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GOD ONDERGRONDS 

Opstellen voor Georges De Schrijver 

I LIE.VE.N BOE.VE. & JACQUE.S HAE.RS I 

Het is niet eenvoudig geweest om een titel te bedenken voor dit hulde
boek bij het emeritaat van Professor Georges De Schrijver. De onderti
tel met het suggestieve woord "vrijdenker" kwam nog het makkelijkst. 
In de dubbele betekenis van het woord is Georges De Schrijver inder
daad een "vrij-denker". Zelf is hij altijd vrij genoeg geweest om zijn 
theologische reflectie te laten uitdagen door nieuwe wetenschappelijke 
inzichten en door een snel veranderende cultuur. Dat vrije denken heeft 
daarbij altijd als doel de vrijheid en het heil van mensen gehad: Georges' 
denken is intellectuele bemoediging om volwaardig en geheeld mense
lijk leven uit te bouwen. 
Men heeft Georges soms verweten een al te modebewuste of trendge
voelige theoloog te zijn: hij zou warm lopen voor elke nieuwigheid, op 
zoek naar gemakkelijk succes. Wie zoiets zegt, heeft Georges niet door. 
De trendy indruk die artikels en boeken van Georges nalaten, zijn im
mers de weerspiegeling van zijn verlangen om als theoloog en christen 
voortdurend in gesprek te treden met de wereld waarin hij leeft, en dit 
zonder iemand buiten dit gesprek te sluiten. Hij ontmoet antropolo
gen, filosofen, sociologen, economisten, psychologen, theologen en tal
rijke andere denkers; zijn gesprekspartners zijn christenen, andersgelo
vigen, agnosten, atheisten, vrijdenkers, en nog zovele anderen. Deze 
grote gespreksruimte houdt de eis tot ernst en diepgang in: wie Georges' 
artikelen leest, weet hoeveel intellectuele bagage nodig is om ze te door
worstelen. Gevoeligheid voor de mode - als men dat al mag zeggen, het 
zou beter zijn om te spreken over contextgevoeligheid- betekent dus 
geenszins oppervlakkigheid. 



Het verlangen naar een echte contextuele theologie is niet ve~onder
lijk bij een theoloog die zich laat raken door het lot van mensen en het 
heil van mens-enwereld op het oog heeft. De titel die in 1985 gekozen 
werd om een aantal bijdragen van Georges te bundelen- Kiezen voor de 
God van het Ieven- vertolkt deze zorg om de levenskwaliteit van men
sen. Wellicht blij!'t Georges bij zijn studenten vooral bekend om zijn en
gagement ten dtenste van de bevrijdingstheologie. Aan de faculteit 
Godgeleerdheid van de K.U.Leuven is hij hart en brein zowel van het 
Centre for Liberation Theologies dat onderzoek en netwerking verricht, 
als van het Forum for Liberation Theologies waarin sinds ettelijke jaren 
sprekers uit de hele wereld en vooral uit de twee-derdewereld ontvangen 
worden die ten dienste staan van arme en verdrukte, lijdende mensen. 
Georges' inzet bij het Missionswissenschqfiliches Institut in Aachen en de 
t~oze licentie- en doctoraatsverhandelingen die hij begeleid heeft, ge
~tgen van die warme onderstroom in zijn denken, de zorg om het wel
ZIJn van mensen waar ook ter wereld. Het symposium over paradig
~averanderingen_ in de bevrijdingstheologieen, georganiseerd op initia
ttef van Georges m 1996, verraadt zijn zorg om bij alle noodzakelijke 
culturele bemiddelingen toch niet de zorg om de materieellijdende en 
arme mensen uit het oog te verliezen. 
Deze voorkeursoptie voor het welzijn van mensen is uitdrukking van 
bewogenheid door de God die zich het lot van mensen aantrekt. Geor
ges is werkelijk een theo-loog: in zijn denken, schrijven en handelen 
houdt hij het menslievende visioen van de Vader van Jezus Christus 
wakker. Soms lijkt het of die God verdwijnt achter de scherpe context
an~yses of de J?rec~~ze en geraffineerde argumentaties. Voor Georges is 
het tmmers dUidehJk dat het spreken over, ofbeter: vanuit God, de in
spanning vereist om binnen te treden in de werkelijke, materiele levens
omstandigheden van mensen. Om de geYncarneerde God op zijn woord 
te nemen, moet recht gedaan worden aan de menselijke context. Ook in 
de West-Europese context is dit een zware opgave waaraan Georges zich 
steeds weer waagt, onder meer in onderzoeksprojecten over postmoder
ne sacramentaliteit, religieuze ervaring en postmetafysisch spreken over 
God in een geseculariseerde en gepluraliseerde wereld. 
Deze godbewogenheid van de theoloog wordt uitgedrukt in de titel van 
deze bundel: God ondergronds. Niet aileen komt het erop aan in de hui
dige veelheid van contexten te spreken vanuit een op mensen gerichte, 
partijdige God, die als het ware de motor is onder elke oppervlakte van 

, .. .,., 

q~:(t.[{e:n en handelen, ook allijkt die God menig maal verborgen of af
Deze God moet ook gezocht worden vanuit de reflectie en de in

"-'·L• .. .LT.l'- dubbele dynamiek kenmerkt Georges: godzoeker en mensen
tot~ker. Wellicht is ze ook de uitdrukking van zijn engagement als Je

in het spoor van Ignatius van Loyola, zelf een grote mensenvriend 
zoek naar God door vanuit God te handelen. 

twijfelen er niet aan dat de gevierde dit levensspoor niet gauw zal 
verl::tteJn. ledereen die van hem les heeft gehad, weet hoeveel zorg en tijd 
hij besteedde aan de voorbereiding van zijn lessen en conferenties, hoe 
nauwgezet hij zijn teksten op papier zet. Ook na zijn emeritaat, nu het 
lesgeven en de administratie zijn weggevallen, blijft hij zeggen dat hij 
veel te doen heeft ... De bewogenheid die hem siert zal nooit genoeg 
tijd hebben, al geeft Georges haar al wat hij kan geven. 
In deze bundel brengen collega's en vrienden de gevierde emeritus hul
de. Allen nemen ze in hun bijdrage vanuit hun eigen achtergrond en 
specialisme deel aan het interdisciplinaire levensbeschouwelijke en 
theologische gesprek dat Georges sinds jaar en dag aangaat. Vanuit con
crete vraagstellingen en actuele analyses presenteren ze reflecties waarin 
vele thema's uit Georges' denken weerklinken. Na een bio-bibliografi
sche schets van decaan Mathijs Lamberigts volgt een eerste reeks bijdra
gen over theologie, bevrijding en context. De opkomst, ontwikkeling 
en doorwerking van de bevrijdingstheologie en andere contextuele 
theologieen worden in historisch en systematisch perspectief geplaatst. 
Ook de vraag naar de toekomst van deze inspirerende vormen van theo
logiseren wordt niet uit de weg gegaan. Bij deze eerste reeks horen ook 
deze artikelen thuis die ingaan op de uitwisseling en confrontatie die de 
ontmoeting tussen eerste en twee-derdewereld met zich meebrengt: 
schrijvers reflecteren er over missie en ontwikkeling, globalisering en 
migratie. Wetenschappelijke analyse en maatschappelijk engagement 
gaan hier uitdrukkelijk hand in hand. In een tweede reeks volgen artike
len over de uitdagingen van de moderniteit voor de theologie, een ander 
accent in Georges' theologie- op zoek naar een contextuele theologie 
voor het Westen. Aan bod komen onder meer de verhouding tussen ge
loof en rede, tussen moderne vrijheid en christelijk heil, tussen religie en 
de kritiek van de meesters van de argwaan, de uitdaging van het athe1s
me en de blijvende waarde van socialisme en feminisme. Andere auteurs 
gaan in op de crisis van de moderniteit en de pluralisering van de post
moderne samenleving en bedenken de gevolgen hiervan voor het theo-



logiseren vandaag. Aile stellen ze de vraag hoe God en Gods bevrijdende 
aanwezighei<!;::~verwoord en gedacht kunnen worden. Behulpza
me categorieen als sacramentaliteit, idool en icoon, ervaring en gebeur
tenis, tijd en onderbrekingworden er toegelicht. 
AI deze bijdragen illustreren treffend het brede culturele en theologi
sche veld waarop professor De Schrijver actief is. Ze verraden tegelijk 
zijn scherpe methodisch-interdisciplinaire insteek. Aan het einde van 
deze bundel werd ook de rijke academische bibliografie van de nieuwe 
emeritus opgenomen evenals een tabula gratulatoria. 
Msluitend wensen we uitdrukkelijk Yves De Maeseneer, Aspirant 
F.W.O., te bedanken, alsook de andere wetenschappelijke medewerkers 
van de Onderzoeksgroep Theologie in een postmoderne context, die assis
tehtie verleenden bij het drukklaar maken van de teksten: Johan Ardui, 
Christophe Brabant, Hans Geybels en Lea Verstricht. Leo Kenis dan
ken we voor zijn onontbeerlijke hulp bij het samenstellen van de acade
mische bibliografie, Rita Corstjens voor het opstellen van de danktafels. 

GEORGES BE SCHRIJIIER 

................... biografische schets 

I MATHIJS LAMBE.RIGTS I 

Georges De Schrijver (1935) kwam in 1969 naar de theologische fa
culteit met het oog op het behalen van een doctoraat in de Godgeleerd
heid. Op dat ogenblik was deze Jezu1et reeds licentiaat in de Klassieke 
Filologie (K.U.Leuven, 1964) en licentiaat in de Godgeleerdheid (Fa
culteit S.l. Heverlee, 1969). Bovendien had hij filosofie gestudeerd aan 
de Philosophische Hochschule in Miinchen. Hij volgde aan de faculteit 
nog gedurende twee jaar colleges en zette zich vervolgens onder Ieiding 
van J .H. Walgrave aan het schrijven van een doctoraat, getiteld Een God 
immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de 
theologie van Hans Urs von Balthasar. Hij verdedigde zijn omvangrijk 
proefschrift (:XV-839 p.) op een overtuigende wijze op 16 juni 1976. De 
jury, bestaande uit zijn promotor en de correctoren van Bavel, Willaert 
en Fransen honoreerde zijn werk met een grootste onderscheiding. 
De Faculteit Godgeleerdheid zag wel iets in deze getalenteerde onder
zoeker en benoemde hem dan ook in 197 4 tot ass is tent in de afdeling 
dogmatische theologie. Zijn benoeming bleek een meevaller en met in
gang van 1 oktober 1978 werd De Schrijver bevorderd tot eerstaanwe
zend assistent. Tevens werd hij aangesteld als plaatsvervanger voor het 
college Inleiding tot de theologie (baccalaureaat Godgeleerdheid en licen
ties Godsdienstwetenschappen, richting theologisch programma). In 
1979 kwam er een verruiming van zijn lespakket, verruiming die resul
teerde in zijn benoeming tot buitengewoon docent. 1 Het college Inlei
ding tot de theologie kwam nu op zijn naam te staan. Ook voor de vak
ken Lutheranism (Licentiate Degree in Theology)3 en Bijzondere dogma
tiek: bijzondere vraagstukken (Licenties Toegepaste Theologie) kreeg hij 


