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When we smash a window, we aim to destroy the thin veneer of 
legitimacy that surrounds private property rights. At the same 
time, we exorcize that set of violent and destructive social rela-
tionships which has been imbued in almost everything around 
us. […] The number of broken windows pales in comparison to 
the number of broken spells – spells cast by a corporate he-
gemony to lull us into forgetfulness of all the violence commit-
ted in the name of private property rights and of all the poten-
tial of a society without them. Broken windows can be boarded 
up (with yet more waste of our forests) and eventually re-
placed, but the shattering of assumptions will hopefully persist 
for some time to come1. 

Hiermee eindigt het communiqué afkomstig van een fractie van het 
‘Black Bloc’ over hun acties naar aanleiding van de 
wereldhandelsconferentie in Seattle eind november 19992. In 

 

1 ACME Collective, zaterdag 4 december, 1999. (http://www.zmag.org/ 
acme.htm, geraadpleegd 15 september 2007). Alle cursiveringen in dit essay 
zijn van mijn hand. 

2 Dit essay bied ik graag aan aan professor Lambert Leijssen: in zijn 
lessen sacramentologie kwam ik als jonge student in contact met het denken 
van de Franciscaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff. Door diens 
Sacramenteel denken en leven (1983) kwam ik tot fundamentele inzichten 
over de verlossende kracht van God in onze wereld vandaag. Tevens bedank 
ik alle lezers van eerdere versies van deze tekst: Johan Ardui, Lieven Boeve, 
Maria Duffy, Joris Geldhof, Wolfgang Palaver en Stijn Vandenbossche. Een 
eerdere Engelstalige versie verscheen als: Saint Francis versus McDonald’s? 
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commandostijl hadden tientallen gemaskerde jongeren in het 
centrum van de stad etalageruiten ingesmeten en façades beklad 
van banken en commerciële centra zoals Nike Town en 
McDonald’s. 

I. Idolatrie. De grenzen van een klassieke marxistische 
metafoor 

Seattle betekende de mediagenieke geboorte van de 
‘antiglobalisten’, later omgedoopt tot ‘andersglobalisten’, die in de 
jaren erna geregeld het nieuws haalden door tijdens internationale 
topconferenties massale protesten tegen de economische 
globalisering te houden. Globalisering en de kritiek erop kregen 
een centrale plaats in het maatschappelijke debat. Op zoek naar een 
theologische reactie op deze context is het op het eerste gezicht 
niet opportuun om de destructieve acties van het Black Bloc als 
vertrekpunt te nemen. Zou de theologie niet eerder, als 
tegengewicht voor de eenzijdige media-aandacht voor het ‘zinloze 
geweld’ – het zwarte masker werd paradoxalerwijze het gezicht 
van het protest – de aandacht moeten vestigen op de ludieke 
betogingen van de duizenden geweldloze demonstranten? 
Bovendien lijkt het Black Bloc, een naam die niet zozeer verwijst 
naar een organisatie als naar een bepaalde strategie die aangewend 
wordt door diverse autonome groepen, niet echt een 
gesprekspartner voor een constructieve bijdrage aan het debat. 
Niettemin opteren we voor deze extreme case, specifiek het 
vernielen van etalageruiten (en niet de eveneens met Black Bloc 
geassocieerde straatgevechten met de politie). Deze opent immers, 
voorbij de sensatiezucht of strategische beschouwingen, voor de 
theologie een onverwacht analytisch perspectief op de huidige 
context. 
 Afgezien van de quasi-religieuze gedrevenheid waarmee deze 
acties uitgevoerd worden valt de theologische lezer van het Black 
Bloc-communiqué ook het expliciete gebruik van religieuze 
beeldspraak op in de politieke legitimatie ervan. Het Black Bloc 
lijkt zijn ‘theologie’ van Karl Marx geleerd te hebben: we 

 

Contemporary Globalization Critique and Hans Urs von Balthasar’s 
Theological Aesthetics, in Heythrop Journal 44 (2003) 1-14. 
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herkennen de klassieke marxistische fetisjismetheorie3. Marx 
ontwikkelde deze theorie om wat hij beschouwde als de perverse 
magie van het kapitalisme bloot te leggen: fetisjisme duidt op het 
proces van de personificatie van dingen en het Verdinglichen van 
het (inter)menselijke. In deze omkering veranderen koopwaren (en 
ook geld en kapitaal) tot subjecten met een goddelijk aura; en 
menselijke subjecten worden getransformeerd tot objecten die 
opgeofferd worden aan deze gefetisjiseerde entiteiten. Marx wilde 
met zijn analyse de idolatrie van waren, geld en kapitaal 
ontmaskeren. De strijd tegen het fetisjisme bestaat erin het 
idolatrische karakter van dit proces bloot te leggen. Deze thematiek 
werd later opgenomen door bevrijdingstheologen zoals Franz 
Hinkelammert en Hugo Assman, die onderstrepen dat Marx’ 
theorie van de fetisjistische idolatrie een cruciaal kritisch 
instrument biedt om het kapitalisme te begrijpen4. 
 De beeldspraak van het idool, een notie op het snijvlak tussen 
theologie en esthetica, dreigt echter misverstanden in de hand te 
werken. De uitdrukking dankt immers haar ruime toepasbaarheid 
aan haar conceptuele vaagheid. Men kan weliswaar Marx volgen in 
zijn bijbels geïnspireerd gebruik van ‘idool’ als verwijzend naar 
een heidense, valse god die door de mens gemaakt en 
antimenselijk is5. Niettemin blijft de vraag hoe dergelijke 
theologische karakterisering kan leiden tot esthetische oordelen 
over concrete figuren. Hoe is een idool als idool te herkennen? Om 
de verdenking van willekeur te weerleggen is een duidelijk 
criterium nodig. In de hedendaagse filosofie heeft niemand het 
thema van het idool zo scherp doordacht als de Franse 
fenomenoloog Jean-Luc Marion6. Hij situeert de kwestie binnen 

 
3 Cf. K. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, I, Der 

Produktionsprozess des Kapitals. Marx Engels Werke 23, Frankfurt a. M., 
Ullstein, 1970, p. 85-98.  

4 Cf. F.J. HINKELAMMERT , The Ideological Weapons of Death. A 
Theological Critique of Capitalism, Maryknoll, NY, Orbis, 1985; H. ASSMAN 

&  F.J. HINKELAMMERT , L’idolâtrie du marché. Critique théologique de 
l’économie de marché, Paris, Cerf, 1993. 

5 Cf. ASSMAN &  HINKELAMMERT , L’idolâtrie du marché, p. 327-347. 
6 Cf. J.-L. MARION, Dieu sans l’être, Paris, Fayard, 1982, p. 15-37. Cf. 

S. VANDENBOSSCHE, Twee verschillende kijkwijzen. Jean-Luc Marion over 
idool en icoon, in L. BOEVE &  J. HAERS (ed.), God ondergronds. Opstellen 
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het begrippenpaar ‘idool-icoon’. Wanneer hij een onderscheid 
tracht te maken tussen beide beeldnoties, benadrukt Marion de 
complexiteit van het onderwerp: idolen noch iconen vormen een 
klasse op zichzelf. Het beslissende kenmerk wordt niet gevonden 
door een concrete analyse van het beeld in kwestie, maar door in te 
gaan op de relatie tussen beeld en toeschouwer. Marion articuleert 
deze relatie tussen beeld en toeschouwer in termen van de 
blikrichting. Het fenomeen van het idool kan beschreven worden 
als het resultaat van ons kijken naar het beeld. Het is de logica van 
de projectie: het is het subject dat het object met een betekenis 
bekleedt. Zijn blik maakt er een idool van. Het idool is als een 
spiegel: het is een subjectgecentreerd beeld. De icoon daarentegen 
wordt gekenmerkt door een omkering van de blik – door de icoon 
kijkt de Ander naar het subject. Dit beeldbegrip komt overeen met 
het functioneren van iconen in de Oosterse Kerk. De Orthodoxe 
traditie beklemtoont dat het niet de gelovige is die de icoon 
betekenis geeft, maar de blik van de icoon die de gelovige 
constitueert. De icoon is een beeld dat de toeschouwer 
transformeert. 
 Wanneer de subtiele reflectie van Marion aldus wordt 
geschematiseerd, is de oppositie even duidelijk als onpraktisch. De 
blikrichting – wie kijkt naar wie? – is precies iets dat men niet door 
te kijken kan achterhalen. Als gevolg van deze onzichtbaarheid 
berust het onderscheid tussen idool en icoon meer op een 
ontologische beslissing over wie er eerst was, over wiens blik de 
constitutieve prioriteit heeft. Als alles afhangt van de richting van 
de blik, is de determinatie van idolen een kwestie van dogmatiek, 
niet van fenomenologie7. In ieder geval is er een gebrek aan 
psychologische plausibiliteit voor het fenomeen van het idool: 
niemand aanbidt bewust een zelfgeïnstalleerde god. De religieuze 
houding bestaat er per definitie in dat men zichzelf laat 
constitueren door een anderszijn buiten zichzelf. In zekere zin is 

 

voor een theologische vrijdenker, Averbode, Uitgeverij Averbode, 2001, 339-
356; L. LEIJSSEN, Met de stille glans van Gods Geest. Sacramenten en 
postmoderniteit, Averbode, Altiora, 2003, p. 36-37.42-43. 

7 In Dieu sans l’être erkent Marion de nood aan een dogmatische 
grondslag om het onderscheid te maken tussen icoon en idool. Cf. MARION, 
Dieu sans l’être, p. 30. In zijn latere werken zal Marion trachten te 
ontsnappen aan deze theologische beweging.  
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het idool een retorische fictie, een karikatuur van het heidendom. 
Voor (heidense) gelovigen zijn er geen idolen, enkel iconen. Het 
esthetische onderscheidingsprobleem kan als volgt worden gesteld: 
hoewel elk beeld geconstitueerd wordt, door de mens gemaakt – en 
om die reden als een idool gediscrediteerd kan worden –, 
functioneert het feitelijk steeds als een icoon, dit wil zeggen: als 
een constituerend beeld. 
 In Marx’ theorie van het fetisjisme duikt een gelijkaardige 
dubbelheid op. Enerzijds is er een beschrijvende analyse die de 
fetisjisering, de omkering van personen en waren (geld, kapitaal), 
verbindt met een constituerende kracht van de fetisj8. In die zin 
functioneert de fetisj volgens Marions onderscheid als een icoon: 
ze kijkt het subject aan en transformeert het. Wanneer Marx 
anderzijds de kritische oproep formuleert om dit fetisjisme te 
bestrijden, bestaat deze erin dit fetisjisme als idolatrie te onthullen 
door het geconstitueerde karakter van de fetisj bloot te leggen. 
Door het gebruik van namen van bijbelse afgoden zoals Baal, 
Moloch, Mammon, het Gouden Kalf of het Beest uit de 
Apocalyps9 suggereert Marx dat de fetisj gemakkelijk als een idool 
ontmaskerd kan worden. Bij het begin van de éénentwintigste 
eeuw lijkt de blijvende kracht van het heersende socio-
economische systeem echter aan te geven dat niet het eerder 
simplistische ‘heidense’ schema van de idolatrie het theologische 
paradigma van het kapitalisme uitmaakt, maar wel de meer 
gesofistikeerde christelijke categorie van de icoon. De analogie is 
niet langer het gemakkelijk te detecteren bijgeloof van het Gouden 
Kalf, maar de Antichrist, waarvan gezegd wordt dat hij als twee 
druppels water op Christus gelijkt10. In dit perspectief verschijnt de 

 
8 Cf. HINKELAMMERT , The Ideological Weapons, p. 5-42; ASSMAN &  

HINKELAMMERT , L’idolâtrie du marché, p. 344-346. 
9
 Ibid., p. 336-342. 

10 In zijn dialoog tussen Marx en de theologie gebruikt Hinkelammert 
meestal het beeld van het idool/de fetisj. Op één plaats opent Hinkelammert 
een niet verder ontwikkelde piste waarbij hij het beeld van de Antichrist 
gebruikt en de verwarrende consequenties welke dit perspectief meebrengt: 
“Sometimes, the Antichrist appears as the external enemy of Christians – for 
example, when the word is applied to the Roman emperor or to the Turkish 
sultan. But the tradition has tended to center rather on considering the 
Antichrist as the reverse of the Christ. In this Antichrist figure one can see the 
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destructieve actie van het Black Bloc tegen McDonald’s en Nike 
Town – deze quasi-rituele praxis tegen de voornaamste logo’s van 
het kapitalisme – als een iconoclasme. Iconoclasme dient daarbij 
letterlijk begrepen te worden als het ‘breken van iconen’, niet van 
idolen. 

II. Het logo als icoon. Naomi Klein over brandingkapitalisme 

We are taught that corporations have a soul, which is the most 
terrifying news in the world (Gilles Deleuze). 

Deze iconoclasmehypothese wint aan plausibiliteit wanneer we 
deze acties plaatsen tegen de achtergrond van de 
andersglobalistische visie op de huidige economische globalisering 
en mogelijke strategieën van verzet. Een grondige introductie in dit 
wereldbeeld kan gevonden worden in Naomi Kleins bestseller No 
Logo (2000), vaak beschouwd als een soort manifest van de 
andersglobaliseringsbeweging11. De Canadese columniste Klein 
beschrijft hoe gedurende het voorbije decennium een nieuw soort 
activisme is ontstaan als reactie op een bepaalde evolutie in het 
bedrijfsleven. 
 Klein wijst op een trend die de definitie van wat een 
onderneming is radicaal veranderde: de grote multinationals zijn 

 

possibility of an Imitatio Christi in reverse, or as a mirror image where 
everything is exactly the same but backwards.[…] Certainly all the Christian 
mysteries can be reversed this way but, inasmuch as the reversals start with 
the same images, it is impossible to tell what is a reversal of what. A person 
looking at a mirror cannot tell the difference just by comparing images. By 
only looking at a mirror you can tell that there is a reversal but not which is 
the original and which the reflection. To do that you have to know where the 
mirror is” (HINKELAMMERT , The Ideological Weapons, p. 218). 

11 N. KLEIN, No Logo, Londen, Flamingo, 2000. Dit werk werd in het 
Nederlands vertaald (No Logo, Rotterdam, Lemniscaat, 2001); we verwijzen 
naar het Engelstalige origineel omdat in de vertaling de nuances waar het ons 
om gaat soms verloren gaan. Later integreerde Klein in haar analyse ook de 
impact van de strijd tegen het terrorisme na 11 september 2001: cf. The Shock 
Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books-
Henry Holt, 2007. 
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brands (merken) geworden12. Merken bestaan al langer dan 
vandaag, maar de verschuiving bestaat erin dat branding de 
hoofdactiviteit geworden is: hedendaagse bedrijven zijn 
overgeschakeld van de productie van gebruiksgoederen naar de 
marketing van een imago. Branding als werkwoordelijke vorm 
heeft niet echt een Nederlandstalig equivalent: het zou als 
‘vermerking’ kunnen vertaald worden, het creëren en promoten 
van een merk. Het is geen synoniem van ‘adverteren’: advertenties 
zijn enkel een eerder ouderwetse techniek, die een onderdeel 
geworden is van een geïntegreerde brandingstrategie waarin het 
bedrijfslogo centraal staat. De ‘brands, not products’-formule heeft 
‘gewichtloze’13 bedrijven gecreëerd: het zware werk van de 
productie is verhuisd naar sweatshops, meestal in de Derde Wereld 
gesitueerde werkplaatsen van (veelal thuiswerkende) arbeid(st)ers. 
Daarvan is de multinational dankzij een systeem van 
onderaannemingen niet de eigenaar, zodat hij zich volledig kan 
toeleggen op branding. Klein omschrijft branding bij herhaling als 
een ‘spirituele’14 missie. De centrale activiteit van het moderne 
bedrijf is “identifying, articulating and protecting the corporate 
soul”15. “Branding, in its truest and most advanced incarnations, is 
about corporate transcendence”16. Branding gaat over ideeën, 
attitudes, lifestyles en waarden, die belichaamd worden door het 
logo. Het ‘transcendentale logo’ vervangt de tastbare wereld van 
goederen, van “earthbound products”.17 Kortom: branding kan 
begrepen worden als een spiritualiseringsproces van bedrijven, het 
overstijgen van hun aardgebonden lichaam naar een onsterfelijke 
ziel18. 
 

12 Er zijn natuurlijk ook multinationals die deze trend niet volgden. 
Niettemin trokken in de jaren negentig heel wat multinationals de aandacht 
van het publiek met een innovatieve bedrijfsstrategie. 

13 KLEIN, No Logo, p. 232. 
14 Ibid., p. 6.21.138.141. 
15 Ibid., p. 23. 
16 Ibid., p. 21. 
17 Alle citaten ibid., p. 22.  
18 Herhaaldelijk stelt Klein branding in deze termen voor: “transcendent 

brand names” (KLEIN, No Logo, p. 28); “transcendent identity quest” (47); 
“transcendent nineties superbrand” (50); “transcendent meaning machines” 
(68); “transcendent image-based brands” (68); “logo […] transcendent 
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 Niet wij introduceren een theologisch vocabularium; het is 
Naomi Klein die de theologische retoriek citeert of parafraseert 
van marketing goeroes, die ze ook “branding evangelists” 19 noemt. 
De invloed van hun ‘evangelisatieprogramma’ reikt veel verder 
dan de interne transformatie van bedrijven in de richting van 
branding als surrogaat voor productie. In een reeks voorbeelden 
toont Klein aan hoe branding ook significante effecten heeft buiten 
de strikt economische sfeer: het is een belangrijke 
cultuurscheppende kracht geworden20. Het ultieme paradigma voor 
de naar branding overschakelende bedrijven is de entertainment-
industrie. Net zoals Walt Disney in Disneyland de film realiteit liet 
worden, is de bedrijfsdoelstelling dat de brand, het merkimago, 
zou uitgebreid worden tot de reële wereld21. Een treffende 
illustratie van deze uitbreiding is de opkomst van merkwinkels. Op 
deze plaatsen scheppen grote brands “an integrated branded 
 

symbols” (183). Dit proces wordt expliciet door middel van een dualistisch 
lichaam-ziel-schema gearticuleerd, cf. KLEIN, No Logo, p. 195-196:  

“Many brand-name multinationals […] are in the process of transcending 
the need to identify with their earthbound products. They dream instead about 
their brands” deep inner meanings – the way they capture the spirit of indi-
viduality, athleticism, wilderness or community. […] “Products are made in 
the factory,” says Walter Landor, president of the Landor branding agency, 
“but brands are made in the mind.” […] After establishing the ‘soul’ of their 
corporations, the superbrand companies have gone on to rid themselves of 
their cumbersome bodies, and there is nothing that seems more cumbersome, 
more loathsomely corporeal, than the factories that produce their products. 
[…] As Hector Liang, former chairman of United Biscuits, has explained: 
“Machines wear out. Cars rust. People die. But what lives on are the brands”“.  

19 KLEIN, No Logo, p. 185. Cf. bv. J. KUNDE, Corporate Religion, Londen, 
Prentice Hall, 2000; D. ATKINS, The Culting of Brands. Turn Your Customers 
into True Believers, New York/Londen, Portfolio, 2004. 

20 Dit geldt overigens ook voor de religieuze sfeer: cf. V.J. MILLER, 
Consuming Religion. Religious Belief and Practice in a Consumer Culture, 
New York, Continuum, 2004, en het verslagboek van het Leuvens symposium 
rond dit boek: Consuming Religion in Europe? Christian Faith Challenged by 
Consumer Culture ed. by L. BOEVE & K JUSTAERT, special issue ET Bulletin 
17 (2006) nr. 1. 

21 Voor een theologisch perspectief op ‘disneyfication’, cf. W. ARNAL, 
The Segregation of Social Desire. “Religion” and Disney World, in Journal of 
the American Academy of Religion 69 (2001) 1-19. 
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loop”22, een context waarin multimedia en ontspanning 
gecombineerd worden met consumptie, om op die manier op 
brands gebaseerde ervaringen te creëren. Nike Town, Starbucks, 
Warner Brothers of Virgin Store zijn niet zozeer bedoeld als 
gewone winkels, maar als “commercial utopias”23, “retail 
temples”24 die de bedrijfsziel reflecteren. Op dezelfde wijze als 
heilige plaatsen eertijds functioneerden als structurerende 
geografische referentiepunten, impliceert branding de oprichting 
van nieuwe oriëntatiecentra in de cultuur25. Klein illustreert dit als 
volgt: 

Nothing embodies the era of the brand like Nike Town, the 
company’s chain of flagship retail outlets. Each one is a shrine, 
a place set apart for the faithful, a mausoleum. The Manhattan 
Nike Town on East Fifty-Seventh Street is more than a fancy 
store fitted with the requisite brushed chrome and blond wood, 
it is a temple, where the swoosh is worshiped as both art and 
heroic symbol26. 

Centraal in de merkwinkel staat het logo. Deze logo’s duiken ook 
buiten deze specifieke plaatsen op. Ze genereren een zichtbare 
aanwezigheid van brands in de publieke ruimte. Branding is erop 
gericht een wijdvertakt web van logo’s te weven. Door hun 
alomtegenwoordigheid vormen logo’s een soort universeel 
lexicon: overal herkennen mensen dezelfde commerciële iconen, 
delen mensen broederlijk eenzelfde communicatiecontext. 
 Klein stelt dat deze expansielogica meer en meer uitloopt op 
een omkering van de relatie tussen brand en cultuur. Het 
brandingproces dat op goederen wordt toegepast – een T-shirt 

 
22 KLEIN, No Logo, p. 119.146. 
23 KLEIN, No Logo, p. 143. 
24 Ibid., p. 150. 
25 ““Creating a destination” is the key buzz-phrase for the superstore 

builder: these are places not only to shop but also visit, places to which tour-
ists make ritualistic pilgrimages.” (KLEIN, No Logo, p. 151) Klein refereert 
naar heilige plaatsen in verschillende religieuze tradities. Cf. “brand meccas” 
(151); “spiritual homeland for their brands” (152); “pilgrimage to Nike Town” 
(152); “stores […] as temples” (379). 

26 KLEIN, No Logo, p. 56. 
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functioneert bijvoorbeeld minder als kledingstuk dan wel als 
draagbaar uithangbord van een brand –, wordt daarbij 
geëxtrapoleerd naar de culturele sfeer. Klein wijst in dit verband 
op de verandering in de relatie tussen sponsor en gesponsorde. 
Waar de sponsor vroeger functioneerde als een aanhangsel van 
culturele evenementen, probeert de sponsor vandaag zelf de kern 
van het evenement te worden: het gesponsorde eindigt als de 
verlengstuk van de brand – Klein geeft onder andere het voorbeeld 
van popgroepen die rondtoeren onder de naam van een biermerk 
(Budweiser Tour). Dit getuigt van een tendens om niet langer 
cultuur te sponsoren, maar zelf de cultuur te worden27. Via deze 
brandingprocessen trachten bedrijven elk stukje openbare ruimte 
(straten, pleinen, scholen,...) te veroveren. Het einddoel lijkt de 
creatie van een “brand canopy”28 te zijn – Klein verwijst naar het 
oude Amerikaanse gezegde ‘under God’s canopy’, ‘onder Gods 
baldakijn’. In een commentaar op Celebration, de allereerste 
Disney-stad, besluit Klein dat voor de families die er permanent 
leven het ultieme doel van lifestyle branding gerealiseerd is: “for 
the brand to become life itself”29. 
 Het leven in een dergelijke ‘brandscape’ eindigt als een 
“branded life”30. Om te beschrijven hoe de alomtegenwoordigheid 
van brands mensen beïnvloedt, spreekt Noami Klein van de ‘blik’ 
van de brand31. Deze metafoor roept Marions definitie van de 
icoon op: zowel ‘branding agencies’ als anti-multinational-
activisten beschrijven het logo inderdaad als een beeld dat 
constituerend is voor diegenen die ermee geconfronteerd worden. 
Klein citeert een mediaconsultant die de brandingbusiness 
definieert als “imprinting an experience”32. Activisten van hun 
kant klagen over bedrijven, “intent on stamping their image on 
everybody and every street”33. Branding gaat om een “global lexi-

 

27 KLEIN, No Logo, p. 30. 
28 Ibid., p. 148. 
29 Ibid., p. 155. 
30 Ibid., p. 351. 
31 Ibid., p. 143. Elders schrijft ze dat het “was becoming impossible to 

escape from advertising’s intrusive gaze” (p. 293). 
32 Ibid., p. 152. 
33 Ibid., p. 287. 
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con of imagery, music and icons”34 die een code vormen “im-
planted in our brains”35. De kracht van dit proces ligt in de stral-
ende logo’s, “that have been burned into our brains by the finest 
image campaigns […] perpetually bathed in an glow – the 
‘loglo’” 36. In een autobiografische herinnering aan Mattel – samen 
met Disney een voorloper in branding – beschrijft Klein de 
aantrekkingskracht die van deze beelden uitgaat: “I [Klein] wanted 
to disappear into shiny, perfect, unreal objects”37; “I had Barbie in 
my brain”38. 
 Kleins boek omvat vier delen, waarvan de nogal sloganeske 
titels haar argumentatie samenvatten: ‘No Space’, ‘ No Choice’, 
‘No Jobs’, en ‘No Logo’. Klein stelt dat de dynamiek van het logo 
naar alomtegenwoordigheid, wat het verlies van de mogelijkheid 
om een plaats zonder brand names te vinden impliceert, een soort 
“globo-claustrophobia”39 heeft veroorzaakt. Dit gevoel dat er geen 
ruimte is, wordt gecombineerd met een feitelijke vermindering van 
diversiteit en betekenisvolle keuzevrijheid: vrijheid dreigt te 
worden beperkt tot de vrijheid om te consumeren. De arrogantie 
van de brands wekt nog meer irritatie op wanneer mensen 
vaststellen dat achter de glanzende façade een wereld van ellende 
verborgen is: in een aantal schandalen werden brands ontmaskerd 
als verantwoordelijk voor onmenselijke werkomstandigheden en 
milieuvervuiling. De gespiritualiseerde brands verbergen lijden en 
miserie. Tegen die achtergrond wordt verstaanbaar waarom 
politieke activisten die vandaag de dag willen vechten voor 
vrijheid en rechtvaardigheid “are concentrating on shattering the 
impenetrable shiny surfaces of branded culture, picking up the 
pieces and using them as sharp weapons in a war of action”.40 

 
34 Ibid., p. 175. 
35 Ibid., p. 176. 
36 Klein gebruikt hier een woord van de science-fictionschrijver Neal 

Stevenson, ‘loglo’, als samentrekking van ‘logo’ en ‘glow’, cf. KLEIN, No 
Logo, p. 349. 

37 KLEIN, No Logo, p. 143. 
38 Ibid., p. 144. 
39 Ibid., p. 131. 
40 Ibid., p. 124. 
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III. De seraf en de stigmata. Hans Urs von Balthasar over 
Bonaventura’s theologische esthetica 

De esthetische en (pseudo-)theologische processen die in het Black 
Bloc-communiqué en Kleins No Logo naar voren komen, roepen 
opvallende parallellen op met het traditionele christelijke 
beeldverstaan. Om deze hypothese uit te werken biedt de 
theologische esthetica van de Zwitserse theoloog Hans Urs von 
Balthasar verrassende aanknopingspunten. Met name zijn essay 
over Bonaventura, de Franciscaanse doctor seraphicus levert een 
treffende formele parallel met Kleins evocatie van het 
brandingproces41. 
 De titel van de eerste paragraaf van von Balthasars essay geeft 
meteen de structurerende grondfiguur van Bonaventura’s 
theologische esthetica aan: Der Seraph und die Stigmata. ‘Der 
Seraph’ wordt beter vertaald als ‘de seraf’ dan met het woord 
‘serafijn’, dat in onze taal een zeemzoeterige klank heeft en niet 
meer de kracht van de vurige zesvleugelige engelen uit de 
visioenen van de oude profeten oproept (Jes 6,1-7). Bonaventura 
neemt het leven van Sint Franciscus als model van zijn theologie, 
en meer bepaald, Franciscus’ visioen van de gekruisigde seraf en 
de daaropvolgende stigmatisering op de berg Alverna.42 Daarin ziet 
Bonaventura de bekroning van een bestaan dat gekenmerkt wordt 
door een proces van ‘seraficatie’43. Deze term ‘seraficatie’ vat 
Bonaventura’s beschrijving van het christelijke leven als de weg 
van de zes vleugels van de seraf, een traject dat bestaat in sex 
illuminationum suspensiones georiënteerd naar de excessus 
(Bonaventura’s term voor extase)44. Franciscus’ paradigmatische 
 

41 Cf. H.U. VON BALTHASAR, Herrlichkeit II. Fächer der Stile. Teil 1: 
Klerikale Stile, Einsiedeln, Johannes, 1962, p. 265-361 – verder aangeduid als 
‘H II.1’. Alle vertalingen zijn van mijn hand.  

42 Deze scène wordt uitvoerig beschreven in BONAVENTURA, Leven van de 
heilige Franciscus van Assisi. Grote en kleine levensbeschrijving, Haarlem, 
Gottmer, 1978, p. 131-140.186-191. 

43 Expliciete passages over dit centrale thema van de ‘Seraphikation’: H 
II.1, p. 270.276-281.317. 356 (n. 441). 

44 Cf. BONAVENTURA, Itinerarium. De weg die de geest naar God voert. 
Latijnse tekst, vertaald en toegelicht door J.C.M. van Winden ofm, Assen, 
Van Gorcum, 1996, p. 52. 
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leven wordt gekarakteriseerd door deze dynamiek van toenemende 
suspensio, ‘opgenomen worden in een hangende (of zwevende) 
toestand’. Deze ervaring dat alles ‘in God hangt’ impliceert de 
voortdurend groeiende verwondering dat God de hele wereld 
omvat, en dat de hele schepping de uitdrukking is van de Heer. 
Verlicht door het geloof, door “het ingestraalde, ingedrukte Woord 
Gods, een afstraling van het eeuwige Geest-licht in ons”45, kan het 
boek van de schepping gelezen worden als verwijzing en 
representatie die het Beeld van de Zoon weerspiegelen46. Door 
deze illuminatio (letterlijk te nemen als ‘in-lichting, het 
binnenstralen van het licht’) wordt de ziel een spiegel waarin de 
hele kosmos zichzelf graveert. De heilige is meer en meer in staat 
om de wereld te lezen doorheen het Beeld van Christus – “solum 
est Imago, non ad imaginem” 47, “Hij alleen is het Beeld, niet naar 
het Beeld”, wat impliceert dat de hele schepping zich richt naar het 
Beeld. Doordat dit Beeld van Gods openbaring zich in Franciscus 
indrukt, komt een spiritueel sensorium tot ontwikkeling, 
gelijkaardig aan het sensorium dat de engelen bezitten. Von 
Balthasar benadrukt dat deze seraficatie niet mag begrepen worden 
als een vlucht uit de wereld. Seraficatie is niet een soort 
‘vliegcursus’ om de aarde zo vlug mogelijk achter zich te laten, 
maar bewerkt integendeel een intensere ervaring van de wereld, 
“het open worden van de wereld voor God, of preciezer: het 
openbaar worden dat de wereld altijd al door God omvat wordt”48. 
 De excessus waarin Franciscus’ leven culmineert, het extatisch 
visioen van de gekruisigde seraf, is tegelijk het moment waarop de 
band met het lichamelijke en het aardse ten diepste bevestigd 
wordt49. Volgens de overlevering ontving Franciscus op het 
 

45 H II.1, p. 286. 
46 Herhaaldelijk gebruikt von Balthasar hier deze metafoor van het lezen 

om de menselijke ervaring van de wereld te beschrijven, cf. H II.1, p. 304-
305.312-313.348.350. 

47 H II.1, p. 306. 
48 H II.1, p. 279. 
49 Cf. H II.1, p. 317: “Die Impressio der Stigmen ist Eindruck Gottes in 

die sinnliche Welt.” Evenzeer als door het refereren naar de stigmata, 
onderstreept von Balthasar dit punt in zijn interpretatie van Bonaventura’s 
concept van de ‘spirituele zintuigen’, die von Balthasar – in discussie met 
Karl Rahners meer spiritualiserende commentaar op Bonaventura – begrijpt 
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moment van het verdwijnen van de seraf de wonden van Christus. 
Daarmee wordt volgens von Balthasar bij Bonaventura Franciscus’ 
stigmatisatie de kristallisatie van het seraficatieproces50. In de 
stigmatisatie komen de twee fundamentele concepten voor 
Bonaventura’s esthetica met betrekking tot de relatie tussen object 
en subject naar voor: expressio en impressio51. Om Bonaventura’s 
voorstelling van de stigmatisatie te illustreren citeert von Balthasar 
uit diens Legenda Minor: 

Franciscus begreep bij de aanblik van de seraf dat hij “door een 
geestelijk ontbranden helemaal in een uitdrukkelijk beeld 
(expressam similitudinem) van de Gekruisigde veranderd moest 
worden. Wanneer de verschijning na een geheim en innig 
gesprek verdween, liet ze zijn geest innerlijk door een 
serafische gloed ontvlamd, zijn vlees uiterlijk met een naar de 
Gekruisigde gevormde afbeelding gemerkt, als ware op de 
vervloeiende kracht van het vuur de indruk van een soort zegel 
gevolgd”52. 

Stigmatisatie levert een theologisch-esthetisch paradigma op 
waarin het Beeld zichzelf uitdrukt door zich in de toeschouwer in 
te drukken. Von Balthasar vat als volgt samen: 

De gekruisigde seraf wordt niet alleen in liefde contemplatief 
bekeken; hij is actief en drukt zichzelf uit doordat hij zich, zijn 
wonden, in Franciscus indrukt53. 

 

als meer in continuiteit met de lichamelijke zintuigen, cf. H II.1, 320-328. Cf. 
S. FIELDS, Balthasar and Rahner on the Spiritual Senses, in Theological 
Studies 57 (1996) 224-241. 

50 Expliciete passages over de stigmata: H II.1, p. 270.277-279.281.284-
285.287.317.323.357. 

51 Von Balthasars lezing van Bonaventura baseert dit concept van 
expressio expliciet op de Triniteit (cf. H II.1, p. 288-311). In deze context 
zoomen we in op von Balthasars schets van de manier waarop de mens deze 
trinitarische vorm ontmoet door Christus, die het onherleidbare centrum vormt 
van deze expressieve dynamiek. 

52 H II.1, p. 278.  
53 Ibid.  
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Door deze perfecte transformatie tot de Gekruisigde wordt 
Franciscus een expressieve afbeelding van die Gekruisigde. Dit 
theologisch-esthetische proces wordt voorgesteld als het 
uiteindelijke model voor elke christen: 

Iedere christen moet “ernaar verlangen volkomen aan de 
Gekruisigde gelijkvormig te worden”, zoals “de echte 
Christusliefde de liefhebbende” Franciscus “in hetzelfde beeld 
veranderd” had, wanneer het zwaard van de medelijdende 
smart zijn ziel doorboorde; zoals Maria “elke martelaar als 
medemartelares bijstond, met de gekwetste mee gekwetst, met 
de gekruisigde mee gekruisigd, met de doorboorde mee 
doorboord”54. 

IV. Nike. Een theologische figuur? 

Wanneer men von Balthasars essay op die manier naast de 
religieus geconnoteerde processen in No Logo plaatst, kan men een 
gelijkaardig theologisch-esthetisch programma ontdekken. Dit 
wordt nog duidelijker als we de case bekijken, die Naomi Klein 
voorstelt als een paradigmatische manifestatie van het 
brandingproces: Nike, “the definitive story of the transcendent 
nineties superbrand”55. 
 
Het is wellicht bekend hoe Nike een sterk imago opbouwde: 

Nike’s 1985 TV spots for Michael Jordan brought sports into 
the entertainment world: the freeze frame, the close-up and the 
quick cuts that allowed Jordan to appear to be suspended in 
mid-jump, providing the stunning illusion that he could actu-
ally take flight. The idea of harnessing sport-shoe technology 
to create a superior being – of Michael Jordan flying through 
the air in suspended animation – was Nike mythmaking at 

 

54 H II.1, p. 282. 
55 KLEIN, No Logo, p. 51. 
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work. […] As Michael Jordan says, “What Phil [Knight] and 
Nike have done is turn me into a dream”56. 

Klein legt uit dat basketbalspeler Michael Jordan door deze 
vernuftige image building werkelijk “Nike incarnate”57 werd, en 
dat Nike door deze ‘incarnatie’ kon claimen dat ze de representatie 
was van “the spirit of sports – a spirit Nike alone truly embodies 
and appreciates”58. Nike beloofde “sporting transcendence”, “a 
spiritual transformation of Man”59. Volgens Klein neemt Nike 
hiermee een ‘messiaanse’60 rol op, in het bijzonder in de ogen van 
de jeugd in de Amerikaanse binnensteden: “Nike’s magic slippers 
will help them fly – just as they made Michael Jordan fly”61. 
Ondersteund door deze ‘evangeliserende’ televisiespots verspreidt 
deze gespiritualiseerde brand zich door middel van zijn logo over 
de wereld: de swoosh, Nikes logo, is alomtegenwoordig; het hele 
universum wordt ‘swooshed’. 
 Mutatis mutandis kan men hier het door von Balthasar 
beschreven seraficatieproces herkennen62. Een gespiritualiseerde 
brand transformeert door de bemiddeling van een serafische figuur 
(Michael Jordan) de ervaring van de wereld. Net zoals het kruis 
voor de christen de sleutel is om de hele schepping te lezen, zo 
wordt de swoosh een universeel lexeem, de code om betekenis te 
vinden in de wereld. Alles wordt gericht naar het éne beeld van 
Nike: de swoosh, vereerd in sacrale superstores. Op termijn zou 
iedereen ‘under Nike’s canopy’ moeten komen – Nike is dan niet 
langer in de wereld, maar de wereld is in Nike opgenomen. De 
analogie met von Balthasars theologisch-esthetische voorstelling 
van Bonaventura gaat nog verder: 

 
56 Ibid., p. 52. 
57 Ibid., p. 57. 
58 Ibid., p. 54. 
59 Ibid., p. 53. 
60 Ibid., p. 371. 
61 KLEIN, No Logo, p. 371. 
62 Klein levert ook nog een andere vrij letterlijke parallel tussen branding 

en seraficatie: “For instance, a TV ad for Diesel jeans shows two Korean teen-
agers turning into birds after they commit double suicide, finding freedom 
only in the total surrender to the brand.” (KLEIN, p. 120.) 



Sint Franciscus versus McDonald’s? 49

Since Nike has been the leader in branding clothing, it’s not 
surprising that it has also led the way to the brand’s final fron-
tier: the branding of flesh. Not only do dozens of Nike employ-
ees have a swoosh tattooed on their calves, but tattoo parlors all 
over North America report that the swoosh has become their 
most popular item63. 

Door deze praktijk komt de stralende verschijning van de 
logodragende Michael Jordan ertoe de kijker letterlijk met het logo 
te branden. Zoals de serafische gloed zichzelf in de stigmatisatie 
indrukt op Franciscus, laat de ‘loglo’ van de swoosh zijn sporen 
achter. Het proces van ‘imprinting’, ‘ stamping’ en ‘burning’ van 
het logo op de consument vindt zijn kristallisatiepunt in deze 
branding van het vlees. 

V. De Antichrist en het kruis. De ideologiekritische vraag 

There is an ancient legend that might serve to illuminate the fu-
ture life of communist militancy: that of Saint Francis of As-
sisi. Consider his life (Antonio Negri and Michael Hardt, 
Empire)64. 

In zoverre ideologie op de klassieke manier begrepen wordt als een 
verschijnsel in de sfeer van de ideeën, lijkt een boek als No Logo 
postideologisch. Klein engageert zich niet in een theoretisch debat 
met ‘neoliberale’ denkers. In plaats daarvan focust ze op de 
concrete wijze waarop het systeem ge-market wordt. Niettemin 
blijft de uitgangsvraag van de ideologiekritiek overeind: wat laat 
de wereld functioneren zoals hij nu functioneert? Hoe reproduceert 
het systeem zichzelf? Waarom accepteren de mensen de status-
quo? In deze kan onze lectuur van No Logo een nieuwe focus 
opleveren op de oude marxistische metaforiek die het kapitalisme 
als een religie voorstelt. De accentverschuiving is in theologische 

 
63 KLEIN, No Logo, p. 56. 
64 Eén van de slotregels uit het controversiële boek Empire, dat een theorie 

van globalisering in de marxistische traditie presenteert: A. NEGRI &  M. 
HARDT, Empire, Cambridge, MA-Londen, Harvard University Press, 2000, p. 
413. 
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termen als volgt te formuleren: doelwit van de hedendaagse 
ideologiekritiek blijkt niet zozeer de theoretische dogma’s van de 
economische ‘Curie’, als wel de dagdagelijkse cultische praxis van 
het brandingkapitalisme. Waar bevrijdingstheologen als Hugo 
Assman en Franz Hinkelammert in de jaren tachtig theologische 
concepten bestudeerden in de werken van Adam Smith en F.A. 
von Hayek, en hoe deze de politieke retoriek van Ronald Reagan 
beïnvloedden65, concentreert Klein zich op bedrijfsconsultants en 
hoe hun brandingtheoriën zich in bedrijfsstrategiën manifesteren. 
Met deze focus beoogt Klein niet het belang van theoretische 
economische analyse te minimaliseren; haar punt is dat de 
legitimatie van de economie meer dan ooit in de handen ligt van 
marketing-experten. Ideologie heeft in de hedendaagse context te 
maken met esthetische processen van branding en de respons van 
de consument daarop. 
 Von Balthasars theologisch-esthetische concepten verhelderen 
hoe brand images functioneren in de processen van spiritualisering 
en transformatie zoals die voorkomen in Kleins religieus 
geconnoteerde schets van het logo als een cruciale esthetische 
figuur in de context van globalisering. Zo helpt von Balthasars 
Bonaventura om te verduidelijken hoe de kracht van branding 
bestaat in de iconische decentrering van de blik: het logo kijkt ons 
aan, constitueert ons. Vanuit de gelijkenis in de manier waarop het 
beeld de toeschouwer en diens ervaring van de wereld 
transformeert, brengt de analogie tussen stigmatisering en 
branding wat ik zou aanduiden als de ‘iconoplastische’66 kracht 
van het logo naar voor. Het logo bezit de plastische kracht van de 
icoon, de kracht van de icoon om de wereld, de geest en zelfs het 
lichaam van de toeschouwer te transformeren. Branding, 

 
65 Cf. ASSMANN &  HINKELAMMERT , L’idolâtrie du marché, p. 133-184. 

277-282 (‘La théologie de l’empire américain’). 
66 Dit neologisme is een variatie op de term ‘ideoplastisch’, die gebruikt 

werd in het moderne psychologisch onderzoek dat stigmatisering trachtte uit 
te leggen als het psychosomatisch proces waardoor een idee zichzelf op het 
lichaam veruitwendigt. Cf. P. ADNÈS, Stigmates, in Dictionnaire de 
spiritualité XCI, Paris, Beauchesne, 1988, 1211-1243, vooral p. 1233-1234. 
Omdat de term ‘ideoplastisch’ in haar expliciete verwijzing naar het idee de 
dimensie van het beeld dreigt te verwaarlozen, produceerden we de term 
‘ iconoplastisch’. 
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doorgedreven tot het extreme, gelijkt op stigmatisatie, niet in de 
sociologische betekenis van het woord, maar in de letterlijke, sterk 
theologische betekenis van een merkteken dat op een totale 
overgave aan de andersheid van het beeld wijst. In de branding-
esthetica ligt het initiatief niet in de handen van het subject; het 
iconoplastisch proces behelst een constituerende kracht van het 
beeld die het subject actief transformeert – “I had Barbie in my 
brain” (Klein). 
 Kleins presentatie van de brand als een nieuwe godsdienst 
vormt op zichzelf geen argument tegen branding – tenzij men 
vooronderstelt dat religieuze modellen per definitie kwaadaardig 
zijn. Christelijke theologen worden in deze geconfronteerd met de 
vraag wat nu het verschil is tussen bijvoorbeeld Nike en Christus. 
In het licht van de gelijkenissen tussen de processen van branding 
en stigmatisering is het moeilijk een soort formeel 
onderscheidingscriterium te vinden in de lijn van Marions 
onderscheid tussen icoon en idool op basis van de blikrichting, 
d.w.z. de verschillend gerichte relatie tussen beeld en waarnemer. 
Een ander criterium zou erin kunnen bestaan te kijken naar de 
historische realiteiten die door de respectievelijke beelden worden 
voortgebracht. Dat is het finale criterium dat voorgesteld werd 
door bevrijdingstheologen die het idool karakteriseren als een god 
die het bloed van slachtoffers eist. In het bijzonder tijdens de 
hoogdagen van het neoliberalisme was het relatief gemakkelijk om 
de offergerichte logica van deze ideologie bloot te leggen67. 
Analoog zou men de glanzende logo’s van de grote brands kunnen 
ontmaskeren omdat ze vaak verbonden zijn aan goederen die in 
miserabele omstandigheden geproduceerd werden. Hoewel 
branding-multinationals in hun transformatie tot ‘spirituele’ 
actoren hun aardgebonden producten schijnen te overstijgen, zou 
het onderliggende lijden tegen hen getuigen. Hier geldt Pascals 
boutade dat degene die een engel pretendeert te zijn – gewichtsloos 
–, een beest blijkt te zijn. De methodiek om de waarde van het 
beeld te bepalen aan de hand van zijn vruchten zou zich echter ook 
tegen de theoloog kunnen keren: het kruis was zelf het ‘logo’ van 
de kruistochten. Net zoals de kruistochten niet het einde van de 
Kerk betekenden, kan men zich indenken dat branding evangelists 
kritische tegengeluiden afwimpelen onder het motto dat de ellende 
 

67 Cf. ASSMAN EN HINKELAMMERT , L’idolâtrie du marché, p. 185-244.  
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van de sweatshops slechts een tijdelijk accident is, een 
overgangsfase, die de heilbrengende beloften van de superbrands 
niet aantast. 
 Aan het esthetische object extrinsieke factoren (verhouding tot 
toeschouwer, effecten) leveren dus geen sluitend 
onderscheidingscriterium. De theologische formulering van de 
ideologiekritische vraag luidt of er een intrinsiek verschil is tussen 
Christus en de Antichrist. Of beter nog, op het esthetisch niveau 
gesteld: wat is het intrinsieke verschil tussen de icoon van Christus 
en de iconen van de Antichrist68? Voor een nader onderzoek van 
de kenmerken van de respectievelijke iconen kunnen we ons laten 
inspireren door von Balthasars esthetische karakterisering van 
Christus en Lucifer69. Von Balthasar citeert Bonaventura die stelt 
dat Lucifer zozeer ingenomen was met zijn eigen schitterende 
schoonheid dat hij weigerde onder ogen te zien dat hij uit het niets 
geschapen was. Lucifer illustreert op die manier het risico dat ieder 
figuur bedreigt, namelijk te vergeten dat figura – etymologisch 
verwant aan het werkwoord ‘fingere’ (vervaardigen, vormen) – 
steeds gemarkeerd wordt door broosheid, en, aangezien ze 
geschapen is, bedoeld is om te verwijzen naar het Beeld. Een 
schone gestalte dreigt in haar schoonheid zichzelf af te sluiten, en 
zo een gesloten circuit te vormen. Met Bonaventura contrasteert 
von Balthasar deze zelfreferentiële schoonheid met het beeld van 
de ‘Christus deformis’70, de misvormde, geheel naar buiten 
gekeerde Messias. De Gekruisigde openbaart de absolute liefde 
van een God die kwetsbaarheid riskeert om de schepping te 
omarmen. 
 Deze kenotische Christusgestalte contrasteert zichtbaar met het 
door Klein beschreven logo waarvan de schitterende verschijning 
in niets herinnert aan de materialiteit, sterfelijkheid en 
kwetsbaarheid. De swoosh bijvoorbeeld is een gestileerde vleugel, 
verwijzend naar de Griekse godin van de overwinning, Nikè – die 
overigens zelf een belangrijk beeldmotief leverde voor de 
 

68 Men zou ook kunnen spreken van een ‘pseudo-Christus’ of ‘surrogaat-
Christus’. Ons doel is niet een diabolisering van het kapitalisme, maar een 
vergelijking tussen de messiaanse pretenties van beide figuren: het 
bedrijfslogo en het kruis van de Kerk. 

69 Cf. H II.1, p. 351-352. 
70 H II.1, p. 354. Cf. H II.1, p. 353-361. 
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christelijke iconografie van de engel71. Het kruis daarentegen 
herinnert ons aan hen die lijden, en aan hun dood. Een ander 
verschilpunt is dat het brandingproces een zich afsluitende 
dynamiek behelst, die culmineert in de creatie van ‘ integrated 
branded loops’ waarin we worden opgenomen, terwijl het kruis 
ons openbreekt naar een onvoorwaardelijke liefde voor de armen 
op deze aarde. Als beiden, branding en christendom, 
gekarakteriseerd worden door een dynamiek van seraficatie én 
stigmatisering, dan ligt het verschil in de manier waarop beide 
processen gekoppeld worden: het is het onderscheid tussen de 
gekruisigde seraf en het geseraficeerde kruis.72 In het leven van de 
christelijke heilige doorkruisen de stigmata op beslissende wijze de 
dynamiek van de seraficatie, en verbinden door dit discontinu 
moment het spirituele voorgoed met de confrontatie met het lijden 
op aarde73. De hedendaagse branding van het lichaam daarentegen 
vormt de climax van een spiritualiseringsdynamiek naar het 
transcendente logo: de stigmatisering door het logo continueert het 
seraficatieproces waarin het lichaam verdwijnt achter de brand. 
Het onderscheid tussen de gekruisigde seraf en het geseraficeerde 
kruis is het verschil tussen een spiritualiteit die de concrete 
gebrokenheid van de realiteit niet schuwt maar daardoor juist tot 
bevrijdende praxis komt enerzijds, en de spiritualistische 
verdoezelingen van het lijden anderzijds74. In de afzichtelijke 
gestalte van het kruis opent zich voor de theologie de mogelijkheid 
om weerstand te bieden tegen de verblindende iconoplastische 
logica van de brands en de hoogdravende soteriologische 
aanspraken van het branding-kapitalisme te ontmaskeren. 

 

71 Cf. H. VORGRIMLER e.a., Boodschappers uit hogere sferen. De 
cultuurgeschiedenis van de engel, Leuven, Davidsfonds, 2002, p. 26-29. 

72 Over deze paradoxale figuur van de gekruisigde seraf merkt 
Bonaventura op: “Waarover Franciscus zich bij het zien van die 
raadselachtige verschijning vooral verwonderde, was de ongerijmdheid ervan. 
Hij wist immers dat de zwakheid van te kunnen lijden niet in 
overeenstemming was met de onsterfelijkheid van de seraf.” (BONAVENTURA, 
Leven van de Heilige Franciscus, p. 133) 

73 Cf. LEONARDO BOFF, Sint-Franciscus van Assisi. Tederheid en kracht, 
Averbode, Altiora, 1984, p. 130-131. 

74 De kerkgeschiedenis getuigt van de steeds aanwezige dreiging van deze 
accentverschuiving. 



Yves De Maeseneer 54

VI. Postscriptum: Mozes, de Taliban en de gekruisigde seraf 

Andersglobalisten vestigen er de aandacht op dat de 
alomtegenwoordigheid en de macht van de grote ondernemingen 
een ernstige uitdaging vormen voor de democratie en de 
rechtvaardigheid in de wereld. Het onderzoek naar de theologisch-
esthetische motieven in Kleins No Logo resulteerde in de sterke 
suggestie dat het hedendaagse brandingkapitalisme de 
gesofistikeerde vermomming gebruikt van een subtiel verdraaid 
christendom. De acties van het Black Bloc kunnen in dit 
perspectief verstaan worden als een iconoclastische reactie op de 
iconoplastische kracht van de logo’s. Het is in zeker zin een 
vertrouwd theologisch patroon. Zo bliezen anno 2001 
‘theologiestudenten’ de reusachtige boeddhabeelden in 
Afghanistan op. Of nog, om in die regio te blijven: in 
Islamabad gooiden radicale moslims in dezelfde periode de ruiten 
van een vestiging van Kentucky Fried Chicken in75. Ongeacht hun 
eigenlijke motieven kunnen deze mensen een sterke 
monotheïstische traditie inroepen. Aan de wortels van onze 
gemeenschappelijke traditie staat de iconoclast Mozes. Zijn 
optreden kan dienen als een waarschuwing – als men tenminste 
niet voortijdig ophoudt het verhaal te lezen. Nadat het Gouden 
Kalf gesmolten is, culmineert het iconoclasme in een genocide. 

Toen Mozes zag dat het volk zich te buiten was gegaan – 
Aäron had hen hun gang laten gaan, zodat zij voor 
tegenstanders een gemakkelijke prooi waren – ging hij aan de 
ingang van het kamp staan en riep: ‘Wie voor de HEER is, 
kom hierheen!’ Toen al de Levieten zich bij hem voegden zei 
hij tegen hen: ‘Zo spreekt de HEER, Israëls God: Iedereen 
moet zijn zwaard aangespen. Doorkruis het kamp van poort tot 
poort en sla iedereen neer, al is het uw broer, uw vriend of uw 
bloedverwant’. De Levieten deden wat Mozes hun bevolen had 

 
75 Hiermee beweren we niet dat Black Bloc en de Taliban één en hetzelfde 

zijn. In verband met de dialectische verhouding tussen andersglobalisme en 
fundamentalisme werpt het boek van B.J. BARBER een verhelderend licht op 
de gecompliceerde wereld waarin we vandaag leven, Jihad vs. McWorld. How 
Globalism and Tribalism are Reshaping the World, New York, Ballantine, 
1996. 
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en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend mensen om (Ex 
32, 25-28). 

Kunsthistoricus David Freedberg wijst erop dat dit in de theologie 
steevast over het hoofd geziene, gruwelijke vervolg van het verhaal 
van de bijbelse pionier van het iconoclasme getuigt van een soort 
fatale wet van actie en reactie waardoor de iconoclast verstrikt 
raakt in het dodelijke machtspel van de idolatrie76. Dit indachtig 
lijkt het gevecht voor een meer humane globalisering niet gediend 
te zijn door de éne ‘theologische actie’ op de andere te stapelen. In 
een context van branding-idolatrie daagt Bonaventura ons uit niet 
toe te geven aan de iconoclastische reflex. De ware kritiek 
ontkiemt pas in de contemplatie van de gekruisigde seraf77. 

 
76 Cf. D. FREEDBERG, The Power of Images. Studies in the History and 

Theory of Response, Chicago, University of Chicago Press, 1989, p. 379-381.  
77 Elders heb ik de subversieve kracht van contemplatie in een 

consumentistische context uitgewerkt: Y. DE MAESENEER, Dialectics of 
Adoration. World Youth Day, Shopping Malls, and the Return of the Baroque, 
in ET Bulletin 17 (2006) 126-141. 


