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TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE 41 (2001) 337-355 

LIEVEN BOEVE/ANTON VAN HARSKAMP/LAURENS TEN KATE 

Van een God die niet bestaat en de 
ondoorgrondelijke dingen die Hij doet 

Vanaf 1997 opent elk nummer van Tijdschrift voor Theologie, met uitzondering 
van de themanummers, met een TvT-essay. In de aankondiging van deze nieu
we rubriek heette het dat dit bijdragen zijn van rond de 10 blz. in druk die debat 
en discussie uitlokken, ingaan op de actualiteit en zich daarbij bewegen op het 
snijvlak van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen met de theologie. 

Hieronder verschijnt in het kader van deze rubriek nu een 'driedubbel
essay'. Het beweegt zich in het gebied waar maatschappij en cultuur grenzen 
aan de theologie: de hernieuwde filosofische belangstelling voor negatieve 
theologie. De drie auteurs die ervoor verantwoordelijk zijn, voeren een onder
ling debat dat zeker aanleiding geeft tot verdere discussie. Daarom is deze keer 
wat meer ruimte voor het essay ingeruimd. Redactie 
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In december 2000 verscheen het boek 'Flight of the Gods', de vrucht van langdurig 
onderzoek met als thuisbasis de vakgroep cultuurfilosofie aan de Katholieke Theolo
gische Universiteit te Utrecht (KTU)'. Vanaf 1986 werd daar samen met onderzoekers 
van buiten gezocht naar een antwoord op de vraag waarom juist in de hedendaagse 
filosofie de aloude tradities van negatieve theologie - van Dionysius de Areopagiet in 
de vroege middeleeuwen via Eckhart tot aan Angelus Silesius aan het.begin van de 
modeme tijd- opnieuw op de agenda staan. Hierbij speelt het werk van Jacques Der
rida een sleutelrol: hij liet met teksten als 'Hoe niet te spreken', 'Khora' en' "God", 
anonymus' vanaf het midden van de jaren tachtig het belang zien van een hemieuwde 
discussie over het erfgoed van de negatieve theologie2

• In de jaren negentig kreeg ver
volgens niet alleen het engere veld van de wijsgerige studie van de negatieve theolo
gie, maar ook de algemenere vraag naar de relatie van modemiteit, postrnodemiteit en 
religie een steeds prominenter plaats in filosofie en theologie. De eerste verkenningen 
van dit terrein werden in 1992 gepubliceerd in 'Ons ontbreken heilige namen'; in de 
volgende jaren werd dit boek intensief omgewerkt, met 'Flight of the Gods' als resul
taat3. Het is in zekere zin het eerste engelstalige handboek voor de studie naar de 
mogelijke hedendaagse betekenis van de negatieve theologie: het bevat een uitvoerige 
inleiding, artikelen over de sleutelfiguren uit de geschiedenis van de negatieve theolo
gie (Dionysius de Areopagiet, Eckhart, Anselmus van Canterbury, Thomas van Aqui-

' Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (Persp. in Continental Phi los., 
II), ed. LN. Bulhof/L. ten Kate, New York 2000. Verwijzingen in de tekst via cijfers tussen haakjes, zo 
nodig voorafgegaan door FG. 

2 J. DERRIDA, Hoe niet te spreken: Dionysius, Eckhart en de paradigma 's van negativiteit, Kampen/ 
Kapellen 1997 (oorspr. Comment ne pas parter: Denegations, Parijs 1987); ID., Khora, Parijs 1993; ID., 

'God', anonymus, Baarn!Kapellen 1998 (oorspr. Saufle Nom, Parijs 1993). 
' Ons ontbreken heilige namen: Negatieve theologie in de hedendaagse cultuutfilosofie, red. LN. Bul

hof/L. ten Kate, Kampen 1992 (vgl. TvT 33 [1993] 319). Voor werk uit de jaren negentig denke meu aan G. 
Vattimo, J.-L. Nancy, G. Agamben, A. Badiou, S. Zizek, J.D. Caputo, G. Ward, J. Milbank, M.C. Taylor, R. 
Scharlemann, of in Nederland zelfs aan H.M. Kuitert. 
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no, Johannes van het Kruis) en een overzicht van het hedendaagse de bat vanaf Nietz
sche en Heidegger, via Jean-Luc Marion, Karl Barth, Georges Bataille, Maurice Blan
chot, Michel Foucault, Theodor Adorno en Jacob Taubes tot Michail Bachtin. Drie 
bijdragen zijn gewijd aan Derrida. Het bevat een uitvoerige, geordende bibliografie en 
een gedetailleerd register, zoals passend is voor een handboek dat verder onderzoek 
hoopt te stimuleren. 

Op 16 maart jl. vond een studiemiddag plaats rond het toen pas verschenen boek. 
Dit driegesprek is gebaseerd op de drie inleidingen die daarbij gehouden zijn. De 
auteurs Iaten zien hoe 'Flight of the Gods' hen prikkelt om stelling te nemen en hoe 
het kan functioneren als bron voor debat en gedachtewisseling. De invalshoeken en 
posities zijn duidelijk verschillend, maar juist dat geeft zicht op de veelvormige dis
cussie over de actuele betekenis van religie en religiositeit. Laurens ten Kate doet 
allereerst een poging de inzet van het boek te formuleren. Hij stelt dat de auteurs die 
erin aan het woord komen, op hun eigen wijze een affiniteit proberen te ontwikkelen 
voor een 'rest' in de religie die ook in de hedendaagse, volgens sommigen 'uitgesecu
lariseerde' cultuur blijft rondspoken en die ook de bestaande, a! of niet in crisis verke
rende religieuze vormgevingen ontregelt en uitdaagt- van de eeuwenoude katholieke 
en protestantse kerken tot aan de hyper-individualistische 'healings' van onze dagen. 
Lieven Boeve gaat in op de spanning tussen de theologische en de filosofische bete
kenis van de huidige discussie over negatieve theologie. Hij pleit v66r de theologie en 
tegen het gevaar van een filosofische abstrahering van de religie, maar tegelijkertijd 
v66r de filosofie en tegen het gevaar van een te vlugge theologische bezwering van de 
onzekerheid en oningevuldheid waarmee de religie in cultuur en kerk inbreekt. Uit
eindelijk mist hij toch in bepaalde postmoderne hernemingen van de negatieve theo
logie het bevestigend spreken ('katafasis') en de aandacht voor de particulariteit van 
de specifieke religies en hun openbaring. Anton van Harskamp tenslotte onderzoekt 
de relatie tussen de postmoderne belangstelling voor negatieve theologie en de nieu
we religieuze bewegingen van vandaag, en de algehele 'terugkeer van de religie' -
haar ervaringen, voorstellingen, rituelen, zekerheden, fascinaties, theoretische con
stellaties- aan het begin van de 21ste eeuw. Hij onderscheidt op dit punt verschillen
de posities en ontwaart ook tussen de auteurs van 'Flight of the Gods' fundamentele 
tegenstellingen. 

Laurens ten Kate- 'Nog steeds ... nog niet': 
de godsdienstfilosofische inzet van 'Flight of the Gods' 

Pogen de inzet van een boek te formuleren is een hachelijke ondememing. Men doet 
afbreuk aan de verscheidenheid die ieder boek kenmerkt, en zeker een boek van 
meerdere auteurs. Toch meen ik dat de vele kwesties die in 'Flight of the Gods' ter 
sprake komen, terugverwijzen naar een dringende en dwingende vraag: de vraag naar 
het statuut van het religieuze in een cultuur- de onze, de moderne, de postmoderne zo 
men wil - die met de religie worstelt in plaats van zich opgenomen te weten in haar 
ervaring, haar macht, haar representaties en instituties. Wat hier volgt is geen inlei
ding in 'Flight of the Gods' (vgl. 1-57), maar een persoonlijke formulering van de 
inzet van het boek, met het oog op het voeren van een verder gesprek4

• 

' In mijn bijdrage aan dit driegesprek herneem ik thema's uit De heilloosheid van het heilige: Een voor
beschouwing bij de lectuur van Levinas, Heidegger, Gagarin en wij, in: Mededelingen van de Levinas-stu
diekring 5 (2000) 27-42. 
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Christendom en moderniteit: een complexe verhouding - Het jaar 0 is, zoa!s ieder 
weet, het arbitraire begin van de jaartelling in de westerse wereld. Het is het fictieve 
geboortejaar van een zekere Jezus van Nazaret, de mens van wie niet vee! later gesteld 
zou worden dat God zich in hem openbaarde. Zo markeert het jaar 0 tevens het begin 
van een religie die tot vandaag, twee millennia later, de westerse cultuur en - dankzij 
de mondiale expansie hiervan - de wereld als geheel heeft bepaald. Het westen is 
ondenkbaar en blijft onbegrijpelijk zonder deze religie. Lang domineerde het chris
tendom de socio-politieke en culturele scene van het westen openlijk. Vanaf het einde 
van de middeleeuwen, bij de overgang naar wat men 'de modeme tijd' is gaan noe
men, kwam aan deze dominantie een einde. Toch is het bonte en steeds complexer 
wordende geheel dat men 'modemiteit' noemt in talloze opzichten een voortzetting 
van de christelijke cultuur, waarmee zij meende af te rekenen. 

Over de continui'teit dan wel discontinui'teit tussen de modeme cultuur en wat aan 
haar voorafging zijn vooral in de 20ste eeuw een groot aantal fundamentele studies 
verschenen: het is alsof het probleem van de 'identiteit' en 'legitimiteit' van de 
modemiteit en van haar wortels, ontkiemd in de italiaanse renaissance van de 13de 
eeuw en verder uitgegroeid in de humanistische en reformatorische revoluties van de 
16de, pas in onze tijd brandend werd'. De identiteit van de modemiteit ligt in meerde
re opzichten in de breuk die zij betekende met het voormoderne, door de christelijke 
religie beheerste wereldbeeld: emancipatie van de mens, religiekritiek, ontwikkeling 
van de wetenschappen, vooruitgang in de techniek, Verlichting en vrijheid van het 
menselijk denken. Toch is met het constateren van deze breuk de vraag naar de pre
ciese verhouding tussen moderniteit en premoderniteit, tussen modemiteit en chris
tendom en, meer in het algemeen, tussen moderniteit en religie, verre van opgeklaard. 
Geen cultuurfilosoof of historicus zal beweren dat de modemiteit eigenlijk geen ver
houding heeft met haar voorgeschiedenis en eenvoudig een nieuw begin betekende. In 
'Flight of the Gods' is het probleem van de verhouding tussen christendom en religie 
-hoe religieus is de modemiteit? en hoe is de modemiteit religieus?- een belangrijk 
thema. Dit probleem wordt echter opgenomen in een omvattender en fundamenteler 
vraag - door somrnige auteurs expliciet, door anderen impliciet gesteld - hoe 'de' 
religie in onze tijd eigenlijk te denken en te begrijpen is. ' 

De vraag naar 'de' religie en de negatieve theologie- 'De' religie (gezien als feno
meen, als ervaring of als universeel onderdeel van elke menselijke cultuur) is immers 
niet te reduceren tot de religie die haar oorsprong localiseert in het jaar 0 en niet zel
den claimde de 'enige ware' te zijn: het christendom. 'De' religie is altijd nog weer 

5 Ik verwijs hier naar enkele van de bekendste of m.i. belangwekkendste studies: M. WEBER, Wi~sen
schaft als Beruf (1919), in: ID., Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, Tiibi~gen 1988, waarm de 
these over de samenhang van reformatie en kapitalisme; J. HuiZINGA, Hetfsttij der Mzddeleeuwen, Gromn
gen 1975 (1919); S. FREUD, De man Mozes en de monotheistische religie: Drie verhandelingen, Amster
dam 1992 (1939); K. LiiWITH, Weltgeschichte und Heilsgeschehen: Die theologischen Voraussetzungen der 
Geschichtsphi/osophie, Stuttgart 1953; ID., Das Verhiingnis des Fortschritts (1962), in: Die Philosophie 
und die Frage nach dem Fortschritt, Hg. H. Kuhn/F. Wiedmann, Miinchen 1964, 15-29: m be1de teksten 
verdedigt Liiwith de 'continu'iteitsthese'; H. BLUMENBERG, Die Legitimitiit der Neuzeit, Frankfurt-M. 1988 
(1966), waarin de 'continu'iteitsthese' juist wordt bestreden; H. LDBBE, Siikularisering: Geschichte ein{!s 
ideenpolitisches Beg riffs, Freiburg 1965; E. BLOCH, Atheismus im Christentum, Frankf~rt-M. 1968, ':"aar1n 
niet de moderniteit wordt ondervraagd op haar christelijke, maar het chnstendom op Z!Jn moderne, athe!
stische' wortels en utopieen; M. FouCAULT, De woorden en de dingen: Een archeo/ogie van de mensweten
schappen, Baam 1973 (1966); M. GAUCHET, Le desenchantement du monde: Une histoire politique de Ia 

religion, Parijs 1985. 
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iets meer en iets anders dan er in historische, a! dan niet gei:nstitutionaliseerde religies 
aan religiositeit geactualiseerd wordt; 'de' religie heeft een zekere alteriteit ten over
staan van de openbaringen die de historische religies - incarnatorisch: 'en het ge
schiedde .. .'; of utopisch-messiaans: 'en het zal geschieden .. .' - prediken. Kortom, 
'de' religie houdt iets in reserve ten opzichte van de reeel bestaande religies. Het is dit 
geheim, dit 'andere' van 'de' religie dat de auteurs van 'Flight of the Gods' interes
seert. En wie deze interesse volgt, stuit onvermijdelijk op de traditie van de negatieve 
theologie en op- zoals het in de inleiding van het boek genoemd wordt- de echo's 
van deze traditie in de huidige tijd. 

Het gaat dus om 'de' religie als historisch, cultureel en sociaal-politiek fenomeen, 
en daarbij om de negatieve, de negerende aspecten van dat fenomeen: geheim, reser
ve, alteriteit. Het gaat niet om 'een' religie- bijvoorbeeld het christendom in zijn tal
rijke gedaanten - waarvan de aanspraken op waarheid en openbaring zouden worden 
getoetst of gewaardeerd. Het gaat in 'Flight of the Gods' niet om de meer bepaalde 
verschijningsvormen van religie, maar om het onbepaalde, onbepaalbare en zich 
steeds weer aan bepaling onttrekkende van 'de' religie. Het gaat om haar grondstruc
tuur van radicale negativiteit, niet om haar positieve realisering. De hypothese van het 
boek luidt dat de negatieve theologie als vreemde, marginale onderstroom binnen de 
christelijke traditie aan deze grondstructuur heeft geraakt en dat zij hieraan haar actu
aliteit ontleend. Want wie zich in onze tijd de vraag stelt naar 'de' religie - naar het 
heilige, het irrationele, het spiritl!ele, het soevereine, het symbolische, het charismati
sche enz. - geraakt in een ervaring van verlegenheid die, zoals de inleiding beweert, 
kenmerkend is voor de negatieve theologie: een verlegenheid tegenover 'de' religie 
als geheim, als onbepaalde reserve ten opzichte van de bepalingen van geschiedenis 
en cultuur. Om dit alles is 'Flight of the Gods' allereerst een filosofische studie en 
geen theologische. De auteurs Iaten zich leiden door een gedrevenheid om, in dialoog 
met de bronnen van de negatieve theologie en haar hedendaagse hememingen - van 
Anselmus tot Adorno, om zo te zeggen - deze onbepaaldheid en onbepaalbaarheid 
van 'de' religie te doordenken. Ook de enige theoloog onder de auteurs, Jozef Wis
sink, doet dat door in het denken van Thomas van Aquino te wijzen op de specifieke, 
ondenkbare plaats van het geheim. Zeker, Wissink is - evenals, zoals hiema zal blij
ken, Lieven Boeve - terecht beducht voor een wijsgerige reductie van God, religie en 
geloof, waarin deze worden geabstraheerd tot concepten, fenomenen of ervaringen. 
Maar zijn zoektocht naar 'echo's' van negatieve theologie in Thomas' denken wordt 
gedreven door de filosofische vraag naar de plaats van de reserve van het geheim in 
diens theologie. 

Toch kan men de vraag stellen- en Lieven Boeve zal dit in het vervolg van dit drie
gesprek doen - of deze structuur van rest en reserve, van alteriteit en negativiteit, niet 
toch een poging is een abstracte essen tie van het religieuze aan te wijzen. Als ik hier 
echter pleit voor een 'theologie van het fantoom' (Michel de Certeau; vgl FG 55v), van 
een 'rest' namelijk die ons 'bespookt' (Jacques Derrida) als een 'aanhoudende buik
pijn in ons' (George Bataille), is het er mij juist om te doen de theologie haar con
creetheid en de concreetheid van haar object terug te geven. Want niets is zo concreet, 
singulier, momentaan en onvervangbaar als het spook. De verschijning van het spook 
is, juist door haar ondenkbaarheid en onmenselijkheid, de meest unieke en eenmalige 
gebeurtenis die ons kan treffen. En juist deze gebeurtenis, waarnaar de rest van 'de' 
religie verwijst, wordt door de 'echo's' van de negatieve theologie opgeroepen. Het 
moeilijke aan dit singuliere, spookachtige andere dat in ons inbreekt, is echter dat er 
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over hem/haar/het niets positiefs gezegd kan worden. De aanwezige afwezigheid en 
afwezige aanwezigheid van het fantoom verzet zich zowel tegen de abstrahering tot 
concept als tegen de bepaling tot een bijzondere en betekenisvolle identiteit of 'per
soon'. Daarom kan men niet zeggen dat de postmodeme herneming van de negatieve 
theologie God maakt tot een lege plaats. Want op de lege plaats van God vindt 'iets' 
plaats dat ik hier aanduid als 'de' religie: als 'rest', als fantoom of spook. En mis
schien is dit evenement, deze gebeurtenis, dit binnenbreken van het andere wei een 
'verschijning' en moeten we openhouden dater op deze lege plaats van God 'iemand' 
verschijnt: een God, een mens, spookachtig, noch zijn noch niet-zijn, een singuliere 
ander. 

De filosofische inzet van 'Flight of the Gods' is dus 'de' religie, de complexe ver
houding tussen God en mens die 'de' religie is, ter sprake te brengen op een manier 
die ligt tussen lege veralgemenisering en ingevulde, annexerende bepaling. Ja, het 
gaat er uiteindelijk om 'God' en 'mens' zelf ter sprake te brengen op een manier die 
ligt tussen deze beide uitersten in. Theologen daarentegen kunnen, zo lijkt het, niet 
verwijlen bij deze vraag en zijn erop gericht 'de' religie te voorzien van een bepaling, 
haar in te vullen, te onderscheiden en zin te geven. Zo spreekt Lieven Boeve welis
waar van 'Onderbroken traditie' en meent hij zelfs dat deze interruptie grondig door
dacht en zelfs geaffirmeerd moet worden, maar zijn kernvraag blijft: 'heeft het chris-

. telijk verhaal nog toekomst'? En hij beantwoordt deze vraag positief6. 

'De negatieve theologie is overal, maar ze is nooit aileen', stelt Derrida terecht in 
'"God", anonymus''. Ze tast alles aan wat ze tegenkomt- filosofie, theologie, reli
gies - en laat zich aantasten door alles wat op haar afkomt. De rest, het spook, het fan
toom dat zij ter sprake brengt, is een feit, een gegeven dat zich nooit helemaal laat 
wegdenken uit ons spreken en handelen. De negatieve theologie is zo beschouwd niet 
iets waarvoor men zou kunnen kiezen of waaraan men zich a! dan niet zou kunnen 
overgeven, zoals aan een pathos dat sommigen hebben en anderen niet. Mijns inziens 
staan aile auteurs van 'Flight of the Gods' in deze feitelijkheid, de een expliciet, de 
ander meer impliciet. Voor mij is het delen van deze positie belangrijker dan de rela
tieve verschillen die Van Harskamp in het vervolg van dit driegesprek terecht zal aan
wijzen, waarbij de 'nieuwe religievriendelijkheid' hem als meetlat en criterium dient. 

De theologie heeft moeite met de zinloosheid, leegheid en ongrijpbaarheid, met het 
fantoom-karakter of de spectraliteit van het gegeven dat in 'de' religie aan het Iicht 
komt'. Uiteindelijk verlangt zij naar een positieve benaming voor God. Maar als het 
waar is dat de goden 'op de vlucht' zijn (zoals de titel van de bundel suggereert), is 
elke positieve identificatie voorbarig, ook a! is deze 'vlucht' dubbelzinnig en zijn de 
goden enerzijds weggevlucht in de richting van een niet-bestaan, maar vliegen zij 
anderzijds toch rond om met ons hun 'ondoorgrondelijke dingen te doen'. 

' L BOEVE, Onderbroken traditie: Heeft het christelijk verhaal nog toekomst? Kapellen 1999.- Wel
licht is de theologische wens 'de' religie nader te bepalen ook de achtergrond van de heftige vraag van 
Anton van Harskamp aan de filosoof H. DE VRIES, die in zijn boek Philosophy and the Turn to Religion 
(Baltimore/Louden 1999) een poging onderneemt met het instrumentarium van Derrida's differentiefiloso
fie de huidige opleving en rehabilitatie van religie te analyseren: Religie, religie! ... Welke religie? in: Krisis 
I (2000) nr. 4, 12-16. 

7 DERRIDA, 'God', anonymus, I.e. (nt. 2), 71. 
' De filosofie overigens evengoed: vgL bv. H. BERGER, Tegen de negatieve filosofie: Dionysius - Kant

Derrida, Leende 2000. 
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De dubbele binding van 'de' religie: 'nag steeds' en 'nag niet'- Ik keer terug naar 
mijn opening. Waarom is het 'wat', de nadere bepaling van 'de' religie, zo problema
tisch en blijft zij uiteindelijk ongrijpbaar voor onze antwoorden op de vraag naar 
'wat' en 'welke', ook voor de antwoorden die de geschiedenis erop gaf in de vorm van 
de feitelijk ontstane religies? Ook het christendom is te beschouwen als zo'n histo
risch antwoord op het probleem van 'de' religie. 

Wie dit probleem doordenkt, stuit onherroepelijk op de bijzondere verhouding van 
'de' religie tot de tijd, tot de geschiedenis, tot de werkelijkheid. Deze verhouding 
omvat verschijnen en tegelijkertijd verdwijnen, aanwezigheid in afwezigheid. Het is 
alsof 'de' religie geen substantie heeft, geen inhoud, maar juist alle inhoudelijkheid, 
elk 'wat' op het spel zet. Anders gezegd, haar grondstructuur - dit begrip blijft zelf 
schatplichtig aan het regiem van de substantie, de essentie of het fundament, van de 
'grand' - is 'anders' te zijn, radicale alteriteit. In de taal, maar ook in de tijd, de 
geschiedenis en de werkelijkheid, is 'de' religie datgene water niet bijhoort, water 
tegelijk buitenstaat. Voordat we dus 'de' religie omschrijven, duiden en betekenis 
geven en we het aandurven de aanhalingstekens van het voorbehoud rond dit 'de' weg 
te halen, moeten we tenminste deze grondstructuur benoemen. 

Laten we haar benoemen als de structuur van het 'nog steeds' en het 'nog niet'. 
'De' religie kan maar niet verdwijnen en ze kan maar niet komen: wellicht is dat haar 
enige bepaaldheid, haar enige 'wat'. Haar dubbele structuur ligt in het feit dat zij er 
enerzijds altijd weer is, in andere_vormen en gedaanten, of de mens- de premoderne 
- haar nu verwelkomt en haar een plaats wil geven in de cultuur, of dat de mens - de 
moderne- haar juist tracht te elimineren; de religie is er altijd 'nog steeds' en verrast 
ons met haar klaarblijkelijke onuitroeibaarheid. Anderzijds is zij altijd datgene wat 
nog moet komen, omdat ze zich in geen enkele tijd, geschiedenis of werkelijkheid 
definitief kan realiseren. Zij valt nooit samen met het 'nu', zodat de mens- premo
dern en modern - in zekere zin altijd wacht op de religie zonder te weten waarop hij 
wacht. 'De' religie is het grote 'nog niet' van de cultuur, het gat dat alle grate toe
komstverwachtingen die de mensheid heeft gekoesterd uiteindelijk kenmerkt, en deze 
maakt tot religieuze verwachtingen: verwachtingen die het menselijk weten volstrekt 
ontstijgen en vreemd zijn aan de zekerheden en garanties van het subject- a! zal tege
lijkertijd niemand anders dan juist dit menselijk subject zulke verwachtingen koeste
ren. De christelijke voorstelling van een eschaton of de moderne voorstelling van een 
'einde van de geschiedenis' kunnen hier als voorbeeld dienen9

• Zo verstaan is 'de' 
religie nooit iets dat wij hebben en in praktijk zouden kunnen brengen, maar is zij van 
de orde van het 'andere', het komende, het ondenkbare. Dit houdt in dat 'de' religie in 
een en dezelfde beweging aanwezig is en afwezig: 'nog steeds' en 'nog niet'. Dat is 
haar geheim. 

Maar ik noemde 'de' religie ook een fenomeen, een ervaring en een onderdeel van 
alle culturen. De alteriteit van 'de' religie verhoedt niet dat zij een eigen concrete 
dagelijkse werkelijkheid creeert. Het geheim van 'de' religie staat niet dualistisch 
tegenaver de cultuur, maar werkt als een intrigant erbinnen, ook en juist in de moder
ne cultuur. Eveneens laat het zijn spoor na, telkens opnieuw en anders, in de histori-

' Een voorstelling die werd ontwikkeld door Hegel, mede vanuit de concrete ervaring van de franse 
revolutie en van een ontluikende nieuwe, industriele tijd, die Marx toepaste op de uitkomst van de klassen
strijd en die niet lang geleden hernomen is door F. FUKUYAMA, vanuit de even concrete ervaring van de val 
van de berlijnse muur en een ontluikende, nieuwe tijd na de koude oorlog, in zijn hoek Het einde van de 
geschiedenis en de laatste mens (Amsterdam 1992). 
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sche religies en religieuze praktijken die dee! uitmaken van de cultuur, ook en juist in 
het christendom. Filosofisch gezegd: het 'andere' van 'de' religie is niet te denken in 
de categorieen van oppositie of negatie, maar veeleer in die van het spoor, de rest of 
het spook zoals deze functioneren in het late werk van Derrida. Het religieuze geheim 
negeert de werkelijkheid niet en brengt haar ook niet via negatie op een hager plan, 
zoals een dialectisch denken dat zou zien. Het is integendeel betrokken in de werke
lijkheid als een aanwezigheid die tegelijk afwezigheid is, als een ongedachte en 
onverwachte rest van het ondenkbare die deze werkelijkheid van binnenuit bespookt. 

Zo verstaan breekt 'de' religie dus juist met (of: 'de' religie is heterogeen aan) een 
denkstructuur die de religies van alle tijden hebben gekoesterd: die van het dualisme 
en van de leer van twee rijken of twee werelden. 

'De' religie is dus een vreemd fenomeen, een vreemde ervaring, een vreemde prak
tijk: datgene wat voorbij lijkt en toch alweer terug is ('nog steeds'), datgene wat zich 
in het hier en nu lijkt te installeren en toch a! weer geweken is in een toekomst die ons 
maar niet wil toe-komen ('nog niet'). Zij heeft een altijd dubbele werking: ze draagt 
de cultuur en geeft die inhoud, en breekt tegelijkertijd in deze cultuur in en ontregelt 
haar. In haar christelijke gedaante bijvoorbeeld gaat 'de' religie als een veelvorrnige 
erfenis met ons mee, maar evengoed staat ze voor het absoluut nieuwe en onverwach
te. Ze is kortom tezelfdertijd historisch en a-historisch. 

De vele gestalten van 'de' religie in deze tijd- 'De' religie, het ongekende dat de his
torische en concrete religies bezet en doortrekt, is zowel de moderniteit als ook de 
zogenoemde postrnoderniteit een doom in het oog'0

• Zij wil hoe dan ook maar niet 
verdwijnen uit een cultuur die zich zo graag wenst te afficheren als post-religieus. In 
de politieke en sociale ruimten van onze ontnuchterde, uit de macht van de religie 
geemancipeerde, antropocentrische wereldeconomie keert de religie terug, telkens 
weer: onverwacht, aangenaam of onaangenaam, hoopgevend of beangstigend. De 
'wending naar de religie' waamaar Hent de Vries in zijn boek 'Philosophy and the 
Turu to Religion' verwijst, sprekend over het 'nog steeds' van 'de' religie, moet men 
dan ook allereerst zien als antwoord op de wending van de religie naar ons toe. 

Van de terreur van The Lord's Resistance Army in Noord-Oeganda- de religie die 
jonge kinderen kidnapt om ze te hersenspoelen en op te leiden tot een soort moordpe
loton van God dat in een land de revolutie moet brengen en een hemels koninkrijk zal 
vestigen- tot het optreden van de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, de opmerke
lijke openbare rituelen van bekentenis, vergeving en verzoening onder Ieiding van de 
zwarte bisschop Desmond Tutu om de terreur van vergelijkbare moordpelotons in het 

"' Ik gebruik de thans vrijwel volledig ingeburgerde en schijnbaar evidente term 'postmoderniteit' in de 
minimale betekenis van een bepaald stadium van de moderniteit, of zo men wil een bepaalde crisis van de 
moderne ideal en en concepten; 'postmoderniteit' is dus niet iets dat na de moderniteit zou komen, alsof die 
reeds voorbij zou zijn en hebben afgedaan. Dit laatste lijkt het credo te zijn van degenen die zich 'postmo
dernist' noemen. Het postmodernisme- als beweging, als levensstijl, als kunstvorm, als denkvorm- is m.i. 
een vergissing, niet allereerst omdat het vrijblijvendheid, relativisme en nihilisme zou prediken, maar 
omdat het de pretentie in zich draagt dat wij ons aan het einde van de 20ste eeuw zouden hebben losge
maakt van de moderniteit. Vee! van de denkers die men tegenwoordig samenneemt onder de noemer 'post
modern' verzetten zich sterk tegen een dergelijke categorisering en zij die beschouwd worden als 'uitvin
ders' van de term 'postmodern' maken een kritisch onderscheid tussen de relatieve betekenis en zin van de 
term en de zinloosheid van het 'postmodernisme'. Zie bv. J.-F. LYOTARD, La condition postmoderne: Rap
port sur le savoir, Parijs 1979; F. JAMESON, Postmodernism or the Cultural Lagic of Late Capitalism, Lon
den/NewYork 1991. 
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land van de Apartheid te verwerken: het zijn allebei vormen van die religie die maar 
niet wil verdwijnen van ons sociaal-politieke toneel. Maar evengoed is zij allang weer 
verdwenen in de toekomst zodra men zeker denkt te zijn van haar komst en verwerke
lijking, of dat nu - onschuldig, geciviliseerd - gebeurt door de verkondiging van een 
'nieuwe tijd' of New Age, die de door rationaliteit verarmde geest van de modemiteit 
zou moeten vullen met een nieuwe, maar even moderne spiritualiteit, of- schuldig, 
barbaars- door de verkondiging van de godsstaat op aarde. 'De' religie staat, om te 
varieren op Kant, zowel voor het radicale kwaad als voor het radicaal goede en draagt 
meestal beide mogelijkheden tegelijkertijd in zich". 

Het belangwekkende van de negatieve theologie en haar echo's in het heden is dat 
zij in zekere zin waakt over deze dubbele binding van 'de' religie en ons oproept er 
een affiniteit voor te houden. In al hun diversiteit wijzen alle bijdragen in 'Flight of 
the Gods' op deze bijzondere waakzaamheid van de negatieve theologie zoals aange
troffen bij de behandelde denkers: in de nacht van Johannes van het Kruis, in Ansel
mus' godsbewijs-dat-geen-bewijs-is, in het geheim als drijvende kracht in het werk 
van Thomas van Aquino, in Friedrich Nietzsche's denkfiguur van de parodie, in de 
door Jean-Luc Marion gearticuleerde afstand van de icoon, in Jacques Derrida's 
noties van 'rest', 'exces', 'chora' en stilte, in Karl Barth's theologie van de crisis, in 
Georges Bataille's a-theologie, in de 'Unausdenkbarkeit' van de vertwijfeling bij 
Theodor W. Adorno, in de messiaanse weigering bij Jacob Taubes om het spirituele in 
de wereldorde te investeren en ip Michail Bachtin's polyfone weigering een laatste 
woord te spreken. 

Zo zijn we op het spoor gekomen van een dubbele dubbele binding die aan 'de' 
religie haar vreemde statuut verleent: een structureel-filosofische, die wijst op de 
oscillatie binnen 'de' religie tussen aan- en afwezigheid, tussen 'nog steeds' en 'nog 
niet', en een moraalfilosofische, die wijst op de religieuze oscillatie tussen goed en 
kwaad. Ligt in de tussenruimte van 'nog steeds' en 'nog niet' en van goed en kwaad 
niet de duisternis die de nederlandse dichter Rutger Kopland aan 'de' religie toe
schrijft? En is 'de' religie zelf iets anders dan affiniteit voor deze duistemis, die hij 
'ondoorgrondelijk' noemt? 'God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen I Dank
zij het feit dat hij niet bestaat'". 'Flight of the Gods' is een poging de lezers tot precies 
deze affiniteit te verleiden. 

Lieven Boeve - De smalle kloof tussen filosofie en theologie 

Zoals duidelijk blijkt uit de bibliografie die achterin is opgenomen, is 'Flight of the 
Gods' geenszins het enige hoek dat poogt de opzet en de relevantie van de tradities 
van negatieve theologie te toetsen aan een context die postmodern genoemd wordt en 
in wezen post-christelijk is. Vele filosofen en theologen hebben reeds gewezen op de 
- a! dan niet vermeende - verbindingslijnen van deze tradities met de huidige filoso-

" Zie I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen llernunft (Werke in sechs Biinden, 5), 
Keulen 1995, m.n. 'Erstes' en 'Zweites Stiick', 29-111. Kant stelt hier dat aan de basis van de religie de 
strijd ligt tussen een goed en een kwaad principe, in plaats van religie- klassiek christelijk-tbeologisch
allereerst te duiden als strijd tegen het kwaad. Kant's geschrift moet men dus niet eenvoudig lezen als een 
voor de seculiere Verlichting aanvaardbare apologie van de religie, maar als een van de eerste wijsgerige 
pogingen de alteriteit van 'de' religie te denken. Overigens wordt Kant deze paging onmiddellijk weer 
ontrouw (maar kan men 'de' religie in haar zuiverheid denken, kan men vermijden haar te verraden?) door 
'de' religie te reduceren tot moraal. 

" R. KoPLAND, Over het verlangen naar een sigaret, in: NRC Handelsblad, 26 jan. 2001, 20. 
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fie die werkt in de lijn van Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. Naast prominen
te filosofen als Georges Bataille, Jean-Luc Marion, Jean-Fran9ois Lyotard en Jacques 
Derrida nemen van theologische zijde onder meer David Tracy en Kevin Hart deze 
verbindingslijnen als aankllopingspunt voor verdere reflectie". 

Vaak maakt men in dergelijke reflecties vlot de overgang van theologie naar filoso
fie. Echo's van negatieve theologie worden in de (post)modemiteit rninimale signalen' 
van onvrede met de huidige cultuur. Het gaat dan om negatieve theologie als cultuur
kritiek, als cultuurfilosofie, als een denken tot en over de grens, als getuigenis van het 
'andere'- van exterioriteit en alteriteit -, als vertolking van het gevoel dat een cultuur 
zonder transcendentie geen toekomst heeft. Tegelijkertijd functioneert negatieve theo
logie als instrument van radicale religie-, traditie- en kerkkritiek. Er wordt afgerekend 
met al te dogmatische en institutionele waarheidspretenties en verengingen van het 
menselijke (religieuze) bewustzijn. Voor theologen is die cultureel-filosofische her
ontdekking van de negatieve theologie uitermate interessant. Zij biedt hun kansen om 
enerzijds deze traditie voor zichzelf te herwinnen en anderzijds opnieuw relevant en 
geloofwaardig theologie te bedrijven in aansluiting bij de cultuur. Maar wordt de weg 
terug, van de filosofie naar de theologie, even vlot bewandeld? 

Het belang van het verschil tussen theologie en filosofie - In ieder geval zijn te 
gemakkelijke identificaties van theologie en filosofie in dit verband nai:ef of verrader
lijk. Zo is, om een voorbeeld te noemen, een te gemakkelijk binnenhalen- 'dopen'
van Derrida als negatief theoloog niet alleen modieus, maar maakt het Derrida ook 
ongevaarlijk als uitdager van het christelijk geloof. Deconstructie wordt dan te een
voudig beschouwd als een variant van 'kenosis'. Ook het reduceren van negatieve 
theologie tot deconstructie is niet onverdacht, want het maakt het christelijk geloof tot 
een narratieve versie van Derrida's filosofie. Het christendom wordt gereduceerd tot 
een actuele filosofische gestalte en zou in Derrida's reflecties tot zijn wezen worden 
teruggebracht. In beide gevallen wordt- in het vocabulaire van Jean-Fran9ois Lyotard 
- een geschil (differend) gereduceerd tot een geding (litige)'4

• Dat is gauw gebeurd, 
omdat de kloof tussen filosofie en theologie smal is en verleidelijk snel ongedaan 
gemaakt kan worden. Ze is echter dieper dan op het eerste gezicht lijkt. Het dempen 
van de kloof is geen oplossing; eerder is het slaan van bruggen of het bouwen van via
ducten op z'n plaats. 

Het gebruik van de aanduiding 'negatieve theologie' laat immers niet zomaar een 
overstappen over en weer tussen theologie en filosofie toe. Jozef Wissink bijvoor
beeld beschouwt het cultuurfilosofische gebruik van de traditie van negatieve theolo
gie als een nieuwsoortig zoeken naar de mogelijkheid transcendentie te denken, 
gevoed vanuit een postmodem scepticisme omtrent de pretenties en de reikwijdte van 
het menselijke kennen; en dit cultuurfilosofisch gebruik van de negatieve theologie 
hoeft niets christelijks te hebben (FG 118-120). Naar analogie met Karl Rahner's 'ano
niem christendom' betitelt hij dit gebruik van de negatieve theologie zelfs als 'ano
niem heidendom'. Zelf zou ik dat vernieuwde zoeken naar transcendentie niet onrnid
dellijk zo omschrijven, omdat de kloof tussen filosofie en theologie dante eenvoudig 
een tegenstelling wordt. Verschil is echter niet noodzakelijk tegenstelling, maar vee!-

" Zie resp. bv. D. TRACY, On Naming the Present: Reflections on God, Hermeneutics, and Church, 
Maryknolll995, en K. HART, The Trespass of the Sign, Cambridge 1989, '2000. 

" Vgl. J.-F. LYOTARD, Le diff<!rend, Parijs 1983. 
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eer andersheid, onherleidbaarheid, differentie. Niettemin heeft Wissink gelijk wan
neer hij zegt dat de christelijke negatieve theologie niet voortkomt uit een ervaring 
van het failliet van de menselijke zelfvergoddelijking, maar uit 'het christelijke onder
scheid' (the christian distinction): de theologische differentie tussen schepping en 
Schepper die ten grondslag ligt aan de typisch christelijke liefdesmystiek zoals we 
deze onder meer aantreffen bij de brabantse mysticus Ruusbroeck. 

Dat betekent echter niet dat de filosofische herontdekking van de negatieve theolo
gie voor de theologie van generlei waarde zou zijn. Deze waarde kan aan het Iicht 
komen als de bemiddeling tussen filosofie en theologie methodisch correct geschiedt. 
Als deconstructie behoort tot het hart van het christendom - zoals de australische 
theoloog Kevin Hart houdt -, is dat omwille van 'het christelijke onderscheid'. Nieu
we culturele mogelijkheden om transcendentie te denken of te duiden zijn niet onmid
dellijk- 'onbemiddeld' - nieuwe wegen tot het be-denken van God. In ieder geval 
kan de bijdrage van de deconstructie in de lijn van Derrida, of breder het zogenaamde 
differentiedenken, de theologie ervoor behoeden in de val te !open van de zogenoem
de onto-theologie. God krijgt daarin een vaste en aanduidbare plaats in onze reflecties 
als het hoogste zijnde, de eerste oorzaak die zelf onveroorzaakt is, en de instantie die 
onze metafysische speculaties sluitend maakt. Zo kan het differentiedenken theologen 
helpen de eigen traditie van negatieve theologie te herontdekken, als tegelijk decon
structie van en mogelijkheidsvoorwaarde voor positieve theologie. Technisch kan 
men zeggen dat de 'katafasis'. door de 'apofasis' heen het karakter krijgt van een 
'hyperfasis': de negatieve theologie maakt van de positieve theologie een in woorden 
woordloos cirkelen rond de God, die tegelijk telkens al aan onze woorden en onze 
conceptualiteit ontsnapt is". Wat ik bedoel vindt men treffend gei1lustreerd bij Jean
Luc Marion: door 'God' door te strepen, creeert deze in zijn boek 'Dieu sans I'etre' 
een manier van spreken die tegelijk het spreken over God- de conceptuele idolatrie
opheft, om te verwijzen naar de God die ons in het icoon aankijkt' 6

• 

Algemeen gesproken heeft de filosofie ten opzichte van de theologie dan een dub
bele taak. Als contextueel kritisch bewustzijn zet zij enerzijds de denkpatronen en 
spreekwijzen van de huidige theologieen op het spel, terwijl zij anderzijds functio
neert als reservoir waaraan theologen bij het zoeken naar nieuwe geloofwaardige vor
men van geloofsreflectie woorden, begrippen, denkmodellen en denkstrategieen ont
Ienen. Filosofische concepten en modellen kunnen vruchtbaar zijn voor de theologie 
niet omdat zij bij voorbaat reeds als crypto-theologie gedoopt worden, maar omdat ze 
kunnen dienen als instrumenten om de reflexieve plausibiliteit van het christelijk 
geloof contextueel vorm te geven, te 'recontextualiseren'. Maar hierbij is het dan we! 
zaak te zien dat, wanneer zij eenmaal het theologische discours zijn binnengetreden, 
de van oorsprong filosofische termen en denkpatronen onherleidbaar theologisch ge
worden zijn. Hetgeen theologie en filosofie dan verbindt, is tegelijk wat beide onder
scheidt". 

Wat verbindt, onderscheidt- Me dunkt dat dit ook werkt in omgekeerde richting: wan
neer filosofen theologische categorieen filosofisch weer opnemen, zoals in 'Flight of 

" Zie hiervoor verder: L. BoEVE, Linguistica ancilla theologiae: L'interer de Ia theologie fondamentale 
dans Ia linguistique cognitive, in: Rev. theol. de Louvain 32 (200 I) 218-239. 

" J.-L. MARION, Dieu sans l'erre, Parijs 1982. 
" Zie hiervoor verder L. BoEVE, Method in Postmodern Theology: A Case Study, in The Presence of 

Transcendence: Thinking 'Sacrament' in a Postmodern Age, ed. L. Boeve/J. Ries, Leuven 2001, 19-39. 
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the Gods' met name gebeurt met de term 'negatieve theologie', maakt ook hier wat 
theologie en filosofie verbindt tegelijkertijd precies hun onderscheid uit. 

Van hieruit heb ik vragen bij zinsneden uit 'Flight of the Gods' als - in de inleiding 
van lise Bulhof en Laurens ten Kate - 'de negatieve theologie functioneert als ele
ment van continui:teit tussen voormodem en modem' (FG 34). Ik vraag ook om nadere 
kwalificatie van de opmerking van Bert Blans dat de ontmoeting van postrnoderne 
denkers en representanten van de klassieke middeleeuwse negatieve theologie een 
gevoeligheid schept voor datgene wat ons ontsnapt en waarop we in denken, schrijven 
en spreken geen vat krijgen (FG 77). Ik vind ook de wijzen waarop in het boek de ver
houding geschetst wordt tussen enerzijds het werk van Jacques Derrida en Emmanuel 
Levinas en anderzijds de traditie van de negatieve ~ologie, opmerkelijk. Zo is er bij
voorbeeld de duidelijke positie van Hent de Vries, die zegt te willen Iaten zien 'dat 
Derrida noch de kernvragen van de negatieve theologie afwijst, noch ze nalef her
haalt' (FG 184), maar die niettemin ook wijst op de blijvende legitieme mogelijkheid 
om te poneren dat datgene waarover de negatieve theologie spreekt dezelfde 'refe
rent' heeft als Derrida's 'differentie' (differance) - op voorwaarde dat de theologie 
zichzelf volledig ontledigt (FG 192). Maar hebben we het dan nog over theologie? 
Rico Sneller nuanceert en erkent tegelijk de verwantschap tussen het denken inter
men van andersheid en de negatieve theologie, maar laat er toch geen twijfel over 
bestaan dat Derrida ons volgens hem leert dat Levinas -en ook Karl Barth- de ander 
als ander dreigen te verliezen door deze te snel aan te wijzen (FG 226; 239). 

Ook lise Bulhof duidt op het 'buiten' van het denken en het spreken dat Derrida 
oproept als datgene waamaar vele theologische en filosofische namen verwezen heb
ben (FG 208). Later erkent ze de verwantschap tussen de 'chora' zoals deze term voor 
ruimte volgens Derrida's analyse functioneert bij Plato, en de rol die God speelt bij 
pseudo-Dionysius, ook a! benadrukt ze onmiddellijk het volstrekte verschil tussen 
beide. Om echter af te sluiten met de volgende zin: 'Misschien is deze negatieve theo
logie volgens Derrida, met die van Eckhart en Heidegger, op haar beurt een echo of 
spoor van het Buiten dat aileen te vermoeden maar nooit te kennen is, en dat daarom 
vele vormen kan aannemen in onze menselijke talen en ervaringen' (FG 221 v). Een 
zeer interessante zin, waaraan ik tot slot van mijn betoog aandacht wil besteden. 

Secularisatie van de negatieve theologie?- Waar komt Bulhof in haar artikel, en in de 
epiloog van 'Flight of the Gods' die ook van haar hand is, eigenlijk op uit? Zoals 
gezegd beklemtoont zij dat God niet gelijk is aan de exterioriteit die Derrida oproept. 
Niettemin noemt ze in de geciteerde zinnen beide in een beweging, als waren ze farni
lie. Dat suggereert ze ook op andere plaatsen: 'Openheid voor het mysterie van God, 
of minstens interesse voor en fascinatie door mysterieuze alteriteit karakteriseert aile 
denkers die in deze studie aan de orde zijn geweest' (FG 389). En: 'Als we het eens 
zijn met Derrida dat het traditionele christendom geen monopolie heeft op God, kun
nen we een vorm van negatieve theologie onderscheiden in het denken van deze 
modeme filosofen; want de traditionele christelijke negatieve theologie kon zelf we! 
eens niet meer dan een echo zijn van het 'buiten' dat totaal anders is' (FG 388). 

Is de christelijke negatieve theologie volgens Bulhof wellicht een 'ingevulde' 
variant van het radicale differentiedenken, van een meer oorspronkelijke negatieve 
theologie, die teruggaat op een meer oorspronkelijke ervaring (FG 10)? Als ik lees wat 
in de door Bulhof samen met Laurens ten Kate geschreven inleiding wordt gezegd 
over het subversieve karakter van de negatieve theologie - namelijk dat ervaring hier 
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voorafgaat aan kennis en dat negatieve theologie, via het in haar gelmpliceerde idee 
over een waarheid die voor de rede verborgen is, verbonden wordt met tolerantie voor 
andere opvattingen en met openheid voor de mogelijkheid van een polyvalente waar
heid (FG 6)- dan herinnert mij dat onwillekeurig aan de discussies binnen de theolo
gie van de godsdiensten en de interreligieuze dialoog. Onlangs nog werden op een 
symposium in Leuven en in aanwezigheid van Paul Knitter (een van de coryfeeen van 
de zogenaamde pluralistische theologie) onder meer de vooronderstellingen van deze 
theologie besproken en - het moet gezegd - zwaar onder vuur genomen18• De these 
van Terrence Merrigan, maar ook van Gerard Loughlin, was dat John Hick (een ande
re protagonist van de pluralistische theologie) uiteindelijk de veelheid van religies 
reduceert door een gemeenschappelijke onderliggende structuur te poneren waarvan 
die religies even zovele invullingen zouden zijn. Zo legitimeert hij a priori zijn plura
listische stellingname. Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden voor authenti
citeit, kunnen alle godsdiensten dus beschouwd worden als manieren om zich te ver
houden tot 'het Reele'. Deze term gebruikt Hick om te verwijzen naar datgene waar
toe alle religies zich verhouden en dat men ontmoet in religieuze mystieke ervaringen, 
v66r iedere conceptualiteit. Religies zijn dan uiteindelijk narratieve, historisch-con
textuele verqijzonderingen van een structuur die de rede kan opsporen. Is hier echter 
niet opnieuw de modeme rede aan het werk, zeer verwant aan wat in het dei:sme 
gebeurde? Het lijkt er alvast op dat Hick, om de pluraliteit van godsdiensten te be
schermen, allereerst en vooral. tegen de absoluutheidsaanspraken van het christen
dom, deze godsdiensten precies herleidt tot varianten van hetzelfde. Als men eenmaal 
weet dat het in de religies gaat over hetzelfde en een taal vindt om daarover te spreken 
- ook al kan er ten diepste niet over gesproken worden-, is er geen enkele reden meer 
om een bepaalde particuliere religie te blijven aanhangen. 

lets soortgelijks is te zeggen naar aanleiding van Ilse Bulhof's bijdragen in 'Flight 
of the Gods'. Laat ik het in vraagvorm formuleren. Leidt haar aanpak niet tot een 
soort filosofische vroomheid, een radicale openheid die geopenbaarde religie terug
brengt tot haar vooronderstelde rationele structuur als type van een altijd reeds gebro
ken rationaliteit, en die haar zo overbodig maakt? En ik hoop dat zij mijn stoutmoe
digheid vergeeft, maar is dat dan niet de ultieme secularisering van het christendom, 
het slopen van het laatste bolwerk: de negatieve theologie? Komt dat niet neer op de 
dood van de christelijke God? 

Anton van Harskamp - Het negatieve denken en nieuwe religiositeit 

'De religie keert terug!': dat is een van de gevestigde ideeen van onze tijd. Als bewijs 
voert men meestal de groeiende belangstelling aan voor nieuwe religiositeit, bijvoor
beeld voor esoterische of mystieke spiritualiteit, of voor charismatische of New-Age
achtige praktijken en overtuigingen. Deze groei zou de paradoxale consequentie zijn 
van het voortgaan van secularisering". De laatste jaren is er een ondersteuning van die 
idee van de terugkeer bijgekomen: een wending naar religie in de postmodeme filo
sofie en theologie20

• Deze wending speelt zich uit de aard der zaak af bij een relatief 

" Vgl. het symposium 'Imagination and the Plurality of Religions' te Leuven, 8-9 maart 2001. 
" Dit vermoeden staat centraal in mijn boek Het nieuw-religieuze verlangen, Kampen 2000. 
20 Voor zowel een signalement als een exponent van deze wending zie DE VRIES, o.c. (nt. 6); vgl. de dis

cussie over de wending en dit boek in Krisis I (2000) nr. 4, 3-53. 
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kleine groep mensen, degenen die wijsgerige kennis en spirituele interesse hebben, en 
niet te vergeten de tijd en het intellectuele doorzettingsvermogen om al die vaak duis
tere teksten te lezen waarin de ontmoeting plaatsvindt van 'oude' mystieken als pseu
do-Dionysius, Angelus Silesius, Teresa van Avila en Eckhardt met postmodeme 
auteurs als Jean-Franc;;ois Lyotard, George Bataille, Maurice Blanchot en Jacques 
Derrida. In deze teksten zien we een vergelijking, soms zelfs gelijkstelling, van aan de 
ene kant negatief-theologische inzichten en mystieke ervaringen van Gods volstrekte 
anderszijn en aan de andere kant postmodeme toespelingen op de sporen van een 
afwezige God in deze wereld. Het boek dat de aanleiding is voor dit driedubbel-essay, 
'Flight of the Gods', is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het suggereert dat juist het 
samengaan van klassieke negatieve theologie, mystiek en postmodemisme een sig
naal is dat in onze godloze cultuur de afwezigheid van God ons blijft 'bespoken' en 
dat deze godloosheid de plaats moet worden van een nieuw besef van religie (FG 55 
e.v.). 

Ik stel mij hier de vraag of de tendens postmodeme filosofie te verbinden met nega
tieve theologie en mystiek, een van de manifestaties is van de veronderstelde maat
schappelijke groei van nieuwe religiositeit. Om deze te beantwoorden moet ik eerst 
vaststellen wat nieuwe religiositeit is. Daarna bespreek ik enkele auteurs die in filoso
fie en theologie gebruik maken van het negatieve denken en ga na of ze al dan niet 
aansluiten bij of meeklinken met deze nieuwe religiositeit21

• 

Kenmerken van nieuwe religiositeit - Ofschoon er een eindeloze variatie bestaat in 
vorm, intensiteit, kleur en beleving van nieuwe religiositeit, is het toch mogelijk ken
merken te noemen. Ik stip hier vijf ideaaltypische kenmerken aan. 

Het eerste is dat het bij nieuwe religiositeit altijd gaat om gestalten van 'zelf-spiri
tualiteit'. Transcendentie moet in eerste instantie opkomen uit het individuele 'zelf' 
en dat 'zelf' ook weer dienen, bijvoorbeeld via zelfvinding, zelfverwerkelijking, zelf
ordening, of het vinden van geborgenheid voor het 'zelf'. Niet zelden beoogt dit de 
overschrijding van het empirische, conventionele 'ik' naar het ware 'zelf'. Als tweede 
kenmerk valt dan ook de afkeer te noemen van traditionele cognitieve en sociale 'be
middel-ingen' tussen het 'zelf' en het transcendente, bijvoorbeeld een afkeer van ver
standelijkheid, van leer en van hierarchie- althans voorzover deze 'bemiddelingen' 
gezien worden als doel in zichzelf. Er is een streven naar meer on-middel-lijk contact 
met het transcendente, bijvoorbeeld naar ontmoeting in de emotie, of in handelingen 
als rite, dans, gebed, lofprijzing, kortom in handelingen waarin het subject als 
lichaam onmiddellijk betrokken is. Echter - derde kenmerk -, ondanks deze op het 
'zelf' gerichte religiositeit is er wel degelijk vaak verlangen naar gemeenschap. Maar 
deze gemeenschap is voor het 'zelf' secundair. Gemeenschap kan men onopgeefbaar 
en zelfs noodzakelijk achten, maar altijd ofwel als voorwaarde, ofwel als ruimte, 
ofwel als functie, en dus ten dienste van de ontwikkeling van de genoemde 'zelf-spi
ritualiteit'. 

Dit brengt me bij het vierde kenmerk. Het favoriete beeld voor de nieuw-religieuze 
gelovige is niet meer de kerkganger, maar de zoeker, de reiziger. De beslissende meta
foren zijn: reis, tocht, weg, exploratie. De gemeenschappen waarin de nieuw-religieu
ze gelovige verkeert, zijn dan ook ruimten die juist de weg van de zoeker bevorderen. 
De gemeenschap wordt niet zelden ondergaan als een groep die zelf onderweg is en 

" Voor een recente kritiek op het negatieve denken zie BERGER, Tegen de negatieve filosofie, I.e. (nt. 8). 
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tegelijk als ruimte voor het individuele zoeken. Althans, dit eist men van de kerken: 
dit ideaal wordt aan religieuze gemeenschappen vandaag de dag door de nieuw-reli
gieuze gelovigen voorgehouden. Overigens is het niet onbelangrijk te bedenken dat 
het woord 'zoeken' een omvattend begrip is. Het kan in de nieuwe religiositeit betrek
king hebben op het g~n van een levensweg in de tijd, maar het kan ook worden toe
gepast op de mystieke, soms zelfs momentane ervaring. Ook de mystieke ervaring 
van binnentreden in het innerlijk of een vorm van buiten zichzelf treden, 'ek-stasis', 
kunnen als reis geduid worden. Bij dat laatste is het tevens belangrijk te bedenken dat 
de mystieke religiositeit juist door haar noodzakelijk individuele aard een steeds beter 
bij de moderniteit passende vorm zal zijn van religie, zoals Ernst Troeltsch aan het 
begin van de 20ste eeuw a! duidelijk aangaf. 

Het meest ver strekkende kenmerk van de nieuwe religiositeit is het vijfde en laat
ste: de neiging tot religieus optimisme. Meer of minder uitdrukkelijk verwoord bouwt 
men in de nieuwe religiositeit altijd op het (oer)vertrouwen, niet zelden ook op de 
zekerheid dat God uiteindelijk present is en altijd-al aan onze, aan mijn kant staat; op 
het vertrouwen ook dat letterlijk alles, in het bijzonder alle kwaad en alle lijden, zich 
uiteindelijk ten goede zal keren. Dat geldt zeker voor diegenen die ervan uitgaan dat 
de aanwezigheid van Gods liefde of energie ten diepste de enige, ware werkelijkheid 
is. Dit sluit niet uit dat men binnen de nieuwe religiositeit ook heel negatief-kritisch 
kan zijn, bijvoorbeeld over de officiele kerken, of over onze materialistische cultuur 
en de oneindige afstand daarvan tot God. Soms is dit zelfs zo sterk dat nieuwe reli
giositeit in de buurt komt van apocalyptische ondergangsprofetieen aangaande 'de 
wereld'. Nieuwe religiositeit is dus niet per se optimistisch over 'de wereld', maar 
haar negatief-kritische instelling tast ten diepste niet het (oer)vertrouwen aan dat God 
uiteindelijk aan onze kant zou staan. Cultuurfilosofisch gezegd: de zelf-verzekerdheid 
van het seculiere, moderne subject maakt uiteindelijk op religieus niveau dee! uit van 
de nieuwe religiositeit. 

Kijkend naar 'Flight of the Gods' en de denkers die erin ter sprake komen, zijn er 
grofweg twee lijnen te onderscheiden. Aan de ene kant is er volgens mij een meer cul
tuurkritische lijn, waarin dan negatief-theologische momenten verdisconteerd wor
den: de lijn van Georges Bataille en Jacques Derrida. Aan de andere kant is er de lijn 
van degenen die overwegend theologisch denken en daarin zowel mystieke als post
moderne momenten meenemen. Voor deze tweede lijn kies ik als voorbeelden Jean
Luc Marion en Paul Moyaert. 

Een postmoderne lijn met negatief-theologische momenten - Dat het denken van met 
name Georges Bataille juist niet spoort met nieuwe religiositeit, wordt duidelijk als 
men kijkt naar de bronnen van het postmoderne denken, waaraan de duitse literatuur
theoreticus Peter Biirger onlangs een meesterlijke studie heeft gewijd22 • Hij onder
scheidt er drie. Allereerst is er de beslissende invloed van de interpretatie die Alexan
dre Kojeve in de jaren 1933 tot 1939 gaf van Hegel's filosofie, een invloed op onder 
anderen Bataille en zijn vriend Blanc hot, en via hen- volgens Biirger- impliciet ook 
op Derrida. Biirger legt uit hoe een hele generatie franse filosofen onder invloed van 
Kojeve de dialectiek van beer en knecht uit Hegel's 'Phanomenologie des Geistes' las 

22 P. BORGER, Ursprung des postmodernen Denkens, Wei1erswist 2000. 
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als het model voor de opkomst van de moderne burgerlijkheid23
• Voorbijgaand aan alle 

nuances komt deze visie erop neer dat de knecht zijn doodsangst voor de dreigende 
heer verliest door deze te verdringen en de verdrongen angst te benutten voor con
stante arbeid en voor de vorming van een schijnbaar zelf-verzekerde, de hele wereld 
herscheppende subjectiviteit. Maar de terneerdrukkende alledaagsheid van het bur
gerlijk bestaan dat de knecht op deze manier heeft verworven en het besef dat de 
doodsangst alleen maar verdrongen is, de beer als drager van de dreiging aileen maar 
onschadelijk gemaakt terwijl de dreiging voortbestaat, maken dat de doodsangst het 
burgerlijke bestaan onderhuids beheerst. Dit was wat de jonge franse filosofen a! in de 
jaren dertig leerden van Heidegger, de tweede bron van het postmodernisme. Bataille 
en anderen trokken volgens Biirger de conclusie dat tot de kern van het Ieven alleen 
degene kan naderen die deze doodsangst ten volle erkent en hem als het ware kan zien 
als het zwarte gat van het Ieven, de onmogelijkheid die- paradoxaal genoeg- de kern 
van het individuele bestaan uitrnaakt, een kern die slechts te benaderen is door antici
patie op de eigen dood (Heidegger's 'Vorlauf'). Doe! is niet de angst en de dood te 
ontvluchten, maar juist er zo ver mogelijk in te gaan staan, om in angst en in 'Vorlauf' 
op de dood te zoeken naar de overschrijding van het gewone, ailedaagse maar veraf
schuwde bestaan. De meest essentiele bron is voor Bataille en Blanchot overigens de 
derde: de ervaring van de eerste wereldoorlog. 'De Grote Oorlog' vormt als het ware 
de openbaring van datgene wat men onder en fn aile bestaan moet zoeken24

• De erva
ringen in niemandsland - letterlijk 'No-Man's Land', het niet menselijke land -
brachten als het ware de deconstructie van het moderne subject met zich mee; lang 
voordat filosofen postmoderne ideeen verwoordden, was er bij velen a! het besef dat 
de mens niet gebouwd is rond een substantie of identiteit. In het niemandsland van de 
oorlog ervoeren de soldaten zich niet als wezens met een innerlijke kern, maar ener
zijds als wezens waarbinnen de doodsangst werkte en anderzijds als wezens die 
onderworpen waren aan het volstrekt willekeurige, grotere geheel van de oorlogsma
chinerie25. 

Om te zien wat dit met religie en theologie te maken heeft, moet men bedenken dat 
Bataille de oorlog feitelijk schetst als een beeld van transcendente soevereiniteit. 
Wanneer teksten van Bataille, en ook van Derrida, gaan over God, duiden ze vooreerst 
altijd op een afwezige, ja een menselijkerwijs gesproken dode God - bier speelt 
Nietzsche een hoofdrol - en is deze God bovendien in zijn afwezigheid zo anders dat 
zodra mensen dat woordje 'God' werkelijk bewust uitspreken of bedenken, zij besef
fen dat God er op geen enkele wijze aan beantwoordt. Sterker nog, God zelf dient 
men aileen te zien als een beweging van ontkenning, zelfs van vernietiging van zich
zelf. Over God, ook over zijn afwezigheid, kan eigenlijk niet gesproken, maar ook 
niet gezwegen worden. Dat is het irriterende mysterie wanneer postmodernen spreken 
over religiositeit. God spreekt zichzelf altijd-al tegen, schrijft Derrida telkens, en 
Bataille geeft aan dat God vernietiging, ontkenning, ja offer van zichzelf is'6

• Welnu, 
hier ligt een analogie met de oorlog. De ervaring fn en van 'de Grote Oorlog' is vol-

'' Zie hierover ook L. VAN MIDDELAAR, Politicide: De moord op de politiek in de Franse filosofie, 
Amsterdam 1999. 

" Voor het vo1gende maak ik o.m. gebruik van: L. TEN KATE, De lege plaats: Revoltes tegen het instru
mentele Ieven in Bataille's atheologie, Kampen 1994, 167-264. 

25 Vgl. E. LEED, No Man's Land: Combat and Identity in World War/, Cambridge 1979, passim. 
" TEN KATE, o.c. (nt. 24), 487-492; vgl. G. BATAILLE, De innerlijke ervaring, Hi1versum 1989 (1954), 

136 e.v., 167-171. 
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gens Bataille volstrekte soevereiniteit, wat wil zeggen dat de oorlog alleen maar ver
nietiging is, op de keper beschouwd zonder oorzaak, zonder structuur en zonder doe!. 
Precies daar ligt het negatief-theologische moment in Bataille's denken: in de meest 
radicale poging om over de oorlog, en over God, te denken als menselijk gezien vol
strekt nutteloos, volstrektifunctieloos, als iets dat nooit gewone menselijke behoeften 
en doelen dient. Tegelijk is de 'openbaring' die de oorlog is, toch de onbeheersbare, 
onmogelijke grondslag van het bestaan, zoals God als het ware het verdwijnpunt is 
van en fn a! het menselijke". 

De essentie van Bataille's denken is de vaststelling dat het zinloos is uit te willen 
komen hoven deze vemietiging, die de onmogelijke grondslag is van aile bestaan. 
Deze grondslag is openbaar geworden in 'de Grote Oorlog' en openbaart zich later 
wederom in Auschwitz en andere verschrikkingen. De enige weg, zo lijkt Bataille te 
zeggen, loopt door de verschrikking heen. Daarom is Bataille's obsessie met de lege 
plek die het Andere na de dood van God heeft achtergelaten, vemietigend voor elk 
religieus optimisme. In plaats van een uiteindelijke mogelijkheid tot oervertrouwen
de mogelijkheidsvoorwaarde van het traditionele en van het nieuwe religieuze geloof 
-of van hoopvol wachten op of zoeken naar de komst van de Ander, is Bataille's a
theologie aanvechting en gemis van elke steun voor het traditionele religieuze ver
trouwen. Derrida lijkt minder pessimistisch dan Bataille, minder pathetisch ook, maar 
beide denkers Ieven volgens Biirger vanuit een pathos van vertwijfeling. Bij Bataille 
is dat vertwijfeling over de grauwheid en alledaagsheid van het burgerlijk bestaan, 
waar6nder dood en geweld de verborgen, maar ware werkelijkheid vormen, bij Derri
da is het vertwijfeling over het ontbreken van een oorspronkelijke structuur en kracht 
van onze woorden. En ik zou daaraan willen toevoegen: het is een vertwijfeling die 
het afscheid documenteert van elke gedachte aan een oervertrouwen, en tevens het 
verdwijnen van een ruimte of een zich door de tijd heen uitstrekkende gemeenschap 
waarbinnen dit vertrouwen nog geschonken kan worden. 

Dit betekent dat het postmodeme denken in de lijn van Bataille en Derrida bij uit
stek een kritiek inhoudt op nieuwe religiositeit, onder meer omdat het de idee van het 
bestaan van het 'zelf' vemietigt en op de plaats van het oervertrouwen de doodsangst 
zet, maar bovenal omdat het, sterker dan menig theoloog, doordrongen is van het 
totaal anderszijn van het Andere, dat zo anders is dat men het moet zien als vernieti
ging van aile menselijke, religieuze pogingen tot benadering ervan. Deze postrnoder
ne theologen gruwen van de gedachte die in de modeme religiositeit gemeengoed is: 
de zekerheid dat het goddelijke er is. Kortom, deze postmodeme inzet klinkt juist niet 
mee met de nieuwe religiositeit. 

Een negatieftheologische lijn met postmoderne momenten - Is bij Jean-Luc Marion 
dan iets te merken van een meeklinken met de nieuwe 'religievriendelijkheid' (Johann 
Baptist Metz) van onze tijd? Bij het beantwoorden van deze vraag maak ik gebruik 
van Marion's 'Dieu sans l'etre' (God zonder het Zijn/God zonder het te zijn) en van 
het bijzonder goede artikel over hem van Victor Kalin 'Flight of the Gods' (144-165). 

Zeker past Marion niet zo maar in de sfeer van een religievriendelijke cultuur. Niet 
aileen vanwege zijn kennis van de kerkvaders en middeleeuwse denkers, maar vooral 
vanwege zijn scherpe inzicht in de onmogelijkheid van een al te gemakkelijke greep 
naar het bestaan van God, of anders gezegd vanwege zijn inzicht in de noodzaak over 

27 TEN KATE, o.c. (nt. 24), 506 e.v. 
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God niet te denken in termen van 'Zijn'. Telkens probeert hij aan te geven dat bij
voorbeeld het bijbelse spreken over God, over diens gave, een doorbreken is van aile 
menselijke pogingen God te identificeren". De vragen komen echter op waar hij een 
beroep doet op het begrip 'icoon' en aangeeft dat God via de icoon niet vatbaar en 
grijpbaar wordt, evenmin als in een beeld of een filosofisch begrip, en dat in de icoon, 
in het bijzonder die welke de figuur van Jezus is, de oneindige afstand tot God wordt 
uitgedrukt. Dan rijzen vragen over en vermoedens van een zekere affiniteit met ver
langens die we ook ontdekten in de nieuwe religiositeit. In de eerste plaats blijkt dat 
het kader waarbinnen Marion redeneert de ruimte is van de gave van de openbaring, 
zeg maar kortweg de ruimte van de kerk. Als theo-logen zijn 'wij' volgens Marion 
oneindig vrij, dat wil zeggen niet genoodzaakt onszelf te maken, maar 'we vinden 
alles altijd a! gegeven, ontvangen, beschikbaar. Het is aileen nodig te begrijpen, te 
zeggen en te vieren' 29

• Hent de Vries trekt uit deze en soortgelijke teksten de volgens 
mij niet te ontwijken conclusie dat Marion's negatieve theologie nooit kon en kan 
bestaan zonder een affirmerende theologie, ik zou zeggen zonder het besef dat voor 
gelovigen binnen de ruimte van de kerk Gods gave altijd al ten behoeve van hen 
bestaat30

• In deze zin heeft Marion een zekere affiniteit met het religieuze optimisme 
van de nieuwe religiositeit. 

Daamaast wijst hij op de noodzaak de afstand (kleine 'a') te doorschrijden tot de 
Afstand (grote 'A'). Victor Kallegt dat mooi uit: de afstand tot a! datgene wat in deze 
wereld echt anders is, is niet zomaar te grijpen voor ons denken en handelen, maar 
moet eerst doorschreden worden. Pas dan kunnen we een besef krijgen van de onein
dige Afstand tot God, die juist daarin, zoals Augustinus stelde, oneindig nabij is - de 
oneindige afstand bestaat juist in oneindige nabijheid -, omdat het eindige subject 
zichzelf nooit nabij kan zijn. Voor zover ik Marion begrijp, doelt hij met 'doorschrij
den' weliswaar niet op zoiets als het altijd maar voortgaan op een spirituele levens
weg, maar eerder op een weg die men om zo te zeggen momentaan moet begaan. In 
het slotdeel van 'Dieu sans l' etre' presenteert hij een welhaast mysticistische interpre
tatie van de eucharistie, volgens welke naar zijn uitleg in de eucharistie de herinnering 
aan Jezus Christus en de verwachting van zijn komst als het ware samenkomen in het 
moment van de communie. Hij lijkt te zeggen dat elke dag, bij elke viering van de 
eucharistie, de wereldlijke afstand tot de Afstand doorschreden zou moe ten worden". 
Hierin toont hij een zekere affiniteit met een van de kenmerken van de nieuwe reli
giositeit: een neiging tot mystiek, in zijn geval binnen een overigens relatief traditio
nee! katholiek kader. 

Dit brengt mij bij Paul Moyaert. Ik beperk me hier tot zijn essay in 'Flight of the 
Gods' (374-383) en zijn boek 'De mateloosheid van het christendom32

• Beide geven 
op het eerste gezicht geen aanleiding tot het vermoeden dat ze ook maar enige affini
teit zouden hebben met het nieuw-religieuze verlangen. 'De mateloosheid van het 
christendom' is onder meer een pleidooi voor een christendom dat niet-functioneel is, 
niet ter ondersteuning dient van de moraal of enig ander prakti.sch doe! als bijvoor-

'" MARION, o.c. (nt. 16), 71, 123. 
" lb. 222. 
"' DE VRIES, o.c. (nt. 6), 73. 
" MARION, o.c. (nt. 16), 245-252. 
·" P. MOYAERT, De mateloosheid van het christendom: Over naastenliefde, betekenisincamatie en mys

tieke liefde, Nijmegen 1998. 
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beeld zingeving of psychische pulpverlening. En dat staat haaks op de meeste vormen 
van nieuwe religiositeit, die vkak openlijk een pragma-religiositeit is en een !outer 
praktisch doel dient, meestal in de sfeer van spirituele heling en genezing (healing). 
Toch zie ik bij Moyaert tenminste drie elementen waartoe nieuw-religieuzen zich aan
getrokken zouden kunnen voelen. Het eerste vindt men vooral in zijn suggestie dat de 
hele werkelijkheid symbolisch gekend kan worden en sacraal kan zijn: een radicaal 
afscheid van de gedachte dat we de werkelijkheid kunnen opdelen in een religieus en 
een seculier deel. Het tweede element is de bevoorrechte plaats van de mystiek -
zoals ik aangaf een element dat hoe dan ook aantrekkelijk is voor het nieuw-religieu
ze verlangen. 

Een derde element is zijn opvatting dat pas een geloof dat geen teken ontvangt van 
God, een puur geloof is. De argumentatie in zijn bijdrage aan 'Flight of the Gods' cul
mineert in de vaststelling dat geloof dat in het duister tast en 'geen enkel teken van 
Zijn goedheid' ontvangt, dat weet heeft van 'Zijn radicale afwezigheid', zich als ge
loof in al zijn zuiverheid toont (FG 383). Dit lijkt in eerste instantie geheel in tegen
spraak met de nieuwe religiositeit. De ervaring van Gods afwezigheid waarover Moy
aert hier en ook in 'De mateloosheid van het christendom' spreekt, is in feite echter 
altijd-al omgeven door een besef juist niet van de totale afwezigheid van de (trans
cendentale) mogelijkheid dat God weer komt, maar van de afwezigheid, op dit mo
ment, van tekens van zijn werking, van zijn Woord. Meer sociologisch en aileen op 
het eerste gezicht oppervlakkiger gezegd: Moyaert leeft in een wereld die 'dik' is van 
religieuze betekenissen, symbolen en handelingen, een door en door kerkelijk-religi
euze wereld. De mensen voor wie hij spreekt zijn omgeven door de wereld van de 
kerk, van het geloof, ook al correspondeert hun ervaring er niet mee en ervaren ze af
wezigheid, dorheid en leegte; de wereld van de kerk draagt hen, omvat hen en geeft 
hun de hoop dat Gods afwezigheid, ja Gods negativiteit, uiteindelijk een stadium is 
voor het bereiken van Gods nabijheid. Daarom zouden nieuw-religieuze gelovigen, in 
hun uiteindelijke zekerheid en hun uiteindelijk optimisme, ook in Moyaert een ver
wante ziel kunnen zien. Want het oervertrouwen op de komst van God is, fn de erva
ring van de afwezigheid van zijn tekens, toch aanwezig. 

Drie conclusies - Ik beperk me hier tot drie conclusies uit het bovenstaande. Aller
eerst lijkt het alsof in de nieuwe religiositeit een reele en ideele geschiedenis van de 
negativiteit zomaar overgeslagen wordt, de geschiedenis namelijk die de zekerheid 
omtrent de komende presentie van God verregaand ondermijnd heeft: de verschrik
kingen van de vorige eeuw, inzichten van Freud en Nietzsche over de dood van God, 
noties als 'hermeneutische cirkel' en 'ideologiekritiek'. Immers, in veel nieuwe reli
giositeit vindt men de zekerheid van de presentie van God- aan 6nze, aan mfjn kant! 
- en de gedachte dat een onmiddellijk contact met het goddelijke mogelijk is. Vervol
gens moet men zeggen dat waar de nieuwe religiositeit in zekere zin een modieus ver
schijnsel is, juist de postmodemen niet modieus zijn. Het postmodernisme in de lijn 
van Bataille en Derrida is eerder een hevige kritiek op nieuwe religiositeit en past niet 
in een 'religievriendelijke' tijd. En dan is er tenslotte de verhouding tussen het nega
tieve denken en de theologie. De vraag is nog steeds onbeslist of het denken van 
Bataille en Derrida werkelijk betekenis heeft voor de theologie. lets concreter, de 
vraag blijft of het 'spoor' van de afwezigheid in onze werkelijkheid waarvan Derrida 
telkens spreekt, nu wei of niet wijst naar de verontrustende aanwezigheid van een 
afwezige, christelijke God33

• Duidelijk is wei dat de grenzeloze negativiteit van dit 
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denken, en daarmee ook de deconstructie van aile inhoudelijke bepalingen van het 
geloof in God en uiteindelijk zelfs van God zelf, voor veel theologen problematisch 
zal zijn. Duidelijk is echte~ ook dat Bataille en Derrida een ongewoon besef hebben 
van de godloosheid van onze cultuur; een besef van de koude en de nacht die ooit 
Nietzsche's 'dwaze mens' voorspelde aan de moordenaars van God die wij, moder
nen, noodzakelijkerwijs zijn (vgl. FG 1-3). Het besef van deze ongewoon problemati
sche situatie is rninder diep aanwezig bij Marion en Moyaert. Zij passen volgens mij 
daardoor wat beter in onze 'religievriendelijke' tijd. Of dat v66r of tegen hen pleit, is 
een andere kwestie. 

SUMMARY 

On a God that Does not Exist and the Incomprehensible Things He does 

Occasion for this triple essay is the publication of the collection 'Flight of the Gods: Philoso
phical Perspectives on Negative Theology' (ed. I. Bulhof!L. ten Kate, New York 2000). The 
book attempts to present an overview of the way the tradition of negative theology is given 
meaning in contemporary philosophy of culture. The three authors who contribute to this essay 
each show, from his own vantage point, how 'Flight of the Gods' stimulates them to take a posi
tion and thus how the book can function as source for debate and discussion. 

First Laurens ten Kate explains the incentive for the volume. He introduces the authors who 
speak there. Each in his/her own way uses the tradition of negative theology to develop an 
affinity for the 'remainder' in religion that, according to Ten Kate, keeps haunting modern, 
'secularised' culture and which also disrupts and challenges existing religious models: from the 
traditional churches to the hyper-individualist 'healings' in our days. He presents this as a phi
losophical and not a theological approach to the tradition of negative theology. 

Next, Lieven Boeve explicitly addresses the tension between a philosophical and a theologi
cal approach to negative theology. He argues for theology and against the danger of a philoso
phical abstraction of religion that in his view threatens philosophy, but at the same time he 
pleads for philosophy and warns against the danger that theology is too eager in its criticism of 
the uncertainty and indeterminacy with which religion interrupts the fixed patterns of church 
and culture. Finally, he suspects that certain post-modern philosophical resumptions of nega
tive theology ultimately secularize this tradition by dissociating it from its Christian context. 

Anton van Harskamp, finally, investigates the relation between post-modern interest in nega
tive theology and today's new religious movements, and more generally the 'return of religion' 
in modern culture. He notes that there are various positions on this point, even in 'Flight of the 
Gods'. Where he sees an affinity in the work of J.-L. Marion and P. Moyaert with modern cul
tural welcoming of religion, the approaches represented by G. Bataille and J. Derrida, in his 
view, are at odds with it. (tr. Cath. Romanik) 

Voor Personalia van de drie auteurs zie p. 375 

" Voor een genuanceerde bespreking van deze vraag met het oog op Derrida zie R. SNELLER, Het woord 
is schrift geworden: Derrida en de negatieve theologie, Kampen 1998, m.n. 178 en 192-196; vgl. ook Snel
ler's bijdrage aan 'Flight of the Gods' (222-249). Vgl. voor deze vraag ook: G. GREEN, Theology, Her
meneutics, and Imagination: The Crisis of Interpretation at the End of Modernity, Cambridge 2000, 167-
186. 


