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LIEVEN BOEVE EN ERIK BORGMAN OVER HEDENDAAGS CHRISTENDOM: 

Teksten: Peter Vande_ Vyvere 

Wat zijn de kenmer
ken van onze zoge
naamde 'postmoder

ne' cultuur? 
Borgman: "Plurnlircir en 

individualisering zijn, zoals 
oak Lieven Boeve in zijn 
publicaties aangeeft, rwcc 
belangrijkc tendensen. 
Zander daar mereen more-

Erik Borgman: 'Wii Ieven in 
een cultuur van brokslukken, 

van slukken overlevering. Daar 
stellen mensen hun identiteit 

le overwcgingcn aan vast rc knopen, stdlen 
we vast dar in onz.e samenleving de mens op 
zijn individude veranrwoordelijkheid wordt 
aangesprokcn. Hij wordt uitgedaagd de 
eigen levensloop re zien en re beleven als iets 
war hijzelf maakr. 

Oak pluralircir is vandaag een onmiskcn
bare rc.-alireir: er zijn verschillcnde, niet 
onder eenzdfde noerner re brcngen levens
beschouwclijke invalshoeken. En er besraat 
ook geen synthcsc die dar alles bij elkaar 
brengt. De zogcnaamde 'grorc verhalen' als 
her christendom of her socialisme werken 
niet mccr als bindcndc structuren. Ze wor
den niet langcr door sociale gehdcn gedfa
gen. Hoe jc da~mee moet omgaan, is een 
andere vraag ... 

Boeve: , Jndividualiscring heefr alles re 
maken met 'de-rradiciona1isering' - verlies 
van craditie- en dus met her verlies van een 
collectieve idcmiteir. Maar de postmoder
niteit is ook cen kritische reactie op her pro
ject van de moderniteit. Dar laatste probeer
dc ceo groot verhaal te consrrueren, dar be
rusnc op de mcnselijke autonomic. De we
renschappelijk-rechnischc onrwikkdingen en 
de emancipatorische srromingen zijn daar 
ecn resultaar van. 

Maar ondanks hun vcrdiensten waren de 
moderne verhalen 'grore' verhalen, die de 
echtc 'andcrshcid' climineerden door het an
dere uit tc sluiten ofwd door her in te pal
men. De posrmodernitcit kcm wei die sensi
bilireit voor andersheid en erkem een reele 
pluraliceit. Pluralitcit leert de postmoderne 
mens nice alleen dat er vele wegen zijn, maar 
ook dar zijn opde de confrontatic met ande
re opties moet aangaan." 

mee samen.' 
al te snel in je eigen 
verhaal kunr inslui
ten. Zo dreigt 
wereldmuziek inge
sloren te worden in 
de consumpricpa
tronen van vandaag 
en gewoon ccn van 
vele elementcn rc 
worden in ccn 
markt die mer het 
exorischc speelt. 

Ik gccf toe dat bet 
in de praktijk uirerst 
moeilijk is om uic te 
maken wat echt rcs
pect-vool" het:'andel"e 

is en war nicr. 
Gcvodigheid voor 
her andere hangr al
tijd samcn mer de 
eigen identiteit. 
Maar ook die is van
daag gcfragmenreerd 
door de grate hoe
veelheid informatic 
die her individu te 
verwcrken krijgt, 
door be"invloeding, 
door her ontbrckcn 
van cen basisstruc
tuur waarin alles 
zijn plaats hecft ... " 

Borgman:,, ... en 
doordar icdCre mens 

Erik Boroman. 

zijn identiteit ook moet maken. Dat vergt 
ecn flcxibele constructic: die zich permanent 
moer aanpassen aan de rcalircit. Het schrij
ven van je autobiografie is eigenlijk nog de 
cnige vorm van identiteirsverlening. Ik ben 
nicr iet·s in de diepste kern van mezelf. maar 
moer me in clke siruarie sreeds opnieuw ror 
mezclf vcrhoudcn. lk mol:t mezelf 'herstel-

Borgman: ,To..:h wil ik beklcmtonen dat 
er, ondanks aile verschillen, ook een vorm 
van 'gczamcnlijkheid' blijft. AI onze traditics 
fungcrcn in dc-a:lfde wereld en ze hebben al-
lernaal iets tc zcggcn over hoc je met die len' als her ware." 
wereld om wu mocrcn gaan. In her gcsprek 
moer, me dunkr, ook dar ge'.lamenlijke rer Kan her christelijk verhaal in w'n cul-
sprake komen. Ecn rc grate nadruk op an- tuur nog worden bcluistcrd, beleefd en 
dcrsheid wckt de indruk dat cu!turen geslo- doorverteld? 
ten gchclcn zijn, alsof ze nier voortdurcnd BoetJe: ,. We rnocten eersr definieren wac 
met clkaar interfereren. En algauw beland je we onder 'vcrhaal' en 'chrisrelijk vt:rhaal' vcr-
bij de idee dar ze pas echt aurhentiek zijn als staan. Ecn verhaal is voor mij een vorm van 
zc oorspronkdijk blijven. Concrect: je doet idcntireit vcrlcnen, een traditic- wals die 
de twcede en de derde gcnerarie migranten vandaag wordt beleefd en doorverteld. 
geen plezier door ze op hun 'oorspronkelijke Een 'groot' verhaal verleem adenmett op 
culruur' vast re pinnen. Ze hebbcn inmid- - ecn strakke en mpalmendc manier. Een 
dcls ecn soorr hybride tussenculcuur onrwik- 'open' vcrhaal doer dar in confronrarie met 
keld." her kritischc bcwusnijn van onze context, 

Botvt: , Helcmaal akkoord. Er zijn dwars
verbanden, onrwikkelingen en allerlci vor
mcn van bc'invlocding. lk wil aileen beklern
tonen dat je her andere als waardevol op 
zich kunt bcschouwcn, maar dat jc hct oak 
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vanuit ecn gcvoeligheid voor andersheid en 
veclhcid. Vanuit her bcscf oak dar her eigcn 
verhaal is gcfragmentccrd. 

Oat gcldt oak voor hct christelijk verhaal. 
Christcncn wctcn zich vandaag op cen of 
andere manicr vcrwam mer her verhaal van 

jezus van Nazaret, dar al twee millennia 
loopr en dar mensen rond zich hceft vena
meld. Maar u. beseffen dar dit binnen de 
heersendc pluraliteit een optie verge, cen 
keuzc voor ccn particulicr verhaal. Ecn toe
schouwcrpositie van waaruit jc aile andere 
verhalen kunr plaatsen en beoordclcn, bc
scaar er immcrs nict." 

Borgman: , lk sprcek niet graag in tcrmen 
van 'voof[zctten van her chrisrelijk verhaal'. 
Wij Ieven in ecn cultuur van brokstukken, 
van stukkcn ovcrlcvering. Daarmee stellen 
mensen. hun identircit samen, 'LC bascren die 
nier per se op inrcgrale verhalen. War nier 
wegnccmt dar her christelijk verhaal voor 
somm igcn ecn srerkc voorkcur gcnicr bij her 
bepalen van war wczcnlijk is in hun Ieven. 

lk vind partiCle idcnriftcaric en allcrlci 
vormcn van halve afsrandclijkl1cid niet echr 
ccn zorgcnpunt. lk dcnk, Lieven, dar d3ar 
ecn wczenlijk verschil russen jou en mij ligr: 
tcrwijl her jou tach meer gaat om her inrc
gr;tlc bdang van her christcl ijk vcrh:ml, hcb 
ik cr gccn mocitc mcc dar mcnscn bcpaalde 
dingcn nier wercn of nicr belangrijk achten 
en dat bcpaalde clemcmen van de tradirie 
gccn voorrgang vinden. Dat bctekcnt nicr 

'Een ope1 
over 

Altijd en overal moe! het christelijk gel' 
cultuur. Dus oak in de hedendaagse 'A 

'postmodern' krijgt or 
Erik Borgman uit Nijmegen en Lieven B 

het Nederlandse taalgebied, zijn al ger~i 
zijn allebei, in ongelijke mate en op e1 

het denkenvan de Vlaams-Nederl i 
onlangs 87 werd. Tertia zetle t1 

Erik Bo rgman (1957) is gehuwd, vader van !wee 
kinderen en als leek ve rbonden mel de dominicanen. 
Hii sludeerde lheologie aan de Kalholieke Universileil 
Nijmegen en promoveerde op een proelschrill over de .,j 

belekenis van de verschillende vormen van bevri j
dingslheologie voor de weslerse, universilai re lheolo-
aie: Sponm van da b#lo;r/Jd•nda God (l<ok. Kamrwo 

'"si~ds 1989 is Borgman als lheoloog in diensl van oe 
Nederlandse dominicanen, onder meer om onderzoek le 
verrichlen naar de lheologie van Edward Schillebeeckx. 
de ontwikkeling en de blijvende belekenis ervan. 

Naast tal van artiketen schreef hij de boeken 
Alexamenos aanbidt zjjn God. Thoologische essays voor 
sceptische lezers (De Horslink. Zoetermeer, t1994). en 
Edwani Schillebeeckx. Een theoloog in zjjn geschrede-
nis. Dee/ /: Een katholieke cultvurtheologie (1914 -
1965) (Nelissen, Baarn. 1999). 

Sinds april 2000 is hij ook coordinator van de seclie 
Theologie & Geesleswelenschappen van he! Heyendaal 
lnstiluut van de Nijmeegse universiteil - een centrum 
dal onderzoek doe! op he! grensgebied van theologie, li
losolie en de andere wetenschappen. Borgman is voor
al bezig mel de relalie lussen lheologie, lilosofie en 
hedendaagse lileraluur(wetenschap). 

d:u allc ori8merende krachr die van dt: rradi~ 
tic uitgaar, is vcrdwenen. Op crucialc mo
mcmcn zic je dat mcnsen daar wei degelijk 
orienrar.ie aan ontlencn. 

Zo'n visie ht.'Cft wei gevolgen voor de ma
nicr waarop jc clementcn uit de rraditje rcr 
sprake brcngr. Volgens mij moct jc dar nicr 
doen als ondcrded van een grorer, samenhan
gend vcrhaal dar mocr worden doorverrdd, 
maar als cen elcmcnr dar in her brcdc maar
schappclijkc debar van berckenis k1n zijn. De 
idt:c van her imcgralc verhaalloslarcn hccfr 
bovendicn als voordcel dar her onderschcid 
n1sscn gclovigcn en nicr-gclovigen vcrvaagt· 
In principc is iedcrecn aansprcekbaar voor 
aile elcmcmcn. Omdar icdcrccn cr in ·lijn 
concrete simatic mogdijk icrs aan hecfr." 

Boem:: ,Vccl van wat jc 1.cgr. ondcrsch~ijf 
ik. Ten ccrste: ik vind paniCle idcntifacanc 
ook nict ·t..o'n problccm. Maar als er ccn we~ 

komst voor het chrisrcndom is, dan is die 
volgcns mij vooral rc d:mkcn a:m christcnen 
die hct christendom als ccn soon· 'c indvcr .. 
haa l' bclcvcn. G~.:cn groot vcrh:1al dat aile 
andere inbpsclt, maar ccn vcrhaal dat: 
vaak in cc.:n terugblik - de brokswkkcn '!.O

vcclmogclijk im cgrccrr. 
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verhaal 
)en sprekend geheim' 
rden beleefd in en via een concrete 
1ropese cultuur, die veelal het et iket 
ofd . Kan dat, en zo ja, hoe dan wei? 
1it Leuven, twee jonge theologen uit 
d intensief met die vragen bezig. Ze 
>chillende manier, schatp lichtig aan 
theoloog Edward Schillebeeckx, die 
lenkers aan tafe l en registreerde een 

geanimeerde gedachtewisseling. 

I' 

Lieven Boeve (1966) . is gel\uwd en vader van 
drio kindoron. Hii studeerrle godsrlienstwetenschap
pen en theologie in Leuven. Zijn doctorale dissertat\e 
belicht de uitdagingen van het postmoderne denken 
voor de theologic. ¥om..:r.U:?Jg~~~tgA ~01~i 
G~agereerdheid van de KU LeLNen en is hi j gastdo
ce nt aan de UCL. 

Boeve is oprichler en coOrdinator van de 'onder-
" zoeksgroep theologie in een postmoderne conte>:t' 

van de Leuvense faculteit Godgeteerdheid. Binnen d3\ 
project bestuderen zes JOnge onderzoekers verschrl
tende aspeclen van de 'religieuze ervaring in een 
postmoderne context' 

Behalve welenschappeti jke artike len in vak\l]d
schri tten en verzametbundets, schreel Boeve 
Onderbroken traditie. Heeft het christe/ijk verfraaf nog 
toekomst? (Pelckmans, Kapellen. 1999 - zie Tertio 
nr. 2). In dat boek brengt hij zijn belangrijkste inzich
len tot nu toe sa men. 

Ga ik uit van de ' imcgr;1 le trad i ric' ~ Jt: 
lcesr de traditic naruurlijk ahijd vanuit jc 
cigcn conrcx t. M:t:t r dar berckcnr nier nood
zakcl ijk discomin u"it eit mer ht:r vcrlcdcn. 
Ovcrigcns bescf ik maar al tc gocd dat conr i
nu'lreir als dusdanig gecn waardc op 1.ich is, 
even min als trad iric en kcrk dar zijn. Hct 
gaa t ui tcinddijk om <lc gctuigcnis van dar 
ocrgcbcurcn dat christcncn mcncn tc hcb
bcn mogcn onrw:m.:n in Jczus va n Nazare r: 
dat Cod inzit met de mcnscn en dat de su
preme waardc van hct Ieven wei ccns de 
zich'l.clf wcgscll cn kclldc li cfdc 'I.O LI kunncn 
l'. ijn . Dar proberc n bijbcl en trad iric tel kens 
Wct:r HlCt va ll cn cn opsra:m IC vcnalcn ll$1T 

nicuwc co nt cx tcn. 
Ma:tr dat vcrgt op ccn bcpaa ld moment 

wd ccn hdijdwis. In hct christendom is dat 
(.lc bcli jdcnis va n ecn 'l Cgcnovcr' dat zich in 
dc gc:oochicdcnis hccft Iaten kcnncn in jci'.US 

Christ us. En, Erik , nuk hicr - in dc opv;u
ting over de vcrhouding irnmancruie en 
tra nsccmlcruic - lig1 naar mijn a:mvoclcn 
Ct: n bcl:mgrijk vc rsd dltusscn ous. En va n
daar ouk ccn vaschi l in vi~ic op trad it ic en 
kcrk. Zondcr dic b at.\IC- in wd kc vonn 
ook - is cr t;ccn gcltligc nis v:111 cc11 
'ICgcn.wcr." 

lleven Boeve. 

Borgnum: , Waarom lokalisccr jc die gc tui
gcnis van hct Tegenover inccns uirslui re nd 
bij de kcrkdijkc tradirie? Her 'ICgcnovcr va n 
Cod kan roch aik-en maar indireCt zicht baar 
worden? Concrccr: doordar her rclkcns weer 
mcnscn op ecn verrassende manicr icts a:m
n:ikt. Oaar 7.ir dar Tcgenovcr ... " 

/Joc11t:: ..... zcggcn christcncn, menscn d ie 
dar Tegenovt:r aan nemer1! Ncigt hct in her 
publieke debar nicr naa r groothcidswa:m, of 
o p 7.ijn minst naar ccn gem is aan respect, als 
jc tcgcn icmand die bewusr die rranscendcn
rc dimensic uirslui1 , '/.cgt: 'Daar is God jou 
nabij gewcesr.' Resp<.:ctccr jc dan nog wei <lc 
pluraliteit ?" 

Borgmtm: .. Aile visics op de wcrkd ijkhcicl 
prolx:ren todt hct gchccl rc vcrkbren en wij
i'.CII daarin andere srandpuntcn ccn plaat's 
we? Ook de doordaduc gd ovigc pos itic 1..cgt: 
'Volgcns ons kun j ~.mcns-z.ijn bc~cr lx:grij
pcn :ds jc cr God b•J betrckr .. Al.s JC ~annccr~H 
dat hcl mcnsdijkc hcsraan mer op ., .. chzclf •s 
gcfl •r 1dccrd, 11 1aa r wo~·~l t g~~~ge •~ · AI:~ je . 
aa11nL-cnn d:u mcnschJkc oncmauc ntct u 11 
zichzdl ko mt, maar wordr ui tgclokr door 
cen .od di e.: mcnscn altijd vooruit is ... ' 

------
Lieven Boeve: ·van huis uit 
kalholieke inslilulies - scholen, 

vc rwijzing naar ccn 
God die voorw:.:u de 
is v:t n her mensdijk 
lx:sr:tan.'' 

Burl!f: ,.Maar is dar 
dan nicr de kern ~" 

Borgman: ,Zcker. 

inslellingen en bewegingen -
houden non vaak le weinio rekening 
mel de teilelijke pluralileil.' Maar wie zcgr dar die 

vcrlorcn ga:u :tis je de 
1..aak via. de f ragmemcn tcr sprake brcngt?" Geloofwaardig is 

d:u aileen wa nnecr 
ook mcnscn die niet 
in die ch ristclijkc 
rrndit ie sman, die 
dcmcmcn kunncn 
ervaren die chrisrc
nc::n allecn mcnen te 
kunnen V:ltten mer 
her woord 'God'. 
Pas dan kunnen 
niet-chrisrcnen. na 
langcre rijd ook met' 
d emcnten uit de 
tr:tdirie rc hebben 
gcwerkl , misschie:n 
zcggen: 'Aha, dat 
bedod jc als jc zc:st 
dar cr cc11 God is 
die wei nabij is, 
maar nicr sa n1enval r 
n~et d.: gesch iede-

Boeve: ,Akkoord, 
maar hicr zou wei 
ccns her rere pu m 
va n vcle pan-ide 
identifiClrics kunncn 
liggcn. Heel va:tk 
gli pr precie."' het 
Godsge!oof. het ge
loof in ccn Ander 
die ons tegemoet-
konu, tUSSCil de 

mazcn van hct net door. Vclcn cnrcn op de 
christd ijkc rirudcn 1..x:n soorr vage rcligio
sitcil. lk wu dat wiHen vcrbinden met in iria
ric- gdoofsinwijding. waar jij daarner ook 
op doeldc. lk dcnk dar w"n iniriatic op basis 
van !outer brokslllkken nicr werkt. Je moct 
de kans krijgcn om - weliswa:u rekcning 
houdcnd mer de context van vcrsplin tering 
grondiger in tc grocien in her chrisrclijk vcr
haaJ va n de navolging van jc-I.Us Chrisms, die 
ons God nadcrbij hccfr gcbracht. Oat ver
ondcrsrclt conract met rncnscn die aan die 
idcn.-i tci t gcsralrc gcvcn en 7..c zo ook voon 
:t..ctrcn. Dar vcrondcrstelt dus ccn gdoofsgc- · 
mccnschap van menscn die :~.ich mccr dan 
parried verbinden met (.'C il rrad iric - ccn t.ra
ditic die ni cts :mdcrs is dan het getuigenis van 
die a ltcrirei~,' van die Andere die ons tl:gc
lllOt:tkomt. 

/Jorgmrm: ,'-lOch dcnk ik dar de brokstuk
kcn en rituclc!l va n de christdijkc rradiric 
zichzclfkunncn vcrdcdigen. Ze kunncn wd 
dcgdijk la1 cn :t. il! n d:u :t.c nict aileen ccn bc
vcstigl!ndc. maa r ook ecn omwcntdcndc bc
t ckcni~ in hct Ieven v:m mcnscn hcbbcn. Er 
is gt:cn cxt l~l g:u~m r i c nod ig va n w:ll wij de 
kern van dl' christclij kc trad itic nol' lllcn: de 

Borve: ,Zobng dar ecn pastorale strategic 
is, die in een groeipcrspeCiicf zit, hcb ik daar 
gecn enkd probleem mcc. Maar zo niet, dan 
gaar her volgen.s mij om ccn a(<gezwakt~ 
vorm van war de 1..ogenaamde corrclaue
rheologic' heefr gcprobcerd: her chrisrdijkc 
op her menselijkc leggcn. Mijn bczwaar 
daa rtcgen is dat je dan gemakkelijk in een 
lourerc verdubbeling van ht-r mcnsdijke 
bd andr, iers war jij ook afwijsr. " 

Borgman: , lndcrdaad, her corrclacicdcn
kcn verondcrstelt twce geschcidcn werelden 
die mel e\kaar in verbam\ moeren worden 
gebrach t. Terwijl cen raal die God tcr sprake 
brcngr, naruurlijk over de7..elfde werkelijk
heid spreekr als d ie waarover ook anderen 
sprcken. Er hocft gcen correlatie gclegd rc 

~:o;~.~ n ... God hecft ze immcrs gdegd, ze is 

Um·ue: ,,Maar dat kun jr alleen m:tar zcg~ 
g~.:n vanuit een optic die God ve rrekenr. De 
verschillende ve rhalen over de werkdijkheid 
gaan vandaag nier Ianger vanzelfsprckend 
ook van Cod ui r. " 

Dan rijst de vraag: wat is waarhcid? 
Gecn cvidcntc vraag in ccn postmodcm e 
context. Maar ·te client z.ich onontkoom
baar aan . 

Borgman: , Prccics. Uitcindel ijk hccfr de 
rhcologic een waarheidsclaim: zc bcweerr 
dar 7.C waar en waaraduig over de werke
lijkhcid spreekl . Daarom moet ze ook met 
andere imerprctatics van de werkelijkheid 
in di scussie gaan en kan ze zich nict zo
maar bij 't:cn vccl heid van optics' nccrlcg
gcn. Er is dus ecn confron tatie nodig en de 
onderliggende mor ivaric daarvoor is her bc
staan van ccn roraa lvi sie die de wcrkcli jk
heid bcter vcrklaan dan andere visics djc 
daar op cen fundamcmecl ni vcau mce in 
strijd zijn. 

Uitcindelijk gaat hct om de \'raag: 'Welke 
imcrpn:ta ric maakt hct best de werkclijkhcid 
als ccn hoopvolk: rcalitcit zichrbaar?' \X'dnu, 
ik dcnk dar her christelijk vcrhaalmcr z.ij n 
Godsdmkcn op dat sruk stcrkc papicrcn kan 
voorl cggen. En omdat we in dczelfdc wcrke# 
lijkhcid Ieven, kunncn we daarover ook met 
andcrcn in discussic gaan." 

Uorur: ,D:u on 1kcn ik toch nic1." 

Borgnum: ,Ncen, maar je schrijft wei cr
gens: ' \XIe ZO t1 dcn van God nict wet en als er 
gccn christd ijkc tr:1diric w:1~. "' 

/JortJr: .. lk radi c:di:-.cct tbanncc ccn 
I t'I'S 11rrdrr Mz. I 0. ... 
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inzichr van Scbi llcbccckx over de spiraaJ 
russen crvaring en inrerpn:tarie. Naruurl ijk 
Ieven we in dezclfdc wereld. Allecn kjjken 
weer vanu ir o rw.c eigen posiric rcgenaan. 

Ook ik ben \'Oorstander van een inrensicf 
publick debar en van de dialoog mer de cu!
tuur. Maar vee! rnindcr makkdijk dan jij, 
g:t ik crvan uir dar ons spreko::n zomaar 
wordr bcgrepen door mensen die in ecn an
dere sp iraal russen ervaring en inrerprcrarie 
sman. Hot\·eel gcmeenschappelijke clemen
tcn er ook zijn- we Ieven in dezdfde cul

ruur, kijken naar dczclfde tv-programma's - , 
je kunr nier ontken ncn dar her christel ijk 
geloof in onze con text cen spcci fieke plaats 
inneemr. Vooral omdat h:1ar rradiric geruigt 
van ccn l(::genovcr dar in de geschiedcn is 
komt. Ik de nk dar dir in het publieke debar 
niet door iederecn wordt begrcpen. 

lk zeg daarmce nier dar wij de cnigcn zijn 
die de dingen bcgrijpen, maar her doer mij 
wei besefTcn dar wij in her publicke debar 
een spccifieke posicie innemen. En vanuic 
die positie vcnrckt een waarhcidscbim, in
derdaad. Als je zegt: voor christenen is de 
..,.vaarhcid universeel, dan stem ik in. Maar 
Iaten we nier vergcrcn dater geen neutrale 
toeschouwcrpositie is van \vaaruit je die 
claim ku nr beve.stigcn." 

Borgman: ,Bij die univc rsalitt'itsdaim 
hoorr wd de bereidhcid orn je openlijk op 
her publicke fOrum re wagen. De bereid

heid dus om je open re stcllcn voor k.ritick. 
Je moet zclfs bcreid zijn ook je mccsr eigt:n 
bel ijdenis en symboliek op het publieke 
forum tc brengen." 

Plcir u, Lievcn Boeve, in uw boek 
Onderbroken trnditie niet voor het tegen- . 
dcel? Voor een herontdekking van her m·
cnuum- Latijn voor: 'gch cirn.', •dac v..raar

over men Z\4tijgr'? Pfl"Cics uir n:spccr voor 

wat hen her diepste beweegt, bcwa.an.len 
cluistenen in de oude kerk daar op het pu
blickc forum de discrctic over. War kunncn 
we daar vandaag v:rn lcren? 

Bon;t: , Her arcanum is inderdaad een 
vorm van respect voor her mysrerie. Je kunr 
m ijn plcidooi daarvoor nice verstaan los va n 
de spcc ifickc hedend:1agse comcxr v:1n 
christendom en samenleving in Vbandercn. 
We cvolueren rX~..endsnel naa r een postchris
telijkc samcnlcving, maar er blijven nog vee\ 
rcsrantcn v:-~n de vroegere christd ij ke cul
tuur over. Wie zich panied iden tificeert 
omdar hij naar cen karholieke school gaar, 
gcdoopr en gcvormd .is -: wordt c.r vlo~jcs. 
bij gcrekt:nd. Va n hlll s utr katholickc t~su
turies- scholen, instellingen en bcwcgmgen 
- houden nog vaak wcinig rekening met de 

fCirdijke pluralircit. 
Ik dcnk d:-~r Wi.: de Vbamse kerk ccn 

dicnst bcwijzen door nicr Ianger als vanze.l f

sprekend aan re nemw d:u de n~c~rderhe.td 
va n de Vbm ingen nog christen tS tn de wl 

va n: her belijdcn van een Tegenovcr. Ik hcb 
de idee \'<Ill her arc1 num voor hct ccrsr ge
fo rmuleerd in cen artikcl over schoolpasro
raal. In ecn aanLal scholen Lijn de eucha
ristiev ieringcn nog alrijd voor aile leerlingen 
vcrplichr. l k vraag rnc af: is h~.: t norrnaal dat 
we her mcesr cigene van her chrisn.:ndom 
opleggt:n aan mensen die daar gecn voeling 
mee hebbcn en daar ook nict in zijn gc'inrc
resseerd? Mocren we de pluralircir en de 
vrijwi lligcrskerk nicr alle recrst binnen de 
cigen instellingen au sCricux: nemen? Van
daar m ijn pleidooi voor vrij willige dcclname 
aan euch:1risrievieringcn." 

Borgman: ,. Oat begrijp ik. Maar vanu ir 
mijn Ncdcrlandsc context heb ik ecn :Jnde
n: bckornmern is. Zckc r in de Noord-Ne
dcrl:mdsc siruarie zijn we at lang gcwoon 
aan de vrijwill igcrskcrk en aan de tot:ak 
naar-binnen-gckecrdlu:id v;m de gdoofsgc
mecnschap. lk dcnk dar we d:tar veeleer 

mocrcn zocken hoe we de cucharis ti ~.: zo 
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vorrn kunncn geven, dar 7.elfs menscn die er 
spomaan geen binding mcc hebbt:n, kunnen 
begrijpen war daar gebeurr. 

In d ie zin pleir ik er prec ies voor de 
c/lrisrelijke kernriruch.:n rneer publick re 

'1. Niet om zc re grabbd rc gooien, 
maa1 .•m te roncn dat we ook werkelij k mer 
iels bdangrijk'> bezig zijn. Anders dreigen we 
rond te blijven draaien in ecn cirkdrjc van 
mens~:n die al bng weten dar daar iets bc
langrijks gebeu rt. Oat leidt wei tor her ge
vod dar 'wij als gemeenschap een kostbarc 
schar tc be,varen hebben', maar war di e in
houdr, weer op de duur n iernand meer, al
lecn dar her toch een kostba re schal is. " 

Boeve: ,Dar heb ik nooir bedoeld." 

Borgman: ,Neen, maar met de term arca
num roep je wei de gedadue 

op va n de eucharis[ie als een ritucd gcreser
vccrd voor ing .... -y,;ijdcn. Zo f'\.n-.criQn~rd"'- her 

ook in de oudc kerk met lwar doopleerlin-
gen. 

IJoeiJe: , lk plcit voor ccn grocipcrspecricf 
en dar bcrekent nier dat je mensen buiten
sluir. Wei dar je du iddijk maakr dar daar iets 
gcbeu rr war ror her cigenc van her christen
dom behoorl. Oat betekcnt inderclaacl dar je 
daarin moec worden gc'inirieerd, zckcr in ecn 
context die mci.:f naar parridc idcmificatic 
ne1gr. 

Borgman: ,De idee van de carechesc van 
de opbouv.· - dat jc gelc idelijk steeds mecr te 

weten komr en na een tijdje ecln allcs weet 
en dus volwa!)Scn bent in her geloof- hoort 
volgens mij niet meer bij om.e gcfragnu.:n
reerdc en pluraJe samenleving. Flk rit~:~cl 
dicnr zo te worden geprcsenteerd, dar he1 
zichzelf uitlegr. \XIant iedereen die he1 bij
woont, is op cen of andere manier ook bui
temraander. Die hrug muet jc gewoon alrijd 
over. Er is gecn carechese mecr denkbaar die 
dar probleem voor eens en altijd oplosr. Jc 
moer in elke eucharistic weer mogdijk 
rnaken dar wie eraan deelneernr, eucharistic 
kan vieren." 

Boeve: ,De 'vol lcdige' rraditie waarover ik 
her hcb, vindt haar ankerpunr in her gt.:ruige
nis van her Ttgenovcr daL binnenrreedt in de 
geschiedenis. Als ik zeg 
dar je daar cace-
cherisdl 

~~~;~.~~~:~,~:~~)~1l.7:~,!1:;~,;~~:~:: ~~~. ~,£,\L;',~~ 
nTLamekn Villi inhuudt:n." 

Borgman: ,,DaL begrijp ik zee! goed, ma:.H 

mijn pum is d::n, als de cucharisr ic vcr.vijsr 
naar her ccnrrum van her chrisrendom en 
dar centrum ecn geheim is, je dar gehcirn 
nier bewaakr door her riruecl aUecn voo r 
binnenstaanders rc rescrverc n .. Je moet h.~ r :w 
vorm geven dar in her rimed '!..elf duiddtJk, 
wordt dar hier een gehcim wordt bewaard. 

Boeve: .,H er •gchcim' is inderdaad cven
ocd myslerie voor de chrisre.n als voor de 

~uilcnsr:under. Oar is de bas ts van elk sacra-

mcm. Maar je moet rnijn pleidoui begrijpen 
als een pasrorale st raregic die in de concrete 
Vb~1mse conrcxr zinvol kan 7.ijn." 

Borgman: ,Terwijl in onz.c conrexr precies 
her omgekeerdc van belang is om de kerk en 
de christelijke rradirie haar weerbaarhcid 
rerug tc geven . Her n ad~:d van de naar
binnen-gckecrdheid is een v<::rlics aan cuhu
relc weerbaarheid ." 

Boeve: ,Ecn open ve rhaaJ is naruurlijk al
rijd naar buitcn gekeerd, wanr her 7..Cf zich 
prccies vcrder vanu ir de confronlatie en de 
dialoog met de a ndere. 1-Iet christendom is 
nooir meer missionair gcweest dan roen her 
in de vroegchristelijkc periodc her arcanum 
inschreef" 

Borgman: ,Los van dar arca nu m bl ijlik 
er mij over vcr.vonderen hoe van

zelfsprekend jij - hier, maar ook 
elders- d1risrclijke idt:ntiteit (:Jl 

open vt:rhaaJ op elkaar legr. Mijn 
stelling is dar jc, door de concen
rratie op de t!igen identitei t, on-
onrkoombaa.r naar binnen ge

keerd raakt. Oat wil jij dus nicr, 
maar de vraag luidt of jumv 
scerke conccntratie op her 
VOOJ7.crtcn van hct christen
dom als een speciflekc iden
cireir, niet strijd ig is mt:r de 
lu.:le idee van her open vcrhaal." 

l?orl!e: , In de uitdrukking 'open 

vcrlual' spreken de !"wee termen 

dkaar natuurlijk voor een sruk 
regen. Het gaar om parricubrireit 

die opm~raar voor anJerslll:iJ. 
Oat is een voorrdurendc: uird<1ging. Verhalm 
\';:_b~::,c:;; •. :~::·":'::~~ .... "'~r .. :·';j_'~;>;r.: ~:~:.:.·~·~"=".::t:.·.;t.,!1;. 
vanzelf up omx iJcmiteit l{IOJ'dl'll tt"rugge
worpen. En dar we precies daar die iden
ci[cir moerrn vrnvcrvcn . . ~1aar tbt gcldt 
voor aile levensbe.schnuwingcn: die zijn uir
eindelijk op wek naar L.Ckerhei~l. W~h~u, de 
'vcronzekcring' die de nieuwc sttuatle t.t~ 
BelgiC [ewecgbrcngr, kun j~ volgcns n:IJ r: 

van uit chris[clijke pcrspccncf t hcologtsch 
vemnrwoorden. 

Borgnum: ,.Dan -zijn we het erover eens 
dat her principieel bij de chrisrelijkt" siru:uie 
hoort om juisr in een onzekere si tu;uie te 

sr<1<1 n en daar nicr bang voor rc zijn." Iii 

In het spoor van Schillebeeckx 
De vermaarde Vlaams-Nederlandse theoloog en dominicaan _Ed~ard Schillebeeckx_ werd deze .maand 87. Twee jaar geleden 
werd hij in Nijmegen gevierd met een symposium onder de trtel Jezus. Een ergentrJds verhaal . On\angs verscheen het boek met 
de lezingen van die feestelijke studiedag. Ook Erik Borgman en lreven Boeve verteenden daaraan hun medewerkmg. 

Ccntraal in Jezus, een eigentijds vert1aal staal de 
vastslelling dal hel verhaal over Jezus vandaag niel 
aileen opduikl in kerkelijke discussies en lheologi
sche geschriften, maar ook 1n literatuur, lhealcr en 
bceldende kunst, in film en popmuziek. 

Drie specialisten in hcdcndaagse beeldcultuur en 
muziek zoeken naar de beweegrcdcnen van acluele 
schr i1vcrs. kunstcnaars. cineaslen en popmusici om 
zich door Jezus le Iaten inspireren. Marcel Barnard 
hccft hct over Jczusbeclden in de modernc kunst, 
Sylvain De Bleeckere over Jezus in de hedendaagse 
lilm en Peler Sierksma over Cllristusbeelden rn de 
popmuzick. 

Er loopl een rode draad door hun bijdragen: de . 
herkenbare Jezus-voors\ellingen verdwijnen en maken plaats voor n1euwe ver
teeldingen van hel Jezusvcrhaal. Een parallcllc bcweging vollrekt zich lrouwcns 
in de theologie van Edward Scllillebeeckx. geelt Hermann Haring - zijn opvolgcr 
aan de Nijmcegse tlleologische faculteit - aan in zijn bijdragc. 

Het boek besluit met enkele korte reflecties van Schillebecckx, Boeve en 
Borgman over de bclckcnis en hel gezag van de chrislelijke tradilic. Tcr kcnni s
making een cilaal uil de bijclragc van bcide laatsten. 

in lalloze, vaak bijna of geheel onzichlbme s\roompjes onverklaarbaar aan de op 
pervlak\c komi en beginlle slromcn, en dat op een wonderbaarlijke manicr bij ct
kaar komi en een rivier word!. En mij interesseert nrct ai leen de rivier, maar aldie 
stroompjes. beekjes en walerljes afzonderlijk en 1n samenhang. En ik leg mij crop 
toe ook in onze eigen tijd dergelijke kleine stroompjes. beekj es en walertjes te 
onldckken, die de christelijke lraditie nog alliid doen stromen, maar als zc wer 
kcliik in kaart gcbracht zou worden, een I1Cel ander beeld van die lradilie zoudcn 
geven dan gebruikefijk is." (biz. 94-95) 

Boeve: .. De ervaring van cl1ristenen van vandaag. ook en rnet name in llcl 
Weslen, is in locnemcnde male dal hel ch ri ste liik gclool (a ls vcrzamelnaam 
voor vele geloofsslijlcn) een van de posilics is op llct levcnshesclrouwelijke 
veld. Confrontali c met andere posities (zoals de boeddhistischc, rnoslirn ol 
atlrcrst ischc) dagen dan ook niel aileen uit lot bevraginy en dialoog, maar gaan 
legelijk en onmiddc lliik gcpaard met ecn (llcr)ontdckkiny en (llcr)profilcring 
van de eigen positic. Oi l houdl niel in dat de traditie err bloc en onhcwcrkt op
nicuw opgenorncn word! en gcprolilecrd tegen hcl andere. Wei dat nu prccrcs 
hicr. in de confrontalic met vcclheid en arrclcrshcid, hel proccs van recontcx
tua liscring start."" (biz BB-B9) . ii 

Borgman: ,lk zie de christeli jke traditio vooral op de manicr waarop Claudio 
Magris hct begin van llet stroorngebicd van de Donau bcschri1fl als hcl water dat L_ __________________________________________ _ 
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