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Een postmoderne theologie 
van het 'open verhaal' 

L. BOEVE(') 

Wie vandaag de dag de pastorale constitutie Gaudium et spes van het 
tweede Vaticaans concilie, gepromulgeerd in 1965, ter hand neemt, 
kijkt verrast op wanneer hij de resoluut moderne karaktertrekken 
van deze gezagsvoile tekst vaststelt. Meer dan eens geven de concilie
vaders te kennen dat de dynamiek van de moderniteit naar meer 
emancipatie, meer vooruitgang, meer welvaart en geluk voor allen, 
haar plaats heeft in Gods plan met de werkelijkheid - ook a! voegen 
ze er telkens aan toe dat de uiteindelijke perfectie en vervulling enkel 
in God zelf te vinden zijn (GS 38-39).(2

) Ze roepen aile christenen op 
actief hun verantwoordelijkheid op te nemen bij de realisering van 
de einddoelen van deze moderne dynamiek en geven tegelijk aan 
welke hulp de kerk zelf kan bieden ( GS 40-43). Bovendien erkent het 
concilie dat de moderne cultuur het christelijke geloof en de theolo
gie kan verrijken. De dialoog met de natuur- en vooral de menswe
tenschappen, en met de contemporaine filosofie stelt de theoloog in 
staat de waarheid van het geloof beter uit de drukken (GS 44, 57). 
Meer dan aileen deze Stelling te verkondigen voert Gaudium et spes 
deze dialoog ook daadwerkelijk uit. De christelijke antropologie die 
dit document huldigt, mag zelf reeds het resultaat genoemd worden 
van een indringende dialoog tussen het christelijke geloof en het 
toen actuele filosofische personalisme. Doe! en achtergrond van de 
moderne dynamiek, bijvoorbeeld van de technologische ontwikke
lingen, dient steeds het respect te zijn voor de menselijke persoon en 
zijn integriteit, sociale gesitueerdheid en relatie tot God (GS 12-q, 
23-31, 35). 

In Gaudium et spes zijn we getuige van de vruchtbare betrokken
heid van het geloof dat tot reflexiviteit wil komen op, het filoso
fische kritische bewustzijn van die tijd. Juist door deze betrokken
heid blijkt her christelijke gel6of in staat te zijn her specifieke 
religieuze kritische bewustzijn eigentijds en contexrueel te active-
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ren.(l) Gaudium et spes is een voorbeeld van de recontextualisering~
dynamiek die eigen is aan het christelijke geloof e': de reflecn_e 
hierop, de theologie. Immers, de theologte kan haar etgen aard, d:~· 
haar reflexief hermeneutisch-kritische karakter, slechts getrouw bhj
ven als ze zich blijvend actief betrekt ~P. het gangbare __ (filosofisc~e) 
kritische bewustzijn. Het religieuze krmsche bewu~tZIJ.n best~ndtgt 
zich bij gratie van een voortdurende re:ontextualtsen~g: ~1) ver
schuivingen in de context kan de theologte haar mogehjkhetd God 
rer sprake te brengen slechts dan behoude': wanne7r ze steeds 
opnieuw aanknoping zoekt bij de con~emporame reflex_teve structu
ren en deze aanwendt om de eigen met contextloos utt te spreken 
rationaliteit van her geloof te verhelder~n. Dit betekent niet dar 
rheologen zich zomaar probleemloos schtkken naar de contempo
raine (filosofische) context- als !outer verdubbeling- we! dar zij -~r 
denkpatronen pogen op her spoor te koJ?en die her h_en ~ogehjk 
maken zowel de identiteit als de relevanue van her chnstehjke ver-
haal te continueren. . 

Deze zelfde betrokkenheid van her geloof op het contemporame 
kritische bewustzijn - dezelfde recontexrualis~ringsdynaJ?iek. -
merken we op als we de postconciliaire theologtsche ontwtkkeh':
gen onder ogen nemen. Wanneer bijvoorbeeld _vana~ 1968 o~k m 
katholieke kringen her laat-moderne n_eo-marxtsme ~n.gang vmd~, 
rreden bepaalde rheologen hiermee in _dtaloo~. De polztzeke theologze 
van Johann Baptist Metz en de chnstologtsch verworte!de theo
logie van de gerechtigheid en de liefde_ van Edward Scht!lebe~ckx 
vormen de meest geslaagde vruchten. htervan. ~n. besc_houwen Zich
zelf als legitieme actualiseringen van de conCihatre dtaloog met de 
wereld.(4) 

Het is niet zo verwonderlijk dar vooral de moderne _P~tronen ':a~ 
Gaudium et spes ons opvallen. Vandaag is h~t (personal~susc~e) krm
sche bewustzijn waarmee dit document de_dt_aloog ~~ngt_ng, met m~~r 
acrueel. Ook her laat-moderne (neomarxtsttsch gemsptreerde) krm
sche bewustzijn bepaalt niet meer de hedendaagse reflexieve patro
nen. De laat-moderne denkers hoopten de ambigu"iteir_ van ~e 
moderne vooruitgangs- en emancipatiedy~amiek nog van bmnen mt 
te kunnen bijsturen. Jiirgen Habermas btjvoorbeeld betoogr dat tot 
nu roe slechts een gehalveerde modern~teit gere_aliseerd werd. De voile 
verwerkelijking van her moderne pr~Je~t veretst echter ~~t de over
heersende functionalistische rationalttett, verantwoordehjk voor de 
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actueel ervaten ambiguYteiten van de moderniteit, ingeordend wordt 
in de sociaal-integratieve communicatieve rationaliteit van de leef
wereld. Maat zoals aangeduid neemt ook het hedendaagse kritische 
bewustzijn - of anders gezegd: de vigerende reflexieve patronen 
waatin de cultuur tot kritische zelfbeschrijving komt - afstand van 
deze laat-moderne remedieringsvoorstellen. Niet meer een correctie 
van binnenuit, ingeschreven in de moderne dynamiek, lijkt aangewe
zen, maat een fundamentele bevraging van de manier waatop men 
tot nu toe omgegaan is met de processen die zich in de moderniteit 
afspeelden. Vandaat dat het actuele kritische bewustzijn zich 'post
modern' noemt. 

Juist deze verschuiving in de cultuur veroorzaakt niet zelden een 
aanvoelen van (soms slechts Iichte) vervreemding, van niet aangepast 
zijn, en zelfs wrevel bij het lezen van bepaalde moderne theologische 
geschriften. Her is alsof her gangbate moderne theologische discours 
niet meer vermag reflexief uit te drukken wat in de gelovige praxis 
wordt aangevoeld en beleefd. Woorden, zinnen, teksten lijken niet 
meer in staat te verwijzen naat datgene wat zich als geloofsrealiteit 
openbaatt. De oorzaak hiervan ligt in de verschuiving van de culturele 
reflexieve patronen waatop de theologische reflectie een beroep doet 
als zij de eigen rationaliteit van het geloof uitspreekt. 

Wanneer de theoloog zich vandaag aan de dialoog met de cultuur 
waagt, wordt hij geconfronteerd met een postmodern kritisch bewust
zijn, dat zich profileert ten aanzien van het moderne - een bewustzijn 
dat zich bepaald weer door de crisis van de moderniteit. Gezien de 
dynamische wisselwerking tussen cultuur en theologische reflectie stelt 
dit de theoloog die het christelijke, religieuze, kritische bewustzijn 
wenst te (re-)activeren, voor een tweevoudige opdracht. Allereerst 
dient de theoloog de ervaring dat de moderne theologie op haar gren
zen stoot in de crisis van de moderniteit, ernstig te nemen en inzich
telijk te maken. Daattoe ziet de theoloog zich bij het aangaan van de 
dialoog met de 'postmoderne' cultuur genoodzaakt uit te maken waat 
en hoe deze reflexief gestalte krijgt- waat het contemporaine kritische 
bewustzijn voorkomt en welke vorm het aanneemt. Vervolgens dient 
hij te onderzoeken in hoeverre de dialoog met het postmoderne den
ken de theologie opnieuw reflexieve plausibiliteit kan verlenen, m.a.w. 
in hoeverre de theologie door postmodern te worden werkelijk theolo
gie kan blijven. De theoloog mag immers niet vergeten dat hij zelf niet 
los staat van de postmoderne cultuur, alsof hij zich vanuit een onaf-

212 

Een postmoderne theologie van het 'open verhaal' 

hankelijke theologische positie tot de cultuur zou kunnen wenden en 
er zelf niet in ingebed is. In de mate theologie gedefinieerd wordt als 
reflectie op het geloof, betrekt ze zich immers steeds weer op de 
reflexieve kaders zoals de cultuur deze aanreikt, om haar eigen taak te 
kunnen vervullen. Dit heeft ze gedaan vanaf haar oorsprong, en in een 
postmoderne cultuur is dit niet anders. Dit betekent dan wei dar de 
theologie bij verschuivingen in de culturele reflexiviteit - van modern 
naat postmodern - niet meer dezelfde blijft (kan blijven) en opgevor
derd wordt mee te verschuiven, wil ze haat reflexieve plausibiliteit niet 
verliezen. Juist door te veranderen blijft ze zichzelf, behoudt ze haar 
identiteit en relevantie. 

In deze bijdrage willen we de krijtlijnen trekken voor een theologie 
die de uitdaging van het postmoderne kritische bewustzijn wil aan
gaan. Hiertoe gaan we in op de zojuist geformuleerde tweevoudige 
opdracht. In het eerste dee! bestuderen we waar en hoe het specifieke 
postmoderne denken gestalte krijgt. In het tweede en derde dee! 
onderzoeken we hoe het postmoderne denken de theologische reflec
tie kan inspireren in haat opzet zich naar de actuele context toe te 
recontextualiseren - eventueel resulterend in een werkelijk postmo
derne theologie. 

HET 'OPEN VERHAAL ALS DE SPECIFIEK POSTMODERNE VERHAALMODUS 

In een poging het waar en het hoe van het kritische bewustzijn van 
onze tijd te bepalen, bestuderen we een aantal krachtlijnen uit het 
denken van Wolfgang Welsch, Jean-Frans;ois Lyotard en Richard 
Rorty. Ze beklemtonen ieder een aspect dat wellicht karakteristiek is 
voor de postmoderne tijd. Welsch identificeert het postmoderne met 
de bewustwording van de geradicaliseerde pluraliteit, Lyotatd met de 
aandacht voor het moment van radicale heterogeniteit dar oplicht te 
midden van de pluraliteit, en Rorty met het inzicht in de radicale pat
ticulariteit en contextualiteit van elk verhaal. Uit de discussie van en 
met dit drietal puren we daatna het model van her 'open verhaal' als 
mogelijke gestalte van het eigentijdse kritische bewustzijn. 

Wolfiang Welsch: radicale pluraliteit 
In Umere postmoderne Moderne bestempelt Wolfgang Welsch de erva
ring van de radicale pluraliteit als de basiskarakteristiek van de post
moderne tijd.(5) Eenzelfde gegeven kan met evenveel recht vanuit vol
ledig onderscheiden perspectieven beschouwd worden en elk specifiek 
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gezichtspunt heeft waarde op zich, ook al tonen ze zich onderling wei
nig compatibel. Her universeel eenheidsperspectief is niet meer. Fortan 
stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Memchlichkeit im Plural.(fi) Deze basis
ervaring doer zich voor in de heel diverse gebieden van de menselijke 
leefwereld - zoals de literatuur, architectuur, sculptuur en schilder
kunst, cultuur- en wetenschapsfilosofie, economie en politiek. 

In de postmoderniteit zijn we in Welsch' optiek getuige van een 
veelzijdig veranderingsproces, een proces van radicale pluralisering 
(differentiering), dar met de moderniteit een aanvang narn en nu, 
postmodern, zijn voltooiing nadert. De postmoderniteit kan dan ook 
omschreven worden als geradicaliseerde of gerealiseerde moderniteit, 
in zoverre moderniteit begrepen wordt als dit proces van differentie
ring (secularisering, pluralisering, detraditionalisering, ontvoogding, 
individualisering). 

De pluraliteit zet zich door als vooronderstelling van aile denken en 
handelen. Elke claim van universaliteit en totaliteit-omvattendheid 
wordt kritisch ontmaskerd als een te absoluut gesteld particulier 
gezichtspunt. Dit laatste verklaart waarom Welsch zijn positie niette
min omschrijft als 'postmodern' en niet als 'radicaal modern'. In de 
moderniteit poogde men her differentieringsproces nog steeds te orde
nen in een 'groot verhaal' (Lyotard); d.i. een alomvattende, systemati
serende structuur die de pluralisering vanuit een eenheidspunt vermag 
te beschouwen. Welsch doelt hierbij op de utopische schema's van de 
Aujklarung, de geschiedenisfilosofische eenheidsvisies van her 
idealisme, de industriele moderniteit met begeleidend wetenschappe
lijk positivisme, de grote sociaal-economische maatschappijontwerpen 
en her scientistisch vooruitgangsdenken.(7) Postmodern wordt men als 
ook deze unificeringspogingen gestaakt worden en her furiele ervan 
ingezien wordt: de postmoderne mens beschrijft zijn wereld bewust 
als pluraal; hij treurt niet om de verloren eenheidsvisie maar ziet met 
vreugde in de veelheid van rationaliteitstypes, handelings- en leefpa
tronen, orienteringskaders, zinhorizonten, maatschappijopvattingen, 
taalspelen, waardeschalen en wereldbeelden verruimde kansen voor 
vrijheid en humaniteit. Welsch pleit er dan ook voor niet aileen de fei
telijkheid van de radicale pluraliteit onder ogen te zien en te erkennen, 
maar tegelijk deze ook in haar normativiteit verder te ontwikkelen. 

In her d66rbreken van her primaat van de radicale pluraliteit ziet 
Welsch immers niet aileen een correcte beschrijving van de verande
ring in her huidige geestesklimaat, maar hij begroet de pluralisering 
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ook als bevrijding, als etappe in de menselijke vrijheidsgeschiedenis, 
resultaat van een leerproces: historische onrwikkelingen in de mense
lijke vrijheidsgeschiedenis leerden dar iedere absoluutheidsaanspraak 
illegitiem is. De moderniteit definieert hij dan ook als de ontdek
kingsgeschiedenis van de menselijke rationaliteit, gekaderd in de men
selijke bevrijdingsgeschiedenis. De postmoderniteit is hiervan her laat
ste stadium: de erkenning van de radicale veelheid van rationali
teitstypes als waarborg van echte vrijheid. De postmoderne mens assu
meert de radicale pluraliteit bewust als een lclns om tot een kwantita
tief vermeerderde en kwalitatief gelntensifieerde vrijheid te komen. 
Her relativeren van elke absolute waarheidsaanspraak voert immers 
niet noodzakelijk naar een algeheellaissez-faire-relativisme, maar kan 
leiden naar een nieuw zeli:Verstaan met een eigensoortig kritisch 
bewustzijn in de aanklacht van elke eenheidspretentie: Vielheit ohne 
letzte Koordinierung als Gestalt von Freiheit; die Doppelung von punktu
eller Bestimmtheit und umgebender Unschiirfe als Signatur der Wirklich
keit; das Spiel der Interferenzen, Kombinationen und Ubergiinge als Voll
zug von Leben.(8) Her zich gelijktijdig voordoen van verschillende 
mogelijkheden in denken, handelen en Ieven leidt dan niet tot indif
ferentisme; d.i. een capitulatie voor de onophefbare veelheid, waarbij 
war anders is tot 'meer van hetzelfde' gereduceerd wordt en vele 
onderscheiden tot ononderscheidenheid worden herleid. Integendeel, 
deze nieuwe situatie biedt een reserve aan denk-, handel- en leefwijzen 
die uitnodigen, zelfs verplichten, tot het maken van keuzes en nieuwe 
combinaties. In de dwang tot selectie !igt ook de vrijheid. De post
moderne mens diem een nieuwe deugd te ontwikkelen: de bekwaarn
heid overgangen te maken tussen de verschillende denk-, handel- en 
leei:Vormen zonder deze te herleiden tot 'meer van hetzelfde'. Deze 
deugd is het tegendeel van willekeur, bandeloosheid en formeel relati
visme, want elke overgang naar een ander systeem, een andere ratio
naliteitsstreng, is een overgang naar een andere Verbindlichkeit: de 
onderscheiden rationaliteitsvormen, handelwijzen en levensvisies 
bezitten elk een geeigend geheel van patronen en karakteristieken, 
zonder dewelke zij niet bestaan. 

In dit postmoderne omgaan met de pluraliteit kan men naar 
Welsch' mening bovendien een nieuwe vorm van redelijkheid ontdek
ken, een 'transversale rede', die niet meer modern metarationeel maar 
postmodern interrationeel functioneert. Deze redelijkheid stelt niet 
Ianger in staat de plurale uitgedifferentieerde rationaliteitsstrengen 
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vanuit een absoluut eenheidspunt te omvatten, maar biedt de moge
lijkheid zich te orienteren 'midden' de veelheid door dwarsverbanden 
te leggen tussen de diverse strengen. De postmoderne deugd (de 
bekwaarnheid te kiezen) betrekt zich op deze transversale rede. 

]ean-Franrois Lyotard: radicale heterogeniteit 
Welsch' pluraliteitsconcept is ge"inspireerd door Lyotards taalpragmati
sche filosofie. Welsch heeft vee! waardering voor Lyotard, die hij de 
Rationalitiitsdiagnostiker • der Gegenwart noemt.(9) Vanzelfsprekend 
neemt hij Lyotards bedenkingen omtrent de delegitimering van de 
metaverhalen (de moderne 'grate verhalen'), het wegebben van de 
melancholie naar dergelijke eenheidsverhalen, en de eminente rol van 
de paralogie in de wetenschappelijke ontwikkeling over.(w) Vee! 
belang hecht hij tevens aan de gedachte dat postmoderniteit niet pri
mair epochaal als periodiserende aanduiding functioneert maar veeleer 
als mentale ingesteldheid, als geesteshouding. Tach volgt Welsch Lyo
tard niet volledig en meent hij hem zelfs te moeten corrigeren: Lyo
tard zou te sterk de heterogeniteit tussen de verschillende rationali
teitsstrengen benadrukken, zodat van eventuele dwarsverbanden en 
een transversale redelijkheid geen sprake kan zijn. 

Lyotard zelf heeft het niet over rationaliteitsstrengen en redelijk
heid, maar verkiest te spreken in taalpragmatische categorieen. In zijn 
belangrijke studie Le dijferend ontwikke!t hij met het oog op de radi
cale pluraliteit een talig gerechtigheidsconcept dat niet aan consensus 
is gebonden. Veelheid is immers geen statisch maar een dynamisch 
gegeven; pluraliteit brengt conflicten voort. Lyotard poogt dit duide
lijk te maken door na te gaan wat er gebeurt bij het spreken, bij het 
opeenvolgen van de ene zin op de andere. Deze opeenvolging verloopt 
immers niet zomaar. Na een bepaalde zin 'a - steeds behorend tot een 
specifieke zinsorde (beschrijvend, bevelend, vragend, uitroepend) -
kunnen in principe ontelbaar vele zinnen volgen, en dit naargelang 
van de aard van de discourssoort die de 'aankoppeling' van de zinnen 
rege!t. Voorbeelden van discourssoorten zijn: het verhaal, de argumen
tatie, het gebed, het onderwijs, de humor ... Het specifieke van de plu
raliteit bestaat er voor Lyotard in dat de vele discourssoorten onderling 
heterogeen en incommensurabel zijn en dat geen enkele discourssoort 
bevoorrecht is; aile discourssoorten bezitten in gelijke mate het recht 
in de aankoppeling te voorzien. Enkel verzekerd is dat er steeds een 
zin (slechts een zin) volgt- oak de sti!te is een zin - niet welke zin er 
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volgt. Dit betekent dat zich tussen twee zinnen steeds een ogenblik 
van onbepaalbaarheid, onbeslistheid voordoet, en dat iedere nieuwe 
zin een gebeurtenis impliceert: de aard van de nieuwe zin die de door 
de vorige zin gewekte verwachting wenst in te vullen, is steeds contin
gent. Twee zinnen worden aldus gescheiden door een onvatbaar ogen
blik van relatieve nietsheid, echter evenzeer te benoemen als een ogen
blik van absolute volheid, of nag: een moment van niet te recupereren 
heterogeniteit, differentie - niet in zinnen uit te spreken, onver
woordbaar, onherleidbaar - een gebeurtenis. 

Aangezien er zich steeds diverse legitieme mogelijkheden voordoen, 
impliceert elke keuze voor een bepaalde zin om d~ aankoppeling te. 

DE AANKOPPELING 

onbeslistheid zin b 
zin a nu-moment zinc 

· gebeurtenis zin d 
verwachting zin e 

het onbepaalbare bepaling 
bet onuitspreekbare spreken 
heterogeniteit getuigenis 

voltrekken aldus een conflict ( een 'geschil') en een situatie van onrecht. 
De aankoppeling van een bepaalde zin verhindert de actualisering van 
andere, niet minder gerechtvaardigde mogelijkheden. Bij afwezigheid 
van een metataal, of een alomvattende discourssoort is het dan oak 
onmogelijk om de gewekte verwachting adequaat in te vullen. Geen 
enkele zin slaagt erin de veelheid aan mogelijke aan te koppelen zin
nen, of beter het moment van onbepaalbaarheid, restloos uit te druk
ken; geen enkele zin is in staat om het eigen gebeurtenis-zijn mee uit 
te spreken. Het aanvoelen van 'het gebeurt' kan niet in woorden, in 
een zin, gevat worden noch hegemonisch bemeesterd worden. Naar 
dit aanvoelen - het aanvoelen van de onmogelijke zin - kan enkel ver
wezen worden; men kan ervan enkel getuigen. Bovendien vordert het 
aanvoelen van de gebeurtenis als gebeurtenis op te getuigen en mobi
liseert het om in te gaan tegen elk hegemoniserend, totaliserend dis
cours, dat zich tot bevoorrechte meester van de aankoppeling uitroept. 

Precies dit getuigen van de gebeurtenis beschouwt Lyotard als de 
taak van de filosofie van onze tijd. Zo kan de fi!osofie functioneren als 
kritisch bewustzijn en pogingen om de gebeurtenis te ontkrachten of te 
vergeten in een 'groat verhaal' - een discourssoort die claimt bevoor-
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recht te zijn - bevragen. Hegemonische discourssoorten maken zich 
immers van de gebeurtenis meester of sluiten ze uit, omdat deze ge
beurtenis het aan de gang zijnde verhaal telkens opnieuw onderbreekt 
en de absoluutheidspretenties ervan doorprikt. Verhalen waar de appel
lerende ktacht van de gebeurtenis buitenspel wordt gezet of onderge
schikt gemaakt wordt aan het vertellen van her eigen verhaal, worden 
totalitair. Juist dit duidt Lyotard de moderne grote verhalen van de 
rationaliteit en de emancipatie ten kwade. Omdat ze niet bekwaam 
waren het eigen verhaal te Iaten onderbreken door het moment van 
onbepaalbare heterogeniteit dat elke aankoppeling vergezelt, werden ze 
contraproduktief en sloegen ze om in hun tegendeel; ze verwerden tot 
verhalen van irrationaliteit en verdrukkende vervreemding. 

Lyotards postmoderniteitstheorie is, vee! meer dan een pluraliteits
denken, een heterogeniteitsdenken. En juist op het punt van Lyotards 
radicale, conflictueuze heterogeniteitsconcept volgt Welsch niet meer, 
aangezien dit naar zijn mening het einde betekent van elk redelijk -
niet willekeurig - omgaan met de pluraliteit. Bij nader toezien is het 
werkelijk problematische voor Welsch niet !outer de incommensurabi
!iteit tussen de discourssoorten onderling, maar we! dat Lyotard her 
heeft over de niet-beheersbare differentie, her moment van relatieve 
nietsheid, dat niet in zinnen, noch in discours te vatten is, en die uit
eindelijk elk spreken relativeert als een van elke definitieve slaagkans 
gespeende poging her onuitspreekbare uit te spreken. 

Dit laatste in acht genomen betekent dit dat zowel Welsch' interra
tioneel 'transversale rede' -model en, analoog, ook Lyotards filosofisch 
discours fundamenteel van elke aanspraak op algemene en universele 
geldigheid worden ontdaan. Beide discours worden teruggebracht tot 
steeds particuliere omgangsvormen met de pluraliteit en met de 
gebeurtenis die in de pluraliteit openbaar wordt. Aangezien Lyotard 
ruimte open laat voor de differentie door de gebeurtenis te beklemto
nen, kan hij uiteindelijk Ieven met de afWezigheid van dergelijke aan
spraak. Welsch kan dit niet. Finaal is zijn discours in zichzelfbesloten, 
immanent, in zoverre dat her het resoluut differente dat zich niet laat 
vangen in woorden, zinnen en discourssoorten, niet waarneemt. Om 
her tweespan immanentie-transcendentie te gebruiken: Welsch aan
vaardt geen u!tieme revolutionerende aanspraak van het transcendence 
te midden het immanente. Ondanks aile openheid op de veelheid, de 
incommensurabiliteit, de radicale pluraliteit, behoudt hij de laatste 
grens van het moderne denken: alles is uiteindelijk rationed te door-
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alles kan uitgesproken worden. Anders gesteld: de grens ligt 
Welsch bij de grens van het spreken. Bij Lyotard niet: hier bege
het onuitspreekbare aile spreken. Voor Lyotard is de pluraliteit 

symptoom van een meer fundamentele inbedding van al her 
in het per definitie ongedachte. (n) 

· radicale particulariteit 
filosofieconcept uiteindelijk slechts kan staan voor een 

,vc:pa,atu.~, steeds particuliere omgang met de pluraliteit en de gebeur
tenis, wordt duidelijker eens dit in her perspectief geplaatst wordt van 
Richard Rorty's denken van de radicale particulariteit.(12

) 

De basisstelling van Rorty vinden we terug in zijn pleidooi voor een 
filosofie die afstapt van de spiegelmetafoor. Er is geen voorgegeven 
werkelijkheid die in onze kennis weerspiegeld wordt, die in ons spre
ken al dan niet naar haar wezen kan beschreven worden, waarbij uit
eindelijk de werkelijkheid zelf als scherprechter over de waarheidsaan
spraken beslist. Rorty wijst het epistemologische funderingsdenken af 
en pleit voor een hermeneutische filosofie, die afstand doet van elk 
bevoorrecht perspectie£ 

Hij werkt dit verder uit in zijn visie op de taal. De t;w.l bestaat uit 
proposities en taalspelen of vocabulaires, te vergelijken met wat Lyotard 
aanduidt met zinnen en discourssoorten. In vergelijking met de term 
'discours' brengt de terminologie van het 'vocabularium' meer het 
aspect van de materiele contextualiteit van elk spreken tot uiting, en 
legt minder nadruk op her formele of procedurele aspect (de zinsordes, 
de aankoppelingen, de doelstelling van de onderling verscheiden voca
bularia), ook al is de aandacht hiervoor bij Rorty zeker niet afWezig. 
Een vocabularium omschrijft hij immers als een gereedschap om een 
bepaald doe! te bereiken, waarbij de efficientie ervan, in vergelijking 
met andere vocabularia, uiteindelijk uitmaakt of het vocabularium al 
dan niet gebruikt wordt. Succes is weggelegd voor het beste gereed
schap. Welk vocabularium gebruikt wordt, hangt bovendien niet in de 
eerste plaats af van de gebruiker, maar van de heersende context die de 
bestaans- en gebruiksvoorwaarden !evert. Met andere woorden, de 
beoordelingscriteria voor de vocabularia zijn contextueel meegegeven. 

In de veelheid aan vocabularia onderscheidt Rorty basis- of eindvo
cabularia. Dit zijn de fundamentele verhalen of funderende theorieen 

) . die de vooronderstellingen van het effectieve particuliere taalgebruik 
./ tot uitdrukking pogen te brengen - met andere woorden ook de con-
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text (deels) expliciet maken. Ze kunnen enkel vanuit zichzelf beoor
deeld worden, aangezien er geen overkoepelend correct spJtegelend 
basisvocabularium is dat uitsluitsel kan geven over de a! 
terechte waarheidsclaim van een bepaald vocabularium. 
eindvocabularium duidt Rorty aan met de term 'verhaal' (te veJ•kilezen 
hoven 'theorie'). Een verhaal verbindt het heden met het verleden en 
biedt vanuit het heden een herbeschrijving - of nog: een recontextu
alisering - van het verleden. Het verhaal wil aantonen waarom iemand 
is wat hij is, hoe het zover is gekomen dat hij is wat hij is, en blikt 
tegelijk vooruit in de toekomst, verwoordt verwachtingen en hoop. 

Vocabularia en verhalen zijn geen statische gehelen van zinnen en 
aankoppelingen maar zitten verwikkeld in een niet-ophoudend proces 
van herbeschrijving, recontextualisering, veroorzaakt door de voortdu
rende confrontatie met nieuwheid. Nieuwheid kan, enerzijds, binnen 
het vaste gangbare kader opgeslorpt of gelntegreerd worden. Ander
zijds kan ze aanleiding geven tot het openbreken van het bestaande 
kader. Het kader toont zich dan niet in staat het nieuwe te verwerken, 
maar client zich te reorganiseren om het nieuwe op te nemen, zodanig 
dat het oorspronkelijke vocabularium in zijn constitutie fundamenteel 
gewijzigd wordt. Dergelijke nieuwheid, stelt Rorty, kan men enkel 
verwerven in een leerproces waarbij de gangbare context mee ver
schuifi- zoals men een taalleert. Het gewijzigde vocabularium is dan 
onherroepelijk anders. Nieuwheid kan uit heel verscheidene bronnen 
afkomstig zijn: ze wordt veroorzaakt door metaforen - woorden die in 
het geheel van het bestaande vocabularium geen letterlijke betekenis, 
geen contextuele voorstelbaarheid bezitten en dus niet resrloos in te 
passen zijn; of ze komt uit de ontmoeting met andere vocabularia, of 
het voorvallen van bijzondere gebeurtenissen. 

Het model van het 'open verhaal' 
Typerend voor de postmoderniteit is, naar Lyotard meent, niet zozeer 
de bewusrwording van de pluraliteit op zich (Welsch) als wei het aan
voelen van radicale heterogeniteit die openbaar wordt midden de plu
raliteit. De afwezigheid van een overkoepelende hegemonische dis
courssoort of groot verhaal doet immers bij elke aankoppeling van 
rwee zinnen een onvatbaar ogenbljk, een nu-moment van onbepaal
baarheid, onuitspreekbaarheid, oplichten - onuitspreekbaarheid die 
het spreken enerzijds mogelijk maakt, anderzijds in zijn bepalende 
beperktheid begrenst. 
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Met Lyotard kunnen we rwee manieren onderscheiden om met het 
,.a;u_, vu•e•eu van heterogeniteit, met de gebeurtenis, om te gaan. De stra

van het 'grote verhaal' onrvouwt een discours dat aile aankoppe
en aile strategieen tot aankoppelingen (andere discourssoorten) 

on.de:rgesctllkt maakt in functie van de eigen finaliteit (bijvoorbeeld 
vestigen van de klassenloze maatschappij, of van de vrije markt, of 
restaureren van een vroeger wereld- en maatschappijbeeld, enz.). 
niet integreerbaar is, wordt uitgeschakeld, monddood gemaakt. 

finaliteiten worden in het grote einddoel ingeschreven of ver
nietigd. De pluraliteit wordt zo uiteindelijk gerelativeerd en gestroom
lijnd vanuit een bevoorrecht perspectie£ 

De andere, niet-hegemonische, manier om met de gebeurtenis om 
te gaan ziet Lyotard aanwezig in het filosofische discours dat in staat is 
met een veelheid aan onderling niet-verzoenbare finaliteiten (discours
soorten) om te gaan, zonder deze te bemeesteren. Dit kan het door in 
de aankoppeling van rwee zinnen te getuigen van de gebeurtenis, van 
het nu-moment van onbepaalbaarheid. 

Lyotard heeft echter onvoldoende aandacht voor het radicaal parti
culiere karakter van dit getuigenis. Immers, ook Lyotards filosofische 
discours zit verweven in een diachrone en synchrone context, en 
gebruikt een heel bepaald vocabularium, specifieke zinnen en strate
gieen van aankoppelingen om van de 'gebeurtenis' te getuigen. In 
zoverre het onuitspreekbare dat het spreken begeleidt werkelijk onuit
spreekbaar is, zal het getuigenis ervan dit nooit restloos en steeds 
slechts radicaal contextueel evoceren. Elke getuigenis krijgt zo het 
karakter van een radicaal-particuliere recontextualisering, waarbij de 
gebeurtenis als 'nieuwheid' het aan de gang zijnde verhaal openbreekt 
en het ertoe dwingt op een aangepaste manier van deze nieuwheid te 
getuigen. Wellicht is niet aileen Lyotards filosofische discours in staat 
tot dergelijk recontextualiserend getuigenis, maar gaan ook andere ver
halen en verhaaltradities op een analoge - maar steeds particuliere -
wijze met de gebeurtenis om. Lyotard vermeldt zelf dat dit in het 
joodse denken het geval is.('l) Vandaar dat in onderscheid met de 
wijze waarop hegemonische verhalen omgaan met pluraliteit en hete
rogeniteit, deze manier beter betiteld wordt als de omgangsmodus van 
het 'open verhaal'. 'Open verhalen' staan enerzijds open voor de 
gebeurtenis en aanvaarden de aanspraak die deze heeft op het aan de 
gang zijnde verhaal. Ze zijn er zich anderzijds van bewust dat elke 
getuigenis van de gebeurtenis steeds radicaal-particulier is, dat het 
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onuitspreekbare slechts contextueel en in vetwiJzmg ter sprake 
gebracht kan worden. Juist vanuit het steeds weer openbrekende aan
voelen van het onuitspreekbare weigeren 'open verhalen' absoluut
heids- en universaliteitsdaims te opperen en zijn ze steeds bereid tot 
recontextualisering. 

Hier wordt tegelijk het kenmerkende onderscheid tussen de respec
tievelijke posities van Rorty en Lyotard (of het model van het 'open 
verhaal') duidelijk. Recontextualisering is immers niet aileen typisch 
voor 'open verhalen', we! de habitus van openheid op de gebeurtenis, 
op de nieuwheid - de manier waarop het resoluut openbrekende en 
opvorderende karakter van de gebeurtenis voor het eigen verhaal geap
precieerd wordt.('4) Recontextualisering gaat bij Rorty nooit zover. 
Vertrekpunt en einddoel vormen voor hem het eigen verhaal dat in de 
ontmoeting met vreemde nieuwheid een kans ziet om zich vernieuwd 
te bevestigen. Immers, Rorty's basisstelling van het spiegelloze van de 
taal mag dan we! een fundamentele kritiek uitoefenen ten aanzien van 
elk verhaal dat claimt werkelijkheidsweerspiegelend te zijn, deze voor
onderstelling impliceert voor Rorty eveneens dat iedere kritiek op het 
eigen verhaal enkel discoursintern kan zijn. De gebeurtenis wordt 
nooit zo gepercipieerd dat ze het spreken op zich onder kritiek stelt. 
De conflictueuze heterogeniteit tussen de diverse discourssoorten en 
verhalen is niet een symptoom van het onuitspreekbare dat vraagt om 
kritische getuigenis, maar zonder meer een !outer factische situatie, 
waar de sterkste wint - waar de meest hegemonische de aankoppelin
gen sluitend en dwingend reguleert. Kritiek kan slechts intranarratief 
zijn. De gebeurtenis scheurt het verhaal als verhaal niet radicaal aan 
stukken. 

Anders uitgedrukt: 'open verhalen' dragen in zich de stuwing tot 
voortdurende radicale recontextualisering: de gebeurtenis als nieuw
heid laat zich nooit adequaat in het bestaande noch vernieuwde voca
bularium beschrijven. Elke poging tot inschrijven ervan gaat gepaard 
met een fundamentele invraagstelling van het eerder geschrevene, ook 
a! blijven het eigen verhaal en de eigen verhaaltraditie steeds achter
grond van iedere poging tot getuigenis en worden ze steeds mee gere
contextualiseerd. De verhaaltraditie blijft een bron bieden om te getui
gen van de gebeurtenis van aile spreken in zoverre ook zij in het 
bestaande, opengebroken vocabularium herbeschreven wordt (niet
herbeschreven is de traditie niet verkrijgbaar - steeds lezen we ze bin
nen de kaders van de huidige context). Of zoals Rorty stelt: in een 
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dat verleden aan heden en toekomst bindt, komen we ook te 
wie we zijn. Maar een 'open verhaal' functioneert slechts in 
het werkelijk bewust particulier 'verhaal' is en 'open' is. 

THEOLOGIE ALS 'OPEN VERHAAL 

de theoloog die de dialoog aangaat met de postmoderne cu!tuur, 
het van het grootste belang na te gaan of het christelijke verhaal, in 

bijzonder de theologie, geevalueerd kan worden als een 'open ver
Dit vereist dat de theoloog de kritische impulsen die uitgaan van 

pv'""·'v'"~'""·"" betrekt op het theologische zelfverstaan en onder
model van het 'open verhaal' mogelijkheden biedt tot 

mcem•Dgi,crte recontextualisering- wat kan resulteren in een 'open ver
van de theologie'. 

In Le dijferend beschouwt Lyotard alvast het christelijke verhaal als 
hegemonisch groot verhaal van de liefde. Dit verhaal integreert de 

.,~uelllnents hegemonisch door ze voor te stellen als liefdesgift, genade 
Godswege, die wederliefde vereist van degenen die in het verhaal 

In de identificatie van gebeurtenis en genade wordt de wezen-
scherpte van de gebeurtenis volgens Lyotard niet gerespecteerd. 
met/in de gebeurtenis openbaar wordt, is gekend en gevat in het 

'-'''"'·~"JI""~ verhaal en bevestigt dit verhaal, meer dan dat het dit uit
onderbreekt.('5) Tot op zekere hoogte klopt Lyotards diagnose 
christelijke verhaal, zeker als we voormoderne en moderne 

the:ol<>giceen eraan toetsen - zoals zijn diagnose ook opgaat voor de 
voonnode.rne en moderne verhalen. De vraag is echter of de 

,.cattei~Orle van de genade !outer identiteitsbevestigend werkt; meer nog: 
categorie niet veeleer kansen inhoudt voor de christelijke theo-

om vandaag - in de dialoog met het postmoderne denken - zich 
verhaal' te begrijpen en te profileren. 

onrwikkelen we verder de kentrekken van het concept van 
verhaal'. Achtereenvolgens hebben we aandacht voor het 
'verhaal' -karakter, de 'openheid', en tenslotte ook de 'wijze 

omgaan' met pluraliteit en heterogeniteit van een 'open verhaal'. 
duiden we kort aan of en hoe het christelijke verhaal aan deze 

ke.ntr·ek1,en kan beanrwoorden. 
'verhaal' vormt vanuit taalpragmatisch oogpunt het contextge
antwoord van een bepaald identificatiepunt (persoon, institu

geinecens:ch:ap) op de vraag waarom een welbepaalde zin de 
;·""""-UPJl''""'l'> aan een vorige zin voltrekt. Deze wijze van omgaan met 
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de aankoppeling is steeds particulier-contextueel verworteld, 
zou het verhaal universaliteit pretenderen. Elk verhaal dient J4~>uu~~ru 
te worden in een heel specifieke diachrone en synchrone 
laat zich beschrijven als een voortdurend uitgevoerd r~c:uutc:Jlluau:sc:-. 
ringsproces. 

Ook het christelijke verhaal kan vanuit zijn diachrone en >v••c•uuuc: 

context herbeschreven worden. Het is geen creatio ex nihilo. De 
ele gestalte is het resultaat van een proces van recontextualisering dat 
reeds vanaf de geschiedenis van het joodse volk aan de gang is. Het 
joods-christelijke verhaal herformuleerde zich steeds wanneer de con
text zich wijzigde. ('6) 

Het inzicht in het eigen verhaalkarakter houdt wei in dat het chris
telijke verhaal zijn hermeneutisch-kritische karakter scherp stelt en 
niet Ianger een bepaalde historisch-contextuele gestalte van het chris
telijke verhaal als absoluut bindend voor iedereen en altijd beschouwt. 

De 'openheid' van een 'open verhaal' is geworteld in een soort con
templatieve grondhouding, die het best kan beschreven worden als de 
habitus van het 'verwachtend uitstaan op', een habitus die degene die 
in het verhaal staat, in staat stelt zich door de gebeurtenis te Iaten ver
ras?en, raken, openbreken. Wie in de contemplatieve grondhouding 
uitstaat op de gebeurtenis, weigert vreemdheid, heterogeniteit, onmid
dellijk .toe te eigenen. De gebeurtenis zelf die in deze openheid bin
nentreedt - en die in haar radicaliteit de openheid zelf verder open
breekt - daagt uit tot getuigenis, tot kerygma - een moeten getuigen. 
In de wijze van aankoppelen poogt men te verwijzen naar de gebeur
tenis, het nu-moment van onuitspreekbaarheid. De openheid van een 
'open verhaal' is nooit absoluut en nooit verworven want steeds parti
culier-contextueel in het bestaande verhaal ingebed, uitstaand op de 
komende gebeurtenis. 

Dit schema van contemplatie en kerygma vinden we ook terug in 
het christelijke verhaal, op voorwaarde dat, tegen Lyotard in, het theo
logisch duiden van de gebeurtenis als genade niet Ianger beschouwd 
wordt als een recuperatie vanuit her christelijke verhaal, maar dat, ana
loog aan de functie van de gebeurtenis in Lyotards filosofie, de genade 
her lopende christelijke verhaal eerder openbreekt dan bevestigt - of 
beter: dat de genade juist in haar openbrekende kracht het verhaal en 
doorbreekt en bevestigt. De gebeurtenis als genade duiden houdt in 
dar de christen de steeds concreet-particuliere gebeurtenis die her 
eigen discours telkens weer openbreekt als liefdesgave van God (en dus 
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""'·"'"ouc:uc:JuJ~; van God) begrijpt, waarbij hij weigert her genadege-
op te binnenin her verhaal (waarvan God dan de ver-

zou zijn). De binnenbrekende genade verhindert de christen die 
staat voor de genade, zijn verhaal af te sluiten. Juist in her steeds 
houden van her eigen verhaalligt dan ook her heil van de mens. 

concept van genade tot heil van de mens kan verder christo
worden: in de verrijzenis wordt her verhaal van Jezus 

in lijden en dood werd gesloten, radicaal opnieuw ge
- als belofte voor aile verhalen. 
betekent dat we afstand nemen van het eerder neoplaroonse 

gena•:letJeg;rip dar het geschonken karakter van de participatie in her 
accentueert, en opteren voor een eigentijds-reflexieve verhelde
de genade-ervaring verkrijgt zo niet zozeer her karakter van een 

identiteitservaring maar van een openbrekende 

De praxis van her 'open verhaal' zit, zoals gezegd, gevat in de span
tussen contemplatie en kerygma. Deze praxis krijgt, schematisch 

op dubbele wijze vorm. Enerzijds uit ze zich in 'expliciet 
Hierbij wil men her onbepaalbare werkelijk aan het woord 

goed beseffend dar dit niet kan slagen, waarbij dit niet
mee in het getuigenis ingesloten wordt. Anderzijds 

tu.nctiorteeJrt de praxis van her 'open verhaal' als 'begeleidend bewustzijn', 
·uauKllJ"- door her kaderen van elke. aankoppeling in her besef dat elk 

een verhouding aangaan is met het onuitspreekbare (elk ter 
brengen van dit begeleidende bewustzijn is expliciet kerygma). 

bewustzijn bevat op zijn minst drie componenten: her bewustzijn 
(I) de onherleidbare pluraliteit, van (2) her bedreigd zijn van deze 

uHH«utc:n door hegemonische verhalen en her onrecht dar deze aan
< · en tenslotte van (3) her principieel onrechttnatige karakter van 
i elke aangekoppelde zin aangezien ieder getuigend woord steeds een 

woord teveel en een woord te weinig is, nooit in staat volkomen recht 
doen aan her onuitspreekbare. Deze drie componenten hebben als 

keerzijde (I) het respectvol omgaan met pluraliteit, (z) de kritiek van 
de hegemonische verhalen en van de verdrukking van degene die niet 

het woord komt, en tenslotte (3) zelfkritiek en de weigering uni
claims te doen. 

Het christelijke verhaal brengt God expliciet getuigend ter sprake in 
gebed en lof, in belijdenis en theologische reflectie, als deus semper 
major, een God die zich niet laat vangen aan onze woorden, wensen en 
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verlangens - al heeft het soms moeite gekost deze spanning 
theologische affirmatie en negatie vast te houden. Als begeleidend 
~ewustzijn is het christelijke verhaal zich - tengevolge van een histo
nsch leerproces, zoals de confrontaties met de natuur- en mensweten
schappen en met de christelijke confessies en de wereldgodsdiensten -
bewust geworden van de pluraliteit aan discourssoorten en verhalen 
(r), ook al heeft het, zeker op het institutionele niveau, vaak proble
men met betrekking tot de concrete omgang met die pluraliteit. 
Bovendien ontplooide het christelijke verhaal in zijn geschiedenis vor
men van kritisch wer~ld- en zelfverstaan (2-3) - hierin vaak geYnspi
reerd door de gestalten van kritisch bewustzijn eigen aan de histori
sche contexten waarin het christelijke verhaal zich recontextualiseerde 
(b.v. de theologische recontextualisering van de antieke fi!osofische 
kritiek van de mythische religie). 

Als we echter de specifieke praxis van het christelijke verhaal heden 
ten dage recontextualiseren, dienen we ons te Iaten inspireren door het 
kritische bewustzijn van onze tijd, zoals dat tentatief in het model van 
het 'open verhaal' werd verwoord. Hierdoor verwerft de theologie een 
geradicaliseerd hermeneutisch-kritisch zelf- en wereldverstaan, dat 
geent is op de contemplatieve openheid op de gebeurtenis van de 
g~na~e (e_n de genade van de gebeurtenis). De postmoderne theologie 
d1e h1ermt resulteert, zal onherleidbaar anders zijn dan de voormo
derne en moderne theologieen, die 'nu' vaak veeleer als hegemonische 
verhalen geevalueerd zullen worden, ook a! functioneerden ze ten aan
zien van hun context ooit als treffende recontextualiseringen. 

NAAR EEN THEOLOGIE VAN HET 'OPEN VERHAAL 

In de dialoog met de postmoderne cultuur komt de theoloog tot de 
vaststelling dat het christelijke verhaal zich inderdaad kan begrijpen als 
een 'open verhaal' en zo in staat is de lessen die de postmoderniteit 
trok uit de recente geschiedenis te leren. Maar er is meer. Wie nader 
toekijkt, merkt dat juist de categorie van het 'open verhaal' de theo
loog in staat kan stellen het christelijke theologische verhaal als dusda
nig te recontextualiseren. De theologie als 'open verhaal' ziet in het 
con~ept van het 'open verhaal' mogelijkheden om tot een gerecontex
tua!Iseerd zelfverstaan te komen en de eigen niet bovencontextueel te 
vatte~ rationaliteit uit te spreken - in de lijn van wat Gaudium et spes 
deed m de eerste helft van de jaren zestig. De theologie als 'open ver
haal' herformuleert zich dan ook als theologie van het 'open verhaal'. 
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Het zich recontextualiserende christelijke verhaal ontdekt zich niet 
als 'open verhaal', maar stelt vast dat - eens het reflexieve kader 

model van,het 'open verhaal' verworven is- het (in zijn beste 
· altijd ook a! geweest is'. Het model van het 'open verhaal' 

niet aileen de theoloog bij de ontwikkeling van het zelf- en 
:Wereidv,~rs·taan, maar krijgt op zich theologische relevantie - en in het 
btJZOl~dc:r christologische relevantie. Meteen verschuift ook het zwaar

het discours dat de theoloog met het model van het 'open 
aangaat: juist omdat het 'open verhaal' theologische relevantie 

kan het christelijk verhaal zich als 'open verhaal' herkennen, 
nog: moet het zich als 'open verhaal' structureren. Wat a poste
na een moeizaam proces van recontextualisering verworven is, 

zo een a priori-status in het te voeren theologische discours. 
wat volgt, illustreren we dit vooreerst met betrekking tot het spre

over God. Vervolgens onderzoeken we hoe het model van het 
verhaal' een nieuw Iicht kan werpen op de theologische percep

van Jezus Christus. Tenslotte geven we weer hoe de theologie van 
'open verhaal' uitmondt in een postmoderne politieke theologie -

""'!>""!'"" opvolger als men wil van de laat-moderne politieke theo-
die o.a. door Johann Baptist Metz uitgewerkt werd. 

Spreken over God 
In onze bespreking van het verschil tussen Welsch en Lyotard hebben 

terloops de spanning tussen het onuitspreekbare en het spreken 
(het onuitspreekbare als mogelijkheidsvoorwaarde en limiet van aile 

een nieuwe manier genoemd om de verhouding tussen trans
cendentie en immanentie eigentijds te concipieren. De betrokkenheid 
van transcendentie op immanentie en omgekeerd komt tot uiting in 
het samenspel van verhaal-doorbrekende gebeurtenis en 
verhalen.d getuigenis. De transcendente gebeurtenis breekt de imma-

het verhaal telkens weer open, terwijl juist het immanente 
••· . · in het getuigenis van de gebeurtenis zich op de gebeurtenis 
•• betrekt. In dergelijk concept wordt de verhouding van transcendentie 
en immanentie niet bipolair begrepen, als zouden deze twee onder

.· lagen vormen in de werkelijkheid. Veeleer wordt transcen
geduid als niet in woorden te vatten breukmoment middenin 

de immanente werkelijkheid (van de taal). 
Deze manier om transcendentie te begrijpen is ook theologisch 

vruchtbaar te maken en verhindert de theologie hegemonisch te wor-
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den. Dergelijk transcendentiebegrip ontneemt de theologie de eventu
eel geopperde pretentie dat ze in haar spreken God begrijpend zou 
kunnen vatten en hem een plaats zou kunnen geven binnen de imma
nentie van de werkelijkheid. God wordt telkens opnieuw openbaar in 
de gebeurtenis van de genade maar is er niet te lokaliseren - is voor 
het denken nergens te lokaliseren. Onze postmoderne ref!exieve kaders 
zijn niet meer in staat God een aanwijsbare plaats te geven en Iaten 
God zo werkelijk God zijn. In de genadegebeurtenis geeft God zich te 
kennen als de niet-tegenwoordige, de verborgene, de onvatbare, 
ongrijpbare, altijd andere, en opent tegelijk de verwachting van de 
God die komen zal als grens van en breuk in/van de tijd. 

Zo neemt de theologie in de postmoderniteit de aloude traditie van 
de negatieve theologie weer op. In een theologie van het 'open verhaal' 
vormt de negatieve theologie geen element uit de tandem waarvan de 
positieve theologie het tweede element uitmaakt. Negatieve theologie 
functioneert niet !outer als supplement bij het positieve spreken over 
God, dat dan dit spreken onder kritiek ste!t en het zo bijsmurt. Nega
tieve theologie problematiseert (met het oog op Gods overtreffend
heid) eerder principieel elk spreken over God op zich, gaat vooraf aan 
dit spreken en blijft het omvatten. In deze zin sluit dit inderdaad aan 
bij het denken van de door postmoderne filosofen en theologen her
ontdekte Pseudo-Dionysius de Areopagiet (eind vijfde-begin zesde 
eeuw). Josef Hochstaffl schrijft over het concept van de negatieve 
theologie bij Dionysius: "Negative Theologie in ihrem umfassenden are
opagitischen Begriff ist der l-0rweis von positiver Theologie auf affirmative 
Theologie [Eminenztheologie} und ist so selber das prinzipiierende Telos 
aller theologischen Prinzipientheorie: 'Im Hinblick auf das Gottliche sind 
die l-0rneinungen wahr und die Bejahungen unzureichend .. , so da.f das 
Gottliche durch die wahren l-0rneinungen geachtet wird".('7) 

Spreken over jezus Christus 
Alle christelijke verhalen hebben gemeen dat zij belijden dat God zich 
in Jezus Christus op een beslissende manier heeft Iaten kennen -
anders gesteld: dat de dynamische betrokkenheid van transcendentie 
en immanentie op elkaar in Jezus Chrisms op een definitieve manier 
openbaar wordt. Als geleefd verhaal was deze zo nauw betrokken op 
God dat men hem is gaan belijden als de incarnatie van God. Jezus 
Christus is voor de christengelovige in persoon de spanningsvolle ver
houding van verhaal en onuitspreekbaarheid, van Ieven en genade, van 
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mens en God. In Jezus Chrisms herkent de gelovige het parttdigma 
van het 'open verhaal'. 

Als nieuwe manier om transcendentie en immanentie samen te 
denken, biedt het 'open verhaal' de mogelijkheid de Chalcedoonse 
twee-namrenleer naar de context van vandaag toe recontexmaliserend 
te begrijpen. Op het concilie van Chalcedon (451) beleden de conci
lievaders dat Jezus Chrisms paradoxaal genoeg 'gekend wordt in twee 
n~mren (Sv bvo rpvc;wtv ), onvermengd, onveranderlijk, niet-geschei
den, ondeelbaar (ac;vyxvrw,, aT(!EJT;TW,, abtat(!ErW,, axwe[c;rwr;)'. 
Door de vereniging van beide naturen worden deze niet opgeheven, 
maar blijven ze in hun eigenheid bewaard, en dit in een persoon (pia 
vroc;rac;t,}: de Zoon, God, het Woord, de Heer Jezus Chrisms, zoals 
ons door de profeten aangekondigd, door Jezus Chrisms zelf verkon
digd, en door de vaderen in belijdenis overgeleverd is.('8) Ook nu nog 
belijden christenen deze leerstellingen, en pogen zo het specifieke van 
het christelijk verhaal en de bijzondere plaats die de persoon, het Ieven 
en het woord van Jezus de chrisms erin heeft, uit te drukken. Door dit 
dogma te recontextualiseren moet het opnieuw mogelijk worden theo
logisch plausibel de vraag te beantwoorden wat het voor gelovigen, die 
zich binnen de contouren van het christelijke verhaal betrokken weten 
op een in Jezus Chrisms definitief openbaar geworden geloofsaanvoe
len, kan betekenen van deze Jezus Christus uit te zeggen dat hij en 
God en mens is, en dit rekening houdend met de sterk gewijzigde 
context. 

Het christologische dogma van Chalcedon functioneerde immers 
niet pp zichzelf, maar verstond zichzelf als verdere uitwerking van de 
concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381). Daar formuleerden 
de concilievaders het dogma van de triniteit en beleden hun geloof in 
de ene God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest (een God in drie 
personen). Chalcedon reflecteerde verder over de tweede persoon van 
de triniteit, vanuit de vraag hoe men client te verstaan dat deze tweede 
persoon- de Zoon, de Logos (Woord) - God-zijnde ook mens is. Uit
gangspunt van de reflectie is aldus de Logos, het God-zijn, de tweede 
goddelijke persoon, waarvan het Symbolum Nicaeno-Constantinopo
!itanum leert dat deze wezensgelijk is aan de Vader (opoovc;w' rijl 
nare£).('9) Met andere woorden: het probleem van de concilievaders 
kan recontextualiserend getypeerd worden als de problematiek van het 
samendenken van universaliteit en particulariteit, met dien verstande 
dat men hierbij vertrekt van de universaliteit: hoe kan van de univer-
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sele God de Zoon - 'door wie alles geschapen is' - gezegd worden dat 
hij tegelijk particuliere mens is. Het probleem is aldus dat van de par
ticulariteit van Jezus Christus. Als God mens wordt, wat dan met het 
mens-zijn? Door een creatief-metaforisch omgaan met contextueel 
voorhanden terminologie slaagde men erin om via de paradox, gevat 
in het 'een persoon in twee namren', de particulariteit zo aan de uni
versaliteit te koppelen dat ze niet volkomen in de universaliteit werd 
binnengetrokken. 

In onze huidige context merken we in de chrisrologische problema
tiek veeleer een inversie op. Het probleem lijkt nu niet meer het 
reflexief duiden van de particulariteit in het Iicht van de universaliteit 
maar eerder omgekeerd: hoe universaliteit denken in een context 
waarin de term 'particulariteit' een hoofdrol vervult? De verhouding 
tussen particulariteit en universaliteit is ten aanzien van de Chalce
doonse vraagstelling grondig verschoven. De postmoderne conditie 
wordt immers begrepen in termen van radicale historiciteit, contingen
tie, particulariteit en pluraliteit. In dergelijk kader verschijnt de univer
saliteit die christenen in ]ezus Chrisms zien als probleem. Het particu
liere, historisch gesimeerde, contingente levensverhaal van ]ezus van 
Nazareth, door christenen ]ezus Chrisms genoemd, is voor diezelfde 
christenen - zeker na de pleidooien voor een christologie-van-beneden 
- in de eerste plaats en (relatief) probleemloos het verhaal van de mens 
]ezus, die men God-zijn toezegt. Bovendien geschiedt dit in een con
text waarin men zich bewust geworden is van de veelheid aan verhalen 
en van de vaak overtrokken hegemonische pretenties van vele van deze 
verhalen. Het christologische probleem verschijnt in dit opzicht niet 
zozeer als een probleem van de tweede trinitaire persoon, God de 
Zoon, die mens werd, maar van de mens ]ezus van Nazareth, de chris
ms, in wie christenen God zagen/zien. Anders geformuleerd luidt de 
vraagstelling nu: hoe vanuit de particulariteit universaliteit denken? 
Een recontextualisering van het Chalcedoonse christologische dogma 
zal op deze actuele vraag dienen te antwoorden. (20

) 

Hoe is de particuliere mens ]ezus en mens en God? Als eerste ele
ment van antwoord is het van belang op te merken dat het christolo
gische dogma van Chalcedon niet zomaar dit 'en God- en mens-zijn' 
van Jezus Chrisms uitdrukte, maar tegelijk wees op de spanningsvolle 
verhouding waarin de beide namren staan. Het gaat om 'een persoon 
in twee naturen'. De vier verbiale bijwoorden benadrukken bovendien 
de paradoxale eenheid van God en mens: beide namren zijn ten 
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opzichte van elkaar weliswaar onderscheiden maar niet gescheiden 
(axweianm;); ze zijn weliswaar niet vermengd (aavyxv-rw,), maar ook 
niet zomaar als delen van een groter geheel te beschouwen 
(achwehw,); bovendien behouden heiden, ook in hun onderlinge ver
houding hun eigen integriteit (a-reeo:-rw,). De zin vol&end op deze vier 
bijwoorden onderstreept deze spannmgsvolle verhoudmg: door de ver
eniging wordt het onderscheid tussen de beide naturen niet opgehe
ven, maar de eigenheid ervan blijft bewaard. Het is juist deze betrok
kenheid van het goddelijke op het menselijke en van het menselijke 
op het goddelijke die maken dat het christol.ogische dogma. van .ch~
cedon gerecontextualiseerd ook nu nog getmgt v~ de bemtddelmg m 
]ezus Chrisms tussen God en mens, de verhoudmg mssen God en 
wereld (taal), transcendentie en immanentie. 

In persoon betekent Jezus Chrisms wat we de betrokkenheid op 
elkaar van onverwoordbaar 'Woord' (God de Logos) en getuigend 
'woord' Qezus' particuliere levensverhaal) kunnen noemen.(2

') Het 
Woord incarneerde zich in het woord, wordt in het woord betekend, 
maar identificeert zich niet met het woord. Het woord evoceert bepa
lend het onbepaalbare Woord, en onderscheidt zich juist in het bepa
ling-zijn van het Woord. Het woord wordt nooit Woord, maar is wei 
de weg naar het Woord. Affirmeren dat Jezus Chrisms en God en 
mens is, betekent stellen dat hij in persoon, Ieven, spreken en hande
len 'de definitieve hermeneuse van God is, maar - zelf God zijnde -
slechts radicaal-hermeneutisch benaderd kan worden'. Hij is de 
definitieve openbaring van God, en dit juist in het p~radox~e samen
gaan van God en mens, juist in het als persoon uttdrukking geven 
aan de spanning mssen het woord en het Woord. In zoverre ]ezus 
Christus een betekening is van de goddelijke werkelijkheid valt hij 
onder hetzelfde religieuze hermeneutisch-kritische voorbehoud als elk 
religieus spreken. Het Of'Oovaw_. van de Zoon, ]ezus Christ~s, houdt 
dan inderdaad in dat juist in zijn persoon, Ieven en woord htj voor de 
gelovigen de definitieve betekening (openbaring) is van God- 'Wie 
mij ziet, ziet Hem die mij gezonden heeft' Qoh !2,45). -, maar tepe
lijk ook dat zijn persoon, Ieven en woord als goddehjke betekenmg 
van God slechts als woord over en betrokken op het Woord gekend 
zijn. Anders gezegd: Gods overvloedige liefde (~e gena~e) ~penbaarde 
zich in een particulier levensverhaal, dat deze hefde met mtput maar 
er niettemin op een definitieve manier het betekenen ervan uitmaakt. 
Als particulier levensverhaal is het in alle particulariteit het getuigenis 
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van de universaliteit van de genade, die als dusdanig niet verwoord 
kan worden. 

Met andere woorden: dat Jezus Christus en God en mens is, bete
kent hetzelfde als stellen dat (a) Jezus Christus in persoon, Ieven en 
woord paradigmatisch is voor een christelijk 'open verhaal', en dat (b) 
hij naar zijn definitieve heilsbetekenis toe slechts in termen van het 
'open verhaal' benaderd kan worden. 

(a) ~?~us. Christus is het christelijke paradigma van het open ver
haal: hiJ Is m·leven en levensverhaal getuigenis van de gebeurtenis van 
de genade; hij is .. bij uitstek diegene die contemp!atie en kerygma 
samenhou~t. In ZIJ~ open .staan voor de Vader, zijn contemplatieve 
grondhoudmg, en ZIJn getmgen van de genade die binnen de contem
platieve openheid verschijnt, schrijft hij zijn levensverhaal als open 
ve~haal, als ~etui.genis. Daarenboven is hij in wat in een joods vocabu
lanum vernJzems genoemd wordt, zelf gebeurtenis geworden - het 
doorbreken van het verhaal van lijden en dood - en, in de mate dit 
gestalte kreeg in het Jezus-verhaal, ook getuigenis van de gebeurtenis. 
Het gebeuren v~ de verrijzenis revo!utioneert het gewelddadig geslo
ten verhaal van hjden en dood. Als 'open verhaal' blijft ]ezus Christus 
hoven zichzelf uit wijzen, naar de God die hij als zijn Vader (Abba) 
beleed. 

. (b) Juist door het 'definitieve' van Jezus' godsopenbaring, het 'bij 
u.I.tstek' 'open verhaal' -zijn van Jezus Christus voor de gelovige, is 
ZIJn pe~soon, Ieven en woord slechts binnen de termen van het 'open 
verhaal benaderbaar. Ons spreken over de Heer ]ezus Christus is 
een spreken dat zich binnen de spanning begeeft van het woord tot 
het Woord. Dit houdt in dat de vraag naar de betekenis van Jezus 
Christus slechts binnen de contouren van een 'open verhaal' beant
wo?rd ~an wor~en. ?eze vraag is niet zonder belang omdat christo
logte hter sotenologte vooronderste!t, en in het geding aldus steeds 
het 'omwi!le van ons heil' is; het gaat steeds ook om de 'heilsbeteke
nis'. 

Jezus wordt in persoon en Ieven erkend als getuige van het 'open 
verhaal'. In woord en daad opende hij de toegang tot de gebeurtenis 
van de genade, elkeen uitdagend de gesloten verhalen te verlaten en 
in het 'open._ver~aal' gericht op God, in te treden. Na de gebeurtenis 
van de vernJzems, het aanvoelen dat Jezus ondanks zijn lijden en 
dood leeft, wordt de verrezen Jezus als genade herkend, als degene die 
de gesloten verhalen bevrijdend opent. De nieuwtestamentische 
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schrijvers, i.e. de evangelisten, trachten juist in hun spreken over 
Jezus die bevrijdende betekenis die hij voor hen heeft, in de verf te 
zetten. Zij getuigen van hun gegrepen zijn door Jezus Christus en van 
het heil dat zij in hem ervaren, en nodigen hun tijdgenoten uit in 
zijn voetspoor, in zijn 'open verhaal' te treden. Zij pogen. op .hun 
manier, in hun getuigenis, de toegang tot de genadegebeurtems te 
openen. En zo deed ook Paulus in zijn brieven. Hij getuigt in de brief 
aan de Galaten van de genade die hem overkwam (Gal 2,15-21). Hij 
schrijft er dat hij in zijn ontmoeting met de verrezene niet aileen tot 
het inzicht kwam dat de werken van de wet hem niet rechrvaardigden 
en enkel het geloof in Jezus Christus naar echte rechrvaardiging 
leidde, maar ook dat hem juist in deze genadige ontmoeting de 
mogelijkheid geschonken werd in dit geloof binnen te treden. En 
juist deze ervaring beschrijft Paulus als een verrijzenis~ebeuren: m~: 
Christus is hij gekruisigd en met hem verrezen, zodamg zelfs dat hiJ 
kan stel!en: "Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij" 
(Gal 2,2oa). Daarna fulmineert hij verder tegen de wet, het slavenjuk 
dat door de komst van Christus gebroken is.(22

) Niet door het ver
vullen van de wet verzekert men het eigen heil, enkel in het open
staan op Christus. Dit is de waarheid van het evangelie (Gal 2,p4). 
''Als ge uw heil in de wet zoekt, hebt gij met Christus gebroken, hebt 
gij de genade verbeurd" (Gal 5,4). Juist het openstaan voor Christus, 
of anders gezegd, het Ieven in de geest, is christelijke, genadige vrij
heid: niet als een negatief bepaald losstaan van de wet, noch als vrij
brief voor de 'zelfZucht', maar als positieve vrijheid om elkaar lief te 
hebben - in onze woorden: als mogelijkheid in de praxis van het 
'open verhaal' in te treden. De vruchten van dergelijke praxis zijn de 
vruchten van de geest: 'liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijk
heid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid' (Gal p2b). Het 
evangelie valt niet te identificeren met het gesloten verhaal van de 
wet, noch met dat van de zelfZucht, maar met het 'open verhaal' van 
de liefde voor God en de naaste.(2l) 

Een postrnoderne politieke theologie: theologiseren in conflict en pluraliteit 
Uit voorgaande sectie kunnen we concluderen dat niet aileen in de 
dogmatische reflectie, maar ook in de bijbelse getuigenissen de figuur 
van Jezus Christus paradigmatisch is voor wat theologisch-reflexief 
verstaan wordt onder het concept van het 'open verhaal'. Meer nog: in 
Jezus' particulier levensverhaal, zijn spreken en handelen, zoals de vier 
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evangelies deze getuigend weergeven, ontdekt de gelovige die Jezus als 
de christus belijdt, het belang van de praxis van het 'open verhaal' -
d.i. het concrete bevrijdende handelen wals God dit zou doen. Deze 
praxis is getekend door de belofte van het 'open verhaal' zoals deze in 
Jezus' levensverhaal, zijn lijden, dood en verrijzenis, zelf openbaar 
werd. 

De navolging van Jezus Christus impliceert aldus voor de gelovi
gen van vandaag het intreden in de steeds particuliere en concrete 
praxis van het 'open verhaal'. Deze krijgt vorm in een concept van 
postmoderne politieke rheologie - een theologiseren in conflict en 
pluraliteit. 

Dergelijke theologie knoopt aan bij de drie specifieke dimensies 
van de praxis van het 'open verhaal': vooreerst bij het inzicht in de 
onverzoendheid op het brede politieke veld - het veld van de aankop
peling - en bij het kritische bewustzijn dat hieruit voortspruit ten aan
zien van de hegemonische verhalen; vervolgens bij het besef van de 
radicale pluraliteit en de wens de onherleidbaarheid van deze veelheid 
in de omgang ermee te respecteren; en tenslotte bij het aanvoelen van 
de transcendente heterogeniteit die zich in de gebeurtenis aandient, 
uitnodigt en stuwt tot praxis en getuigenis, maar telkens ook wijst op 
de limieten van dit handelen en spreken. De postmoderne politieke 
rheologie krijgt zo het aanschijn van een spreken over God in de actu
ele situatie van conflict en pluraliteit. 

Theologie in conflict en pluraliteit staat aldus een praxis voor van 
kritisch en bevrijdend handelen, daar waar hegemonische verhalen 
andere verhalen en het aanvoelen van de genadegebeurtenis verstik
ken, en dit over de gehele breedte van het politieke veld van de aan
koppeling. Op het veld van de maatschappelijke praxis gaat dit bij
voorbeeld gepaard met een bijzondere aandacht voor het sluipende 
hegemonische verhaal van de economisering dat aile andere verhalen 
vanuit de eigen dynamiek van de markt in het eigen verhaal 
inschrijft. Op het religieuze veld doet dit vragen stellen bij de zoge
naamde religieuze heropleving: rowel de diffuse pluraliteitsperceptie 
van de New Age als het absolute zekerheidsverhaal van het funda
mentalisme dreigen de genadegebeurtenis te miskennen. Een post
moderne theologie van de pluraliteit wijst ook op het belang van de 
interreligieuze dialoog, die in een context van toenemende intercul
turaliteit zijn vrijblijvendheid definitief afgelegd heeft. Specifiek op 
het theologische en kerk-institutionele veld valt de polarisatie op 
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russen progressief en conservatief - een polarisatie die dreigt af te 
houden van een noodwendige, vruchtbare recontextualisering van 
het christelijke verhaal in de postmoderne context. Midden in een 
context van conflict en pluraliteit ontvouwt het christelijke verhaal 
zichzelf als een verhaal dat het concrete onrecht en lijden niet theo
retisch verzoent, maar de onverzoendheid die erin openbaar wordt, 
ernstig neemt. Het respecteert het/de particuliere vreemde (het/de 
verdrukte, arme, lijdende, andere) dat/die op zich toekomt in zijn 
vreemdheid en weet zich ertoe uitgedaagd het eigen verhaal-zijn 
erdoor te Iaten bevragen. In het conflict en in de onherleidbare plu
raliteit ziet het een spoor van transcendentie opduiken, als kans om 
tot een hernieuwd en contextueel verankerd spreken over God te 
komen - waarbij zoals gezegd vooral de negatieve theologie perspec
tief lijkt te hebben. 

BESLUIT 
In het in de postmoderne context doorgezette recontextualiseri?gs~~o
ces zijn we niet aileen erfgenaam, maar ook erflater van de chnstehjke 
verhaaltraditie. In onze postmoderne samenleving, die ten diepste 
getekend is door de ervaring van radicale historiciteit, contir_tge~~ie, 
particulariteit en pluraliteit, verschijnt het postmoderne chnsteliJke 
verhaal als een wijze van in de werkelijkheid staan die ten dieps~e 
christelijk en ten diepste postmodern kan worden genoemd; en d!t m 
de mate dat juist de theologisch en christologisch onderbouwde praxis 
van het 'open verhaal' - de postmoderne levensvorm bij uitstek - in 
staat stelt een kritisch-bevrijdende omgangsvorm te scheppen in een 
situatie van conflict en pluraliteit. 

In zoverre het christelijk verhaal hierin slaagt, client het niet als een 
deus ex machina uit de toverhoed van de pessimistische cultuurfilosoof 
en theoloog gehaald te worden om de crisis van de moderniteit te 
bezweren, orde te brengen waar vermeende chaos heerst, zekerheid te 
schenken waar onzekerheid alomtegenwoordig is. Doorheen het 
recontextualiseringsproces blijkt immers dat de christelijke godsdienst 
vanuit zijn eigen aard in een- weliswaar steeds in de eigen particuliere 
traditie ingeschreven - antwoord voorziet op de probleemsituatie van 
'chaos' en 'onzekerheid' die de postmoderne reflectie aan het Iicht 
bracht. Maar dit antwoord wint slechts aan plausibiliteit wanneer het 
in de concrete praxis, de ontmoeting met de lijdende en de andere, 
gestalte krijgt. 
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(l) In deze bijdrage geven we een aantal van de resultaten van ons doctoraatsonderszoek weer. 
C£ L. Boeve (1995). Spreken over God in 'open verhalen: De theologie uitgedaagd cloor het post
moderne denken. Leuven: Faculteit Godgeleerdheid K.U.Leuven, 696 p., 3 vol. Nier-uitgegeven 
do_croraatsverhandeling. Waar in de tekst mannelijke voornaamwoorden gebruikt worden, kun
nen deze desgewenst door de vrouwelijke vorm aangevuld of vervangen worden. 
(') Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd (1966). Amersfoort: Katholiek 
Archie£ Conscituties en decreten van her rweede Varicaans oecumenisch concilie. r3. Neder
landse vertaling door E. Schillebeeckx en L. van Gelder. 
(
3
) Voor deze paragraaf, zie o.m. R. Schaeffler (1973). Religion und kritisches Bewujftsein. Frei

burg/Mlinchen: Alber. R. Schaeffler (1974). Die Religionskritik sucht ihren Partner. Thesen zu 
einer erneuerten Apologetik. Freiburg/Basd/Wien: Herder. R. Schaeffler (1980). Die Wechselbe
ziehungen zwischen Philosophic und katholischer Theologie (Die philosophischen Bemiihungen 
des 20. Jahrhunderts). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesdlschaft. 
(
4

) Cf. o.a. ].B. Metz (1977). Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu riner praktischen 
Funclomentaltheologie. Mainz: Matthias-GrUnewald. E. Schillebeeckx (1977). Gerechtigheid en 
liefde. Genade en bevrijding. Bloemendaal/Brugge: Ndisseo. 

(
5
) C£ W. Wdsch (1987). Unsere postmoderne Moderne (Acta humaniora). Weinheim: VCH. 

W. Wdsch (1988). Einleitung. In: W. Welsch (ed.). Wege aus der Moderne. Schliisseltexte der 
Postmoderne-Diskussion {Acta humaniora). Weinheim: VCH, p. 1-43. 
(') W. Wdsch, Unsere postmoderne Moderne, p. 5· 

(
7

) In de marg~ hiervan merkr Welsch op dar ook reeds de diverse, naasr elkaar bestaande grote 
verhalen, i.e. de sochlal-econornische maatschappijvisies (elk in hun verbondenheid met een 
scientiscische vooruitgangsfrlosofie), juist in hun onherleidbare verscheidenheid getuigen van 
her plurallseringsproces dar in de moderniteit reeds op gang kwam. C£ W. Welsch, Einleitung. 
p. 15. Welsch zelf maakt een onderscheid tussen <Moderne' en 'Neuzeit', waarbij hij de eerste 
identificeert met de pluralisering, de tweede met de grote eenheidsverhalen. 
(
8
) W. Wdsch, Unsere postmoderne Moderne, p. zo2. 

(
9
) W. Welsch, Einleitung, p. IO-n; W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, p. 35-36: "Lyotard ist 

der Autor eines philosophischen Postmodernismus. Kein anderer hat vergleichbar fiiih, vergleich
bar priizis und vergleichbar nachhaltig einen philosophischen Begriff von Postmoderne entfaltet". 
('•) C£ ].-F. Lyotard (1979). La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Minuit. Voor 
onderstaande uiteenzetting, zie o.m.: ].-F. Lyotard (1983). Le dijfirend. Paris: Minuit. J.-F. Lyo
tard (1984). Tombeau de l'intellectuel et autres papiers. Paris: Galilee. J.-F. Lyotaid (1986a). 
L'enthousiasme. La critique kantienne de l'histoire. Paris: Galilee. J.-F. Lyotaid (1986b). Le post
moderne expliqutf aux enfants. Corresponclonce I982-I985. Paris: Galilee. ].-F. Lyotard (1988a). 
Peregrinations. Loi,forme, tfvtfnement. Paris: Galilee. ].-F. Lyotard (1988b). L'inhumain. Causeries 
sur le temps. Paris: Galilee. J.-F. Lyotard (1993). Moralittfs postmodernes. Paris: Galilee. 
(u) Dit kan ook vanuit de srudie van beider esthetica aangeduid worden. Voor een bredere uit
werking, zie: L. Boeve, Het geschil van ]ean-Franrois Lyotard met Wolfkang Welsch en Richard Rorty. 
Paper gepresenteerd op het Congres van de Radboudstichting 'lntersubjectiviteit, metaf}rsica en 
transcendentie', 25 november 1994 te Amsterdam. Aanvaard voor publikatie in verslagboek. 
(") C£ R. Rorty (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University 
Press. R. Rorty (1989). Contingency, Irony and Soliclority. Carobridge: Carobridge University 
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Press. R. Rorty (1991a). Objectivity, Relativism, and Truth. Carobridge: Carobridge University 
Press (Philosophical Papers, 1). R. Rorty (1991b). Essays on Heidegger and Others. Carobridge: 
Cambridge University Press (Philosophical Papers, 2). 
('') C£ ].-F. Lyotard, L'inhumain, p. 86. Voor een bredere reflectie op het 'joodse denken', c£. 
J.-F. Lyotaid (1988c). Heidegger et 'les juifi: Paris: Galilee. J.-F. Lyotaid (1993). La terre n'a pas de 
chemins par elle-meme. In: J.-F. Lyotard, Moralitis postmodernes, p. 95-102. In beide noemt hij 
'joods' datgene war zich bewust is van de (vaak vergeten) alteriteit die de eigen autonome pro
jecten doorbieekt (La terre ... , p. IOO), en 'joden' de "[a]mes oublieuses [ ... ] a qui l'Oublie ne 
cesse de revenir rappeler son dU". Lyotard voegt hieraan toe: "Non pas se rappeler pour ce qu'il 
a ere et qu'il est, car il n'a ere et n'est rien, mais se rappeler comme ce qui ne cesse de s'oublier". 
].-F. Lyotaid, Heidegger et 'les juifi', p. 14); of nog: "'Les juifs', sdon mon hypothese, attestent 
que la misere de !'esprit, sa servitude ace qui est inaccompli, lui est constitutive"• (Ibid, p. 52). 
'Joods'en 'joden' staat voor war her meest werkelijk is in de reele joden: "'Les juifs' sont I' objet 
du non-lieu dont les juifS, en particulier, sont frappes reellement" (Ibid., p. 13). 
('<~) Ook hegemonische verhalen recontextualiseren inuners. Een voorbeeld maakt dit duide
lijk In: J.-F. Lyotard, Le postmoderne explique aux enfants, p. n-34 eo J.-F. Lyotard, L'inhumain, 
p. 101-II7, 131-139 en ookJ.-F. Lyotard, Moralitis postmodernes. Hierin gewaagt Lyotard van een 
pervers bondgenootschap tussen her economiserende discours en de hedendaagse esthetise
ringstendens. In dit bondgenootschap wordt kunst een consumptieartikel. Om te verhelen dar 
in een hegemonisch economiserend discours niets meer 'gebeurt', neemt dit de actuele estheti
sche gevoeligheid voor breukervaringen op wdat her eigen discours gerevitaliseerd wordt. 
Kunst wordt zo aanbod van pseudo-gebeurtenissen. Her economiserende discours heeft de ont
moeting met de esthetiseringstendens - zoals ook vroeger de ontmoetingen met de wetenschap 
en de techniek - 'verwerkt' en zich gerecontextualiseerd. Maar toch is hiermee niet all~ gezegd. 
lmmers, deze recontextualisering geschiedt slechts oppervlakkig, zeker niet volledig; het is een 
recontextualisering van her vreemde (i.e. her esthetische discours) vanuit her eigene (her eco
nomiserende discours) naar her eigene toe. Uiteindelijk doer dergelijke recontextualisering niet 
meer dan een inpassen en transformeren van her andere discours in her eigen d.iscours. De 
esthetische gevoeligheid voor breukervaringen wordt zo subtiel (maar daarom niet minder bru
taal) buitenspel gezet. Her discours- (of vocabularium-) doorbrekende karakter van de nieuw
heid krijgt geen plaats. Een 'open verhaal' daarentegen, dar vanuit zijn eigen aard niet anders 
kan dan steeds opnieuw te recontextualiseren, recontextualiseert niet om her eigen verhaal te 
bevestigen, maar omdat her zo wil getuigen van zijn openheid en dit zowel als begeleidend 
bewustzijn bij de talige praxis, als in her expliciet getuigenis van her onbepaalbare. 
('') C£ J.-F. Lyotard, Le dif{trend, p. 229 e.v., nr. 232-235. We voerden eeo onderzoek uit naar 
de evaluatie van her christelijke verhaal als groot verhaal volgens Lyotards maatstaven, in L. 
Boeve (1994). Theologie na het christelijke gmte verhaal- in het spoor van Jean-Ftanl'ois Lyo
tard. Bijdragen. lnternationaal tijdschrift voor filosofie en theologie, 55, 269-295. 
(
16) Pogingen om de diverse recontextualiseringsfases in de christelijke traditie te bepalen, tref

fen we aao bij Edward Schillebeeckx (1989). Mensen als verhaal van God. Baarn: Nelissen. Hij 
spreekt van de verhouding tussen de verschillende gestalten van geloofsverstaan en de onder
scheiden verstaanshorizonten. Hans Kling beschrijfr de traditie als een opeenvolging van theo
logische paradigmawisselingen, naargelang van de verschuivingen in de context. H. Kling 
(1987). Theologie im Aujbruch. Ein.e iikumenische Grundlege. Mlinchen/Ziirich: Piper. H. Kling 
(1994>). Das Christentum. Wesen und Geschichte. Miinchen/Ziirich: Piper. H. Kling (1994b). 
Grojte christliche Denker. Miinchen/Ziirich: Piper. 
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('') ]. Hochstaffi (1976). Negative Theokgie. Bin Versuch zur Vermittlung des patri.rtischen 
Begriffis. Mlinchen: KOsel, p. 120-15I, p. 136-137 (Hochstaffi nam her citaat uit De caelesti hier
archia 2,J-5). Bijzonder illustratief is een vergelijking van dit citaat met Kevin Harts definiering 

. van wat negatieve theologie na (en met) Derrida voor de theoloog kan betekenen. Negacieve 
theologie vormt voor Hart een (welbegrepen) supplement van de posicieve theologie. Maar dit 
supplemenr-zijn is enkel zo te begrijpen dar de negatieve theologie op een zodanige wijze de 
oorsprong ('origin') en de grand ('ground') is van her theologiseren, dar steeds duidelijk moet 
zijn "that origin and ground are themselves supplements. Negative theology is a supplement 
which is, strictly speaking, prior to all the statements of positive theology. [ ... ] [N]egative theo
logy performs the deconstruction of positive theology. In doing so, negative theology reveals a 
non-metaphysical theology at work within positive theology. But it is [ ... ] incapable of isolating 
non-metaphysical from positive theology''. K Hart (1989). The Trespass of the Sign. Deconstru
cion, Theokgy and Phiksophy. Cambridge: Cambridge University Press, p. 104). 
('") C£ H. Denzinger (1991). Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrent
scheidungen, 37ste gecorr. en vermeerd. editie uitgeg. door P. Hiinermann. Freiburg/Basel/ 
Wien: Herder, p. 142-143 (nr. 302). Voor een dogmahisrorische verheldering van deze leeruir
spraken en een basislijst van relevance literaruur cf. C. Andresen (1992). Handbuch der Dogmen
und Theokgiegeschichte. Band l Die Lehrentwicklung im Rahmen der Kotholizitiit. Gottingen: 
Vandeohoeck & Ruprecht. 
('') C£ H. Denzinger, Kompendium, p. 63 (nr. 125) en p. 83-84 (nr. 150). 
(w) Oat de vraagstelling wijzigde, leert - misschien onbedoeld - ook de poging van Jef De 
Kesel om her Niceaans-Constantinopolitaanse O!J.ooOcr~o~ te duiden. Dit 'een in wezen met de 
Vader' zegt volgens De Kesel niet zozeer iets over Jezus, als wei over her wezen van God. Val
gens hem wordt niet vanuit God over Jezus gedacht, maar vanuit Jezus over God. "[O]ver 
Gods wezen [kanJ niet adequaat [ ... ] gesproken worden zonder verwijzing naar het historische 
en menselijke gebeuren van Jezus. Her gaat hier om een enorme ingreep in her god.sbegrip zelf: 
Gods wezen wordt iohoudelijk bepaald door het optreden, de dood en de opstanding van ]ezus 
Christus. [ ... ] [S]inds Hem en omwille van Hem [moet] anders gedacht en gesproken [ ... ] wor
den over God. Cf. ]. De Kesel (1988). Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden? Over de ver
antwoording van het christelijke gekof Tielt: Lannoo, p. 191-193· 
(u) Over de spanningsvolle verhouding van her 'woord' tot her 'Woorcl' als achtergrond en 
motor van de chrisrelijke traditie en traditie-ontwikkeling, zie verder L. Boeve (1994). Tussen 
relativering en dogmatisering. Pleidooi voor een open traditiebegrip. In: L. Boeve, P. Charelion, A. 
van der Deijl, S. Francke en S. Stoppels. De relativering voorbij. Gedachten over de voortgang van 
de christelijke traditie. Kampen: Kok, p. n-23. 
(22

) Waarschijnlijk hebben regenstanders van Paulus na zijn missioneringsarbeid in Galatie 
geleerd dar de observancie van de wet en her ritueel van de besnijdenis noodzakelijke vereisten 
waren om tot de christelijke gemeenschap toe te rreden. C£ H.D. Betz (1979). Galatians. A 
Commentary on PaulS Letter to the Churches in Galatia (Hermeneia. A Critical and Historical 
Commentary on the Bible). Philadelphia: Fortress Press, p. 7· 
('

3
) Vgl. H.D. Betz, Galatians, p. 32: Het geloof in Christus maakt echte vrijheid mogelijk: 

"Freedom exists only for people who have been enabled to be free. In the case of the Galatians, 
it was Christ who liberated them. [ ... ] According to Paul, 'freedom in Christ' is a gift of God, 
but a delicate one. It is a gift, bur it is not to be taken for granted. Freedom exists only insofar 
as people live in freedom. Freedom is given only as a task, and this task is nothing but the pre
servation of freedom''. 
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Waarheid en semantische paradoxen 

L. HORSTEN 

~tis een waarheidstheorie? 
Waarheid is een eigenschap. Maar in tegenstelling tot de meeste eigen
schappen die in de wetenschappen bestudeerd worden, is waarheid 
geen eigenschap van objecten of verzamelingen objecten (zoals 'spin', 
of 'sociale groep'). Waarheid is een eigenschap van zinnen, of mis
schien van proposities (datgene wat door zinnen wordt uitgedrukt). 
Het is duidelijker wat zinnen van een gegeven taal zijn dan wat pro
posities zijn. Zinnen zijn reeksen van tekens die aan bepaalde, vrij 
goed beschrijfbare voorwaarden voldoen, terwijl taalfilosofen en lin
gulsten het er helemaal niet over eens zijn hoe je een goede beschrij
ving kan geven van wat door zinnen wordt uitgedrukt. Daarom 
nemen de meeste waarheidstheorieen als werkhypothese aan dat waar
heid een eigenschap van zinnen is. Wij zullen dat ook doen. Als taal 
waartoe deze zinnen behoren zullen we het Nederlands nemen. De 
studie van waarheid komt dan neer op het bestuderen van waarheid 
van (Nederlandse) zinnen. 

Het wordt nogal eens gezegd dat waarheidstheorieen het waar
heidsbegrip bestuderen, dat de eigenschap 'waar zijn' uitdrukt. Dit 
lijkt in tegenstelling te zijn met de meeste wetenschappelijke theo
rieen, die de bedoeling hebben eigenschappen te bestuderen, en niet 
begrippen die met die eigenschappen corresponderen (warmteleer 
bestudeert de eigenschap warmte, niet het begrip warmte). Eigenlijk 
komt het voor het waarheidsbegrip in de praktijk op hetzelfde neer. 
Men kan evengoed zeggen dat waarheidstheorieen de eigenschap 'waar 
zijn' bestuderen. Zoals de warmteleer in een theoretisch kader ware 
principes tracht te formuleren over warmte, wil een waarheidstheorie 
in een theoretisch kader ware principes formuleren over de eigenschap 
'waar zijn'. 

Logische talen en mode/len 
Een natuurlijke taal (zoals het Nederlands) is een enorm complex 
object. Voor het opstellen van een waarheidstheorie is het belangrijk 
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