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deze verschuiving zien . Communities hebben daar vooral her karakrer van fora en 
podia. 

Korr gesreld ligr hier voor her project van een bijeengehouden anrropologie en 
theolcgie van de liturgic- en de sleurelrol daarbinnen voor een rirueel- lirurgische 
peiling en diagnose- een uitersr belangrijk terrein braak, een terrein dar oak nag 
nauwelijks door de riruele studies is berreden. 6' 

6:z. Perspecriefvol z.ijn bijv. S. O'LEARY: 'Cyberspace as sacred space: communicat ing reli
gion on computer networks', in The journal of the American Academy of Religion 64,4 (1996) 
781-808; M. j ACOBS: 'Folklore in CybcriC in her jMr Twee Kilo', in Volksktmdig bulletin. 
Tijdschrifi floor Nederlamht: culnmrwetemcbttp 26,1 (:z.om) 3-41; een case smdy is: G. SCHWIBBE 

& I. SPIEKER: 'Virruelle Friedhofe', in Ztitschrifi for Vo/k;/nmde 95,2 (1999) 220-245. 

De sacramentele onderbreking 
van de levensrituelen 

Lieven Boeve 

Hoe ziet Schillebeeckx de problematiek van continuiteit en disconti
nuiteit in de verhouding tussen Levemritue!en en sacramente1}? 
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De breuk russen antropologie en theologie heeft volgens Schillebeeckx ertoe ge
leid dat de christelijke ritualiteit n iet Ianger berrokken is op het Ieven. Hij ver
meldt in dit verb and de verouderde geloofsvoorstel!ingen als voornaamste oorzaak 
van het wegblijven van mensen uit de sacramenrele prakcijk. Ze verlaten de kerk 
omdat deze er niet meer in slaagt op adequate wijze her Ieven re rirualiseren . 
Vandaar dat Schillebeeckx bij het opzettcn van zijn nieuwe project hicrop focust: 
hoe kunnen we de sacramenten vandaag begrijpen als ingrijpend betrok.ken op 

1 E. SCH!LLEBEECKX: 'Naar cen heromdckking van de cbristel ijke sacramemen: riruali-
sering van religieuze momenten in hec all edaagse Ieven', in Tljdscbrifi voor rheologie 40 (2ooo) 
164-187. 
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her mensclijke Ieven? De oplossing besraar erin om, aanknopend bij de mens- (en 
naruur)wctenschappelijke studie van rituelen en rirualireir (algemeen omsch reven 
als Ritual Studies) de sacramencen re varren in termen van 'rirualisering'. Her be
treft hier een anrropologische categoric die wil aanduiden dar een riruele praxis, 
wwel op religieus als profaan vlak, eigen is aan her menszijn, en geworteld zi t in 
een complex samenspel van bio-psychische, socio-biologische, psychologische, so
ciologische, linguYscische en cultureel-amropologische werrnarigheden. Hiermee 
beklemroonr Schillebeeck:x de srrucrureel-anrropologische noodzaak van een 
chrisrelijke sacramenrele praxis. Her is alsof hij de mensen die hiervan weggeble
ven zijn alvast wi l duidelijk maken dar her zeer menselijk is her Ieven re rirualise
ren, en dar- indien juist ingeschar- christen zijn dee! name eraan mee insluiL In 
her bijzonder hoopr Schillebeeck:x er echrer de caregorieen te vinden om de sa
cramemen re herijken als ricuaJiseringen van het Ieven . Voora1 de recm perfonnance 
heefr hierbij zijn aandachr getrokken. 

Schillebceckx accentueerc dus vooral de fun nrele concin "iceit tussen de 
algemeen menselijke scruccurele nood aan ricualireir en e c risrelijkc sacramen
rele prax1s en waarschuwc bijgevolg regen een volkomen discontinu"iteir. 

Een schaduwzijde van lirurgisrcn en rheologen is vaak dar zij geen interesse hebben 
voor war ritualireir 'in her algemeen' is, rcnvijl dez.e roch als nructuur een bijdrage kan 
leveren aan hun roekrocht naar de eigen bcrekenis van hun parriculiere riruele tradi
ties.1 

Een symparhiserend maar kririsch onderzoek van de resulraren van her anrropo
logische onderzoek ret zake is war hem berrefr ononrbeerlijk voor een goed begrip 
voor dargene waarover het in de sacramenten gaar, of zou moeten gaan. De dia
loog tussen theologie en antropologie zit immers gevat in een wederzijds kritische 
correlarie,' die de mogelijkheid biedr aan de rheologie om zich reconrexrualise
rend te vernieuwen en dus de sacramentele pr:ros van de kerk waar nodig bij re 
sruren. Blijfr echrer dar vanuir her algemene her specifieke begrepen en geduid 
kan worden. Korrom: war Schillebeeckx beklemtoom, is de irreducibele c~ 
tu!reir russen hermenselijke en her chrisrelijke. Dir wotdt mani'i'ci'a uictiil ijk wan
neer Schillebeeck:x zijn project verder roelichr en een omsch rijving biedr voot war 
de sacramenrele praxis rheologisch berekenr: 

In de sacrarnenren schui lr dus steeds een dubbele dimensie, een anrropologische en een 
'rheologale', op God gerichte dimensie, die snmemmelun,4 

verder uirgeklaard als volgr: 

Ibidem 174. 
Ygl. Ibidem 171-176. 
Ibidem 183 (mijn cursivcri ng). 
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Voor d1risrenen is dir riruele geheel aJs rodan ig reeds Gods genadebemiddel ing roals 
die zich realiseerr in en door de eigen performatieve krachr, op cognirief, cmQ[ioncel en 
esthetisch niveau, van de door her chrisrelijk geloofbezielde lirurgische performance.5 

Via een rheologische verwerking van inzichren uir de Ritual Studies kunnen de sa
cramemen volgens Schillebeeckx op een nieuwe wijze als 'exisrencieel-emorieve 
Godsonrmoering' geduid worden . Her is zeker Schillebeeck:x' vetdiensre duidelijk 
re maken dar in de sacramenten her rheologische en her antropologische samen
gaan, dar ze enerzijds inderdaad algemeen menselijk gesproken gehoorzamen aan 
de wermarigheden van her rirualiseren, en dar ze anderzijds regelijk de specifici
reit van her duistelijke geloof uitdrukken en een weg tot Godsonrmoecing, tot 
Godskennis, zijn. Maar war ontbteekr is mijns inziens een verdiepte problemati
sering van en reAecrie over her 'hoe' van her samengaan van de ricuele en rheolo
gische dimensie, dus van rirualireit en sacramentalireir- en precies deze reflectie 
is vandaag noodzakel ijk! Voor Schillebeeck:x zijn sacramenten waardevol, omdat 
ze echre levensriruelen zijn. Dir feir zelfbetwisr ik niet, wel vraag ik mij af war de 
specifieke levensrituelen, gepraktiseerd binnen de christelijke verhaalgemeen
schappen, voor chrisrenen tot sacramenren maakr- en hoe ik dir voor onze acru
ele context her meesr opporruun kan denken. 

Elementen van problematisering 

Mijn vraag gaar dus nier over de srrucrurele continu"iteir tussen 'rirualisering' als 
anrropologische categorieen dech risrelijke sacramenrele praxis, als dusdanig. Ook 
her feit dar de rheologie enkel re winnen heefr bij inrerdisciplinai r onderwek wil 
ik onder geen enkel beding betwisten. Meer nag: her behoorr tot her hart zelf van 
het recomexrualiseringsbegrip waarvoor ik zelf opreer.6 Bovendien: zelfs war 
Schillebeeck:x de rheologale dimensie noemr (de relatie russen God en mens/ge
meenschap/wereld) kan reflexief enkel uitgeklaard worden via een inrerdiscipli
nair gesprek mer rheologische final iceir. Her is alrijd als mensen en vanuit onze 
complexe menselijke ral ige leefwereld dar wij over en rot God spreken, lnregen
deel : het is precies vanuir een dergelijk interdisciplinair gesprek, vanuit de on t
moeting russen chrisrelijk geloof en context, dar ik mij afvraag of her enkel be
klemronen van de continu"iteit russen beide als rheologische en pastorale strategic 
voor vandaag vruch rbaar is. 

Schillebeeck:x starr zijn reflectie- zo zou men kunnen stellen- bij de 'feitelij
ke ri tueel-liturgische non-prakrijk' van ' randkarholieken' (zijns inziens omwille 
van de verouderde geloofsvoorsrellingen). Echrer, naar mijn aanvoelen is pasro
raal gesproken een van de grate problemen dar sacramenten en andere christelij-

Ibidem 184 (Schillebeeckx' cursivering). 
Zic o. m. hct ccrste hoofdstuk uir L. BOEVE: Onderbrokm tmditi~. Haft httcbri.srelijlu 

verbanl uog roekomst? (Kapellcn 1999). 



34 LIEVEN BOEYEN 

ke rituelen, wanneer nog talrijk bijgewoond (door vele randkatholieken en 
posrchristenen), enkel nog functioneren als levensritueel, waarbij de christelijk
narratieve en rheologale dimensie zo goed a1s volledig in de mist verdwijnr.7 De 
facto functioneert dao.e.nkel..de antropolog~ensie, en wordr deze niet ver
smolten met de theolo ale dimensie: de ontmoering met de 0 v an fezus 
Chrisms in e navo ~ m prax1s en re ecne, m ethiek en rirualitelt) . AnOefSge
;;gd: ze werken poscchrisrelijk. Mede omwille van het ontbreken van duidelijke 
alrernatieven blijven vden paniciperen aan de sacramenren om het Ieven re ritu
aliseren, en niet om God te ontmoeten. V~n nier alleen (of wzeer) vervreemd 
~an her ~~ geloofsverhaal en -prax.rs omwille van een verou croe celd
v~~l{ ('en•vO'Oral) omwille van her maatschappelijk-srructurele pro
d; van detradi tionahsermg. Cli riS!enen"WWrden in rijden van individualisering 
enkefriog resoluut christen als ze er zelf voor kiezen; ze zijn her niet meer 'uit ge
boorte'. Louter vanuir her perspectief van de levensrituelen beschouwd, zijn sa-

- cramenten in principe nier mcer dan rituelen gepresenteerd op de levensbe
schouwclijke markt waaruir mensen (elementen) kunnen kiezen als ze hun leven 
willen ritualiseren.8 

Her enkel bekJemronen van de conti nui'teir functioneert in zo'n geval pasto
raal gesproken contraproductief Naruurlijk gaar her in de christelijke sacramenren 
- theologisch gesproken- uiteindelijk om de Godsonrmoeting: her vieren van her 
Ieven in rite en sacrament situeerr dit Ieven, met zijn vreugden en verdriet, her al
ledaagse en her nier-alledaagsc, in de relatie tot de God die in)ezus Chrisrus open
baar wordr, en in de rei kens herhaalde belijdenis dar her mysterie van dir Ieven, 
van de werkelijkheid, Liefde hcct. 

7 Wannee r mensen gevra3gd wordr zichzelf re defln ieren, beschouwt 47,4% van de 
Belgen zich kad10liek, 1,2% rekem zich rot de protcstanten en 15,3% noemt zich christel ijk 
maar nier protestant o f karholiek. Zie K. DOBBELAER.E e.a. : \&rlort'll ukerh~id De Belgen en 
bun waardm, Ollt"Ttttigingm en houdingen Clielr 2000) 119. Maar de meesr sprekende cijfers 
hebben naruurlijk bctrckking op de sterk afkalvende dcdname aan eucharisricvieringcn en in 
roenemendc mate ook de da ling van her aanral doopscls en kerkel ijke huwelijken: in 1967 ging 
52% van de Vlamingen (voor BelgiC 42,9%) wekclijks tcr kcrke, in 1998 was dit slcchrs 12,7% 
(BelgiC 11 ,2%); in 1967 werdcn 96,1% van de kinderen gcdoopt in Vlaandercn, in 1998 7)%. 
De Belgischc cijfers liggcn voor 1998 nog meer dan 8% lager (64,7). De cijfers voor her aan~ 
decl van de bevolking dar nog kcrkelijk huwr: voor Vlaandercn 91,8% in 1967, 51,2% in 1998; 
voor Belgie 86,1% in 1967,49,2 in 1998 (vgl. 123). Bovendien zijn niet allen die deelnemen aan 
de riruclen van de karholieke kerk wcrkel ijk kerkbetrokkcn en parricipeerr ook ccn aantal on
kerkelijken omdar er wcinig ahcrn:aicven buiren de kcrk 7.ijn om de belangrijke ovcrgan gs~ 
momentcn van her Ieven re vieren (vg1. 17 en 136). Nier aileen zo goed als aile 'kernleden' en 
'micldenm01ers' parriciperen aan de kcrkclijkc riruclen bij de levensovcrgangcn, maar ook So% 
van de randkcrkclijkcn, en ook ecn 45% van de onkerkelijken (42% voor doopscl en huwe
lijk, 48% voor ovcrlijden). 

8 Een dec! van wat Karel Dobbelaere 'kacl1o licisme ti In carl(' genoemd hccft, vall zekcr 
vanuic deze zicnswij1..c tc vcrklarcn, vgl. K. DOBBELAE.RE: Het 'volk-gods' de mi.st in? Over d~ kerk 
in Belgii. Kerk-zijn in de huidige wereld - 1. Socio/ggische benaderhtg (= NikC~ reeks: DidachC) 
(Lcuven 1988). 
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Wanneer de chris relijke levensrituelen niet Ianger de chrisrelijk-narratieve en 
theologale dimensie weten aan te spreken, worden ze vanuit theologisch oogpunt 
al te makkeli'k e mctio,aliseerd, e d tot de · d ie ze heb~or..-

me " ke n. Mensen he ben nu eenmaal noo aan ritu-
aliteit- waaruit geconcludeerd kan worden dar~ indien ze hiervoor geen aandacht 
hebben, ze hun bio-psychologische en socio-biologische wortels ontkennen , en 
hun psychologisch en sociaal Ieven zelfs in gcvaar brengen. Ritualisering kan in 
dit perspectief zelfs therapie worden. En het zal wei waar zijn dar voor een goed 
psychologisch en sociaal evenwidu ritualisering onontkoombaar is en zelfs thera
peurisch werkt, maar her omgckeerde is nier auromarisch waar: wie riten enkel op 
deze wijze functioned bekijkt, ondergraaft hun werkzaamheid en komt al hele
maal niet meer aan de theologale dimensie toe. Ook dit leert de filosofisch-an
tropologische en menswerenschappel ijke studie van de ritualiteit: rituelen Ieven 
van hun paniculierc ' incarnatie'. Anderen gaan dan op dit Jaats re spoor door en 
duiden op de verankering van de symbolische ruimtc waarin de mens leeft in ri 
tualiteit en traditie, een verankering waarover de mens zelfgeen beschikking heefr. 
Wie wei eigengereid hiermee omgaat, loopt het gevaar de instituerende bron van 
zin en berekenis tc vern ietigen.' Ook dir is rheologisch-methodologisch gespro
ken een function.alisering van de christeljjke sacramemele praxis_.J want ook hier 
wordt deze praxis ui tsluitend gelegitimeerd vanuir her antropolo~ n 
dar menselijKeDerekenisverlemng 'ge'incarneerd' is in voorgegeven riruelen en 
praktijken. --- - -

Dergelijke antropologische functionalisering van de christeli jke rituele prak
tijk duikt dus onder vele gedaanten op, zowel in christelijke als nier-ch risrelijke 
k.ringen. Oit gddt voor de zgn. progressieven: "we moeten riten maken, want we 
hebben er geen (goede) (meerr' ; en voor de conservat ieven: "ri ten zijn iets waar
over we geen beschikking hebben, waar we ons aan dienen te onderwerpen." AI 
deze posities verrrekken uitsluirend van de antropologische noodzaak aan riten en 
situeren de christelijke sacrarnemele praxis op eigen wijze hierin. In beide geval
len worden riruelen praktijken die functioneren binncn een algemeen menseli jk 
perspectief, binnen 'de' amropologische gestrucrureerdheid van 'de mens'. De 
chrisrelijke narrativiteit is· dan lourer een arriculiere' invulli er-biedr 

er. 
Het laarstc war ik Schillebeeckx zou verwijren is dar hij de sacramenrelc praxis 

gaat funcrionaliseren. Hij heeft zeker oog voor de rheologale dimensie ervan- en 

9 Zie hiervoor de reflectics van H. DE DIJN o.m. in: Hof overl~11m zut de vri.Jheid? 
Modemisme, postmodernimte m he1 mystiek /ichaam (Kapel lcn 1993) en P. MOYAERT o.m. in: 
Df mnteloosluid van het christendom. Or1er mlastenliifde, bnekmisincarn11tie tn mystieke liifde 
(Nijmegen 1998); voor kritische swdies van deu auceurs, zie rcsp. L. BOEVE: ' Hoc ovcrleven 
we de kloof russen kenn is en Ieven? Ecn thcoloog O\'Cr de uirdagcnde idccCn van Herman de 
Dijn', in 7ijdschrifi voor theologie 36 (1996) 22.1-245; S. VAN DEN BOSSCHE: 'Gclovcn in surre
ali.stisch perspecrief? Ecn r.hcologisch wcdcrwoord bij de symbool ~ en sacr:uncnrcnrheorie van 
Paul Moyaerr', in Bijdmgm 60 (1999) 32.4·345· 
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onrwikkelr deze vanuir zijn Jez.us-onderzoek. W.·a ik wei wil bevragen is of zijn 
theologische methode niet contraproductief werkt. Komt datgene war hij 66k be
oogt re zeggen, naast zijn pleidooi dar sacramenten in her verlengde liggen van 
ons menszijn, hierdoor niet uit her blikveld re liggen, namelijk dat doorheen deze 
menselijke ritualisering christenen God ontmoeten? Voor velen zal deze theolo-

le dimensie immers als !outer verhalende verdubbeling of inkleuring voorl<o
~n van w~.!''Jl~ro euo..o et-gel!alis.\landaar dar b ijvoorbeeld 
inOepastOriil VanaeleVenSriruelen soms de vraag rijsr waarom de lirurgische tek
sten eigenlijk 'altijd' over God moeten gaan of uit de bijbel moeten komen , en of 
niet even goed uit andere rradic.ies gelcend kan worden. 

H ier volgr oak onze voornaamsre vraag ren aanzien van de paper die Paul Post 
te Soesrerberg inbracht op het symposium, waarvan deze bundel her verslagboek 
is.10 Her is immers opmerkelijk dar in her ritueel-lirurgische perspecrief dar Paul 
Post ontwikkelt in zijn paper, deze theologale dimensie zelfs niet vermeld wordt, 
laat sraan bemiddeld wordt, terwij l ze wel in her "profiel van her door [hem] voor

gesraneonderzoeksdesign" voorkomr. Daarroe, stelt hij, "kan nu worden gerekend 
dar de theologie van de licurgie, waarin steeds de meer kJassieke sysrematisch-rheo
logische sacramenrenleer besloren ligt, verbonden is met ricueel-lirurgisch gerich
re ana1ysewegen."11 Maar waar gebeurr dez.e verbinding? Hoe gebeurr ze? Hoe rna
ken weals theologen duidelijk dat het meer is als een verdubbeling? Hierbij heb 
ik m ij meermaals afgevraagd of 'liturgic' m dn discours een lourer beschrijvende 
term is geworden voor de rituele praktijk van chrisrenen, of toch nog deze theo
logale d imensie in zich draagt." En als deze verbinding tomogtoe n ier gebeurd is, 
is dir dan om dar ze nag moer gebeuren; of niet meer cl ient re gebeuren omdar van
uit een ritueel-liturgisch perspectief alles reeds gezegd is? Anders gezegd: war is her 
anrwoord op de uirgangsvraag naar de continuYreir en d isconrinu'lreir russen le
vensriruelen en sacramenren? 

10 Precies op die punt heefr Posr zijn bijdrage aan de-.re bundel bijgesteld en de rheologi
schc finaliteit meer in de verf gezet. De vraag bl ijfr cchrcr of de mcthodische opschorring en 
relarivcring van de rheologie uireindelijk niet leidr wr een onvermogen om tot her rheologa
lc te komen. Zie in die verband war ik verder over de moderne corrclacietheologie schrijf. 

11 Z ie in de-LC bundel POST: 'Lcvensriruc:len: een rirucel-liturgisch perspecticr 3-4 (mijn 
cursivering) . 

12. Deze indruk werd versterkr omdar Post in de paper di e hij te Soesrerberg inbracht zijn 
eigen etnologische a:rnpak siruecrr in war hij aandu idde aJs derde sector van Rima/ Srudin: 
"Lirurgies rudic wordt hier principieel beschouwd als ccn anrropologischc en rituele srudie", 
re onderschciden (of roch weer niet?) van de vierde secto r deze "trckt de lijn door en brengr 
de RS [Ritual Studi~s] tcer exp licicr binncn in de liturgiesrudic als een thcologisch project en 
rrachr de rcsulraren van RS-allian ries in te voegen in ecn rheologie van de liwrgien. In de ver
sie opgcnomen in de1.c bundel is de lx:treffendc passage weggevallen; zie ook I~ POST: 'Person en 
en patronen. Literaruurberich r li rurgiewctcnsdlap', in Prnktiscbe tbeologie 48 (2.001) 89-90. 
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Richtingaanwijzer: seculariteit- het 'algemeen-menselijke'- in een 
perspecttef van pluraliteit 
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In war volgr, zal ik pogen aan re ronen dar omwille van de gewijzigde conrext de 
door Schillebeeckx en vele theologen van zijn generatie gepral<tiseerde moderne 
~1~e1J !!k! meer naar behoren funcrion~ert~ ·Theologie"Werdcrbe:-
schouwd als vrudir van de wederzijds kntische onrmoctin (corelarie russen over
gele~c chf¥'teli}l<e1fadicit:e'i1"'ZiCC1 vest! en e moderne secu iere cultuur en sa
menleving. ier dar de onrmoermg tussen rra itie en context als motor voor 
r~alisering nier meer zou fUncttoneren, wei dienr de m~che aan~ak 
~~ern herijkt re worden. De gevolgen voor de rheOfogi~che met o
dologie werken we uit in een volgende punt. Op dit ogenblik interesseerr ons de 
wijze van anal~s~ va <k.ru;tuel~. 

Mer welke caregoriet:n interpreteren we de actuele context? D e meeste mo
.2sL'lS..fn antimodcnJS rhcol.Qgie, dus zowel van auteurs als ~~ :R.a,hw:~n 
Schillebee2kX, ar;=-;'an von Balthasar en RarzU;tge.r.. gaat ervan uir Oat een seculari
~s een bre!ll<gci;'fachtneeft i; de premoderne 1 nchese russ~ 
rendom en culruur, russen godsdicnst en wereld:"De mens ontd'Ektt"ae ltrachr van 
~oderne rede, werensc a.p n ec ~ inirieerde vanuit een subjecrbe· 
wusrzijn bewegingen van emancipatie. Het was de mens die leerde re reflecreren 
over zijn/haar siruarie, over Ieven en samenleven, in seculiere d iscours en bereke
nisverlening in de vele domeinen van zijn Ieven en samenleven (deze maakren zich 
los uirde tradicionele leefwereld via funcrionele differentiatie). H er was dez.e mens~ 
die voor zover nog gelovig- want her kon ook zonder- deze kenn is en bct~ke
nisverlen ing in relatie diende te brengen met zijn of haar geloof. Moderne en an
cimoderne auteu rs zijn her in dit verband vooral oneens in hoeverre de aurono-

13 Onder mecr in Twsmtijth verhaal (Brugge 1975, 60-61) beschrijfr Schillebceck:x de1.e 
krirische correlatiethcorie, besraand uir drie stappen: voo reersr her opsporen va n consranre 
srrucruren van de chrisrel ijke grondervaring in hct Nicuwe Tcsramenr en de rradirie, ten rwee
de de ana lyse van de hedendaagse ervaringswereld, in algemeen-culturele en specifiek-christe
lijke zin, en ten derde hct krirische correleren of confronteren van beide (b ronnen van de rheo
logie). Schillebceckx zal 'correla6e' later liever als ' inrer-relarie' omschrijven (vgl. Theologisch 
geloofivtmnan tmno 1983 (Baarn 1983) 9) . Op p. 10 hicrvan srelr Schillebeeckx zelfs dar 'corre
larie' een misleidende term is. Authenrick rheologiseren, sch rijfr hij , vo lrrekr zich "in twee fa
sen, die samen cvcnwel een dialecrisch gchcel vormen. [ ... }We versraan immers de chrisrelij
kc rradirie pas vanuit de vragcn ons aangcreikr door de huidige sima de waa rin we Ieven; her 
versr.aa n van hct verledcn impliceerr al ecn inrerpretaric van her heden. En andersom, ons ver
scaan van her hedcn smar zelf onder de hisro rischc invloed van de chrisrcl ijkc traditie". Z ie 
cchter oak reeds Gerechtigheid m litfde (Brugge 1977) 63: "jui sr in de chrisrelijke theologie gaar 
her om ecn inrcrrdatic russen encrzijds 'Gcgcnwaru.".::.nalyse' en anderzijds ccn onrlcding van 
en hermeneurische be-Linn ing op de hisrorische erva ring van duistdijk Ieven, mer de bedoe
ling om uit dit gehcel een rich ring te distilleren, w:t.arin wij als chrisrenen op een veranrwoor
de wijze naa r de toekomst roe kunncn Ieven." Dc-LC ' mrer-relatie'-theoric houdt bij nader toe-
7.ien nog vas t aan de drie boven vcrmelde stappen. 
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mie van de seculariteir rheologisch eres ecreerd ma worden. Voor de,moderne 
t~n was e rna ernuett een eerproces waarmee de risrenen vruchrbaar 
in<li'iloog konden moesren) g<!a~ voor de a!lti-mt?dernen berekende""'cremo-dfl
niteir vervr eru.W_ng.,en me~ke ove.r~d, die eia~n overwonnen dienden re 
worden. 

De seculariseringsrhese wordt onderruss<;ll st~rk_bevraagd . Twee van de vroe
gere proragonisren ervan, Harvey Cox en Peter Ber~r, nemen er alvasr afsrand 
van en gewagen van een ~ttende ~ieuze tfao~evtg. 14 De se~u l ~risatierh~e 
zelf, gekoppeld aan de zgn. nul-sam- cone, s e e at e modermsermg een bllj
vend voonschrijdend proces was dar de godsdicnst sri laan uir de samenleving en 
de cu1ruur zou wegdrummen; de sorn van modernisering en religie zou immers 
alrijd nul zijn : hoe meer religie, hoe minder modernisering; en vooral omgekeerd: 
hoe meer modernisering, hoe minder religie. Maar de religie ovcrleefde de mo
dernisering. zelfs op hypergemoderniseerde plaatscen.' ' Zowel Schillebeeckx als 
Post lijken zich enigszins op de 'desecu!acjsecin these' te beroepen. Schillebeeckx 
twijfelr eraan of secularisarie weite'n directe oorzaak zou zijn voor ?er feirdar rand
katholieken de chrisrelijke sacramenrele praxis Iaten voor war ze ts (her probleem 
is, zoals reeds gezegd, het kerkelijke vasthouden aan verouderde geloofsvoorscel
lingen).'6 Pose van zijn kant plaacst genuanceerd vraagtekens bij de theorie van de 
onrrovering van de samen leving, en sprak eerder a! over ~er "~isperen en ~~p
peren van religie en sacral ireir" in onze tijd .'7 Graag voeg tk hteraan rwee nottttes 
toe. ~er~ opmerkelijk, schrijft dater t:wee uiczonderingen zijn op de 'desecula
risenngsr cse'. Enerzijds de hager opgeleiden mer een wesrerse. vorm~ng, ~en soort 
incernationale subcultuur, en anderzijds West-Europa, ook alts de sttuane er am
b igu. Er is zeer vee! kerkverlating, eerst in de Noordeutopese Iande~. en sinds eni
ge rijd ook in her zuiden. Berger spreekr van de vormtng van een mass1ef secu
liere Euro-cultuur." Tach vraagt hij zich, hierbij gesceund door Europese 
godsdiensrsociologen, af of secularisarie de gepasrc rerm is om deze onrwik.kelin
gen re duiden. Want: 

a body of dara indicates strong survivals of religion, mosr of ir generally Christian in 
nature, despite the widespread al ienation from the organized churches. A shift in the 
institut ional location of religion, then, rather than secularization, would be a more ac
curate descriprion of the European situation.18 

14 Vgl. H. Cox: 'The myth of rhe twentieth century. The rise and fall of'sccularisation'', 
in G. BAUM {ed.): Tlu Nmtnri~tb cmtury. A tb~ologica/ OV(rvi~w (New York 1999); P. BERGER: 

'The desecularis:ttion of rhc world. A global overview', in IDEM (ed.): Th~ dcuculnrisation of 
th~ world. &mrgcm religion and world politics (Wash ingron D.C. 1999). 

15 Cox: 'The myth of the rwentierh ccnrury' 135-136. 
16 SC! IILLEBBECKX: 'Naar ecn hcroncdekking' 165. 

17 PosT: tevensriruclen' 12. 
18 BERGER: 'The dcsccul.arisarion of the world' 10. Hij gaar vcrdc:r: .. All rhe same, Europe 

stands our as quicc: different from orher p:1rts of the world, and certainly from the Unites 
Smrcs ... 
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Ten rweede, hierbij aansluirend, of her proces nu nag seculariseri ng kan genoemd 
worden dan wei verandering van insrirurionele locarie (en weiJicht beide samen), 
zeker mag rerechr gesproken worden van .>ferrad iriaoal isecing en individualisering, 
gepaard gaande met toene.mende e luralisering. 

Her becwijfelen van-' de seculansaueiliese houdr dus geenszins in dar mensen 
die door de modernisering weggedreven zijn uir her chriscelijke verhaal, maar 
ontdekken dar ze 'ongeneeslijk religieus en rirueel ' zijn, terug zullen keren naar 
her christendom. Zelfs nier in her geval dir gepast erin zou slagen de geloo!Staal 
te vern ieuwen (war zeker geen argument is om dir laarsre nier te doen). Her lijkr 
me onverstandig- dit wu precies de secu1ariseringsrhese aJsnog krediet geven -
de religieuze heropleving, inclusief'religieuze ruis' opnieuw re plaarsen op de lijn 
'modernireir- christendom', maar dan opnieuw dichterbij her christendom. Een 
perspectief van RJu~t doer deze veelvormige herople_ying,_en de relig~e 
~elheid die tot ons omt via geografiSChe en ment'a le mobilireir (resp. migrarie 
en de meCha) meer recht. Er IS maJVIdueel, inrerindividueel eif""collectief een veel
heid aan wijzen omher Ieven en de werkelijkheid re besruderen, te analyseren, re 
beleven en zin re geven- de chrisrel ijke theologale is er (in eigen variCreiren) een 
van. 

De (wesrerse) methodisch-arhe"isrische mens- en natuutwetenschappen heb
ben een onvervreemdbare, maar specifieke plaars in de veelheid aan wijzen om 
regen Ieven en werkelijkheid aan re kijken. Maar de secularireir, waarin deze we
tenschappen re sirueren zijn, en die srruccureel met de wesrerse (en via globa
lisering mer de wereld) culruur en samenleving verbonden is, bepaalr nier meer 
aileen de dynamiek van de context waartoe her chrisrelijke verhaal zich verhoudt. 
Bovendien, via de kritiek van her posrmoderne den ken, is de objectieve observa
rorpositie, klassiek ingenomen doorwetenschap en rarionalireir, grondig bevraagd 
en worden de hermeneU[ische cirkels waarin ze opereren, bloorgelegd. Nierremin, 
in een veelheid van modellen en rheorieCn, en vooral gelegitimeerd door hun ef
fecrivireir en performarivireir, blijven ze consrirurief voor de wijze waarop wesrer
lingen, ook de chrisrenen onder hen, in her Ieven sraan. 19 Vandaar dar ze (in hun 
ontwikkeling"') voor een rheologie die zich reconrextualiseett van blijvend belang 
zijn. Maar, zoals gezegd, ~onrexr is niet aileen meer in termen van seculari,Y: it 

19 Culcuursocioloog Rudi L1ermans wijst in dit verband crop dat de modernisering ge
paard gegann is mcc proto·professionalisering van de leefwereld; gcvulgarisecrde wecenschap
pelijkc kennis wordt geabsorbeerd en hccft een medicalisering, juridiscring, psychologisering, 
ere. van de leef\vereld tor gevolg. Vgl. R. LAERMANS: In tk grup van de modcme rijd· Motkmise· 
riflg en verzuiling, inditJidunlisering en het naoorlogs~ publi~k~ discours van de ACl'(I·IJOnnings· 
organisati~s. E~n procve van cul/1lursociologiscb~ duiding ("" K.U.L. Faculreir dcr Sociale 
\'Verenschappcn. Departemem Sociologic 10) (Leuven 1992). 

20 Zic in dit vcrband Schillcbecckx' vcrwijzing naar de onrwikkeling van ecn srarische 
naar cen dynamische creadeve amropologic van rirueel en ritualiscring. Jn de eersrc worden 
ritcn bcschouwd als 'niet re gcnereren', maar afkomstig uir ecn onachterhaalbaar 'grijs vcrle
dcn', waardoor rituclc creativiteir cen comradiccic is (SCI-UJ.LEBEECKX: 'Naar cen herontdek
king' •69). 
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mie van de seculariteit rheologisch ~respecreerd mag~~en. Voor de.moderne ?" was de moaermtelt een eer races waarmee de ch ristenen vruchrbaar 
in 1aioog konden (moesten) gaan~ voor e anti-moa~o-dlt
mreir veryree~en mens .. ~ks.,gvermoed, die heiden overwon nen dienden re 
worden. 

De seculariseringsrhese wordr ondenussen sterk_bevraagd. Twee van de vroe
gere proragonisren ervan, Harvey Cox en p;;rer Ber~r, nemen er alvasr afsrand 
van en gewagen van een o mvarrende rs!!gieuze hero~eving.•4 De secularisariethese 
zelf, gekoppeld aan de zgn. nul-som-dleone, srelde at a. modernisering een blij
vend voorrschrijdend proces was dar de godsdiensr stilaan uir de samenleving en 
de culruur zou wegdrummen; de sam van modernisering en religie zou immers 
alrijd nul zijn: hoe meer religie, hoe minder modernisering; en vooral omgekeerd: 
hoe meer moderniseri ng, hoe minder religie. Maar de religie overleefde de mo
dernisering, zelfs op hypergemoderniseerde plaatsten. '' Zowel Schillebeeckx als 
Post lijken zich enigszi ns op de 'deseq!la<ise@gsrhese' re beroepen. Schillebeeckx 
rwijfelt eraan of secularisar iewe1Te;i' dirccre oorzaakzou zijn voor her feic dar rand
kathol ieken de chrisrel ijke sacramentele praxis laren voor war ze is (her probleem 
is, wals reeds gezegd, her kerkelijke vasrhouden aan verouderde geloofsvoorsrel
lingen).'6 Post van zijn kant plaarsr genuanceerd vraagrekens bij de rheorie van de 
onrcoveri ng van de samenleving, en sprak eerder al over her "knispcren en knap
peren van religie en sacral ireir" in ooze tijd. l7 Graag voeg ik hieraan twee nocicies 
roe. Berg~ opmerkelijk, schrijfr dar er rwee uirzonderingen zijn op de 'desecula
riserin'gstli.Cse'. Enen.ijds de hager opgdeiden mer een wesrerse vorming, een soorr 
internarionale subculruur, en anderzijds West-Europa, ook al is de siruatie er am
bigu. Er is zcer veel kerkverlaring, eersr in de Noordeuropese Ianden en sinds eni
ge rijd oak in her zuiden. Berger spreekr van de vorming van een 11massief secu
liere Eu ro-culruur. " Tach vraagr hij zich, hierbij gesreund door Europese 
godsdiensrsociologen, af of secularisarie de gepaste term is om deze onrwikkdin
gen re duiden . Want: 

a body of data indicates strong survivals of religion, most of ir generally C hristian in 
nature, despi te the widespread alienation from the organi1..ed churches. A shift in the 

insritutional location of religion, rhcn, rather r.han secularization, would be a more ac
curate description of rhc European situation. rS 

14 Vgl. H. Cox: 'The mph of rhe rwenrierh century. The rise and fall of'secularisarion", 
in G. BAUM (ed.): Tbt twentieth century. A tluologicnl ovtnJitttv (New York 1999); I~ BERGER: 
'The dcsecularisarion of the world. A global overview', in I DEM {ed.): The deseculnrisation of 
tbt world Rnurgmt religion and world polirics (\Vashingron D.C. 1999). 

15 Cox: 'The myth of rhc twcmieth cenrury' 135-136. 
16 SCHILLI!IJEECKX: 'Naar ecn heronrdckking' 165. 

17 POSl': 1..evensrituelen' 12. 
18 BERGER: 'The desecularisarion of the world ' 10. Hij gaar vcrdcr: "Al l rhe same, Europe 

scands our as qui re different from other p:ms of rhc world , and certai nly from che Unites 
States." 
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Ten rweede, hierbij aansl ui rend, of her proces nu nag secularisering kan genoemd 
worden dan wei verandering van insrirucionele locatie {en wellichr beide samen), 
zeker mag rerechrgesproken worden van jcrradirjagalisrcing en individualisering, 
gepaard gaande mer roenemende ~lu rali sering. 

Her berwijfelen van ae sec;J;;nsanethese houdr dus geenszins in dar mensen 
die door de modernisering weggedreven zijn uir her chrisrclijke verhaal , maar 
on rdekken dar ze 'ongeneeslijk rel igieus en rirueel' zijn. rerug zullen keren naar 
her christendom. Zelfs nier in her geval dir gepasr erin w u slagen de geloofsraal 
te vernieuwen (war zeker geen argument is om die laarsre nier re doen}. Her lijkr 
me onversrandig- die zou precies de seculariseri ngsthese alsnog krediet geven -
de religieuze heropleving, inclusief'religieuze ruis' opnieuw re plaarsen op de li jn 
'modernireir- christendom', maar dan opnieuw dichrerbij her christendom. Een 
perspecrief van ~alireit doer deze veelvormige hero leving en de reliee 
~ellieid d.ie rot ons komt via g~ografisd1e en menca.Ie mobilireit (resp. migratie 
en de media) meer rechr. Er is in lv1 ueel, tnterindividueel--en""'collectief een veel
heid aan wijzen om her Ieven en de werkelijkheid re bestuderen, re analyseren, re 
beleven en zin te geven- de chrisrel ijke rheologale is er (in cigen variereiren} ~en 
van. 

De (wesrerse) merhodisch-athe"isrische mens- en naruurwerenschappen heb
ben een onvervreemdbare, maar specifieke plaars in de veelheid aan wijzen om 
regen Ieven en werkelijkheid aan re kijken. Maar de secularireit, waarin deze we
tenschappen re sirueren zijn, en die suucrureel mer de wesrerse {en via globa
lisering mer de wereld) cul ruur en samenleving verbonden is, bepaalr nier meer 
aileen de dynamiek van de context waarroe her chrisrelijke verhaal zich verhoudr. 
Bovendien, via de kririek van her posrmoderne den ken, is de objecrieve observa
rorpositie, klassiek ingenomen door werenschap en rationalireit, grondig bevraagd 
en worden de hermeneurische cirkels waarin ze opereren, bloorgelegd. Nierremin, 
in een veelheid van modellen en theorieen, en vooral gelegitimeerd door hun ef
fecriviteir en performacivireit, blijven ze consrirurief voor de wijze waarop wester
lingen, oak de christen en onder hen, in her Ieven sraan.'9 Vandaar dar ze (in hun 
onrwikkeling'0) voor een rheologie die zich reconrexrualiseerr van blijvend belang 
zijn. Maar, zoals gezegd, ~oncext is niec alleen meer in t£!.QJJen van seculad!.cir 

19 Culruursocioloog Rudi Laermans wijsc in dir vcrband crop dar de modemisering gc
paard gegaan is met proro·profcssionalisering van de leehvereld; gevulgariseerde werenschap· 
pel ijkc kennis wordc geabsorbeerd en hecft een medicaliscring, juridisering, psychologisering, 
etc. van de lcefwcreld tot gevolg. Vgl. R. L\ERMANS: In d~ grup van d~ modtmu tijd: Modernist· 
ring en verzuiling, individualiserit~g en bet naoorlogse ptlblieke discours wm de AC\17-uormhlgs
organisaties. Em proeve van culnmrsociologiJclu duiding (:: K.U.L. Faculrcir der Socialc 
Wetenschappcn. Departemenr Sociologie 10) (Leuven 1992.). 

2.0 Zie in dir vcrband Schillebceckx' vcrwijzing naar de ontwikkcling van een srarische 
naar een dynamischc cre:uieve amropologic va n rirueel en ricualisering. Jn de c.:erste worden 
ricen beschouwd a_ Is 'nier te genereren', maar afkomstig uir een onaducrhaalbaar 'grij s verle
dcn', waardoor rirucle creativireir een contradictic is (SCHIU.EBEECKX: 'Naar ecn herontdek
king' 169). 
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re inrerprereren , en de rol van de werensd1appen nier Ianger in termen van de se-
cularisariethese. -- -

Precies omdar de context zich berer met pluralireit dan...lner.seculariteit laar 
aanduiden, en her chrisreli"kc vefhaal zich gesitueerd zier als een verhaal binnen 
deze pluralireir, luidt de meesrpregnanr"" rheologische vraag ~Lho" de 
chrisrelijke traditie zich vruchrbaar kan berrekken o de moderne seculariteit, re
sulterend in een relevant en.plaus ib Chrisrelijk-moaerne esraanswijze. Veeleer 
is de vraag hoe her christelijke verhaal zich to t de veelheid verhoudt. Op dit punt 
word r her zinvol te spreken over een binnen- en een buirenperspecrief. enerLijds 
ad extra de ontdekking van de ~n paUjCij!ameJt en anaerzijds ad intra h~ 
gaan wac de uirdaging va~e niduwe e!urale context, in confronta'cic met andere 

.p,a.rt iculariter re~ et~!l oor e ont\'Vikkeling van deze parciculicre narracivi
JCi~derne theologie worden beide imensies zanier nice onderscheiden, 
dan toch niet als wezenlijk gedachr. De ad intra beweging is de ad extra beweging: 
een christendom dar zich door de seculiere culruur laar bevragen en verrijken, en 
zo geloofWaardig en relevant wil worden binnen deze seculiere cul tuur. In mo
derne categorieen u itgedrukr: de particulariteit van her christendom wordr zo ge
formuleerd dar ze volstrekt aanvaardbaar is, zanier een expressie bij ui tsrek is van 
de moderne mens, cultuur en samenleving.1

' Bovendien, z.eker voor Vlaanderen 
en grore delen van West-Europa, is d e pluralisering lange tijd vemaagd omwille 
van de grore meerderheidspositie die de chrisrelijke kerken er nog behielden. 
C ultureel en maatschappelijk (o.m. via zuilvorming) gesproken, bleef er lange rijd 
een overlap russen moderne culruur en christelijk geloof. Nier wzeer conrinurreir 
maar d~minu·ireit zal als theologische denkcategorie in beide dimensies actueel 
vruchtbaar te m en zijn. -

En let wei: al les war hierboven staat, is resulraar van een interdisciplinaire dia
loog mer folosofie en menswetenschappen , met theologische finaliteit." 

2.1 Zoals ik schreef in de omschrijving van de probleemS[elling van het symposium: "Her 
modcrnc srrcven naar mensel ijkc vrijheid en maatschappelijke bevrijding werden vi ndplaar
scn om her christelijk geloof in een God die zich mer her heil van de mens inlaar rc rccontex
rualiseren. Waar menswaardigheid bcrrachr werd, kon God nier afwcz.ig zijn. Dergelijke rheo
logic vertrok van de principiele voorondersrell ing darer een cominu"itcir vasr re srellcn is russen 
moderni tcit en chrisrelijk gdoofj her kwam erop aan om de hci lvolle boodschap van her chris
relijk gcloof re correleren aan de rnoderne context: 'geloof en (modern) Ieven liggen in elkaars 
verlengde'. Correlar.ierheologie wehr ro nanr een consensus tussen culruur en geloof: de chris
ten was op zijn minsr even modern als de doorsnee-moderne mens. Her moderne project was 
ecn project waar christenen zich, sa men mer de andere 'mcnsen v~n goede wil', kondcn ach
rer scharen". 

11 Zie hiervoor de studie van L. BOEVE: Ond~rbroktm rraditie, naast bijv. 'Cri tical con
sciousness in rhe postmodcrn condition. A new opporruni cy fo r rheology?', in Philosophy and 
'"'"Wgy 10 (•997) 449-468. 
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Een strak perspectief van discontinulteit biedt even min een opLossing 

Het denken in [ermen van deze ~r is eigen aan ee be a~l d type van 
heolo is~ gegroeid van uit de.s;o fromatie mer de;,odemiteir. Het plausibi

lireirsverlies van de moderne presumpties van rationalirei r en samenlevingsop
bouw, de zgn. moderne grore verhalen, heeft cti[ici van dir rype van theologise
ren, nieuwe munitie gegeven. Antimoderne rheologen zagen hun gelijk bevestigd: 
de 'verabsolureerde autonomi ' van,.subJ'"-t en werelitinvadreu..!l,etrett een.ikcie 
gebleken waaraan beidc uiteindelijk ren onder zijn gegaan. Enkelen onder hen 
pleiren daarom voor een echt postmoderne rheologie, in chronologische zin: een 
rheologie lliL~Pdem1te1t, nler a~erlaiillg ervan, of roch minsrens de seculie
re voorondersrel lingen ervan. Zij lezen de posrmoderne crisis van de rnodernireit 
(door anderen geduid als een radical isering of zelfs realisering van de moderni
teit'l) als her faillier ervan. D aarom wijzen zij her moderne methodisch atheisme 
af als zonder toekomsr en presenrcren denkschema's die een ~ 
lar ie ror God als uirgangspunt voor alle reAecrie over mens en were1d claimen. 

---rh dit vCrband kan ik verwij1..en naar twee S[romingen die, zowel inhoudeJijk 
als merhodisch o nafhan kclijk van elkaar, dergelijke srraregieen onrplooien, de 
Radical OrthockJxy bcweging die in de Angelsaks ische wereld srormenderhand een 
belangwekkende plaars veroverd heeft, en wellicht ook enkele protagonisren van 
de zogenaamde toumant thtologique in de recente Franse fenomenologie.14 

De Radical Orthodoxy beweging steunr enkel op de postmoderne kritiek van 
de moderniteit in zoverre deze her mogelijk maakt 'om de wereld opnieuw theo
logisch op te eisen'. '' De waarde van her postmodern den ken ligr volgens deze 
denkers immers in he[ fei r dar ze her fa illiet van de seculiere moderniteit aanto
nen, resulrcrend in angs[ omwille van her inherence betekenis- en waardeverlies. 
"What emerges is a contemporary theological project made possible by the self
conscious superficiali ty of today's secularism ." Deze groep stelt dan ook geen ver
u ouwen meer in her project van de moderne correlarierheologieen die als her ware 
een interne link weken met universal accounts of immanent value. Ze bekridseen 
tegelijk een (postmodern) theologisch "baptism of nihilism in the name of mis
construed 'negative theologies' . Instead, in the face of the secular demise of truth, 
it seeks to reconfigure theological uuth."26 De wending naar een neo~Augusrijns 

23 Nog andercn, als Anthony Giddens and Ulrich Beck, spreken daa rom van ' r~ flexievc 
modernire ir'. 

24 Zic hiervoor ook L BOEVE: 'Mc[hod in posrmodern rheology. A casestudy', in L. 
BOEVE. & J. RJES (eds.): The preunce of transcendence: thinking 'sacrament' in a postmodem age 
(= Annua Nun ria Lovaniensia 42) (Lcuven 2001) 19-39, hier 21v. lk hoop in de roekomsr de 
kririek van dcz.e dcnkwijz.en verder uil te werken. 

25 Voor een schets van datgene wa:trvoor de R.1d ic.1 l Orthodoxy bcwcging Staat, zie de in
leiding van j. MILBANK, C. PICKSTOCK & G. WARD (eds.): Radical orthodoxy: A rmu theology 
(LondonfNew York 1999); 1.0 ook: J. M ILBANK: 'The programme of Radical Orthodoxy', in 
L.P. H EMMING (ed.): Radical ortbodoxy?- A catholic enquiry (A idcrshor 2000) 33-45. 

26 'lntroducrion' , in MII.BANK el al.: Radical orthodo>.:y 15. 
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conceprueel denkkader maakt hetvolgens deze denkers mogelijk de moderne apo
rieen die openbaar gcworden zijn in her posrmoderne nihilisme, op re lassen. D e 
centrale slemel om dit re doen is de categoric van de~~e'. Her eindige on
derhoudt enkel zijn inregriteir, zelfs zijn 'wereldlijkheid', wanneer her participeert 
in zijn oneind ige eeuwige bron, rerwijl in de moderne episremologie en her posr
moderne nihilisme deze integriteit uiteindel ijk verdampt.'' 

Het is zeker de moeite waard te onderzoeken of de verbreding van de Franse 
fenomenologie in war Janicaud noemde 'de theologische wende' nier in dezelfde 
zin gernrerprereerd kan worden, zij her dar de werkwijze ervan anders is. Her heefr 
er immers ai le schijn van dar voor ecn aanral van deze auteurs enkel de integratie 
van de filosofie in een rheologische configuratie her criterium Ievert voor goede 
filosofie. 28 Twce voornamc auteurs in dit verband zijn Jean-Luc Marion19 en Jean
Yves Lacoste.l0 Beiden analyseren ze Heideggers fenomenologische weergave van 
de wereld als geslotenheid. De 'wereld' constitueert voor hen een horiw n van be
tekenis wnder God. De logica van de gift (Marion) en van de lirurgische attitu
de (Lacosre), breken echter dergelijke gesloren horizon open en o penbaren de pos
rerioriteit ervan. De wcreld, zijnden en Z ijn, is alrijd al gegeven (Marion) ; de 
geslorenheid ervan is alrijd al radicaal geopend vanuir de ontmoecing met her 
Absolute (Lacoste). Alvast Marion (in mindere mate Lacoste) o ntkent dat zijn 
werkwijze ultiem gesproken op rheologische gronden zou berusren. Hij stelt in-

27 In een kritiek op Graham \XIard, uirgesproken op her LEST 11-congres re Leuven, srelr 
Kevin Hart dar Ward en zijn collega's te vlug de moderniteit een nihilisme rocschrijven dar 
theologen diencn re oversrijgen. Ze vergcren darer 'b inncn de chrisrel ijke theologie u:lf ccn 
nihilisme aan her werk is, d:tt constiru ricf is, en raken re sncl gevangen in een neoplaroons, 
Augusdniaans groor chrisrclijk verhaal. (n plaats van harmonieuz.e 'participarie' heeft her chris· 
telijkgeloof volgens Hart meer van doen met 'bcrrokkenheid op', 'roebchoren tot' een Christus 
die onz.c Ievens onderbrcekr. Wie vanuit dergelijk perspecticf roekijkc, zal wellichr 'decon
srrucrie' kunnen ontdek.ken in her harr van her christendom zelf. Zie K. HART: Tb~ mspass of 
tht sign: d~construction, rh~ology and pbilosopby (Cambridge 20001) . Voor genocmde bijdragen 
van her LEST-congres, zie L. BOEVE & L. LEIJSSEN {eds.): Sncrnmmral presmu inn postmo
dtrn contar:fimdnmmtal th~ological perspectivN (= Bibliotheca Ephemeridum Theologica.rum 
Lovaniensum 160) (Leuvcn 2001) 205-li i. 

28 Vgl. D. j ANICAUD: Lt tournant thtologique de Ia ph~nomlnologie .fomra iu (Combas 
1991). 

29 J .-L. MARlON: Dim sam l'fm (Paris 1982) c:n ltnnt donnl: ~ssai dim~ phlnomlnologie 
d, In donation (Paris 1997). Marion claimt dar het mogelijk is fenomenologisch (en niet aileen 
enkel rheologisch) de priorireir van de logica van de gave hoven de logica van her Zijn aan re 
ronen. Voor ecn sympathiscrcnde rheologischc benadering hiervan, zie S. VAN DEN BOSSCHE: 
'God verschijnr roch in de immanentie. De fcnomenologische necrlcgging van de thcologie 
in Jean-Luc Marion's Etant donn!, in R. WEt.:fi!N (ed.): God en het dmken. Over dt filosofi~ 
vnnjenn-Luc M11rion (=Annalen van her Thijmgenoor.schap 88/2) (Nijmegen 2000) 128-153· 
Zclf verkies ik de hcrmeneutisch-fenomcnologische visic: van Derrida of Ricoeur die de on
herleidbare hermeneurischc serri ng van her menselijke denkcn benadrukken, en dus de pri n
cipiele onoversrijgbaarheid van de raal. 

30 Vgl. J.-Y. LACOSTE: Explrimce et nbsolu: qutstiom disputlt:s sur t'lmmnnitl d~ i'bommt 
(Paris 1994). 
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tegendeel uitdrukkelijk dat deze louter fenomenologisch van aard is. De verbre
ding van de fenomenologie is in zijn ogen een fundamentele correccie en herde
fi niCri ng ervan. 

Het vertrekpunt van beide rheologisch-filosofische rendensen is de decqn-
.._.s.r;.o.J.Cci~n de seculiere panner • .Y .. ~n de..mode.rne correlade~ologi e, en daarcroor-

ook het failliet van lie~:cproject van deze COfrelatietheologie. De actuele context 
word r ge'inrerprereerd in rermen va2 nihilisme eiU b(:tekenisverval~el 
gered worden door het openbreken ervan In en meer originele rh<;£ lo~le afhan
kelijkheid. in her eersre geval CC n waaraan we parric!pefeii,' voor Cle rweede groep 
een oorspronkelijker geplaarst worden in de antwoordposirie. Ook in deze vor
men van rheologie gesch iedt dus geen analr:se van delledendaagse_ context in rer~ 

,.meiU'a!Lplura\ixei.t,.J;en~ dan als~isme, chaos en perspectiefloosheid. Het 
Conrinu'ireirsbeginsel van de correlarierheologie russen secularireit en rraditie 
wordt vervangen door een steak d iscontinu"iteitsbeginsel. H et theologische dis
cours ggar ha~er modern-menselijke en breekt die open . 

Herijking van de moderne correlatietheologie 

De partner in de correlatierheologie raakt inderdaad gedeconsrrueerd, indien dit 
berekent dar een aanral van de moderne presumpties ervan posrmodern onderuit 
gehaald zijn. Ook de vertraging van de zichtbare detradirionalisering door de gro
te meerderheidspositie die de christelijke kerken nog behielden, is veelal ingelo
pen.l' Denken in rermen van continu"ireir of zelfs consensus russen moderne cuJ
ruur en sam enlcving brengt nag weinig bij en funcrioneen pastoraal nier meer. 
De modm~e correlatiemethode lijkt vandaag een systematisch en pastoraal con
traproductieve theologische strategie. Vertrekkend bij het algemeen menselijke 
wordt her zeer moeil ijk om door te stoten tor het particulier christelijke, zo dit al 
n iet ge"idenrificeerd wordt mer her eersre. Vooreerst rij .sr immers de vraag naar wat 
die algemeen mensel ijke is. Ook in (mens)wetenschappen heerst immers een me
thodologische plural ireir waarvan de resultaren nier alrijd complementair zijn. 
Zeker waar ze normarief worden, bl ijken vaak veel onderl iggende presumpties en 
al dan niet verdoken belangen aanwezig te zijn. Ten tweede, vanuit een analyse 
van de radica le pluralite it, is het eerste onherleidbare niveau voor de reflectie de 

31 De titels van de dric verslagboeken van her Europees waardenonderzock inzake Belgie 
(telkens uirgegeven door o.m. J. KERKHOFS & K. DOBBEJ..J\ERE) spreken in dit verband boek
delen. Her ecrstc, rapponercnd over onderzock uitgevoerd in her jaar 1981, werd geci reld De 
sri lie ommtkur: oud~ en nimwe wnardm in her Btlgii van tk jnren tachtig (Tielt 1984). Hierin 
werd de slu ipende derrad itionalisering in cijfers aangeroond. Belgie groeide langzaam wcg van 
zijn klassieke rooms-karholieke karakrer. De dtel van her rwcede volume had een duidelijker 
srellingname: De vermeltk ommekur: d~ wnardm vnn Vlnmingm. \Yinkn en Bmsulanrs in dt jn
ren ntgtntig (liel t 1992). BelgiC derracUtionaliseerde sncllcr dan ooir. De rird van her derde 
boek, Ver/oren uk~rluid: dr n~lgm tn lnm UJ/lnrdtm, overtuigingen en houdingtn (Ticlr '2.000) 

geefr aan dar her derraditionaliseringsproces zijn real isering naderr. 
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parriculariteit zelf. de specifieke narrativiteit van een levensbeschouwelijke posi
rie- her niveau van her verhaal dus. 

lk herhaalde her reeds enkele malen. Ook een rheologie voor de postmoderne 
context geefr de dialoog mer de comext, en met name oak mer de mensweren
scbappen, nier op. Hierbij, wals Schillebeeckx zelf aangeeft, past her de rheoloog 
"hermeneurisch bijzonder kricisch re zijn en bovendien een kricisch oog re heb
ben voor war er feirelijk aan theologische opvarringen verwerkt is in her erno-an
rropologische spreken over specifiek-chrisrelijk sacramenreel erfgoed. "l' Wei dienr 
de rheologie onderrussen te leren dar de rheologale d imensie nier uit te srellen in 
~e.boop er v.iade menswerenschappen, als her ware :tutom~ op uit re komen. 
Wie ondaag.Jlo~n dergel ijke continu"iteir hoopt, komr bedrogen ui~ 
bewustzijn van de eigen pamcularireir van de chrisrelijke geloofsopti;ylaarst w
~el anrropologisch als theolo~ch de geloofsqptie van de chriSten, de belijdenis 
van de berrokkenheiO van God op de mens in Jezus Chrisrus voorop, iller regen 
her enszil!nan-de ch:IDtenin;-maar-als onherleidbar-e kwalificering ervan: we Ie
ven nice van algemeen mensel ijke struCfuren, maar van parricularireir (waarin deze 
strucruren evenrueel a posteriori herkend kunnen worden).J3 Lapidair uirgedrukt: 
her is nier als mens dar we christen zijn, maar als christen mens, onherleidbaar be
paald vanuit de eigen narrativireit (zoaJs ook anderen mens zijn in hun onher
leidbare particularireit). Her komt er dan op aan. reflexieve patronen tc onrwik
kelen die toelaten deze kwalificering ook re denken. En precies hiervoor kan ook 
de dialoog met de hedendaagse context vruchrbaar zijn. 

Her model van de recontextualisering, zowel als beschrijvende als normatieve 
categoric, kan beschouwd worden als een radicalisering (reconrexrualisering) van 
de moderne correlatierheologie,H precies omdar naasr de notie van continu'lteir 
vooral ook deze van ;:.Q.Ucingentie, p:u:ticulariteit, andersheid en disconcinu"iteiter 
een plaats krijgen. Een geradicaliseerde hermeneutiek vormt er de grondslag van. 
In principe zouden we van 'postmoderne correlatie' kunnen spreken, om zo rc wij
zen op de conrinu"iteit mer de moderne rheologie daar waar deze de dialoog_Jl:!er 
de ~nrext merhodologisch verank~rd heeft. Maar her is beter om de term re ver-

32 SCHILLEBEECKX: 'Naar een heronrdeklcing' 175. 

33 Oit is mijns inz.iens de reden waarom zich, in de anaJyse van Paul Post (vgl. noot 13), 

een rwccde sector afrckenr in her veld van de RiNllll Studi~s, die zich war after regen de ccrsre, 
en ritualite.ir besrudeerr vanuir concrete casussen. Zie in dir verband ook H. GEYBELS: 
'Algcmeen mcnselijk of cigcn christclijk? R.iruelen en de idcnriteir van rcligies', in Tijdschrift 
lH)or tluologi~ 41 (2001) 221 - 230. 

34 In rwee arrikelcn ontwikkel ik dir immers via Kling en Schillebceckx, respecricvelijk 
in: 'Kan rradirie vcranderen? Thcologie in her posrmoderne tijdsgcwrichl', in Colkuior~~s 26 
(1996) 365-385, mer verwijzing naar: H. KONG: Tb~ologi~ im Aufbrurb. Ein~ iikummisclu 
Grzmd/egung(Mtinchen/Zi.i rich 1987); voortbouwend op IDEM & D. TRACY (eds.): PrJradi'gm 
clumg~ in th~ology. A symposium for th~fiaure (Edinburgh 1989); en in: 'Erfgenaam en crflater. 
Kcrkdijkc tradiri~s binnen de Tradirie', in H. LoMBAERTS & L. BOEVE (cds.): Trnditi~ ~n ini
tiari~. Prrsp«ti~l~fl lH)Or tk to~komst (= Nikf~ reeks 36) (Leuven 1996) 43-77, mel verwijz.ing 
naar E. SCIIILLEUEECKX: Mmsm 11/s verlma/ van God (Baarn 1989). 
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mijden. Ze blijfr immers de geesr van continui'reit, harmonic en synrhese uirade
men. Co-relarie duidt immers op rwee partners die mer elkaar een relatie aangaan, 
of in relatie staan tot elkaar (ook al is die wederzijds kritisch). In de posrrnoderne 
context echter is de particularireit van her chrisrelijke verhaal (m idden de veelheid 
aan verhalen) her onherleidbaar uitgangspunt geworden van de relatie (ad extra) , 
rerwijl de confronrarie met de veelheid (andere parriculariteit) regelijkad intra her 
recontexrualiseringsproces aan de gang houdr. Vandaar dar we her op reconrexcu
alisering houden. 

"Alles war van boven komt, komt van beneden" (Kuitert), heel roepasbaar op 
Schillebeeckx' gedemonstreerde redeneemanr, luidt vanuit onze opriek dan berer: 
"al wac zich berrekt op wat van hoven komt, komt van beneden", of "alle spreken 
over van hoven, komt van beneden". Maar hoe dit 'van hoven' denken ten aan
zien van her 'van beneden'? We srellen voor: in term en van onderbreking. 

Naar een theologie van de onderbreking- tussen continui"teit en dis
continuiteit 

Her perspectief van de conrinu'lteit aanhouden in onze co11texr heeft veel weg van 
her voltrekken van een moderne secularisering: met name de secularisering van 
her openbaringskarakter van het christelijke geloof in naam van her algemeen 
mensel ijke religieuze. Openbaring kan dan veelal enkel gedacht worden als een 
verdubbel ing van war er op algemeen menselijk niveau zo ook al is, vaak ook als 
narrarieve invulling hiervan. Maar theologisch houdt dir geen steek. Open baring 
duidr voor de christen eerst en vooral op diens gesirueerd zijn in een berrokken
heid op de God die zich hisrorisch liet kennen in jezus Chrisrus. D it impliceert 
her staan in cen anrwoordrelatie tot God, her zich verhouden rot een alreriteir die 
nier gereduceerd kan worden tot her eigene (die -let wei- ook niet benaderd of 
ontmoer kan worden wnder het eigene). Theologie start hier; bij de cheologische 
dialoog met de context gaar her erom dit te verduidelijken, re bereAecteren. 

De onderwekshyporhese waaraan ikzelf de voorkeur geef. is her betrekken van 
denkschema's van discontinu'lreit op deze van continu'ireir, in de ovenujging dar 
een re srerke prioritisering van de enc boven de andere, theologisch en pastoraal 
onproductief is. De categoric van de onderbrekin!f' kan hierbij haar diensren be
wijzen: ondcrbrcking betekenr immers niet zomaar breuk, discontinu'ireir regen 
elke continu"ireit in, maar veronderstelt conrinuiteir. Onderbreking is alrijd on
derbreking van iets dat verder gaat na de onderbreking. Tegelijk echter wordr dir 
verdergaan in de onderbreking bevraagd, bei:nvloed, veranderd, verdiept, verrijkr. 
Onderbreking wijsr op de grenzen van de continu"iteic en plaatst deze in perspec-

35 Voor een alrcrnatieve ontvouwing van dir concept, z.ic mijn: 'God onderbreckt de tijd. 
Over de Apocalypriek als onontkoombare acruele rheologische denkfiguur', in L. BOEVE & J. 
HAERS (cds.): God ond~rgronds. Opst~!lm voor em th~ologisch vrij'dmk~r (= Fs Georges De 
Schr;jver) (Avcrbodc 2001) 377·399· 
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rief. Onderbreking doer zich voor waar disconrinu'ireir en conrinu'ireir elkaar ra~ 
ken, de ~~n niet ronder de ander. 

Deze piste maakc her mogcl ijk cenrarief enkele lijnen voor verdere reflecrie re 
rrekken. We nemen Sch illebeeckx' arrikel opn ieuw als aanknopingspunr. In de sa
cramenrele levensriruelen kunnen we naast een dubbele concinu'ireir oak een dub
bele disconrinuYreir onderscheiden. Eersr de continufteit. (1) De eersre vorm van 
conri nu"iteic is gelegen in de ancropologische grondslag van de chriscelijk-rituele 
praxis, in her aspect 'levensrirueel' dar in elk sacrament herkend kan worden . In 
deze zin beanrwoordr de chrisrelijke sacramenrele praxis aan war algemeen men
selijk gesproken rirualisering heer. (2) Naast, en in de>e dimensie van anrropolo
gische conrin Yreir, kunnen we oak een chrisrelijk-narratieve, theologische comi
nu'ireir onderscheiden. Sacramenren zieten volledig geworceld in de chrisrelijke 
particularireir; ze zijn nier aileen expressie ervan maar regel ijk consrirurief ervoor. 
Ze spreken van een God die zich in de geschiedenis van mensen geopenbaard 
heeft, ren diepsre roe in de mens Jezus, door zijn leerlingen als de Christus bele
den. Als gesitueerde riruelen incarneren ze de berekenissrichring die geschiedt 
door her chrisrelijke verhaal, en geven ze vorm aan de specifiek-chriscel ijke sym
bolische ruimre. 

Oeze dubbele continuireir client onderbroken re worden, wnier wordt her 
chriscelijke narrarieve (I) Iauter verdubbel ing ofinvulling van her anrropologische 
niveau. (2) Of her wordt narrativireit om de narrarivireir, een gesloren verhaal, 
waarin berekenisverlening binnen de grenzen van de hermeneurische horiwn op
gcsloren zir.J6 Discontinuiteit is er reeds op her anrropologische niveau, daar waar 
riten het Ieven van aile dag onderbreken en veranderen (een feest, een docto
raarspromorie, .. . ).37 Maar de dubbele disconrinu'ireir die we nu will en aanduiden 
is vooreersr vanuit de chrisrelijke narrativireit gedachr en vervolgens {en tegelijk) 
cheologaal van aard. Ze wordt oncwikkeld vanuir her buiren- en binnenperspec
rief, of in andere termen, op her niveau van de verhouding nlSsen her algemeen 
menselijke en her rheologische, en binnen het cl1eologische discours zelf. De sa
cramenraliteir van de rirueel-lirurgische praxis van de chrisrelijke geloofsgemeen
schappen sirueert zich hier. 
(I) Vooreersr onderbreekc her chrisrelijk-narrarieve de algemeen mensel ijke srruc
curen die erin onderkend worden vanuir her primaar van de parricularireir. Dir 
kan hec best aangeroond worden vanuir het buirenperspecrief. Waar het algemeen 
menselijke srrucruren en gelijkenissen aanduidt, daar zit precies vaak her versch il 
cussen diverse levensbeschouwelijke en godsdiensrige posiries. Kernachrig uirge
drukt: 'wac verschi llende godsdiensren en levensbeschouwingen gemeen hebben 
doet hen verschillen'; of nog: 'war hen verbindr, onderscheidr heiT. Schillebeeckx 
duidde bijvoorbecld op de bronnen van het paasfeesr in een agrarisch lencefeesc,l8 

36 Maar zoals ge-J.Cgd: gccn disconrinui'reit zondcr oonrinu'ltcir, wanr dar verwordr rc mak
kclijk tor escapismc. 

37 SCI-IILLEBEECKX: 'Naar ecn hcronrdckking' 183. 
38 lbid~m 173. 
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die mag voor Pasen waar zijn, maar als chrisrelijk lencefeesr verschilr her regel ijk 
indringend mer dergelijke feescen, want is getransformeerd vanuir een cheologaal
onderbroken geschieden isperceprie. Her besruderen van Pasen als landbouwfeest 
kan waardevolle dimensies van dir christelijke feest onrsluiren, de breedte van het 
feesrel ijke rirueel aangeven, maar her kan nooir automarisch doorverwijzen naar 
de chrisrelijke ricuele belijdenis dar Jczus Christus leefr. Her is op die punt dat de 
chriscelijke particularireit een eigen onherleidbare wending geeft aan algemeen 
menselijke strucruren . Hier opent de hermencurische ruimre een dimensie waar
zonder her sacrament geen sacrament is. Hetzelfde kan gezegd worden van 
gebedsprakrijk, ricuele periodes (als vascentijden bijvoorbeeld), gemeenschapsvie
ringen, initiarieriren, enz. Ook hier onderscheidr- onderbreekt- war gemeen
schappelijk is. Dir is bijvoorbeeld her geval bij de drie zgn. monothe"isrische gods
dienscen, ook godsd iensten van her boek, ofhistorische openbaringsgodsdiensren 
genaamd. Zowel de door hen gehuld igde Godsbeelden, als de wijzen waarop het 
'boek' er functioneerr, als de manieren waarop God en geschiedenis er zich tot el
kaar verhouden, markeren vooral ook her verschil russen de drie. 
(2) Vervolgens, vanuir rheologaal perspecrief: het christelijk-narrarieve onder
breekr her algemeen menselijke, nicr omdar het algerneen menselijke nier waar 
zou zijn of niet wu geld en, maar om dar de chrisrelijke sacramenten voor de chris
ten hieruir niet hun diepsre betekenis l1alen. Her is orndar ze van God spreken dar 
ze sacrament zijn. Sacramentalireit is onderbrck.ing van Godswege. 

Wac deze cheologale dimensie berreft, vcrrrekt Schillebeeckx bij war hij vroe
ger reeds oncwikkelde als de chrisrelijke concrastecvaring: her geconfronreerd wor
den mer sporen van God in her Ieven, die in de sacramenrele praxis 'rot rirueel ge
lourerd worden'. Als conrrasrervaringen zijn sporen van God passend re denken 
als ervaringen van onbemeesrerbare andersheid, conflict, onverzoendheid, ge'in
terprereerd regen de ach rergrond van het chrisrelijke vcrhaal. Meer nog: theolo
gisch gesproken vormen ze de grens van 'het christelijk verhaal' - de mogelijk
heidsvoorwaarde en krirische limier ervan. Als ervaring van andersheid 
onderbreken ze de aan de gang zijnde verhalen, ook chrisrelijke verhalen, en bcen
gen ze hec theologale perspeccief binnen. God wordt dan ook nier in de eersre 
plaats gedachr exclusiefbinnen verhalen, maar precies als D iegene die altijd reeds 
eraan onrsnapt en van wie (of: van wiens onrsnapping) her chrisrelijke verhaal pre
cies getuigr- een God die zich nier re vlug laat verwenen, wiens spoor precies on
verzoendheid binnenbrengr. Vanuir dir perspectiefis recontexrualisering niet lou
rer een anrropologisch procede eigen aan chrisrelijke rradicies en verhalen, maar 
precies product van her zich verhouden rot de God die onze verhalen voedt, on
derbreekt, maar er nier in te vangen is. Dit geldr nier her minst voor onze sacra
mentele praxis, en de refleccie erover (bijvoorbeeld over sacramenrele aanw!'Zig
heidl•). Ook daar is God en Gods genade geen rasrbaar, grijpklaar gegeven, maar 

39 VgJ. L. H EMMING: 'Afrer Hcidcgger: rransubsrami:nion', in BOEVE & LEIJSSEN: 

Sacrammttd presmce inn postmodem context 2.99-309, hicr JOI.Thomas behoudt Arisroreles' fy
sica maar onderbrcckt z.e tegelijk, stelr v:. in perspecrief. 
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te situeren binnen een betrokkenheid op een Andere, geopend binnen de eigen 
hermeneutische ruimte van her chrisrelijke verhaal, maar er niet toe te herleiden.4° 

Als incarnaties van diepe betekenissen verankeren de christelijke rituelen her 
christelijke verhaal in de materialiteit en de lichamelijkheid van ons menszijn, en 
onderbreken ze deze vanuit de christelijke belijdenis van de schepselijkheid ervan 
en de hoop op voltooiing ervan - een belijdenis die op haar beurt onderbroken 
wordt door de God van wie ze her Schepper en Bevrijder zijn uitspreekt. 

Besluit 

Ik besef zeer goed dar ik met deze overwegingen geen pasklare antwoorden geef 
op de diepe pastorale en theologische problematiek die her thema van deze bun
del, de verhouding tussen levensrituelen en sacramenten, in zich bergt. 

Wei hoop ik (r) aanduidingen gegeven te hebben van de fundamentaal-theo
logische vragen die in dit verband kunnen rijzen, (2) her relatieve belang van de 
antropologische en (mens)wetenschappelijke studie voor de theologie in bet Iicht 
gesteld te hebben, (3) de grenzen van de moderne correlatietheologie aangeduid 
te hebben voor een theologiseren in de postmoderne context, (4) en dit omdat 
deze context zich niet zozeer meer (aileen) laat analyseren in term en van seculari
reit, maar eerder in termen van particulariteit en pluraliteit. 

Al deze overwegingen steunen (op) mijn onderzoekshypothese dar de actuele 
theologische reflectie over rituelen en sacramenten her belangvan antropologisch 
onderzoek (of her geheel van war vandaag Ritual Studies genoemd wordt) niet kan 
onrkennen, maar tegelijk (en meer dan voorheen) explicier oog diem re hebben 
voor de christelijke specificiteit van de christelijke sacramemele praxis. (5) Ik meen 
ook aangegeven te hebben dar dit geen rerugrrekking is van de theologie uir het 
interdisciplinaire (en interreligieuze) gesprek, maar precies de vrucht van dit ge
sprek is. 
Deze beweging noodzaakte mij enige krijtlijnen te geven van een rheologie van de 
onderbreking, waarbij conrinu·ireit aan disconrinu'iteit gebonden wordt en omge
keerd. (6) Vanuir het inzichr dar 'wat ons verbindt, ons onderscheidr', wordt sa
cramenraliteit vooreerst aanduiding voor de specifieke particulariteit van de chris
telijke riruele praxis. (7) Ten tweede roept her de theologale dimensie van deze 
praxis op, die als onderbreking (ervan) gedacht kan worden. 

40 Zie in dir verband L -M. CHAUVET: 'The broken bread as rheological figure of 
Eucharistic presence', in BOEVE & LEIJSSEN: Sacramental presence in a postmodern context 236-
262.. ' 


