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De godsdienst van de markt: 
religie in de postmoderne cultuur 

-----------------------------

De postmoderne cuituur - de cultuur na het einde van de zgn. 
mod erne grote verhalen -lijkt het speelveld bij uitstek geworden 
te zijn van een niet minder groot verhaal dat de crisis van de 
moderniteit wonderwei wist te overleven. Het economiserende 
verhaal van de markt blijkt de facto het enige functionerende 
verhaal dat nog alomvattend is en de postmoderne fragmentering 
weet te integreren. Wie cultuur en religie in onze actuele context 
op elkaar wil betrekken, doet er dan wellicht ook goed aan het 
feitelijke, ten zeerste ambivalente bondgenootschap tussen post
modemisme en economisering als aanknopingspunt te nemen. 
Op een of andere manier worden de godsdiensten opgevorderd 
zich ten aanzien van het expansieve verhaal van de markt te 
profileren. in deze bijdrage beogen we hierover wat klaarheid te 
brengen en bestuderen we de kansen voor een vruchtbare betrok
kenheid van godsdienst en postmoderne context op elkaar. 

De bijdrage van Frits de Lange opent met de vaststelling dat heden ten 
dage het christendom in onze westerse culturele omwereld slechts een 
levensbeschouwing naast andere geworden is, en dat in her Iicht van de 
erkenning van een wereldwijde veelheid aan culturen bovendien ook deze 
westerse cultuur haar centrale betekenis verloren heeft: ze werd tot een van 
de vele culturen. Dergelijk besef van veelheid is typerend voor de postmo
derniteit. Dit postmoderne bewustzijn van pluraliteit is, algemeen gesteld, 
het resu!taat van het wegvallen, ofbeter her verlies aan geloofwaardigheid, 
van de moderne grote verhalen. In de 'moderniteit zonder illusies' ziet de 38 

postmoderne mens het futiele in van zijn/haar pogingen om het a! te 
beheersen. Met name twee soorten grote verhalen, vaak met elkaar ver
knoopt, botsten op hun grenzen: de grote verhalen van de kennis die het 
geheel van de werkelijkheid inzichtelijk, (be)grijpbaar, en (dus) technisch
manipuleerbaar wilden maken, en de grote verhalen van de emancipatie 
die, alvast op maatschappelijk vlak, een betere wereld hoopten te constru
eren. Beide verhalen bouwden op een grenzeloos vertrouwen in de mense
lijke rede en in de grensverleggende kracht van her menselijke subject. 
Beide verhalen wortelden ook in het modern onverwoestbare geloof in de 
geschiedenis van de vrijheid: in zijn/haar kennen en/of handelen zou de 
moderne mens een groeiend potentieel aan vrijheid bewerken. Deze grote 
verhalen konden hun wensdromen echter niet waar maken. Bovendien 
verdween in het zog van het plausibiliteitsverlies van deze verhalen vaak 
elk vertrouwen in redelijkheid, waarheid, goedheid- elk vertrouwen in een 
verhaal dat nog perspectief meent te bieden om zinvol met het vrijheidspo
tentieel van de moderniteit om te gaan. Immers, op haar zoektocht naar 
menselijke vrijheid knipte de moderniteit onherroepelijk van oudsher be
staande banden door en trok ze tradities in twijfel. De doorgeknipte banden 
en de twijfel aan de tradities zijn gebleven; de utopie van vrijheid doofde 
uit, samen met de moderne grote verhalen.1 

Of misschien toch niet helemaal. Er rest nog een verhaal dat de vrijheid 
voorstaat - althans: het claimt de vrijheid voor te staan, ook a! zal het in 
een tijd waarin elke ideologie, elk groot verhaal, verdacht is, zich niet te 
sterk profileren. Het is een verhaal dat, merkwaardig genoeg, juist nieuwe 
impulsen vond in het wegvallen van de grote verhalen en er een kans in zag 
om ongezien en onbevraagd patronen van integratie te installeren voor de 
in veelheid uiteengevallen leefwereld. Op deze wijze kon het zo alomvattend 
en schijnbaar onontbeerlijk worden dat her bijna niet meer opvalt, zelden 
gethematiseerd wordt -laat staan bevraagd wordt. Bedoeld is her sluipende 
verhaal van de economisering van de leefwereld, her verhaal dar alles en 
iedereen in marktperspectief drijft en zo de hele omwereld - tot op 
wereldvlak - poogt te reguleren. 
Het wegvallen van de grote verhalen heeft immers als keerzijde dar de 
culturele omwereld in fragmenten uiteengevallen is. De cultuur verloor 
haar gei'ntegreerd karakter en raakte versplinterd in diverse domeinen waar 
rivaliserende elementen naast elkaar staan, zonder dar een mogelijk over
zicht nog te verwachten valt. Dit proces werd versterkt door de toenemende 
mundialisering. Brokstukken uit eigen tradities kwamen zo naast fragmen
ten uit vreemde tradities te staan. 
Omwille van de nefaste uitwerkingen van de mod erne grote verhalen treurt 
de postmoderniteit niet om het verloren gaan van de droom van het 
bemeesterende subject. In eerste instantie lijkt het wegvallen van de 
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menselijke overtrokken beheersingsdromen bevrijdend te werken en zelfs 
nieuwe, verruimde kansen te bieden voor vrijheid en humaniteit. Zo 
opgevat kan, menen sommigen, de postmoderne cultuur een nieuwe etappe 
vormen in de menselijke bevrijdingsgeschiedenis.2 Vrijheid wordt keuze
vrijheid. Individuen kiezen hun gading uit de voorradige pluraliteit aan 
opties. Hiermee is echter niet alles gezegd, want de veelheid van (brokstuk
ken uit) tradities, orienteringskaders, handelings- en leefpatronen biedt niet 
onmiddellijk orientering, geen vanzelfsprekende patronen van integratie. 
Er zijn geen voorgegeven standaarden meer, geen normen, geen modellen; 
het bewustzijn overheerst dat alles relatief is, dat de veelheid aan brokstuk
ken naast elkaar staat als op een supermarkt. Illustratief hiervoor zijn 
bijvoorbeeld de diverse samenlevingsvormen, partnerrelaties, gezinspatro
nen, die vandaag niet alleen getolereerd worden maar ook steeds meer 
officiele erkenning vinden. Maar, bij afwezigheid van een standaard, hoe 
maken mensen hun keuzen dan? 

Het ved11aaB van de markt: 'postmoderne vrijheid bGij~ 
heid' 

In een radicaal gepluraliseerde cultuur lijken, zoals gezegd, inhoudelijke 
perspectieven niet Ianger in staat voor eenheid in de menselijke cultuur te 
kunnen zorgen. Het ontbreekt meer en meer aan orienterende patronen 
van integratie, aan verhalen die de vele fragmenten in een zinvolle samen
hang samenhouden. Juist op dit punt komt het economiserende verhaal op 
de proppen. Het presenteert zich, bij ontstentenis van andere verhalen, als 
het ultiem integratiepatroon. Het verhaal van de markt integreert, niet door 
de pluralisering als dusdanig op te heffen, maar door het resultaat ervan, 
de onoverzichtelijke veelheid, te uniformiseren. De onherleidbare pluraliteit 
die verbeeldend als culturele markt werd omschreven, wordt hierbij daad
werkelijk volgens de economische logica van de markt georganiseerd. De 
inhoudelijk heel diverse culturele brokstukken worden formeel aan elkaar 
gelijkgesteld: ze worden marktwaar, consumptieprodukten, verkoop- en 
koopbaar. Individuen en groepen worden kopers en verkopers, consumen
ten en leveranciers. Alle gebieden van het dagelijkse Ieven worden in dit 
marktperspectief binnengetrokken. We spreken nu achteloos over de ar
beidsmarkt, de vrijetijdsmarkt, de huwelijksmarkt, de kapitaalmarkt, de 
voedingsmarkt, de drugma:rkt, het onderwijs(markt?)aanbod. Salons, ex
posities en (super)markten enerzijds, de diverse communicatiemedia ander
zijds, presenteren de veelheid als beschikbaar, inwisselbaar, te consumeren. 
Hoe divers de produkten naar hun aard en afkomst ook mogen zijn, 
uiteindelijk brengt enkel een verschil in kostprijs- in functie van vraag en 40 

aanbod - nog onderscheid. Orde, overzichtelijkheid, wordt in monetaire 
categorieen uitgedrukt. 

Het postmoderne kiezende individu wordt zo compleet herleid tot consu
ment, tot kopende factor op de markt. Kiezen is kopen. Dit heeft enorme 
gevolgen voor de identiteitsvorming van individuen en groepen. Onder
scheid tussen individuen en groepen- en wie wil zich nu niet onderscheiden 
van een ander- wordt uiteindelijk financieel uitgedrukt. Vrije-tijdsbeste
ding, lichaamsverzorging, auto, woonst, reizen, gedragingen, kortom de 
gehele levensstijl die men zich aanmeet, wordt aangekocht op de markt van 
vraag en aanbod. Niet te verwonderen dat de reclame, en meer algemeen 
de media, een cruciale rol gaan spelen. Levensstijlen worden er produktma
tig gepresenteerd, nieuwe snufjes prijst men telkens opnieuw aan als een 
must voor de bijdetijdse consument. Het kopen, het zich op de markt 
begeven, wordt in dit proces een waarde op zich. De orienteringsloos 
geworden postmoderne mens is een gemakkelijke prooi voor het economise
rende verhaal. Identiteit is er voor wie het zich kan permitteren: iemand is 
wat hij/zij zich kan aanschaffen. 
V rijheid wordt gei:dentificeerd met koopkracht, maar ook erdoor begrensd: 
de holle 'vrijheid blijheid' van de kapitaalkrachtige. Bij afwezigheid van 
zinstichtende patronen blijft het postmoderne vrijheidspotentieel na de val 
van de grote verhalen immers een !outer negatieve vrijheid. Het lossnijden 
van de traditionele verbanden resulteerde in een bandeloze vrijheid, 
losbandigheid, willekeur - een relativisme waarbij niets nog meer waard 
kan/mag zijn dan iets anders, waarbij dus alles even waardevol, of beter 
even waardeloos wordt. Juist een dergelijk relativisme grijpt het verhaal van 
de markt aan om de eigen logica aan de cultuur op te leggen. Waar keuzen 
willekeurig zijn, waar identiteit volkomen relatief wordt, waar geen inhou
delijke orientering meer rest, functioneert de logica van de markt opper
machtig. Het economiserende verhaal heeft er dan ook alle belang bij de 
pluralisering (inclusief de relativering en het orientatieverlies) te stimuleren. 
Niet voor niets overspoelen de media het individu dagelijks met enorme 
hoeveelheden boodschappen, culturele fragmenten, prikkels - een stort
vloed die niemand nog vermag te verwerken. Het voor de markt belangrijke 
'primaat van de willekeur' wordt op die manier onbevraagde, en zo goed 
als onbevraagbare, achtergrond van Ieven en denken. 

De godsdiienst van de markt 

In het overheersende economiserende verhaal geldt uiteindelijk niet wat 
gekocht wordt maar dat gekocht wordt. Niet de aard van het produkt dat 
de consument zich aanschaft, maar het koopproces zelf staat centraal; zozeer 
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zelfs dat het bijwijlen een quasi-religieuze lading verkrijgt en het economi
sche verhaal religieuze trekjes aanneemt. Nieuwe quasi-religieuze rituelen, 
mythen, sacramenten, ethische codes, instituties ontstaan en sacrifieren de 
economiserende overheersing van de leefwereld: bedevaarten naar Disney
land, beursgoeroes, bankgebouwen met tempelallure, het kerstfeest van de 
consumptie (en de consumptie van het kerstfeest), de mythe van de 
self-made-man. 3 

Rudi Laermans en Lieven De Cauter, resp. cultuursocioloog en -fuosoof, 
namen elk een element van de omvattende consumptiemaatschappij onder 
de loep en schreven er religieuze kenmerken aan toe. De eerste bestudeerde 
de produktie en consumptie van lichaamsstijlen, de gezondheidsrages 
incluis, en concludeerde dat gezondheid als nieuwe religie, schoonheids- en 
lichaamscultus als seculiere godsdienst beschouwd kunnen worden, zeker 
wanneer men zein het Iicht plaatst van de toenemende macht van de media 
en de schoonheidsindustrie.4 De Cauter stelde vast dat het toerisme een 
onlosmakelijke deel is gaan uitmaken van de kapitalistische consumptie: 
'We consumeren naast eten, drinken, wasmachines, detergenten, films en 
boeken, ook monumenten en landschappen.'5 Het cultuurtoerisme neemt, 
schrijft hij verder, 'ongemerkt de plaats in van vroegere collectieve rituelen 
en zingevingssystemen', het is miss chien wei' een nieuwe vorm van religiosi
teit'.6 In het consumeren van lichaamsstijlen enerzijds, van toeristische 
bezienswaardigheden en resten uit een (ver) verleden anderzijds, zoekt de 
hedendaagse mens naar betekenis, identiteit, zingeving. De religieuze 
proporties die het consumptieproces aanneemt, vinden hier hun wortels. 
Het enige verhaal dat de facto aantoont de in fragmenten uiteengevallen 
omwereld nog te kunnen integreren, krijgt zo bevestiging en onbevraag
baarheid. 
De godsdiensten worden, wanneer de markt religie wordt, twee maal 
slachtoffer van de economisering. Vooreerst worden ze in naam van het 
primaat van de willekeur van hun klassieke alomvattende integratieve 
dimensie ontdaan en krijgen daarna eventueel een plaats op de religieuze 
markt. Een tweede functionalisering van de godsdienst is perfider van aard: 
het verzet van de religie regen dit reduceren van de gehele menselijke 
leefwereld en de godsdienst tot marktwaar gebruikt het economiserende 
verhaal zelf om juist dit primaat van de willekeur verder te vestigen, dus 
ondanks en regen de godsdienst in. Vaak draagt de godsdienst zelf echter 
mede de verantwoordelijkheid hiervoor. We werken beide punten even 
verder uit. 

42 

De markt van de godsdienst 

Zoals opgemerkt aan het begin van deze bijdrage raakt ook de wereld van 
de godsdiensten gepluraliseerd. In zoverre godsdiensten grote verhalen 
vormden, analoog aan of als reactie regen de moderne grote verhalen, delen 
ze vandaag in hetzelfde verlies aan geloofwaardigheid als deze verhalen. 
Bovendien kwamen met de confrontatie met de veelheid aan verschillende 
(wereld~gods~iensten de elkaar uitsluitende (of onderschikkende) religieuze 
waarhe1dsclatms onder verdachtmaking. Aile godsdiensten lijken even 
(on)waar te zijn. Het primaat van de willekeur is dan ook niet ver weg; en 
ook het economiserende verhaal meldt zich. 
Want ook op de markt, die denkt in term en van behoeften, vraag en 
aanbod, kan de godsdienst nog een nuttige functie vervullen. In zoverre er 
een religieuze behoefte leeft bij het individu en de gemeenschap - meer 
alge~een omschr~ven als een verlangen naar harmonie, troost, heelheid -, 
voorZ!et de markt m een aanbod van religieuze en para-religieuze produkten 
die deze behoefte kunnen bevredigen. Dit religieuze marktsegment bestaat 
uit brokstukken uit oudere inheemse maar ook uitheemse religieuze tradi
ties, naast een diversiteit aan nieuwere religieuze artikelen. 7 Kenmerken 
waren ~onsumeerbaarheid, beschikbaarheid, manipuleerbaarheid, inwissel
b.~arhetd. ~e. consument wordt voorgespiegeld naar eigen vermogen 
ZIJn/haar rehgteuze identiteit samen te kunnen stellen. s 

De traditionele christelijke kerkgemeenschappen, meestal bij monde van 
hun !eiders, Iaten dit echter niet zomaar gebeuren. Ze protesteren heftig 
tegen de reductie van de godsdienst tot marktwaar. Dit protest vindt 
meestal zijn plaats in een bredere beweging van kritische oppositie regen 
de postmoderne pluralisering en relativering, en het eruit voortkomende 
primaat van de willekeur (dat, zoals gezegd, het aanknopingspunt vormt 
voor het verhaal van de markt). De godsdiensten, kerken, betwisten dit 
primaat van de willekeur en kritiseren het nihilisme, de normloosheid en 
de genotzuchtige consumptiedrang waarvan het postmoderne individu 
bezeten lijkt. Ze nemen afstand van de postmoderne cultuur die als 
wezenlijk zondig wordt bestempeld- een 'cultuur van de dood', waarvan 
ongeremde seksualiteit (met aids als gevolg), druggebruik, euthanasie en 
abortus tekenende illustraties zijn. Als remedie tegen dit culturele verval 
poneren zij met veel verve de eigen waarheid en morele code, zoals deze in 
de overlevering gestalte kreeg, en wordt de dialoog met de hedendaagse 
cultuur als onmogelijk opgeschort; godsdiensten en kerken menen dat 
enkel een kritische afstandname van en terugtrekking uit de cultuur past. 
Om, tegen het primaat van de willekeur in, de exclusieve waarheid van de 
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waarheid en de universeel vaststaande moraliteit van de morele code te 
verdedigen, beroepen de religieuze overheden zich op hun eigen autoriteit, 
of op de autoriteit van de tot nu toe overgeleverde traditie, want we gens her 
opschorten van de dialoog met de culruur kunnen de religieuze waarheid en 
her religieuze normbesef niet meer culruur-plausibel gemaakt worden. Des 
te meer staan de kerken zo in regelrechte oppositie met de postmoderne 
culruur van pluralisering en relativering. Maar hierdoor dragen ze para
doxaal genoeg tegelijk bij tot de vestiging van het primaat van de willekeur 
dat ze juist afwijzen. Want door het staken van de dialoog met de 
postmoderne culruur plooien de godsdiensten zich terug op hun eerder 
ingenomen posities en roepen vanuit de eigen autoriteit de gelovigen op tot 
gehoorzaamheid. Niet meer de geloofwaardigheid van wat geloofd moet 
worden is dan van tel, maar wel het loutere feit dat de kerk(leiding) het 
voorhoudt. Gelovigen die zich bewust geworden zijn van de pluraliteit en 
van het vrijheidspotentieel dat steekt in de val van de moderne grote verhalen, 
worden zo gedwongen de postmoderniteit bij voorbaat af te wijzen. Menig 
gelovige neemt dit niet, gaat in verweer binnen de eigen religieuze gemeen
schap (of trekt eruit), en klaagt het wereldvreemde, autoritaire karaktervan 
de waarheids- en moraliteitsclaims van de kerk(en) aan. 
Dergelijke binnen-kerkelijke discussies vinden ruime weerklank in de 
media. Als bijvoorbeeld het rooms-katholieke leergezag vrouwen uitsluit 
van het priesterschap, voorbehoedmiddelen blijft verbieden, critici uit de 
eigen kerkgemeenschap de mond snoert, dan haalt dit, alsook de veronr
waardigde reacties van gelovigen en anderen, steevast de frontpagina's van 
de geschreven pers en de diverse nieuwsbulletins op radio en televisie. Een 
dergelijk polariserend nieuwsitem is immers niet alleen.goed voor de oplage, 
de luister- en kijkcijfers, maar ook voor de nivellering van elk gezag en 
normbesef. Winnaar is uiteindelijk het primaat van de willekeur, het 
relativisme, en zo, de markt. Kritiek- in ons voorbeeld- op het Vaticaan 
en de reactie van het Vaticaan op die kritiek (die vaak een bevestiging vormt 
van de kritiek), heffen elkaar in de media zodanig op dat de overtuiging die 
overblijft deze is, dat niemand erin slaagt te overtuigen. W aarheid en 
waarde zijn blijkbaar louter individueel en subjectief en ontstijgen het 
niveau van de private willekeur niet. Zo gaat de discussie tussen cultuur en 
godsdienst functioneren als de discussie russen het primaat van de willekeur 
en het onaanrastbare gezag van de religieuze claims op waarheid en 
moraliteit. Dit is een gevecht dat de godsdienst op het marktgeorienteerde 
publieke forum niet kan winnen. Het verhaal van de markt haalt zo twee 
maal zijn slag thuis. Niet alleen vormt de discussie sensationeellees-, luister
en kijkvoer ter consumptie, maar tegelijk kalft het orienteringspotenrieel, 
dat de christelijke godsdienst mogelijk ook in onze culruur kan bieden, 
verder af.9 44 

Maken de kerken louter een strategische blunder door zich binnen de 
autoriteit van het eigen verhaal op te sluiten en zo de eigen geloofwaardig
heid op het culturele forum bp het spel zetten? Wellicht is er meer aan de 
hand. Het genoemde verlies aan geloofwaardigheid komt immers bovenop 
het plausibiliteitsverlies dat alle grote verhalen als bemeesterende patronen 
van inregratie in de postmoderne tijd te beurt valt. W el is zeker dat de 
kerken zich niet zomaar onschadelijk kunnen laten maken en als produkt 
laten opvoeren in een overwoekerend economiserend verhaal, dat zich 
bovendien quasi-religieuze proporties aanmeet. 

Weg uit de grijparmen van de markt? Naar een krsoo 
tisch contextueel verworteHd christelijk geloof 

We suggereerden dat de kerken wellicht niet ZOIIlaar een strategische 
blunder begaan in hun confronratie met de postmoderniteit. Niet dat hun 
kritiek op her overwoekerende economiserende verhaal onrerecht is wel 
integendeel. Maar als we willen nagaan war de plaats van de godsdie~st in 
de postmoderne context is, en of deze mogelijk een orienteringspotentieel 
kan bieden in een gefragmenreerde, orienratieloze pluraliteit, kunnen we 
her postmoderne levensaanvoelen, dat tot uitdrukking komt in het plausi
biliteitsverlies van de grote verhalen, niet zomaar naast ons neerleggen. De 
grote verhalen - we noemden ze ook beheersende patronen van inregratie 
- konden hun beloftes niet waarmaken en verloren alle vertrouwen. 10 

Wie zich nu afsluit van de postmoderne cultuur dreigt de lessen van de 
recente geschiedenis mis te lopen. In zoverre pluralisering en relativering 
de grote verhalen onderuit hielpen, kunnen ze immers niet zomaar afgewe
zen worden, maar bezitten ze een potentieel aan bevrijding. Door bij dit 
potenrieel aan te knopen, stoten we op mogelijke kansen om het christelijke 
geloof te reconrextualiseren, cultureel te revitaliseren, en een vernieuwde 
plausibiliteit op te bouwen. Overgeleverd geloof wordt zo opnieuw levend, 
actueel geloof. Het christendom, dat heel zijn geschiedenis lang steeds naar 
aanknopingspunren, patronen, modellen, beelden en woorden heeft ge
zocht om de eigen bevrijdende boodschap vorm te geven, slaagt er zo 
wellicht in ook de klip van de postmoderniteit te nemen. 
Daarom moeten christenen, kerken, als zij kijken naar de actuele cultuur, 
verder kijken dan her primaat van de willekeur, het verhaal van de markt, 
de pluralisering die omslaat in uniformisering. Zowel het relativistische 
pluralisme van de markt, als de autoritaire religieus-fundamentalistische 
tegenreactie gaan voorbij aan datgene war in de postmoderne crisis oplicht: 
namelijk dar grote hegemonische verhalen die waarheid claimen, vergeten 
dar waarheid niet iets is dar in bezit genomen kan worden of beheersbaar 
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is. De mens is niet zomaar meester, de wereld niet zomaar bemeesterbaar. 
De ervaring van de postmoderniteit is dat bemeesterende verhalen die alles 
in zich pogen te sluiten, op hun grenzen staten. Steeds biedt een rest van 
onbeheersbaarheid hardnekkig weerstand regen alle pogingen het al te 
beheersen. Ook dit bewustzijn is kenmerkend voor de postmoderniteit. 
Echte postmoderne verhalen zullen dan ook open verhalen zijn, die ruimte 
willen maken voor wat men niet meester kan worden; verhalen die open 
willen staan voor wat vreemd is en zich niet zomaar eigen laat maken. De 
erkenning van het andere stelt zo een grens aan de pretenties van het eigen 
verhaal. Postmoderne verhalen menen niet de waarheid te bezitten of deze 
zich eigen te maken, maar staan in relatie tot een waarheid die zich steeds 
terugtrekt, zeker wanneer verhalen zich er meester van willen maken. 
W aarheid wordt er niet geclaimd maar betuigd, niet bezeten maar bemind. 
Voor postmoderne patronen van integratie vormen de pluraliteit en de 
relativering de keerzijde van dit openstaan voor het andere. Nooit kan een 
verhaal zich nog sterk maken alleenzaligmakend te zijn. Christelijke verha
len, ook al stonden/staan ze meer dan eens onder de verleiding de waarheid 
voor zich te op te eisen, zijn naar hun aard wellicht open verhalen bij uitstek. 
Hoezeer God zich ook in de geschiedenis laat kennen, God laat zich er niet 
in vangen. Zo leert een aandachtige dialoog met het postmoderne culturele 
aanvoelen christenen in hun eigen verhaal weer de ruimte open te laten voor 
de God die altijd grater is, Deus semper major. W at christelijke verhalen met 
andere postmoderne open verhalen zal verenigen, is de kritiek op het 
overwoekerende verhaal van de markt en het primaat van de willekeur. 
Deze gaan immers voorbij aan de lessen van de postmoderniteit en parasi
teren op het bewustzijn dat waarheid nooit verworven is, steeds precair en 
niet afdwingbaar. Ze vergeten dat, omdat waarheid niet be/gegrepen kan 
worden, dit niet betekent dat het onderscheid tussen waar en vals in 
willekeur opgeheven wordt. Integendeel, slechts wie openstaat voor wat 
zich te midden van pluralisering en relativering als onbeheersbare waarheid 
aandient, verhoudt zich correct tot de waarheid en vindt postmodern, 
tussen de fragmenten door, orientering. 
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1 Voorbeelden zijn de ideologieen, de -is
mes die vanaf de 19de eeuw zo bepalend 
waren: liberalisme, kapitalisme, socialis
me, communisme, positivisme, conservatis
me. Waar deze ideologieen in een 
democratische samenleving concurrentieel 
naast elkaar bestonden, gaven ze vaak aan
leiding tot zuilvorming (b.v. in Nederland, 
Belgie, Oostenrijk). Dat de verzuiling van
daag sterk bevraagd wordt, is dan oak een 
uiting van het plausibiliteitsverlies van de 
moderne grate verhalen. 
2 Cfr. b.v. W. Welsch, Unsere postmoderne 
Moderne (Acta humaniora), Weinheim 
1987. 
3 Cfr. L. Boff, De markt en de gods
dienst van de handelswaar, in Concilittm 28 
(1992) nr. 3, p. 6-9. 
4 Cfr. R. Laermans, lndividtteel vlees. Over 
lichaamsbeelden, Amsterdam 1993, p. 35. 
5 L. De Cauter, T ranscendentaal toeris
me. Een causerie, in: Idem, Archeologie van 
de kick. Verhalen over moderniteit en ervaring, 
Amsterdam/Leuven 1995, p. 182. Even 
verder formuleert De Cauter het nag radi
caler: het hedendaagse individu staat als 
toerist in het !even; het toeristische con
sumptiemodel bepaalt de verhouding tus
sen het individu en zijn/haar omwereld. 
6 Ibidem, p. 185-186. 
7 We hebben het dan over de pluriforme 
veelheid van onder andere traditionele reli
gieuze rituelen en belevingen, meditatieve 
technieken, positief denken, geloofsgene
zing, natuurdieren, mystiek, yoga, water
kuren, acupunctuur, astrologie, 
J ungiaanse psychologie, biofeedback, bui
tenzintuigelijke waarneming, spiritisme, 
biologisch tuinieren, oude mythologieen, 
archa!sche natuurcultussen, hekserij, vrij
metselarij, kabbalisme, kruidengeneeskun-

de, hypnose, oosterse mirakelboeken, iriss
copie, kosmische knieschijfmassage, 
handleeskunde, relncarnatietherapie, hel
derziendheid, telepathie, macrobiotiek, 
ufologie, en dergelijke (voor deze opsom
ming, zie a.m. ]. de Hart, Het derde mi
lieu. Jongeren en New Age, in: 
Kultttttrleven 60 (1993) 30-39, p. 30; R. 
Woods, New Age Spiritualities: How are 
we to Talk of God?, in: New Blackfriars 74 
(1993) 176-191, p. 177). 
8 Kerken die zich omvormen tot service
kerken, schakelen zich onbedacht vaak in 
deze markt-gerichte functionalisering van 
het religieuze in. 
9 Voor deze paragrafen, zie oak: H. Ver
weyen, Der Weltkatechismm fJ Therapie oder 
Symptom einer kranken Kirche, Dusseldorf 
1993, p. 99-113. 
10 Uiteindelijk loopt oak het laatste gra
te verhaal spaak daar waar ingezien wordt 
dat vrijheid er de gelimiteerde pseudo-vrij
heid van de koopkracht is en identiteit een 
construct van de markt. Oak dit 
beheersingsverhaal maakt a! te vee! slacht
offers, zowel nabij als ver weg. 
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