in de hele 
discussie aan de orde was: hoe kan binnen de christelijke theolo
gie de traditie recht wordt gedaan in relatie tot hedendaagse 
vragen en ervaringen? Deze thematiek is ongetwijfeld een 
reductieve selectie, maar de winst van een dergelijk reflexief 
nakaarten is een stevige en zorgvuldige uitdieping van het 
onderwerp, dat overigens karakteristiek mag heten voor Schille
beeckx' hermeneutische theologie. 

We laten eerst Schillebeeckx aan het woord. Vervolgens 
reageren Lieven Boeve en Erik Borgman op zijn kanttekeningen 
bij het debat. Zij immers profileerden ten aanzien van dit onder
werp het scherpst hun eigen benadering. De bijdragen laten goed 
zien hoe twee leerlingen draden van de leermeester opnemen en 
die op een eigen wijze verder weven. In de goede traditie van het 
theologisch dispuut dienen de wederzijdse kritiek en aanvulling 
het belang van de zaak. 
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BET GEZAG VAN DE TRADITIE IN DE THEOLOGIE 

Overweging door Edward Schillebeeckx 

In het namiddagpanel vielen tijdens de discussie vooral de 
accentverschillen op tussen Lieven Boeve en Erik Borgman. 1 Het 
verschil betrof vooral beider theologische houding ten opzichte 
van 'traditie', in casu 'de christelijke ervaringstraditie'. Louter 
maatschappelijk en cultureel gezien liggen die verschillen 
enigszins dieper, algemener ook, en daarbij is in het geding een 
inschatten van 'het verleden' ten aanzien van 'het heden', en 
omgekeerd. 'Traditie'2, zeer algemeen bepaald, is een coilectieve 
herinnering van een groep mensen, die in velerlei opzichten 
teruggaat op een accumulatie van ervaringen, onder andere in 
verband met het ethos, met de politiek, met tafel- en 
kleedgewoonten, met religie, zowel in grootschalige verbanden 
(bijvoorbeeld wereldgodsdiensten, landelijke en regionale 
tradities) als kleinschalig, zoals de tradities van een clan, een 
gezin of een club, een bepaalde religieuze orde. Traditie is een 
sociaal-cultureel stelsel, dat mensen samenbindt zowel door 
verhalen die in een bepaalde kring blijven circuleren, als door een 
opvailend specifiek gedrag eigen aan de bepaalde groep, die er 
doorgaans ook eigen 'rituelen' op nahoudt. En tegelijkertijd 
versterkt en bestendigt die traditie, door haar durende continui"teit 
die haar tot een eerbiedwaardig instituut maakt, het grote 
vertrouwen dat de groepsleden hebben door in zo 'n bestel te Ieven 
en het 'goed' vinden z6 te mogen Ieven en zich te bewegen. Dit 
geeft vertrouwdheid, geborgenheid, een veilig gevoel. Het is 
bovendien een outlasting van de moeilijke situatie om zelftelkens 
vrij en eenzaam beslissingen te moeten nemen. 

In zo'n cultureel overleveringsproces hecht het individu a
priori en meestal kritiekloos aan de traditie, die 'gezag' voor aile 
groeps-participanten uitstraalt. Daarbij treden doorgaans ook 
gespecialiseerde schatbewaarders van die traditie opals ambtelij
ke functionarissen, die toezien dater geen dissidenten in de groep 
ontstaan. En dan geldt, sociologisch al, vaak wat men in Italie 
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onder het regime van Mussolini placht te zeggen: 'II duce ha 
sempre ragione', de Leider heeft altijd gelijk. Wie zich dan niet 
invoegt in dit systeem, wordt uitgestoten. 

Hermeneutische confrontatie tussen verleden en heden 

Juist dit sociaal-culturele systeem, met het daarin mede-gegeven 
vaste en verzekerde vertrouwen van aile erfdragers van een 
traditie, is in onze laatmodeme, geseculariseerde cultuur grondig 
aangetast en, over heel de lijn, is het vanzelfsprekeride gezag van 
welke traditie dan ook zonder meer ontwricht. Men is dan ook 
gaan spreken over de 'ont-traditionalisering' van onze eigentijdse 
cultuur .3 En dit heeft vervolgens consequenties voor de traditione
le visie op een religieuze traditie, die immers niet ontsnapt aan of 
immuun zou blijven voor deze wending in onze cultuur. Laat ik 
eerst de relatie tussen 'verleden' en 'heden' even toelichten, 
alvorens een religieus verleden te vergelijken met een al dan niet 
nieuw 'heden.' 

In denken, handelen en voelen start geen zinnig mens vanuit 
een nul-standpunt. Het heden is schatplichtig aan het veri eden. In 
het 'bier en nu' gaan talrijke invloeden van 'ons verleden' schuil. 
En dit heden is op weg naar toekomst. Je kunt aan het verleden 
niet automatisch enig gezag toekennen enkel en aileen op grond 
van het feit dat het al jaren of eeuwen hardnekkig tot 'overleve
ring' kwam. En anderzijds is het heden in al wat het aan nieuw
heid bevat, evenmin a-priori kritiekvrij. Daarom zijn begrippen 
als 'traditioneel' (wat dikwijls wordt verstaan als 'conservatief) 
en 'progressief vrij lege of nietszeggende begrippen. 'Gezag' -
de term 'gezag' komt van 'zeggingskracht' - ligt niet in het 
verleden als verleden, als datgene wat eens was of zelfs mag 
bogen op een langdurige handhaving en overeind blijven. Als 
datgene wat niet op een lange overlevering steunt maar daarente
gen 'nieuw' is, heeft ons heden evenmin 'gezag.' Nieuwheid 
I outer als noviteit straalt nog geen gezag uit. Maar het nieuwe kan 
om zijn concreet zinvolle, uitnodigende overtuigingskracht 
metterdaad 'gezag' krijgen. Traditie heeft geen gezag louter op 
grond van haar langdurig voortbestaan en bedrevenheid in 
'overleven'; ze kan wei 'gezag' hebben door haar actuele 



78 SCHILLEBEECKX, BOEVE EN BORGMAN 

zinvoiheid, geioo!;Yl!ardigheid en overtuigingskracht. Bovendien 
kunnen in het n:ieuwe, en dus 'het andere', traditie en nieuwheid 
eikaar ontmoeten en vinden; daarbij kan de traditie door nieuw
heid wei degeiijk worden hervormd. Juist deze ontmoeting is 
besiissend. 

Gezien de steeds in beweging zijnde historisch cuitureie 
gesitueerdheid van elk menselijk denken, handeien en voeien, van 
geioven of anders geioven, van kijk op de mens en de wereld Iigt 
voor mij in wat ik hierboven heb gezegd, reeds besioten dat 
'gezag' van het verleden of 'gezag' van het heden pas zinvoi en 
verantwoord kunnen ontstaan in een wederkerig kritische 
confrontatie tussen verleden en heden. Daarin nemen de vragen 
van nu, bewust of onbewust, ais vanzeif het voortouw. Dit 
betekent dat, op het cuitureei-antropoiogisch en maatschappelijk 
niveau, geioofwaardig zeifverstaan in betrekking tot de opiossing 
van wat we onze (ai dan niet reiigieuze) menseiijke 'bestaans
probiemen' noemen, niet eenzijdig, in een bepaaide richting kan 
worden gevonden, hetzij in 'het verieden ', hetzij 'in het heden.' 
Het gaat dan om een 'hermeneutische' ondememing, waarin het 
verleden kritisch wordt geconfronteerd met het heden en het 
heden kritisch wordt geconfronteerd met het verleden, in ais het 
ware een act. Hier is niet vanzeifsprekend sprake van een 
harmonische 'correiatie ', maar wei van een wederkerig kritische 
onderlinge 'confrontatie' tussen heden en verleden op basis van 
huidige ervaringen. Die confrontatie kan periodiek wei eens een 
breuk teweegbrengen in het weefsei van het overleveringsproces. 
Juist via die breuk echter kan een bepaaide mensheidstraditie op 
grond van haar geioofwaardige zeggingskracht op nieuwe en dus 
andere wijze irispiratie en orientatie biijven uitstralen in 'hier en 
nu' -ervaringen. Zo kan deze confrontatie op haar beurt vanuit de 
lessen van het verleden kritiek leveren op hedendaagse interpreta
ties van nieuwe ervaringen. 

Complementaire typen van theologische hermeneuse: 
de wetenschap en het verhaal 

Ik zie, gelet op de eigentijdse cultureie situatie binnen de opdracht 
tot wederkerig kritische hermeneutische confrontatie tussen 
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verleden of traditie en het nieuwe heden voor de theoloog twee 
types van nieuw-tijds theologiseren ontstaan. Enerzijds een 
theologische hermeneuse die wetenschappelijk innerlijk mede
bemiddeld wordt door het transdisciplinair gebruik van 
analytisch-wetenschappelijke methodes van positief onderzoek 
naar zowel het verleden als het heden. Anderzijds een zelfde 
wederkerig kritische confrontatie die veeleer de kortere weg 
inslaat van wat, juist ter wille van de 'ont-traditionalisering' van 
de eigentijdse situatie, Anton van Harskamp 'de biografisering' 
noemt; ik citeer: "Wij, ge'individualiseerden, hebben de neiging 
om onze kijk op onze verhouding met anderen, op onze plaats in 
de samenleving, in laatste instantie zelfs onze visie op de wereld 
als geheel, te beschouwen en te verwoorden in termen van onze 
eigen levensloop. Nu mogen we aannemen dat mensen die 
daamaar worden gevraagd, altijd al de gewoonte hadden om te 
antwoorden met het vertellen van hun levensverhaal..Toch heeft 
die gewoonte in onze tijd een meer bijzondere betekenis 
gekregen". 4 Deze hermeneuse via biografisering zie ik ten onzent 
gehanteerd vooral door Erik Borgman en wel direct vanuit 
levensverhalen van tijd- en leeftijdgenoten, in Duitsland vooral 
door K.-J. Kuschel via verhalen uit films, toneel en literaire 
werken, in Frankrijk vooral door Jean-Pierre Jossua via analyses 
van uitgekozen literaire kunstenaars of denkers (al zijn deze drie 
concreet wel drie uiteenlopende vormen van 'biografiserend' 
theologiseren). 

Zelfzie ik die twee types van wederkerig kritische confronta
tie tussen heden en verleden als complementaire. Het ene type 
sluit het andere niet uit. Ze vullen elkaar aan in een wederkerig 
kritische hermeneutisch wetenschappelijke confrontatie van 
'levensverhalen' uit de traditie met positief wetenschappelijke 
analyses van de telkens hedendaagse 'tijdsmentaliteit' met haar 
eigen denk-, handelings- en gevoelspatronen, gedistilleerd uit 
eigentijdse levensverhalen. 

De 'biografiserende' tendens ontstond goeddeels uit de 'ont
traditionalisering' in onze eigentijdse cultuur; ze wordt door 
sommigen zelfs een soort 'institutionalisering van de (persoonlij
ke) levensloop' genoemd. Het gemak immers waarmee mensen 
steeds frequenter ook in de openbaarheid via de televisie hun 
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levensloop blootl~n, mag dan hier en daar wei eens ingegeven 
zijn door de 'kick' op de televisie te zien te zijn, het herhaalde feit 
bevestigt niettemin de biografiserende tendentie in onze cultuur. 
Het eigen levensverhaal krijgt, in eerste aanzet, meer gewicht dan 
de traditionele aanname, dat een langdurige traditie als vanzelf
sprekend 'op gezag' wordt aanvaard. Het subject met eigen eer en 
geweten krijgt een grotere rol en wordt concreet de laatste 
instantie, al brengt deze nieuwe situatie meer kwetsbaarheid en 
onzekerheid met zich mee, tegelijk echter ook meer deemoed en 
gevoel van eigen eindigheid en vooral geen hoogmoed of 
superioriteit de waarheid in pacht te hebben. Velen ervaren deze 
nieuwe situatie dan ookjuist als 'authentieker' dan aanvaarden op 
gezag. 

Versluiering van de culturele contingentie 
in de traditie bij Lieven Boeve 

Tegen de achtergrond van deze korte schets over traditie reflec
teer ik nu op de paneldiscussie, zoals die met name tussen Lieven 
Boeve en Erik Borgman plaatsvond. Hierbij luister ik eerst naar 
Lieven Boeve. Hij heeft het over een 'Onderbroken traditie', in de 
betekenis van een woord dat 'eertijds' met graagte werd gebruikt 
door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie: 'interruptie', 
'onderbrek:ing', waarin de echo van 'interrumperen' meeklinkt. 
Daar was dit bedoeld als een historische interruptie. lets daarvan 
blijft in de visie van Boeve doorwerken, echter met een nogal 
gevoelig verschil. Vol gens hem staat het christelijk geloof'haaks' 
op onze eigentijdse situatie, wat al veronderstelt dat onze 
laatmodeme cultuur enkel en alleen negatieve aspecten zou 
opleveren. En dat blijkt voor hem in te sluiten dat de hele 
voorafgaande christelijke traditie tegenover de eigentijdse situatie 
komt te staan, alsof de eigentijdse situatie 'vrij van nieuwe 
christelijke ervaringen' zou zijn. Dan moet de christelijke traditie 
aileen nog 'gerecontextualiseerd' worden in de nieuwe, heden
daagse situatie. Daarbij lijkt hij uit te gaan van het feit dat de 
'nieuwe context' buiten Gods aanwezigheid staat, alsof alleen via 
de christelijke traditie die actieve aanwezigheid van God in onze 
'nieuwe context' kan infiltreren. Maar, mensen zijn het die het 
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'verhaal van God' vertellen en medemaken; dat deden ze vroeger 
en dat doen ze ook nu. Niet meer 'in donder en bliksem' laat 
Gods actieve aanwezigheid van zich horen, maar door bemidde
ling van bepaalde handelingen (en ondergaan: 'pati divina') in 
ervaringen van mensen vooral ten aanzien van medemensen. In 
de visie van Boeve wordt de christelijke geloofstraditie als 
concreet massief geheel de norm; het heden is slechts het 
materiaal waarop die norm wordt toegepast. De levende context 
blijft buiten het normatieve spel, terwijl tegelijkertijd 'het 
christelijk geloof metal zijn contingente, cultureel uiteenlopende 
inbeddingen (stiekem) mede opgenomen wordt in 'de norm', 
terwijl de huidige cultuur vooral bekeken wordt naar zijn negatie
ve kanten waarop 'het geloof haaks staat. Zo worden cultureel 
bepaalde inbeddingen van het geloof impliciet gelijkgeschakeld 
met 'christelijk geloven in God' en wordt een bepaalde cultuur tot 
norm van consequent Godsgeloof verheven. 

Cru uitgedrukt (het ligt wei genuanceerder bij Boeve): in onze 
laatmodeme tijd is de christelijke traditie een onder de vele 
andere religieuze tradities - inderdaad een constateerbaar feit, al 
was het dat ook in het verleden; maar aangezien de interculturele 
aanwezigheid destijds minder zichtbaar was, bleef zein het Ieven 
van alledag nagenoeg irrelevant - en wordt het christendom in 
onze samenleving een minderheid. Dat vooral de 'ont-traditiona
lisering' van de laatmodeme cultuur waarin ook de christenen 
adem en en lev en, een van de beslissende oorzaken is van kerkver
lating en zelfs van verlating van een religieuze traditie (en tegelijk 
een stimulus tot nieuw-religieuze belevingen, van allerlei aard, 
ook van echt-christelijke aard), wordt over het hoofd gezien. Juist 
de contra's die in de voorbije cultuur, waarin de christelijke 
geloofstraditie haar bedding had gevonden, zo 'n sterk profiel 
kregen, worden nu het obstakel voor de geloofwaardigheid van 
'de christelijke traditie.' Door de nieuwe cultuur ging het 
geobjectiveerde 'bloc' van de christelijke traditie aan vanzelfspre
kendheid verliezen, terwijl de menselijke subjectiviteit enjuist het 
persoonlijk subject, in het individuele en collectieve Ieven van 
mensen een grotere en zelfs geloofwaardiger rol ging spelen dan 
wat men in een vroegere mentaliteit massief voor 'objectieve 
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(voor iedereen door~ichtige en daarom universeel aanvaardbare) 
waarheid' ervoe~ 
Uit het feit dat de christelijke kerken een religieuze minderheid 
worden, concludeert Boeve dat dit een nieuwe christelijke 
uitdaging en kans is. De reden daarvan is in zijn visie dat de 
verhalen van de christelijke traditie, 'het veri eden', ons juist door 
hun contrast met en haaks staan op de eigentijdse cultuur, 
scherper de specifiek-eigen contouren en inhoud van het traditio
nele christendom laten zien (ook van het 'christelijk geloof?). 
Zeker, wij moeten het onderscheidingsvermogen en de wil (de 
'discretio spirituum ') hebben om bij aile erkenning van het goede 
nieuws in onze eigentijdse cultuur, ook de minpunten in deze 
cultuur te onderkennen. Inderdaad lijkt die wereld van ons op het 
ogenblik aileen nog gezien en ge1nterpreteerd te worden via het 
prisma van de gedigitaliseerde computerwereld, die vooral op 
efficiency5 en economisch succes uit is, en nauwelijks oog heeft 
voor waarden en normen van menselijke waardigheid; inderaaad 
een wereld waarin ook kunst, cultuur en spirituele bewegingen 
onder het dwingende juk van de al-beheersende economie zijn 
komen te staan. Maar het is een aspect van de nieuwe cultuur en 
dat behoeft inderdaad zorgvuldige controle. Men verzwijgt dan 
echter de pluskanten van deze cultuur en tegelijk ontdoet men het 
'christelijk erfgoed' van zijn culturele gesitueerdheid. Alsof dit 
'depositum' (en juist ook in haar kemformulering van Jezus' 
evangelische Blijde Boodschap van het aanbrekend rijk Gods) 
niet in- en opgevuld zou zijn 'met cultureel voorbijgaande, 
eindige, betrekkelijke, zeer gesitueerde mens- en wereldbeelden, 
voorstellingen, die nu juist onder kritiek van de nieuwe eigentijd
se cultuur staan. Jawel, deze is even eindig, betrekkelijk en 
voorbijgaand als de traditionele voorstellingen. 

Religieus en ook christelijk 'geloven' bestaat nooit 'sec', als 
het ware in een van aile cultuur stormvrije zone. Niettemin is het 
voor gelovigen een ervaarbare realiteit dat ook nu in onze cultuur 
het aanbreken van het rijk Gods te bespeuren blijft en dat die 
ervaringen stimuleren tot nieuwe verhalen, die in hun nieuwheid 
niettemin klikken met het verhaal van Jezus en ons een nieuw 
profiel van God geven en daarin tevens een breuk met culturele 
aanslibsels uit het christelijk verleden betekenen, vooral oude 
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mens-, wereld- en maatschappijbeelden die zelfhaaks staan op de 
nieuw-tijdse cultuur. 

Gratui"teit en de ambivalente maatschappelijke relevantie 
van de traditie 

Dat 'het christelijk geloof, zoals elke grote religieuze traditie, in 
eigen wezen gelovig en dus theologisch niet bepaald of gedefi
nieerd kan worden door haar maatschappelijke relevantie, is voor 
mij een evidentie. Religieuze ervaringstradities zijn in wezen pure 
gratuiteit; ik zeg daarbij steeds: 'het had niet gehoeven', zoals 
men dat pleegt te zeggen, als iemand je een schitterende boeket 
bloemen aanbiedt. Maar als-van 'behoefte' gesproken- de mens 
al ergens behoefte aan heeft, dan is dat juist aan die gratuite geste 
van 'het had niet gehoeven.' En toch is er in het Ieven van vel en 
een soort verlangen naar en een 'ondergaan' van het wonder van 
iets Transcendents, mijns inziens een 'persoonlijke' Transcenden
tie. Hoezeer we daarbij ook het substantieve begrip 'persoon' 
willen vermijden, ik zie niet in dat 'God' minder zou zijn dan het 
'persoonlijke', dus 'infra-persoonlijk': een soort energie of macht, 
zonder bewustzijn en liefde. Daarom spreek ik over 
'persoonlijke'Transcendentie, al is ook dit een analoog en 
metaforisch spreken, omdat de 'goddelijke modus' van die Lief de 
ons ontsnapt. 

Dat, ondanks het feit dat het christelijk geloof 'pure gratuiteit' 
is, godsdienstsociologen en -psychotogen vanuit hun wetenschap
pelijk model ofwetenschappelijk eigen invalshoek godsdiensten 
ook beoordelen op hun maatschappelijke en culturele relevantie, 
of zelfs op het gevaar voor de geestelijke volksgezondheid van 
bepaalde godsdiensten, religieuze belevingen en attitudes, lijkt me 

. volkomen terecht. En theologen moeten deze wetenschappelijke 
analyses nauwkeurig onder de loep nemen, wil hun theologie niet 
heel het theologische bedrijf tot een theater maken en wil het 
mooie spreken over' gratuiteit' niet een maskerade worden,- een 
bewuste of (vaak ook) onbewuste bemanteling van eigen maat
schappelijkpolitieke of economische belangen en machtsposities. 
Ook christenen zijn hun 'eerste naiviteit' kwijt. Ze zijn door de 
kritiek van 'de denkers van de achterdocht' gegaan, om zo tot een 
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hemieuwde visi~ enbevangen gratuiteit te komen. En dan 
blijven er nog steeds addertjes in het gras op de loer. 
Dit alles overziende, denk ik dat Boeve's visie de feitelijke 
historisch culturele contingenties waarin inculturatie van 'de 
christelijk religieuze traditie' werd ingebed, eigenlijk versluiert. 
Mijns inziens zijn bijvoorbeeld 'dogma's' uit het oudste verleden 
van de christelijke kerken - ik noem het liever 'geloofsbelijde
nissen', herinneringspunten van het collectieve zelfverstaan van 
een religieuze traditie - voor latere christenen die trouw willen 
blijven aan de Boodschap en levenspraktijk van Jezus van 
Nazareth, legitieme maar desalniettemin niet noodzakelijke 
(historisch soms gesitueerd onvermijdelijke) ontwikkelingen 
vanuit de christelijk bijbelse oorsprongsverhalen. Zou het 
evangelie van Jezus en zijn 'God van alle mensen' niet in het 
Romeins hellenistische Nabije-Oosten en nadien vooral niet in de 
Westerse wereld tot Ieven zijn gekomen, maar bijvoorbeeld in het 
Verre Oosten, dan zou 'christelijke dogmatiek' er heel an<iers 
uitzien, en toch Ieven vanuit de inspiratie, orientatie en soms 
irritatie vanJezus van Nazareth, als Blijde Boodschap betreffende 
God als 'God van mensen', met bijzondere bezorgdheid voor 
uitgestoten, gediscrimineerde en door anderen verarmde mensen. 

Daaruit volgt dat wij, in ons heden, geen terechte, laat ik rustig 
zeggen 'orthodoxe', weergave van dit Evangelie kunnen geven 
zonder interchristelijke, interreligieuze, interculturele, en 
algemeen intermenselijke dialogen en uitwisseling van ervaring
en. Boeve ziet (wellicht be'invloed door sommige Duitse gods
dienstsociologen) de christelijke traditie te monolithisch als 
'tegencultuur.' 

Alle levensbeschouwingen zijn 'historisch contingent', zoals 
alle 'schepsellijkheid'; ze hebben hun begrenzingen, vemauwing
en en blinde vlekken. Dat sluit geenszins in, dat aile godsdiensten, 
of alle vormen van agnosticisme, gelijk zijn. Het sluit wei in dat 
de levende God als 'cultureel transcendente' in alle culturen bij 
mensen aanwezig is. Maar' godsdienst' is niet 'God.' Elke religie 
heeft in onze geschiedenis zijn historische oorsprong, ook als het 
tot het gelovig zelfverstaan van die godsdienst behoort te belijden 
dat God, via mensen en historische gebeurtenissen, de levende 
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bron is van de eigen religieuze ervaringstraditie en van hun 
oorsprongsbelijdenissen. 

Eigentijdse verhalen en de profilering van het christelijk 
eigene: aantekening bij Erik Borgman 

Uit het verhaal dat Erik Borgman hield in het debat meen ik te 
kunnen begrijpen dat hijzelf nagenoeg dezelfde kritiek heeft op 
Boeve. Zelfleg ik, althans als een aspect van mijn theologiseren, 
meer het accent op het specifiek eigene van het christendom dan 
wellicht Borgman doet. Ik doe dit niet om daarmee het christen
dom af te grenzen tegen andere godsdiensten of af te grenzen 
tegenover 'de cultuur.' Wellicht hebben meer godsdiensten wat 
christen en 'eigen' aan het christendom noemen. Maar het gaat om 
de verschillen in configuratie van vaak dezelfde religieuze 
thema's. Zelf ben ik meer bezorgd voor de geloofwaardige 
zeggingskracht (hier en nu) van de specifiek christelijke thema's: 
de Jezusfiguur, van waaruit God in zijn heilseconomische 
manifestatie in onze wereld (het komen van het rijk Gods) 'Vader, 
Zoon, en Heilige Geest' wordt genoemd - dat is een 'drie
eenheid', maar, om precies te zijn, in een echt dogmatische 
definitie wordt het conciliaire spreken van binnen-goddelijke drie 
'personen' resoluut vermeden; de nadruk ligt in de dogmabepa
lingen steeds op het 'monothe'isme.' Voorts leg ik de nadruk op 
de uiteenlopende culturele inbeddingen van de oorsprongsdocu
menten ('heilige boeken') en nieuwtestamentische en latere 
geloofsbelijdenissen. Daarom vergelijk ik voortdurend, hoe die 
culturele inbedding was in de evangelien, in de patristiek, in de 
beginnende scholastieke tijd, in de twaalfde eeuw, die de voorar
beid leverde voor de theologische Summae uit de dertiende eeuw; 
de verschillen tijdens het schisma van Oost en West, de Reforma
tie en de Contrareformatie, de modeme tijd, en nude laatmodeme 
tijd met haar nieuwe menselijke en christelijke ervaringen. 
Borgman lijkt dit alles wei te vooronderstellen als bronnen 
waaruit men als theoloog inderdaad lessen trekken kan, maar laat 
dit 'theologiserend' historisch denken liever over aan anderen. 
Mijn theologiseren is evenzeer geboren vanuit vragen betreffende 
eigen ervaringen met medemensen en velerlei reacties van 



86 SCHILLEBEECKX, BOEVE EN BORGMAN 

mensen na honderden ~onferenties in Europa en Amerika (die ik 
weliswaar zeldenm mijn publicaties 'aan bod' laat komen). Maar 
dan vergelijk ik die ervaringen wederkerig kritisch met de lange 
ervaringstraditie die ik via de studie van de voorafgaande 
heilsgeschiedenis uit de verschillende 'epochale' perioden van die 
geschiedenis in het verleden heb opgenomen. 'Grote mensheid
tradities' ( denk aan de filosoofBenjamin) zijn immers neergesla
gen of 'gestolde' ervaringen van levende mensen vroeger. 

Daarom ben ik het eens met Borgman waar hij in het panel de
bat zei, dat hij vanuit eigentijdse vragen naar het waardevolle 
zoekt in de christelijke traditie, om vanuit eigen ervaringen iets te 
kunnen aanbieden aan wie dan ook die er interesse voor heeft, 
christen of geen christen. Terecht: christendom is geen dogma
tiek, maar 'een levensweg', als aanbod voor wie er zin in ziet. 
Wei sta ik op het standpunt dat onze hedendaagse en eigentijdse 
ervaringen waarin het persoonlijke subject voortdurend tegen 
werkelijkheden botst die noch door de mensheid als geheel rtoch 
door individuele personen te bemeesteren zijn en die ons overval
len vanuit 'het Mysterie' dat ons allen omvat. Ik zoek daarom 
waarheid overal waar ze te vinden is, zowel in het verleden als in 
het heden. Het 'heden' heeft alleen een bevoorrechte meerwaarde 
omdat wijzelf, op zoek naar wat ons Ieven waard maakt geleefd 
te worden, naar 'lets' (lemand) waarvoor of voor wie het de 
moeite waard is te sterven, hier en nujuist in een 'heden' Ieven. 
Dat 'mysterieuze lets' (Hij/Zij/Het) noem ik 'het heilige', het 
onaantastbare. Daarin word ik ge'initieerd niet alleen door het 
heden (alsof dit een periode van absolute normativiteit zou zijn!) 
maar ook door (zowel seculiere als religieuze) 'mensheidtradi
ties.' 

Zelf heb ik al eerder gezegd dat God aanwezig is in de 
gebeurtenissen van heel de wereld en de mensengeschiedenis die 
zich in het heelal voltrekt en dat godsdiensten juist zijn ontstaan 
omdat hun initiatiefnemers dit gebeuren in de gaten kregen, het 
ervoeren en verwoordden. Heel deze wereld met zijn menseng
eschiedenis is 'het verhaal van God', dat in en door de fragmenten 
van concrete mensen wordt verteld, en wei zo dat het eindresul
taat van al die concrete verhalen van mensen door geen enkel van 
al deze fragmenten, zelfs in hun totaliteit, door geen mens direct 
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'bedoeld' is. Ik zou deze kritisch hermeneutische benadering van 
mensenverhalen, zoals ik die zie, het best aldus kunnen samenvat
ten: dat wat 'openbaring' genoemd wordt, is het gratuite (ons 
steeds ontsnappende) aanbod van God is, dat echter 'verwerkt' 
ingebed ligt in welwillend reagerende antwoorden van mensen en 
nergens daarbuiten. Zo heb ik het reeds geformuleerd in de eerste 
hoofdstukken van 'Jezus, het verhaal van een Levende.' Juist 
omdat alle menselijke verhalen historisch zijn, meerzinnig en 
cultureel heeft geen mens of gemeenschap de waarheid in pacht. 
Het verhaal 'verwijst' naar een ons ontsnappend en toch ons 
overvallend Mysterie van vrede. 

Als gevoelig voor de historiciteit, de meerzinnigheid en het 
'cultuurlijke' van al onze verhalen en taaltekens zou ik wat ik zei 
kunnen samenvatten met een (wat ingewikkelde maar scherpe) 
formule van de filosoof Theo de Boer: het gaat om een leer van 
de interpretatie ''waarin het tijdelijke en particuliere wordt 
begrepen vanuit een tijdelijke en particuliere context".6 Juist in 
het zeer concrete geheel van fragmentarische, persoonlijke en 
collectieve gebeurtenissen, ook en wei precies in onze eigentijdse 
situatie kunnen we dan een ons bevrijdend profiel van God 
ontdekken. 

SCIIATBEW AARDER EN SPOORZOEKER: 
BET EEN NIET ZONDER BET ANDER 

Reactie van Lieven Boeve 

Graag maak ik gebruik van de kans te reageren op Edward 
Schillebeeckx' relaas over mijn boek en mijn bijdrage aan de 
discussie. In de eerste plaats wil ik hiermee een mogelijk misver
stand ophelderen, en mij vervolgens ook - wellicht te kort en 
schematisch- engageren in de discussie. 

Een eerste overweging7 betreft de analyse van de actuele 
context in termen van ont- of de-traditionalisering, en het 
theologische opzet dat hierbij aansluit. Bij Schillebeeckx staat 
deze categorie synoniem voor secularisering en stelt de nieuwe 
situatie de christen voor de opdracht in een seculiere context het 
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christelijke verhaal te recontextualiseren: waar vinden christenen 
in de seculariteit spoten van de God van Jezus Christus? Vooral 
via de contrastervaring meent Schillebeeckx de band tussen 
geloof en seculiere wereld te kunnen duiden. De christelijke 
traditie en geloofsgemeenschap worden in een productieve 
confrontatie met deze seculiere wereld voortdurend op het spel 
gezet en bevraagd op het zinpotentieel dat ze te bieden hebben, 
als eigentijds antwoord op de vragen, crises en conflicten van 
deze wereld. Het resultaat van deze beweging heeft ons zonder 
twijfel een van de knapste staaltjes (laat-)modeme theologie 
opgeleverd, die terecht zeer vel en heeft kunnen bekoren. Het is dit 
project dat Erik Borgman geradicaliseerd doorzet- of althans de 
helft ervan. 

Perspectiefwijziging door het pluraliseringsproces 

Een knap staaltje van 'modeme' theologie: zonder hiermeeiets 
van de waarde ervan af te doen, stellen we vandaag echter de 
vraag of modemisering wel samenvalt met secularisering. Vele 
voormannen van deze stelling, zoals P. Berger en H. Cox, 
krabbelen nu immers terug. 8 Wellicht wordt detraditionalisering 
(en ook secularisering) postmodem beter geduid vanuit een 
omvattend pluraliseringsproces. Dergelijke analyse vormt alvast 
het aanknopingspunt van mijn theologische standpuntbepaling -
en het is ook op dit punt dat de kritiek ervan vaak een verkeerd 
doel treft. Onze actuele cultuur kan in dergelijk perspectief 
immers niet I anger adequaat ge'identificeerd worden met seculari
teit, waartoe het christelijk geloof zich dient te verhouden: 
correlatietheologen beklemtonen dan eerder de continu'iteit tussen 
geloof en wereld, antimodeme theologen de breuk. Voor deze 
laatsten 'I evert onze laatmodeme cultuur enkel en alleen negatie
ve aspecten' op en komt 'de hele voorafgaande christelijke 
traditie tegenover de eigentijdse ervaring' te staan. De christelijke 
traditie wordt dan een 'monolithische' 'tegencultuur' .9 

Maar voor wie de actuele situatie analyseert in termen van 
pluraliteit, is er niet alleen zoiets als een seculiere cultuur waartoe 
het christelijke geloof zich dient te verhouden (en in de mate 
christenen leven in deze cultuur: zich in hun ervaring reeds ertoe 
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verhoudt). De ervaring van christenen vandaag, ook en met name 
in het Westen, is in toenemende mate dat het christelijk geloof 
(als verzamelnaam voor vele geloofsstijlen) een van de posities 
is op het levensbeschouwelijke veld. Confrontatie met andere 
posities (zoals de boeddhistische, moslim ofathe'istische) dagen 
dan ook niet alleen uit tot bevraging en dialoog, maar gaan 
tegelijk en onmiddellijk gepaard met een (her)ontdekking en 
(her)profilering van de eigen positie. Dit houdt niet in - zoals 
verkeerdelijk gesuggereerd- dat de traditie en bloc en onbewerkt 
opnieuw opgenomen wordt en geprofileerd tegen het andere. Wei 
dat nu precies hier, in de confrontatie met veelheid en andersheid, 
het proces van recontextualisering start. De vraag naar het 
bijzondere van Jezus, beleden als de Christus, wijzigt, als niet 
langer (aileen) de Jezus van de geschiedenis het theologische 
discussieforum betreedt, maar ook de waarheidsclaims van andere 
levensbeschouwingen. Het christelijk geloof is in mijn optiek dus 
zeker geen 'tegencultuur', maar ook niet langer zomaar een 
partner van een in wezen seculiere cultuur. Integendeel, het staat 
midden in het intern gepluraliseerde veld en dient daar zijn positie 
te bepalen, in relatie tot de anderen. Dit is een opdracht op 
maatschappelijk en cultureel vlak maar ook (inter}subjectief; en 
in de mate onze eigen identiteit gepluraliseerd geraakt is, zelrs 
intra-subjectief. 

Vandaar dat ik resoluut stel dat wie vandaag Schillebeeckx' 
hermeneutische methode praktiseert, deze zal dienen te radicalise- · 
ren ( op een andere wijze dan Borgman dit doet), want onze 
context is ingrijpend gewijzigd. Ook de modeme correlatiemetho
de is immers zeer contextueel en dient postmodem herijkt te 
worden. Schillebeeckx blijkt mijn positie nochtans te interprete
ren op de klassieke as 'antimodem- modem.' Op deze as worden 
de tegenstellingen tussen traditie en menselijke verantwoordelijk
heid/creativiteit, aanvaarden op gezag en autonome identiteitsbe
paling uitvergroot. Ook Borgman staat in dit perspectief wanneer 
hij mijn positie omschrijft als deze van de 'schatbewaarder', in 
tegenstelling tot de zijne: die van de spoor zoekende 'bedelaar' .10 

Maar dat zijn vandaag gedateerde tegenstellingen: het is in deze 
niet '6f, of, maar 'en, en.' Wie vandaag bedelend sporen zoekt 
van de God van Jezus Christus, doet dit maar al te uitdrukkelijk 
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tegen de achtergrond van het coniplexe en veelvormige geheel dat 
de christelijke traditiegenoemd wordt. Wie vandaag als christen 
over autonomie, verantwoordelijkheid en creativiteit reflecteert, 
en in de beleving ervan sporen van God vermoedt, belijdt vanuit 
het scheppingsgeloof precies het geschonken zijn van de;z;e drie 
waarden. Ze worden er niet minder door; integendeel, ze krijgen 
perspectief, inhoud en belofte. 

De theologische betekenisdimensie van 
traditie en gemeenschap 

Mijn afsluitende overweging gaat hierop door en betreft het punt 
waarop ook Edward Schillebeeckx en Erik Borgman het oneens 
blijken te zijn: de plaats van de traditie en de geloofsgemeenschap 
in de theologie. 11 Deze laatste lijkt immers zowel de antropologi
sche als de theologische draagkracht van deze categorieen zeer 
moeilijk te kunnen vasthouden. Traditie en kerk sprekenvoor 
Borgman wellicht te massief over bevoogding en vervreemding, 
onvrijheid en autoritaire machtsstructuren, enzovoort; en vervlak
ken tot respectievelijk materiaal voor christelijke identiteitsbele
ving en groepen van gelijkgezinden spoorzoekers. Maar abusus 
non to/lit usum. Immers, wat het meest kwetsbaar en verrijkend 
kan zijn, draagt ook het grootste risico tot pervertering - en met 
traditie en kerk is dit niet anders. Sociologen zullen bijvoorbeeld 
aanvoereri dat gemeenschaps- en traditievorming-ook institutio
neel- onvermijdbaar zijn. 12 Theologisch gaat de betekenis -hoe 
fragiel en kwetsbaar ook- hier bovenuit. Uiteindelijk getuigt het 
toebehoren tot de christelijke traditie en gemeenschap van het feit 
dat christenen altijd reeds in een antwoordrelatie staan tot God
ook al weten we lang niet altijd waar en hoe te luisteren. In de 
mate traditie en gemeenschap deze relatie (sacramenteel) 
bemiddelen, maken ze duidelijk dat ons mens-zijn gave is (en 
precies daarom opgave ). We staan niet zelf aan de oorsprong van 
onze identiteit: autonomie, verantwoordelijkheid en creativiteit 
zijn geschonken. Traditie en kerkgemeenschap getuigen van de 
God waartoe wij ons verhouden. Dit betekent geenszins dat ze 
massief, en bloc, te nemen ofte Iaten zijn. Wei integendeel: juist 
daarom is een onafgebroken, grondige hermeneutiek levensnood-
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zakelijk- precies omwille van hun sacramentele karakter. Het is 
bijvoorbeeld niet omdat we de te exclusieve link tussen gelovige 
waarheidsbepaling en het Vaticaanse magisterium onder kritiek 
stellen, dat de geloofsgemeenschap helemaal geen constitutieve 
rol meer te vervullen zou hebben in dit waarheidszoeken -
wederom: geen 'of, 6f.' Het zoeken van individuen krijgt vorm 
door traditie in gemeenschap, draagt tot deze heiden bij, maar 
staat ook onder de kritiek ervan. Ze zijn geen belemmering voor 
het spoorzoeken, maar de antropologische en theologische 
mogelijkheidsvoorwaarde ervan-waarbij natuurlijk niet ontkend 
wordt dat beide geen toekomst hebben zonder voortdurend 
spoorzoeken. Ook postmodern is de christen erfgenaam en 
erflater, het een niet zonder het ander. 

CHRISTELIJK: EEN IDENTITEIT 
DIE ER GEEN IS 

Reactie van Erik Borgman 

Het is voor een leerling altijd prettig om te merken dat zij:ri 
leermeester vergaand met hem mee kan en wil denken, ook waar 
de leerling nieuwe wegen gaat. Ik ben Edward Schillebeeckx 
dankbaar dat hij mij volgt in mijn kritiek op Lieven Boeve. Niet 
omdat hij daarmee een gevaarlijke theologische uitwas zou 
bestrijden- ik beschouw Boeve als een scherpzinnig collega die 
ook authentiek zoekt naar de betekenis van de christelijke traditie 
in verleden en heden, en met wie het juist daarom zeer de moeite 
waard blijft om te discussieren- maar wei omdat wat mij betreft 
in onze discussie een belangrijk punt aan de orde is. 

Onderbreking midden in het Ieven 

Dat de christelijke traditie ook altijd het eigentijdse Ieven en 
denken onderbreekt, zal niemand ontkennen. Met name in de 
brieven van Paulus wordt dit telkens opnieuw benadrukt: wij 
verkondigen Jezus de Gezalfde, en die gekruisigd is (1 Kor. 2, 2). 
Maar deze onderbreking komt telkens van binnenuit. Maar het 
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anders zijn van de ~hristelijke, traditie - 'wat geen oog heeft 
gezien, geen oeriieeft gehoord en wat in geen mensenhart is 
opgekomen' (1 Kor. 2, 9; Jes. 64, 4)- openbaart zich niet in het 
feit dat zij iets zegt dat in geen enkele andere traditie en nergens 
anders in de cultuur gezegd wordt. Het wordt niet zichtbaar in het 
feit dat het christendom een herkenbare eigen spoor trekt door 
cultuurgeschiedenis. Of nog anders gezegd: dat de christelijke 
traditie de cultuur onderbreekt is niet hetzelfde als dat de kerk 
vanuit de marge van de cultuur deze cultuur bekritiseert. Van 
Schillebeeckx heb ik vooral geleerd dat - met een citaat van 
Dietrich Bonhoeffer- 'Gott mitten in unserem Leben jenseits' 
is.13 God komt zeker van buiten en doorbreekt de gang van het 
Ieven zoals die gaat, maar het hoort bij de christelijke voorstelling 
van God dat God midden in het Ieven het Ieven onderbreekt. 
Schillebeeckx lokaliseert deze onderbreking vooral in wat hij 
noemt de 'contrastervaring', de ontdekking in de confrontatie met 
het concrete kwaad dat dit kwaad en dit lijden niet mag bestaan, 
dat het om protest vraagt en overwonnen moet worden. Zo ont
staat het verlangen naar onderbreking van de zo vaak noodlottige 
loop der dingen. In dit verlangen, en met name ook in het 
handelen op basis van dit verlangen, leeft het geloof dat deze 
doorbraak ook mogelijk moet zijn, een geloof dat de christelijke 
traditie verbindt met God zoals hij aan het Iicht komt in de 
geschiedenis van Jezus de Gezalfde. 14 

Aangestoken door Schillebeeckx' aandacht voor de 'contrast
ervaring', kom ik bij aandacht voor deze 'onderbrekings
ervaringen.' Zoals Paulus zijn lezers al aanspoort te I etten op de 
momenten in hun eigen Ieven waar het al gebeurd is: 

Wat dwaas is voor de wereld heeft God uitgekozen om de 
wijzen te beschamen; wat zwak is voor de wereld heeft God 
uitverkoren om de sterken te beschamen; wat gering is 
voor de wereld en onbeduidend heeft God uitverkoren, wat 
niets is om te niet te doen wat iets is. 
(1 Kor. I, 27-28) 

Ik stel vast dat het verlangen naar onderbreking van het bestaande 
de blik scherpt voor de feitelijke kleine onderbrekingen die al 
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plaatsvinden: de momenten dat het mensen ondanks ailes toch 
Iukt menselijk te leven, compassie te hebben met elkaar, gemeen
schap te vormen, elkaar in I even te houden. Deze momenten zijn 
theologisch gesproken te karakteriseren als 'Sporen van de 
bevrijdende God', momenten van doorbraak van het Heilige en 
plaatsen waar de afwezige Presentie van God aan het licht komt.

15 

Is ditnu 'biografisering' van de theologie, zoals Schillebeeckx 
suggereert? Niet als daaronder wordt versta~ dat ?et belang v~n 
geloof en de christelijke traditie aileen zou hggen m de betekems 
die zij krijgen in het persoonlijke levensverhaal van mensen. Wei 
in de zin dat ik- in de lijn van sociologen als Giddens, Bauman 
en Beck - de individualisering als maatschappelijk verschijnsel 
zie. Waar vroeger mensen aan het maatschappelijk leven deelna
men door ailereerst een goed arbeider of een goed katholiek te 
zijn, zijn mensen nu maatschappelijk functione~ende wezens 
doordat zij mondige, autonoom afwegende en kiezende, voor 
zichzelf opkomende individuen zijn. En dat'betekent onder meer 
dat de grote vragen van het Ieven voor hen als persoonlijke vragen 
verschijnen: wat voor opleiding kies ik?; wat vind ik uiteindelijk 
van waarde?; hoe ga ik om met mijn oude, hulpbehoevende 
ouders en wat geef ik mijn kinderen mee?

16 
Zij vinden in hun 

I even ook een omgang met die vragen, een antwoord erop die de 
vraag niet doet verdwijnen maar het I even ermee mogelijk m~akt. 
In die omgang doen zich, verborgen in het alledaagse, de heilza
me onderbrekingen voor van de loop die de geschiedenis 'nu 
eenmaal' heeft waar het in de christelijke traditie over gaat. 
Daarom vind ik theologisch de aandacht voor levensverhalen van 
mensen van belang, maar met name ook de aandacht voor de 
hedendaagse literatuur. Literaire schrijvers verteilen immers niet 
aileen eigentijdse verhalen, maar reflecteren tijdens en in dat 
vertellen ook op het vertellen. Hedendaagse literatuur denkt al 
experimenterende met de taal en de literaire vorm na over wat het 
betekent in onze pluralistische cultuur via een verhaal toch een 
groter verband te zien, op wat het betekent om woorden te geven 
aan de vaak ook voor henzelf niet volledig doorzichtige vermoe
dens van waaruit mensen Ieven. In het vertellen, in de ongefun
deerde poging de wereld en het Ieven woorden te geven, is de 
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hedendaagse literatul!! een vortn van geloof. In het reflecteren op 
dit geloof levert-zij -aanzetten voor theologie. 17 

Het christelijk eigene 

En de eigenheid van de christelijke traditie dan? Schillebeeckx 
zegt het idee te hebben dat hij meer dan ik zorg heeft voor het 
naar voren halen van de eigen thema's van de christelijke traditie, 
voor het expliciet voortzetten van deze traditie als geheel van 
overgeleverde symbolen en rituelen, woorden en daden. Daar 
heeft hij waarschijnlijk gelijk in.18 Ik ben er inderdaad vooral op 
uit om te laten zien dat de christelijke traditie op tal van plaatsen 
op verrassende manieren allang voortgang vindt: in de literatuur, 
in de politieke de batten, in de tafel-en-bed-discussies van mens en. 
Om dan vervolgens te laten zien dat aan deze eigentijdse ge
spreks-, discussie-, spreek- en schrijfvormen de christelijke 
traditie nog wei degelijk een eigen bijdrage te leveren heeft. Niet 
vanuit een identiteit en een eigenheid die we al kenden, maar 
vanuit de eigenheid die je pas vanuit de eigentijdse discussie op 
het spoor kunt komen. Om bij het voorbeeld van het spreken over 
Jezus te blijven, waar per slot van rekening de bijdragen in dit 
hoek over gaan: veel theologie richtte zich op de uniciteit van 
Jezus en spande zich in zijn onherleidbare eigenheid te achterha
len, om dat vervolgens tot norm voor het christelijk spreken in de 
toekomst te verklaren. In de hedendaagse kunst komt Jezus vooral 
in beeld als 'zwak', als 'overgeleverd in de handen van mensen.' 
Zijn lot verschilt niet fundamenteel van dat van anderen in zijn 
omgeving, maar is ermee 'schlechthin vergleichbar'. 19 En zo 
blijkt, vanuit de eigentijdse discussie, de eigen bijdrage van de 
christelijke traditie te liggen in de wijze waarop zij haar eigenheid 
opgeeft, zonder reserve in de eigentijdse situatie incameert. 
Vanuit het gelovig vertrouwen dat zij zichzelf juist zo in haar 
waarachtige eigenheid terugvindt. Schillebeeckx gaat zover niet. 
Hij ziet de traditie als een rivier en werkt mee om een bedding te 
creeren waarin hij verder kan stromen. Ik zie de christelijke 
traditie vooral op de manier waarop Claudio Magris het begin van 
het stroomgebied van de Donau beschrijft: als water dat in talloze, 
vaak bijna of geheel onzichtbare stroompjes onverklaarbaar aan 
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de oppervlakte komt en begint te stromen, en dat op een wonde~~ 
baarlijke manier bij elkaar komt en een rivier wor~t.

20 

En ~lJ 
interesseert niet aileen de rivier, maar al die stroompjes, beekjes 
en watertjes afzonderlijk en in samenhang. En ik leg mij er~p toe 
ook in onze eigen tijd dergelijke kleine stroompjes, beekJeS en 
watertjes te ontdekken, die de christelijke traditie nog altijd doen 
stromen maar als ze werkelijk in kaart gebracht zouden worden, 
een heei ander beeld van die traditie zouden geven dan gebrui-

kelijk is. . 
Edward Schillebeeckx volgt mij daarin niet geheel en m deze 

zin kan volgens mij ook Lieven Boeve zich voor zijn positie zich 
met recht op Schillebeeckx beroepen. Toch meen ik op dit punt 
wei degelijk in een spoor te gaan dat mij me~ Schil~~beeckx 
verbindt. Wij maken beide, zij het ieder op een etg~n "?:Jze, de~l 
uit van de dominicaanse stroom binnen de brede christehjke tradt
tie en we hebben ook beide over het dominicaanse geschreven. 
Schillebeeckx heeft daarbij laten zien dat de 'gouden draad' van 
het dominicaanse verhaal de 'tegendraadsheid' was, de vrijheid 
ten opzichte van en als het moest het verzet te.gen de gebrui~elijke 
gang van zaken in samenleving, kerk en etgen orde. Bhjkba~r 
staat wat 'waar' is-het dominicaanse motto is 'veritas', waarhetd 
- niet voor eens en voor altijd vast. Ik heb op mijn beurt proberen 
duidelijk te maken dat wat hier en nu domini~aans is, dat wil 
zeggen wat hier en nu bijdraagt aan het auth~ntiek spreken .over 
en handelen in dienst van de God van het hell, telkens opmeuw 
moet worden ontdekt. Dominicaanse structuren zijn erop gericht 
deze gezamenlijke ontdekking steeds opnieuw mog~lijk te ~~ken. 
Waarschijnlijk kunnen Edward Schillebeeckx en tk het m teder 
geval wei eens worden over het feit dat de christelijke identiteit, 
evenals de dominicaanse, nooit zonder meer 'gegeven' is. Net als 
de 'dominicaanse' is 'christelijk' een 'identiteit die er geen is' .

21 
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