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Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie van de universiteit van Tilburg, is van 
oordeel dat de Intemationale Theologencommissie in het document een opmerkelijke 
paging doet om niet aileen de plaats en de grenzen aan te geven van de theologische 
vrijheid, maar ook om het be lang en de horizon te schetsen van de theologische opdracht 
binnen de kerk en de hedendaagse cultuur. Hij gaat in gesprek over de uitdagingen die 
het document stelt en zelf aangaat. Hij heeft het achtereenvolgens over de manier waar
op het document spreekt over de eigenheid van de katholieke theologie, over de wijze 
waarop het document nadenkt over de kerkelijkheid van de theologie en haar relatie tot 
de eigentijdse cultuur, over de precaire kwestie van de verhouding tussen theologie en 
ambtelijk leergezag; en ten slotte gaat hij in op de visie van het document op autoriteit. 

Daama brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met 
macht. Stefaan Gartner (Faculteit katholieke theologie van Tilburg) stelt vast dat iedere 
pastor geconfronteerd wordt met aspecten van macht en onmacht. Nochtans ontwikkelen 
pastores vaak strategieen om hunfeitelijke macht te verdoezelen. Ze verklaren het onder
werp tahoe, wat op zichzelf al een uiting van macht is. Om het functioneren van macht 
en onmacht in de pastorale zorg te begrijpen, vertrekt de auteur van Michel Foucault's 
analyses van macht. Deze tonen aan dat macht een subtiel en alomvattend effect heeft 
op menselijke relaties. Tegen deze achtergrond is het mogelijk het delicate evenwicht tus
sen macht en onmacht in pastorale situaties te beschrijven, bijvoorbeeld de rolspecifieke 
gedragspatronen van pastores en hun clienten. Ten slotte stelt de auteur de vraag hoe 
de pastor verantwoordelijkheid kan combineren met macht. Hij ontwikkelt fundamentele 
criteria op basis van de theologie van de schepping, de eschatologie en de christologie. 

In aansluiting hierbij brengen Roger Burggraeve en Anne Vandenhoeck (van defacul
teit theologie en goddienstwetenschappen vn de K. U. Leuven) een bijdrage over macht 
en mededogen bij de pastor. Ze stellen vast dat in de christelijke traditie het woord en 
de metafoor 'pastor' een uitdrukking is geworden van herder zijn, mensen nabij zijn, 
luisteren naar mensen, hen he/pen op verhaal te komen, hen ondersteunen bij zingeving, 
hen nabij zijn met tekens en hen Iaten ervaren dat God zelf, vol heil en genezing, nabij 
wil zijn. Over het aspect van macht in die pastorale bewogenheid van de kerk werd tot 
recent weinig gesproken ofnagedacht. Vanuit de analyse van Ie pouvoir pastoral door 
M. Foucault, tonen ze aan dat de spanning tussen mededogen en macht inherent is aan 
pastorale relaties en aan het pastor zijn. Pastores staan voor de uitdaging om met die 
spanning zo goed mogelijk om te gaan 

Met het feest van Allerheiligen voor ogen brengt Hans van Reisen, medewerker aan 
het Augustijns Instituut te Eindhoven, een analyse van Augustinus 'pre ken over de acht 
zaligsprekingen in Mt 5,1-11, die op ditfeest als evangelie worden gelezen. We kunnen 
met Augustinus (minstens) drie punten leren. Ten eerste leert Augustinus ons de zalig
sprekingen niet zozeer te interpreteren naar de heiligen van elders en van vroeger. Hij 
wijst ons ook en vooral op een betekenis naar binnen, naar ons innerlijk. Ten tweede 
ontwaart Augustinus een samenhang in de volgorde van de zaligsprekingen en een ver
band tussen elke zaligspreking en de beloningen. Ten slotte benadrukt Augustinus een 
geestelijke opvatting van de zaligsprekingen, maar bewaart hij in die geestelijke uitleg 
vee! ruimte voor materiele toepassingen. 

DE REDACTIE 

RUIMTE VOOR DE KATHOLIEKE 

THEOLOGIE? 

EEN KRITISCH-EMPATHISCHE LEZING VAN 

THEOLOGIE VANDAAG 

INLEIDING 

In het voorjaar van 2012 verscheen te Rome een document vanwege de Intema
tionale Theologische Commissie (lTC) getiteld: Theologie vandaag: perspec
tieven, principes en criteria1• Aanleiding voor de tekst was de vraag van de 
Congregatie voor de Geloofsleer naar richtinggevende beginselen om te bepalen 
wat katholieke theologie is. Deze congregatie zag zich immers geconfronteerd 
met een veelheid aan theologische denkwijzen, stijlen en projecten, die aile clai
men katholiek te zijn. Oogmerk van de lTC was echter niet aileen deze vraag te 
beantwoorden, maar tegelijk een breder theologisch kader te schetsen. Vandaar 
dat het document niet zomaar een checklist biedt van aan te vinken criteria, maar 
perspectieven opent voor een theologie die zich plaatst in de levende traditie van 
de Kerk2. 

Is de Intemationale Theologische Commissie3 geslaagd in haar voomemen? 
Maakt het document (meer) ruimte vrij voor theologieen, die vandaag vele vor
men aannemen, en tegelijk stellen katholiek te zijn? Deze vraag hopen we in 

Intemationale Theologische Commissie, Theologie vandaag: perspectieven, principes en cri
teria, in Collationes 42 (2012) 177-222. Nederlandse vertaling door Maria ter Steeg van het En
gelstalige origineel: Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria (vrijgegeven te Rome, 
op 8 maart 2012, en beschikbaar op www.vatican.va). 
2 Zo stelt a! vast Adelbert Denaux, ICT-lid, in de inleiding op de Nederlandse vertaling van het 
document (A. Denaux, Ten geleide, in Theologie vandaag, p. 177-178). 
3 Aan het document werd gewerkt door twee opeenvolgende subcommissies. Van 2004 tot 2008 
was Santiago del Cura Elena (Burgos, Spanje) voorzitter, en maakten Mgr. Bruno Forte (aarts
bisschop van Chieti-Vasto, Italie), Savio Hon Tai-Fai S.D.B. (Hong Kong), Antonio Castellano 
S.D.B. (Italie), Tomislav IvanCic (Zagreb, Kroatie), Thomas Norris (Maynooth, Ierland), Paul 
Rouhana (UC Kaslik, Libanon), Leonard Santedi Kinkupu (Kinshaha, Congo), Jerzy Szymik 
(Lublin, Polen) en Thomas Soding (Bochum, Duitsland) er dee! van uit. De tweede subcommis
sie werkte van 2009 tot 2012 en had als voorzitter Paul McPartlan (Washington, USA) en telde als 
leden, naast de reeds genoemde A. Castellano SDB, T. Ivancic, L. Santedi Kinkupu, J. Szymik en 
T. SOding, verder ookAdelbert Denaux (Leuven- Tilburg), Mgr. Jan LiesenTbisschop van Breda), 
Sara Butler MSBT (Chicago, USA) en Serge-Thoma Bonino (Toulouse, Frankrijk). 
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deze bijdrage te behandelen. We vertrekken hiervoor van een recente casus, 
waarin het katholieke karakter van een specifieke theologische methodologie, 
in casu de comparatieve theologie, bevraagd wordt. Daarna bekijken we de 
ITC-tekst van naderbij en ondememen we een kritisch-empathische lezing er
van. We lichten eerst deze werkwijze toe, schetsen dan de grote lijnen van het 
document, om ten slotte de resultaten van dergelijke leeswijze te presenteren. In 
het besluit van deze bijdrage maken we de balans open wijzen we op de sterk
tes en zwaktes van Theologie vandaag. We geven de lTC hierbij graag nog wat 
huiswerk mee. 

WAT IS KATHOLIEKE THEOLOGIE VANDAAG? EEN RECENTE CASUS 

Op de jaarlijkse conventie van de American Academy of Religion, die in novem
ber 2012 in Chicago plaatshad, organiseerde de Roman Catholic Studies Group 
een discussiesessie over de vraag: 'Is Comparative Theology Catholic?'4 . Vier 
panelleden gingen hierover met elkaar in gesprek. 

De eerste spreker was Fran<;is Clooney s.j., die de vader van de comparatieve 
theologie genoemd kan worden5. Voor hem is het onderzoek dat hij ondemeemt, 
namelijk de vergelijkende lezing en discussie van heilige teksten uit het chris
tendom en het hindoei:sme, wei degelijk katholieke theologie. Vier redenen gaf 
hij hiervoor aan: zowel qua inhoud, methode, vruchten als het profiel van de 
onderzoeker draagt comparatieve theologie bij aan het project van de katholieke 

De abstract presenteerde de discussiesessie als volgt: "Since Vatican II, Roman Catholics have 
reflected abundantly on the religions of the world - however construed as traditions, and with 
whichever distinctions among them one adopts - and much has been written on how they are to 
be assessed from a Catholic theological view. At issue then is whether there is a Catholic way of 
studying religions, and whether there is a Catholic theological way of studying them. Personal 
styles and identity claims can be assumed relevant but not allowed to be decisive in this matter. 
This panel contributes to this discussion in a particular way, by addressing the question, Is there, 
or can there be, a comparative theology that is truly a form of Catholic theology? Four panel
ists, representing several European and American perspectives on comparative theology, answer 
the question in several ways, signaling areas of consensus and disagreement even among those 
interested in Catholic theology and comparative study". In het panel zaten Francis X. Clooney 
(Harvard University), Klaus von Stosch (Universitiit Paderbom), Jeannine Hill Fletcher (Fordham 
University) en Paul J. Griffiths (Duke University). 
5 Voor zijn recentste boeken: F.X. CLOONEY s.j., Beyond Compare: St. Francis and Sri Vedanta 
Desika on Loving Surrender to God, Washington: Georgetown University Press, 2008; The Truth, 
the Way, the Life: Christian Commentary on the Three Holy Mantras of the Srivaisnava Hindus, 
Leuven: Peeters, 2008; en Comparative Theology: Deep Learning across Religious Borders, Mal
den: Wiley-Blackwell, 2010. In 2010 publiceerde hij ook de verzamelbundel: The New Compara
tive Theology: Voices from the Next Generation, London/New York: Continuum, 2010. 
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theologie. Om zijn argumentatie kracht en legitimiteit bij te zetten verwees hij 
tijdens zijn uiteenzetting geregeld naar leerstellige teksten. (a) Inhoudelijk be
treft de comparatieve theologie de openbaring van Godswege, in het bijzonder 
de wijze waarop God zich openbaart in andere godsdiensten (Clooney verwees 
in dit verband naar Dominus Jesus). De vergelijkende lectuur van funderende 
geschriften is een wijze om deze Godsopenbaring op het spoor te komen. (b) 
Qua methode benadrukte Clooney dat voor de studie van een andere godsdienst 
de onderzoeker een expertise dient te bezitten die op zijn minst vergelijkbaar is 
met de expertise nodig om de (bronnen van de) eigen godsdienst te bestuderen 
(in verwijzing naar Dei Verbum). (c) Uit comparatief-theologisch onderzoek re
sulteren inzichten die betrekking hebben op de basisdoctrines van het christelijk 
geloof, stammend uit de door de Kerk gehouden traditie. Deze vruchten getui
gen ervan dat dergelijk onderzoek gebeurt vanuit een katholiek-theologische 
interesse. (d) Ook de persoon van de onderzoeker is een element om het ka
tholieke karakter van comparatieve theologie te onderstrepen. Vertrouwd met 
de hermeneutisch-theologische opdracht en de sensitiviteiten van de katholieke 
theologie doet die immers zijn werk, met aandacht voor de integrale aard van de 
menselijke persoon. Met verwijzing naar Fides et Ratio en Nostra Aetate besluit 
Clooney dat het vergelijkende werk in andere godsdiensten niet extrinsiek is aan 
de katholieke theologie. 

AI bij al nam Clooney een nogal defensieve positie in: voor hem waren zeer 
zeker zijn bijdrage aan de katholieke theologie en persoonlijke integriteit in het 
geding. Evenzo beantwoordde het tweede panellid, Klaus von Stosch, die zich 
op de verhouding tusseil christelijk geloof en islam concentreert, de gestelde 
vraag positief (en vermeldde met een knipoog dat hij alvast een nihil obstat had 
verkregen bij zijn aanstelling te Paderbom). 

Het derde panellid, Jeannine Hill Fletcher6, gaf ook een positief antwoord, 
maar definieerde tegelijkertijd katholieke theologie vanuit een katholiek-femi
nistisch perspectief met behulp van volgende twee karakteristieken: theologie 
is katholiek wanneer die getuigt van sacramentele verbeelding (de wereld van 
alledag spreekt van God) en van profetische kracht (theologie is uit op sociale 
rechtvaardigheid). Daarna volgde een interessant betoog - op basis van de lec
tuur van hun dagboeken - over hoe Maryknoll sisters die als missionarissen 
in het begin van de twintigste eeuw naar China trokken, in het meeleven met 
anders-gelovige Chinese vrouwen op existentiele wijze meer te weten kwamen 

Van haar recente publicaties zijn de volgende twee belangrijk voor deze tekst: J. HILL FLET
CHER, Monopoly on Salvation? A Feminist Approach to Religious Pluralism, New York: Con
tinuum, 2005; A Definition of 'Catholic': Toward a Cosmopolitan V!sion,!i(M. McGuinness & J. 
Fisher (eds.), Catholic Studies, New York: Fordham University Press, 2011. 
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over hun eigen christelijk geloof. Dit leidde vaak tot spanningen met de klas
sieke missionaire kaders van waaruit ze werkten. Voor Hill Fletcher is het duide
lijk: dit soort praktische comparatieve theologie is katholiek, want sacramenteel 
en kritisch-profetisch ingezet. 

Het vierde panellid, Paul Griffiths, die minzaam had zitten luisteren, nam een 
ander standpunt in en vond comparatieve theologie zeker interessant, en zelfs 
katholiek, zolang er maar niet van verwacht werd dat de vergelijkende dialoog 
met andere godsdiensten intrinsiek zou bijdragen aan de christelijke openba
ring. Dat zou immers atbreuk doen aan het definitieve en volledige karakter van 
de Godsopenbaring in Jezus Christus. Het kan de moeite waard zijn om gelij
kenissen en verschillen te onderkennen tussen verscheidene religieuze tradities, 
en ook om de eigen traditie van daaruit te herontdekken. Maar dat dergelijke 
dialoog ook intrinsiek zou bijdragen aan het christelijke openbaringsverstaan 
is voor Griffiths een brug te ver. "Can the Church learn truths as yet unknown 
from comparative theology? No". Vreemde teksten zijn nooit openbaring, want 
voldoen niet aan het criterium van de 'particuliere intimiteit' die de christelijke 
Godsopenbaring kenmerkt in Schrift en traditie. De lectuur ervan kan legitiem 
zijn in een theologisch project, maar dan wei enkel onder de categorie van prae
paratio evangelica. 

Alles bij elkaar drie verschillende definities van katholieke theologie, die 
elk voor zich gebaseerd zijn op een ander openbarings-, traditie- en kerkbe
grip. Dit laatste werd onmiddellijk duidelijk toen ik volgende vraag aan het 
panel stelde: waarom hadden ze in hun uiteenzettingen over het katholieke 
karakter van comparatieve theologie niet verwezen· naar het recente ITC
document Theology Today, dat toch criteria, beginselen en perspectieven 
hood om zoiets te doen? Ik betoogde dat dit document toch ruimte bood 
om comparatieve theologie als katholieke theologie te denken, aangezien 
het vertrekt van de erkenning van de veelheid aan theologische stijlen en 
methodes, en van het dialogale karakter van de theologie. Paragraaf 57 van 
Theology Today spreekt - wellicht al te kort - over de dialoog met andere 
godsdiensten als belangrijk voor de hedendaagse theologie, in verwijzing 
naar Ad Gentes en Nostra Aetate. Naast het feit dat het bestaan van dit docu
ment nauwelijks bekend was bij de leden van het panel, waren hun reacties 
veelzeggend uiteenlopend. Clooney gaf niet toe het document niet gelezen 
te hebben, maar zei dat hij zeer verheugd was met de appreciatie in het 
document voor de dialoog met andere godsdiensten als een locus voor de 
theologie, zelfs als deze appreciatie nog verder uitgewerkt diende te worden. 
Hill Fletcher reageerde principieel afwijzend. Voor haar kunnen theologen 
niet langer aanvaarden dat het katholiek-theologische project in documenten 
vanuit Rome gedefinieerd wordt. Het is dan ook beter geen poging te doen 
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om te enge definities vanuit Rome te stretchen, maar voluit vanuit de ei
gen definitie te vertrekken. Griffiths volstond met te stellen dat de ITC-tekst 
geen document van het leergezag is, en dus geen norm stelt. 

Wat nu? Is deze tekst van de Intemationale Theologische Commissie per de
finitie te eng en te Rooms omdat ze uit de context van het Vaticaan afkomstig 
is? Theologie vandaag is inderdaad geen tekst van het leergezag, al is de lTC 
een adviesorgaan van de Congregatie voor de Geloofsleer en is de prefect van 
deze Congregatie de voorzitter ervan. Niettemin geeft de tekst ook niet zomaar 
de mening weer van enkele individuele theologen, maar van een intematio
naal samengestelde commissie die door de Kerk gemandateerd was deze tekst te 
schrijven. Wellicht verdient de tekst daarom aileen al aandacht voor wie nadenkt 
over wat katholieke theologie vandaag is. 

BEN KRITISCH-EMPATHISCHE LEZING 

De zojuist aangebrachte discussie informeert onze leessleutel voor Theolo
gie vandaag: wat houdt een hedendaags-verstaan van katholieke theologie 
in, en wat zijn de criteria hiervan? Zijn moderne theologische ontwikkelin
gen, nieuwe theologische stromingen en methodologieen legitiem of niet? 
En is er dus ruimte voor een katholieke comparatieve theologie, die naam 
waard? Precies op dit soort vragen beoogt het ITC-document een antwoord 
te geven. De constatering dat er zich een pluraliteit voordoet in de theologie, 
is immers het uitgangspunt van het document, dat het vervolgens als zijn 
opdracht ziet de familiekenmerken van wat een theologie katholiek maakt, 
aan te geven. 

Echter: theologen bekijken documenten 'uit Rome' die hun eigen opdracht 
betreffen, meestal met de nodige scepsis. Haast reflexmatig komt bij hen 
de vraag op welke geboden en verboden er zullen volgen, waarvoor er nu 
weer gewaarschuwd wordt, en wat de beperkingen van de ruimte voor de 
theologie zullen zijn die naar voren gebracht worden. Bijna automatisch 
verwachten ze afgrenzende uitspraken over wat katholiek is en wat zeker 
niet - uitspraken gekarakteriseerd door een dubbele exclusiviteit: (a) wie 
hoort erbij en wie niet, en (b) wie bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Deze 
haast vanzelfsprekende reflex is er natuurlijk niet zomaar, maar gevoed door 
vele recente stellingnamen vanuit het Vaticaan aangaande de opdracht van 
de theologie, theologische ontwikkelingen en het werk van individuele theo
logen, die vooralleken te bestaan uit waarschuwingen en afgrenzingen, be-

-
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oordelingen en veroordelingen, argwaan en controle 7. De inleiding van het 
motu proprio, Ad tuendam fidem, van Johannes Paulus II uit 1998 is veelzeg
gend in dit verband8: 

TO PROTECT THE FAITH of the Catholic Church against errors arising from 

certain members of the Christian faithful, especially from among those dedicated 

to the various disciplines of sacred theology, we, whose principal duty is to con

firm the brethren in the faith (Lk 22:32), consider it absolutely necessary to add 

to the existing texts of the Code of Canon Law and the Code of Canons of the Ea

stern Churches, rtew norms which expressly impose the obligation of upholding 

truths proposed in a definitive way by the Magisterium of the Church, and which 

also establish related canonical sanctions. 

Bovendien vergen documenten 'uit Rome' van de lezer een bijzondere aandacht 
voor water precies gebeurt in de tekst. Bij de lectuur is het nodig zich bewust te 
zijn van bepaalde vaak terugkerende kenmerken, en het is meestal in relatie tot 
dergelijke kenmerken dat de reele betekenis van teksten oplicht. 

(1) Dergelijke documenten bevatten vooreerst vele verwijzingen naar klassie
ke noties, begrippen, forrnuleringen, auteurs [auctoritates], die weliswaar stam
men uit de traditie, maar vaak los van oorspronkelijke tekst en context geciteerd 
worden. Op basis van de idee van continui"teit met het verleden legitimeren 
dergelijke verwijzingen mee de tekst in het heden. Documenten, bijvoorbeeld 
over de theologie, zullen zich uitdrukkelijk situeren in lijn met klassieke verkla
ringen over de theologie: alle bekende, traditionele terrninologie, argumenta
tiepatronen, auteurs, verwijzingen, komen erin voor, en het vergt een geoefend 
oog om de nieuwe perspectieven te vatten precies in de wijze waarop ze gebruikt 
worden: in welke context worden ze geciteerd, in relatie tot welke andere ver
wijzing enz. Nu eens worden klassieke adagia en doctrinele forrnuleringen in 
een nieuw omvattend perspectief geplaatst zodat ze actuele betekenis krijgen, of 
op zijn rninst vanuit het nieuwe perspectief genuanceerd worden. Dan weer wor-

Het volstaat om de lijst van 'doctrinele documenten' van de Congregatie voor de Geloofs
leer erop na te slaan om in deze indruk gesterkt te worden: http://www. vatican. va!roman curial 
congregations/cfaith/doc dottrinali index.htm. Uiteraard zullen theologen hier in het bijzonder 
herinneren aan de opgelegde eed van trouw, de instructie over de kerkelijke roeping van de theo
loog Donum veritatis, de verklaring Dominus Jesus, de Notificatio's die het werk van J. Dupuis, 
J. Sobrino en anderen bekritiseerden, de moeili jkheden in nihil obstat en mandatum procedures 
etc. Voor een instructief artikel over de soms moeilijke relatie tussen het leergezag en de theologie: 
B.E. HINZE, A Decade of Disciplining Theologians, in R.R. GA!LLARDETZ (ed.), When the Ma
gisterium Intervenes: The Magisterium and Theologians in Today's Church, Collegeville, Minn.: 
Liturgical Press, 2012, 3-39. 
8 http://www.vatican.va!holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hfjp-ii_motu
proprio_30061998_ad-tuendam-fidem_en.html (mijn cursivering). 
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den nieuwe elementen ingeschreven in wat op het eerste gezicht zeer klassiek 
klinkt: wanneer de hoofdzin dan bijvoorbeeld zeer klassiek klinkt, verschijnt in 
de bijzin een nieuw perspectief of nuancering. 

(2) Vervolgens: niet aileen de continu!teit met het verleden dient de legitime
ring van dergelijk document, maar ook het verwijzen naar en citeren uit recent 
magisterieel spreken, vaak beperkt tot recente documenten van pausen. Om de 
teneur van een tekst precies te vatten is het daarom hoogst inforrnatief na te 
gaan wat en wie er precies geciteerd wordt, uit welke context het citaat komt, en 
binnen welke context of perspectief dit geplaatst wordt. Soms wordt door een 
citaat uit een oudere tekst een vemieuwende stelling in het nieuwe document 
versterkt, die niet noodzakelijk spoort met de teneur van de oudere tekst. In 
Theologie vandaag wordt vooral verwezen naar leerstellig spreken van Johan
nes Paulus II en Benedictus XVI. Wat echter het meest opvalt en zeer significant 
is, zijn de vele verwijzingen naar, en citaten uit teksten uit het tweede Vaticaans 
concilie. 

(3) Het derde kenmerk van dit soort documenten is het meervoudige auteur
schap. Wegens de diverse stijlen en perspectieven van wie meeschrijft, vertonen 
teksten oneffenheden, die kunnen gaan van stilistisch onevenwicht en andere 
vorrnelijke inconsistenties, tot inhoudelijk-eigenaardige argumentaties, ambigu
iteiten, en zelfs contradicties. Op de achtergrond spelen dan vaak andere theo
logische en kerkpolitieke gevoeligheden of nuances mee, evenals opvattingen 
over wat openbaring, traditie, Kerk en theologie zijn en hoe deze zich ontwik
kelen en verhouden tot de actuele context. 

Dit alles maakt dat de lectuur van dergelijke teksten niet altijd eenvoudig 
is. Een geoefend oog ziet meer dan wat er uit een eerste blik zichtbaar wordt. 
Lapidair gesteld: "The devil is in the details". Dit verklaart tegelijk waarom 
dergelijke teksten op meer dan een wijze gelezen kunnen worden, en dat het 
onderscheiden van leessleutels een zinvolle oefening kan zijn9• Want ook wie 
leest, leest vanuit bepaalde theologische en kerkpolitieke vooronderstellingen 
en opvattingen. 

In wat volgt leggen we ons toe op een kritisch-empathische close reading van de 
tekst - geheel in lijn met wat theologie volgens het document zelf moet zijn. Met 
bijzondere aandacht voor de particuliere kenmerken van een dergelijke tekst gaan 
we na hoe Theologie vandaag probeert waar te maken wat het volgens onze lezing 

Een mooi voorbeeld hiervan is de encycliek van Johannes Paulus II Fides et Ratio, die qua 
inhoudelijke lijn twee onderscheiden leeswijzen toelaat: L. BoEVE, Vreemd gevleugeld. Johan
nes Paulus II over de verhouding tussen geloof en rede, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en 
theologie 60 (1999) 299-323 [The Swan or the Dove? Two Keys for Reaatng Fides et Ratio, in 
Philosophy and Theology 12 (2000) 1, 3-24]. 
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beoogt: namelijk dat veelheid en eenheid in de katholieke theologie niet tegen elkaar 
uitgespeeld kunnen worden, maar precies de ruimte scheppen waarbinnen theolo
gen zich wagen aan 'geloof dat op zoek is naar inzicht'. Maar eerst presenteren we, 
voor wie de tekst nog niet inzag, kort de bewuste criteria die het document uitwerkt. 

1\vAALF CRITERIA VOOR GOEDE KATHOLIEKE THEOLOGIE 

Het document telt drie hoofdstukken, waarvan het eerste en derde hoofdstuk 
drie secties tellen, terwijl het tweede bestaat uit zes secties. Elk van deze secties 
wordt besloten met het formuleren van een criterium waaraan katholieke theo
logie herkend kan worden, of dient aan te voldoen om als dusdanig erkend te 
worden. Dit brengt ons op een totaal van twaalf criteria. 

Het eerste hoofdstuk situeert de theologie in de dynamiek van ( 1) openba
ring en (2) geloof, en formuleert de taak ervan als (3) het komen tot rationeel 
geloofsverstaan door de wetenschappelijke verheldering van het christelijke ge
loofsantwoord op de historische openbaring van Gods Woord. 
De drie criteria luiden dan ook: katholieke theologie ... 

1. erkent 'het primaat van Gods Woord', in de veelheid van wijzen waarop dit 
gesproken is in schepping en geschiedenis (TT 9); 

2. neemt het geloof van de Kerk als antwoord op Gods Woord als 'vertrekpunt, 
context en norm' (TT 15); 

3. is geloof dat 'op rationele en systematische wijze' op zoek is naar inzicht 
(scientia Dei die zoekt te begrijpen sub specie Dei) (TT 19). 

Het tweede hoofdstuk situeert de opdracht van de theologie in het leven van de 
kerkgemeenschap en identificeert de constitutieve interacties (loci theologici) 
die katholieke theologie kenmerken. Ook hieruit volgen zes criteria: katholieke 
theologie ... 

4. fundeert zich op, en voedt zich met, het getuigenis van de canonieke Schrift 
(TT 24); 

5. is 'trouw aan de apostolische traditie', en weet met onderscheidingsvermo
gen actief om te gaan met de verschillende vormen waarin die uitdrukking 
kreeg (TT 32); 

6. betrekt zich op het sensus fidelium en poogt dit te verwoorden en te verhel
deren (TT 36); 

7. volgt in 'betrouwbare verbondenheid' en verantwoordelijkheid het kerkelijke 
magisterium (TT 44); 
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8. geschiedt in collegiale samenwerking met 'heel het gezelschap van katho
lieke theologen binnen de gemeenschap van de Kerk' (TT 50); 

9. is 'voortdurend in gesprek met de wereld' en helpt hierbij 'de Kerk de teke
nen van de tijd te lezen in het licht van het evangelie' (TT 58). 

251 

In het derde en laatste hoofdstuk wordt verder ingegaan op het specifieke profiel 
van de theologie als wetenschap over geloofswaarheid. Mede in relatie tot ac
tuele thema's wordt theologie daarbij geportretteerd (1) als een 'eigen-aardige' 
wetenschappelijke ondememing, in relatie tot de filosofische en andere weten
schappelijke rationaliteiten; (2) als een veelvormige discipline die zich bedient 
van een veelvoud aan methodes om de ene geloofswaarheid te ontvouwen; en 
(3) als combinatie van wetenschap en wijsheid, met gevolgen voor aile spreken 
over God. 
Opnieuw volgen drie criteria: katholieke theologie ... 

10. ent zich op de productieve verhouding tussen geloof en rede, en vermijdt 
als 'wetenschappelijke en beargumenteerde presentatie' van de christelijke 
geloofswaarheid tegelijk fidelsme en rationalisme (TT 73); 

11. onderkent 'de eenheid van de theologie in een veelvoud van methoden en 
disciplines', de bijdrage van andere wetenschappen aan haar eigen project, en 
het belang van kritisch-wetenschappelijke dialoog (TT 85); 

12. ziet de nauwe verbondenheid in de theologie tussen wetenschap en wijsheid, 
die ertoe leidt dat ze 'God niet wil in bezit nemen, maar Gods eigen bezit 
worden': ... ] 'Theologie houdt een streven naar heiligheid in, en een toene
mend besefvan de transcendentie van Gods mysterie' (TT 99). 

In het licht van onze opzet maakt deze opsomming van criteria op zich ons niet 
veel wijzer, omdat de onderlinge verhouding tussen deze criteria, en het indivi
duele gewicht ervan, erin niet verhelderd worden. De vraag blijft welk omvat
tend perspectief te gebruiken, en enkel een close reading, gebruik makend van 
bedenkingen in de vorige paragraaf van deze bijdrage, kan uitkomst brengen. 

CRITERIA VOOR KATHOLIEKE THEOLOGIE: GEEN MUREN MAAR VENSTERS? 

In wat volgt, bespreken we niet in extenso elk hoofdstuk, elke sectie of elke 
paragraaf, maar kiezen we vanuit onze kritisch-empatische aanpak voor enkele 
belangrijke, karakteristieke passages, redeneringen en posities. We volgen hier
bij de tekst zoals hij voorligt. Vooral aan het tweede hoofd~tukzullen we hierbij 
aandacht besteden. 
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Inleidende paragrafen: legitieme theologische veelheid als insteek 
De eerste paragraaf (TT 1) van de inleiding maakt het aanknopingspunt van de 
lTC duidelijk: de tekst gaat uit van de legitirniteit van verschillende vormen van 
theologie. De pluraliteit aan theologieen is het resultaat van nieuwe stemmen, 
nieuwe contexten, nieuwe thema's, nieuwe gesprekspartners. Verder blijkt eruit 
de duidelijke postconciliaire inzet, enerzijds in descriptief opzicht: het gaat over 
een theologische ontwikkeling in de periode na Vaticanum II; anderzijds ook 
normatief: deze theologische diversiteit is een positieve ontwikkeling die de in
spiratie van het tweede Vaticaans concilie als uitgangspunt neemt. Ook verder 
in dit document wordt deze betrokkenheid op het tweede Vaticaans concilie zeer 
duidelijk. We zullen niet nalaten daarop te wijzen. 

Tegelijk wordt aangegeven dat veelheid tot fragmentering kan leiden, en dat 
het evident is dat de Kerk een gemeenschappelijke taal nodig heeft. Maar het 
document voegt daar onrniddellijk aan toe (TT 2): 'in zekere mate' ('to some 
extent' 10); een nuancering die herhaald wordt als het gaat over de noodzaak van 
een 'zekere' eenheid in de theologie ('a certain unity'). Eenheid is bovendien 
zeker niet te begrijpen als uniforrniteit, zo wordt tot twee keer toe beklemtoond 
(TT 2, 5). 

In dezelfde paragraaf wordt vervolgens een theologische legitimering gebo
den voor de eenheid en de veelheid van de theologie (TT 2): 

Theologie exploreert het onuitputtelijke mysterie van God en de talloze wijzen 
waarop Gods genade heil tot stand brengt in uiteenlopende omstandigheden; 
daarom neemt tbeologie terecht en noodzakelijk vele vormen aan, maar omdat 
ze de sporen zoekt van de unieke waarheid van de drie-ene God en van het ene 
heilsplan, met als middelpunt de ene Heer Jezus Christus, zal dit tbeologische 
veelvoud ook karakteristieke farnilietrekken vertonen. 

Ook later in het document wordt deze theologische legitimering van zowel 
eenheid als verscheidenheid nog herhaaldelijk bevestigd (bv. TT 5, 74, 77)ll. 

10 Waar nodig verwijzen we naar het Engelstalige origineel, om eventuele misverstanden door 
vertaling te ondervangen. 
11 Uit een gesprek met een van de medeauteurs, Adelbert Denaux, leerde ik dat wat betreft de 
eenheid van de theologie ook een tweede theologische legitimering uitdrukkelijk in de tekst in
gesloten werd, die ecclesiologisch van aard is: de eenheid van de theologie wordt verbonden met 
de katholiciteit, apostoliciteit en heiligheid, aile vier samen ook de vier basiskenmerken van de 
Kerk (nota ecclesiae): "De theologie moet, net als de Kerk- zoals het credo belijdt- haar eenheid 
vinden in nauwe correlatie met de idee van katholiciteit, alsook met die van heiligheid en aposto
liciteit" (TI 2). 
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Het is in dit perspectief dat het document vervolgens de presentatie van de 
criteria verantwoordt, en de drie hoofdstukken inleidt (TT 3): 

in de rijke meervoudigheid van uitdrukkingsvormen, protagonisten, ideeen en 
contexten is tbeologie katboliek, en in die zin fundamenteel een, als zij voort
komt uit een aandachtig beluisteren van het Woord van God (Hoofdstuk 1); als 
zij zich bewust en getrouw situeert binnen de gemeenschap van de Kerk (Hoofd
stuk 2); en als zij gericht staat op het dienen van God in de wereld, door god
delijke waarheid aan de mannen en vrouwen van deze tijd aan te bieden in een 
verstaanbare vorm (Hoofdstuk 3). 

De bedoelde criteria zijn dus, blijkens deze aanhef, niet bedoeld om de ruimte 
van de theologie te begrenzen, maar precies om in de veelheid van de stemmen 
ervan de eenheid aan te duiden, en het gesprek over eenheid en veelheid aan te 
gaan. De criteria vormen een geheel van stapstenen, of farniliekenmerken, die 
de ruimte scheppen om op veelvorrnige wijze aan theologie te doen in relatie tot 
nieuwe stemmen, nieuwe contexten, nieuwe thema's, nieuwe gesprekspartners 
etc. zonder te versplinteren. Om Joseph Ratzinger te citeren wanneer die het 
over dogma's heeft, de criteria zijn geen muren die afsluiten, maar vensters die 
openen op de rijke werkelijkheid van Gods dialoog met de mens in schepping 
en geschiedenis12. 

Het eerste hoofdstuk: de moeilijke integratie van klassieke theologische noties 
en redeneerpatronen in het dialogale openbaringsbegrip van Vaticanum II 
In de eerste paragraaf van dit eerste hoofdstuk wordt geciteerd uit Verbum Do
mini, de postsynodale exhortatie van paus Benedictus XVI geschreven als con
clusie van de 12cte bisschoppensynode van 2008 over 'het Woord van God in 
het Ieven en de rnissie van de Kerk', en dit in verwijzing naar de dogmatische 
constitutie over de goddelijke openbaring van het tweede Vaticaans concilie, Dei 
Verbum (TT 4) 13 : 

Het nieuwe van de Bijbelse openbaring bestaat in het feit dat God zich laat ken
nen in de dialoog die Hij met ons wenst te hebben14. 

12 J. RATZINGER & V. MESSORI, Entretien sur lafoi, uit het Duits vertaald o.l.v. E. Gagnon, Parijs: 
Gallimard, 1985, p. 82. 
13 Bij het citeren van de tekst van Theologie vandaag hebben we ook de voetnoten met de ver
wijzingen mee in dit en volgende citaten letterlijk overgenomen in het voetnotenapparaat van deze 
bijdrage. 
14 Paus BENEDICTUS XVI, Apostolische postsynodale Exhortatie 'Verbufn 15~mini' (20 1 0), 6; zie 
Dei Verbum 2,6. 
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In lijn met Vaticanum II wordt hiermee het dialog ale karakter van Gods open
baring met de mensheid in schepping en geschiedenis als fundamentele horizon 
voor elk begrijpen van openbaring, traditie, Kerk en theologie vooropgesteld15. 

Het is vanuit dit openbaringsbegrip dat de veelheid en eenheid van de theologie, 
in hun onderlinge samenhang opnieuw gelegitimeerd worden (TT 5): 

Die openbaring is zo vee! bevattend en zo rijk, dat zij te groots is om door een en

kele theologie begrepen te worden; zij geeft dan ook aanleiding tot vee! vormen 
van theologie, want mensen ontvangen de openbaring op verschillende wijzen. 
... Anders gezegd, de pluraliteit van theologieen betekent geen versplintering of 
tweedracht, maar veeleer het duizendvoudige zoeken naar Gods ene verlossende 
waarheid. 

Naast verwijzingen naar het Nieuwe Testament wordt ook in de rest van de tekst 
Dei Verbum het vaakst geciteerd, als was het om het conciliaire perspectief te 
onderstrepen. In de voetnoten komen verder ook nog aan bod: Verbum Domini, 
de Catechismus van de Katholieke Kerk, Vaticanum I, de encycliek Fides et 
Ratio van Joharmes Paulus II, en verschillende geschriften van Augustinus. An
selmus van Canterbury's klassieke definitie van de theologie alsfides quaerens 
intellectum (geloof op zoek naar inzicht) duikt op in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk. Ondertussen passeren ook heel wat andere klassieke theologische 
noties en distincties de revue: de relatie tussen Schrift en traditie (TT 8), de 
band van traditie met leiturgia (liturgie), martyria (getuigenis/verkondiging) en 
diakonia (dienst) (TT 7) en van de Kerk met koinoonia (gemeenschap) (TT 13), 
de 'bijstand' van de heilige Geest (TT 8), de apostoliciteit van de traditie (TT 
10), de band tussen openbaring en geloof (TT 11), de band tussen rede en geloof 
in de geloofskennis (TT 12), en het eruit voortvloeiende onderscheid tussen 
natuurlijke en bovennatuurlijke godskennis (weliswaar niet zo benoemd), het 
onderscheid tussen en de samenhang van fides qua (geloofsact) en fides quae 
(geloofsinhoud) (TT 13), het Augustiniaanse crede ut intellegas (TT 16), en de 
noties intellectus fidei (TT17), visio beatifica (TT 17), scientia Dei (TT 18), sub 
specie Dei (TT 19). A1 deze noties en distincties verschijnen in een discours dat 
- zo doet de aanhef vermoeden - fundamenteel gekleurd is door het dynarni
sche en dialogale openbaringsbegrip van Dei Verbum, waarop de veelheid aan 
theologische stemmen een theologisch legitiem antwoord zijn. Maar het blijkt 

15 Ze1f ontwikke1de ik dit in Dei verbum gerealiseerde perspectief in: Revelation, Scripture and 
Tradition: Lessons from Vatican Il's Constitution Dei verbum for Contemporary Theology, in 
International Journal of Systematic Theology 13 (2011) 416-433. 
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moeilijk om dit discours ten einde toe te voeren, en het perspectief ervan tot in 
de details door te trekken. Het valt op dat de tweede sectie al heel wat klassieker 
oogt dan de eerste, en dat het vemieuwende openbaringsbeginsel van Vaticanum 
II en de ruimte die daardoor ontstaat voor een pluriforme theologie, niet nadruk
kelijk weerklinken. Deze sectie heeft nog weinig specifiek oog voor dit ruirnte 
scheppen en vormt eerder een weliswaar heldere en logische, maar vooral ook 
veilige uiteenzetting van de klassieke noties en distincties, die evengoed in een 
niet-actueel document over de theologie had kunnen staan. Dat de voorlaatste 
paragraaf (TT 14) het over ketterij heeft, en hierbij de nogal canoniek aandoende 
definitie van de Catechismus van de Katholieke Kerk gebruikt, is daar wellicht 
niet vreemd aan. 16 Ook de derde sectie munt niet uit in het verder ontwikkelen 
van wat volgens ons de eigenlijke inzet van het document is, namelijk de on
derlinge verbondenheid te ontwikkelen tussen het formuleren van criteria voor 
katholieke theologie enerzijds, en het ruimte scheppen voor veelheid in de theo
logie anderzijds. Het is bier daarom niet altijd duidelijk of de eerste drie criteria 
nu muren dan wei vensters blijken te zijn. 

Het tweede hoofdstuk: vooral vensters? Oftoch weer muren? 
In het tweede hoofdstuk beoogt de ITC 'de fundamentele referentiepunten voor 
de theologische opdracht' te onderkennen (TT 20), en biedt ze een geactuali
seerde hertaling van de klassieke loci theologici (Mechior Cano): 

Van belang is te weten, niet aileen welke de loci zijn, maar ook welk gewicht aan 
elk ervan moet worden toegekend, en hoe hun onderlinge relatie is. 

Vreemd genoeg volgt geen verdere uitleg over gewicht en is de tekst niet al
tijd even helder over de onderlinge relatie. Biedt de volgorde van opsomming 
uitkomst over de rangorde? Het is conform de verwachting dat Schrift en tra
ditie vooraan komen. Dat de sensus fidelium op de derde plaats komt, v66r 
het kerkelijke leergezag, is echter enigszins verrassend. Het vermelden van 
de dialoog met andere theologen en de dialoog met de wereld zijn uiterst op
portuun, al blijft deze laatste locus - als de volgorde werkelijk van belang is 
- ondergewaardeerd. Tenzij uiteraard, en daar komen we later op terug, deze 
dialoog met de wereld allang ook in de andere loci aan het werk is. Vanuit een 
hedendaags perspectief op de theologie - en een dialogaal openbaringsbegrip 
- is het immers moeilijk om de dialoog met de wereld te isoleren in een zesde 

16 TT 14 verwijst naar CKK 2089: "Ketterij wordt genoemd: het, na het ontvangen van het doop
se1, hardnekkig ontkennen of in twijfe1 trekken van een of andere waarheid-die met goddelijk en 
katholiek ge1oof ge1oofd moet worden". 
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domein, maar vormt die eerder een dimensie die kleur geeft of zou moeten 
geven aan aile andere loci. 

(1) Het vooraan plaatsen van de Schrift positioneert dit hoofdstuk opnieuw 
volop in de slipstream van het tweede Vaticaans concilie, waar de Schrift als 
'ziel van de theologie' wordt omschreven17• Opnieuw zijn de meeste en meest 
expliciete referenties naar Dei Verbum, en in rnindere mate naar Verbum Do
mini. Ook aan het document van de Pauselijke Bijbelcomrnissie, The Interpre
tation of the Bible in the Church, wordt enkele malen gerefereerd. Geheel in lijn 
met Dei Verbum wordt de rol van de historisch-kritische exegese en van andere 
exegetische methodes uitdrukkelijk erkend, inclusief de stelling dat slechts zo 
methodisch recht gedaan kan worden aan de historiciteit van de openbaring (TT 
22). Met een verstandig gekozen citaat uit Verbum Domini wordt gewezen op 
de noodzakelijke functie. ervan in het komen tot een echt theologische interpre
tatie van de Schrift, en wordt tevens de noodzaak van dergelijke theologische 
interpretatie aangegeven. 

Aileen daar waar met de twee methodologische niveaus- het historisch-kritische 
en het theologische - rekening wordt gehouden, kan men spreken van een theo
logische exegese- een exegese die past bij het Boek18. 

Ook de mogelijkheden tot oecumenische samenwerking die ontstaan wanneer 
de Bijbelstudie centraler komt in het geheel van de theologie, worden onder
streept (TT 23 19). Deze sectie is een mooi en genuanceerd voorbeeld van hoe 
het stellen van de norm (het komen tot een echt theologische interpretatie van 
de Bijbel) gepaard gaat met het creeren van ruimte voor een methodologisch 
veelvorrnige, hedendaagse theologie: het een niet zonder het ander. 

(2) Een ander voorbeeld hiervan wordt geboden in de volgende sectie gewijd 
aan 'trouw aan de apostolische traditie ', hier echter niet zonder tekstuele onef
fenheid. We gaan daarom wat nadrukkelijker in op deze sectie. De tekst begint 
veelbelovend en zet in op een breed inhoudelijk traditiebegrip waarin, met verwij
zing naar Handelingen 2,42, de lex orandi (de regel van het gebed), lex credendi 
(de regel van het geloof) en lex vivendi (de regel van het leven) samengehouden 
worden (TT 25). In de volgende paragraaf wordt het proces van traditievorrning 
historisch-dynarnisch getypeerd, 'in de kracht van de Heilige Geest' (TT 26): 

17 DV 24. 
18 Verbum Domini 34. 
19 Opnieuw in verwijzing naar Verbum Domini: "Het gemeenschappelijk luisteren 
naar de Schriften zet aan tot een dialoog van liefde en doet de dialoog van de waarheid 
groeien" (VD 37). 
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Traditie is dan ook iets levends en vitaals, een voortgaand proces waarin de een
heid van het geloof tot uiting komt in de veelheid van talen en verscheidenheid 
van culturen. Ze houdt op traditie te zijn als ze begint te verstenen. 
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Daama omschrijft de sectie de belangrijke momenten in de vorrning van de 
traditie, en verwijst eerst naar de kerkvaders, van wie de geschriften 'een speci
fiek referentiepunt' vormen voor de theologie. En ook hier worden opnieuw de 
ruimte en veelheid in de uitdrukking van het ene geloof beklemtoond (TT 27): 

De traditie zoals de kerkvaders die kenden en beleefden, was zeer veelzijdig en 
bruiste van leven - dat blijkt uit het veelvoud van liturgische families en van 
spirituele en exegetisch-theologische tradities (bijvoorbeeld in de scholen van 
Alexandrie en Antiochie), een veelvoud dat stevig verankerd was in het ene ge
loof dat hen verbond. 

Dan komen de oecumenische concilies aan bod, en in verwijzing naar Lumen Gen
tium het magisterium van paus en bisschoppen (TT 28). De daaropvolgende para
graaf gaat in op de bijzondere status van dogma's. En ook nu weer wordt het stellen 
van de norm verbonden met het creeren van ruimte (TT 29). Berst komt de norm: 

Katholieke theologie erkent het leergezag van oecumenische concilies, het gewo
ne en universele leergezag van de bisschoppen, en het pauselijke leergezag. Ze 
aanvaardt de bijzondere status van dogma's, dat wil zeggen, verklaringen 'waarin 
de Kerk een geopenbaarde waarheid definitief vastlegt, op een wijze die bindend 
is voor de universele Kerk, zodanig dat ontkenning ervan als ketterij verworpen 
wordt en onder een anathema valt' 20. 

Dan wordt de ruimte verwoord: 

Dogma's behoren tot de levende en voortgaande apostolische traditie. Theologen 
zijn zich bewust van de moeilijkheden die met hun interpretatie gepaard gaan. 
Het is bijvoorbeeld nodig om de betreffende kwestie exact te verstaan in het licht 
van de historische context ervan, en te ontleden hoe betekenis en inhoud van een 
dogma gerelateerd zijn aan de formulering ervan21 • 

20 Intemationale Theologische Commissie, The Interpretation of Dogma (1990), B, III, 3; zie 
Theological Pluralism (1972), nrs 6-8, 10-12. 
21 Zie Paus JoHANNES XXIII, Allocutio in Concilii Vaticani inauguratione, in AAS 84 (1962), p. 
792; VATICANUM II, Gaudium et Spes 62. Zie voor een gedetailleerde bescnouwing van de gehele 
kwestie, Intemationale Theologische Commissie, The Interpretation of Dogma. 
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Maar alsof de auteurs van het document plots toch wat schrikken van deze 
ruimte en toch opnieuw wat afgrenzen, luidt de laatste zin van deze paragraaf 
in reactie op de voorgaande zin (bemerk het 'toch'; in het Engels origineel: 
'nevertheless'): 

Toch zijn dogma's veilige referentiepunten voor het geloof van de Kerk en wor
den zij als zodanig gebruikt in theologische refiectie en argumentatie. 

Na een paragraaf over de eenheid tussen Schrift, traditie en magisterium (TT 
30), volgt er een paragraaf over de verhouding tussen Traditie en tradities, waar 
opnieuw iets vreemds gebeurt (TT 31). Enerzijds wordt vanuit dit onderscheid 
- in vraagvorm- ingezet op legitieme traditiekritiek: 

Is het mogelijk om nauwkeuriger te bepalen wat de inhoud is van de ene Traditie, 
en op welke manier? Bevatten aile tradities die van zichzelf zeggen dat zij chris
telijk zijn de Traditie? Hoe kunnen wij onderscheid maken tussen tradities die de 
echte Traditie vertegenwoordigen en !outer menselijke tradities? Waar treffen wij 
authentieke Traditie aan, en waar een traditie de verarmd is of zelfs vertekend22? 

En wordt vervolgens met nuance aangegeven dat de Traditie precies zijn uit
drukking vindt in concrete tradities: 

Enerzijds moet de theologie laten zien dat de apostolische traditie niet iets ab
stracts is, maar concreet bestaat in de verschillende tradities die zich binnen de 
Kerk ontwikkeld hebben. Anderzijds moet theologie bezien waarom sommige 
tradities kenmerkend zijn, niet voor de Kerk als geheel, maar aileen voor be
paalde religieuze ordes, plaatselijke kerken of historische perioden. 

Maar dan, alsof de 'apostolische traditie' 23 dan toch weer los zou bestaan van de 
concrete tradities waarin ze uitdrukking vindt, volgt: 

22 Scripture, Tradition and Traditions, in P.C. RODGER & L. VISCHER (eds.), The Fourth World 
Conference on Faith and Order: Montrea/1963, New York: Association Press, 1964, nr. 48, p. 52. 
Strikt genomen, zegt dit document, kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen Traditie (met 
hoofdletter T) en traditie (met kleine letter t): Traditie is 'het Evangelie zelf, overgeleverd van 
generatie naar generatie in en door de Kerk', 'Christus zelf, aanwezig in het !even van de Kerk'; 
en traditie is 'het proces van overlevering' (nr. 39, p. 50). 
23 Het feit dat de Nederlandse vertaling hier de hoofdletters weglaat uit de oorspronkelijke tekst 
('Apostolic Tradition') kan aanleiding geven tot bijkomende onduidelijkheid. 

:::::::-: 
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Terwijl kritische bespreking van de apostolische traditie zelf ongepast is, moeten 
tradities altijd openstaan voor kritiek, zodat de 'onafgebroken hervorming' die 
de Kerk nodig heeft24 kan plaatsvinden, en de Kerk zich voortdurend opnieuw 
kan vestigen op haar ene fundament, Jezus Christus. 
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Plots duikt hier, precies in een paragraaf waarin de mogelijkheid van legitieme 
traditiekritiek wordt ontvouwd (en in feite krachtig aangezet wordt25), opnieuw 
een spoor van essentialisme op aangaande de 'apostolische traditie', en dreigt 
de historisch-dynarnische definitie waarin Traditie geen abstracte grootheid is, 
maar precies in tradities uitdrukking krijgt, tussen haakjes geplaatst te worden. 

De afsluitende paragraaf verbindt opnieuw de norm met het creeren van 
ruimte voor de theologische opdracht: trouw aan de apostolische traditie vraagt 
om een actief onderscheidingsvermogen om de diverse getuigenissen en uit
drukkingen ervan in beschouwing te nemen (TT 32). 

(3) We meldden reeds het interessante gegeven dat de 'aandacht voor de sen

sus fidelium' v66r het criterium van het leergezag staat. Het gelovige Godsvolk 
is het subject van het geloof. De dubbele, expliciete legitimering hiervan vanuit 
Lumen Gentium en Dei Verbum kan niet anders dan opvallen: tot tweemaal toe 
affirmeert Theologie vandaag dat het gelovige Godsvolk v66r de bisschoppen 
en het leergezag komt (TT 33). Uiteraard dient de sensus fidelium correct begre
pen te worden: het gaat niet alleen over wat de meerderheid van de gelovigen 
aanneemt, maar ook niet over de eenvoudige bevestiging van wat het leergezag 
voorhoudt (TT 34). 

De sensus fidelium is de sensus fidei van het volk van God als geheel, dat gehoor
zaamt aan het Woord van God en op de weg van het geloof wordt geleid door zijn 
herders. De sensus fidelium is derhalve de geloofszin die diep is verankerd in het 
volk van God dat het Woord van God ontvangt, begrijpt en beleeft in de Kerk. 

De kritisch-constructieve omgang met de sensus fidelium is een belangrijke op
dracht voor de theologie en vereist fijngevoeligheid; bij voorbeeld volksvroom
heid, nieuwe bewegingen en intellectuele stromingen vragen om een kritisch
theologische doorlichting (TT 35): 

24 Zie Unitatis Redintegratio 6 
25 Zie het vervolg van deze paragraaf: "Deze vorm van kritiek wil vaststellen of een specifieke 
traditie inderdaad het geloof van de Kerk uitdrukt in een bepaalde plaats en tijd, en wil dienover
eenkomstig versterking of correctie aanbrengen door contact met her le~nde geloof van aile 
plaatsen en tijden." 
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Theologen helpen de inhoud van de sensus fidelium te verhelderen en te articu
leren, zij erkennen en tonen aan dat kwesties die met de geloofswaarheid van 
doen hebben complex kunnen zijn, en dat het onderzoek emaar nauwgezet moet 
gebeuren. 
Kritische beoordelingen van theologen moeten altijd constructief zijn, nederig, 
respectvol en liefdevol. 

Ook verder in het document komt de sensus fidelium als krachtige locus van de 
theologie naar voren. Aan de moeilijke, oppositionele omgang van de Kerk met 
de moderniteit is volgens Theologie vandaag slechts een einde gekomen toen de 
sensus fidelium, die een meer dialogale verhouding met de wereld voorstond, in 
het tweede Vaticaanse concilie gerecipieerd werd (TT 55). 

(4) In de titel van de volgende sectie, In verantwoordelijkheid het kerkelijk 
leergezag volgen, valt de kwalificatie 'in verantwoordelijkheid' onmiddellijk 
op. Het is niet de taak van de theologie om louter te herhalen wat het leergezag 
stelt, noch zich eraan te ontrekken. Deze sectie biedt een zeer genuanceerde uit
eenzetting waarin zoveel als mogelijk gepoogd is leergezag en theologie in een 
productieve relatie te plaatsen, en beter de ruimte van de theologie te omschrij
ven dan voordien het geval was. Toch- en wellicht niet verwonderlijk- krijgen 
we een herhaaldelijk weg-en-weer van ruimte scheppen voor de theologie en 
afgrenzing door het leergezag. 

De verhouding van het leergezag tot de theologie wordt in de eerste plaats 
nuchter omschreven, binnen een perspectief van vruchtbare samenwerking. 
Beide staan onder het Woord van God (opnieuw in verwijzing naar Dei Verbum) 
en hebben een gemeenschappelijke zending, maar tegelijk een eigen doel: de 
theologie bestudeert en articuleert; het leergezag verkondigt (TT 37-38). 

In de volgende paragrafen wordt zeer voorzichtig deze onderlinge verhou
ding verder uitgewerkt. Telkens opnieuw klinkt een duidelijke affirmatie van 
de plaats van het leergezag ten aanzien van de theologie, en is er dus scherpe 
afgrenzing ( er is geen "ruimte voor een parallel, oppositioneel of altematief ma
gisterium"), maar tegelijk wordt in de nuance meer ruimte gemaakt voor de rol 
van de theologie ten aanzien van het leergezag (er is "een zeker 'magisterium' 
van de theologen"). We geven een drietal voorbeelden van dit heen-en-weer. 

(a) Het leergezag heeft de theologie nodig om de theologische kwaliteit van 
haar eigen stellingnamen te onderbouwen (TT 39): 

Van de ene kant heeft het leergezag theologie nodig, zodat het in zijn interventies 
niet aileen doctrinair gezag, maar ook theologische competentie en kritisch evaluatief 
vermogen kan Iaten zien; daarom moet een beroep gedaan worden op theologen om 
hulp te bieden bij de voorbereiding en formulering van uitspraken van het leergezag. 

:: 
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1: De gebrekkige theologische kwaliteit van een aantal stellingnames van het rna
? gisterium is een vaak voorkomende kritiek van theologen. Zeer illustratief hier
L voor was de Notificatio die Jon Sobrino in 2006 te beurt is gevallen26. De Eu
:' ropese Vereniging voor Katholieke Theologie merkte in dit verband op dat deze 
:: Notificatio geen enkele rekening hield met de theologische ontwikkelingen van 
[[ de laatste vijftig jaar en een deductieve argumentatie ontwikkelde die leed aan 
:: een opmerkelijk gebrek aan hermeneutisch-theologisch bewustzijn27• Waken 
:/ over de theologische kwaliteit van leerstellige tussenkomsten zou bij theologen 

dus reeds heel wat frustratie wegnemen. Onmiddellijk daama ('Van de andere 
kant') volgt echter dat theologen de positieve rol van het leergezag moeten ap
precieren, tot en met leerstellige interventies. Op een andere plaats heb ik ont
wikkeld dat dergelijke interventies de theologie niet altijd ten goede komen, 
zeker als ze te prematuur in de theologische conversatie ingrijpen: ze leggen het 
zelf-corrigerende karakter van de discussie tussen theologen stil, en veroorza
ken legitimatieproblemen voor de theologie in de modeme universiteit28• 

(b) Ook al heeft het leergezag een eigen, niet door de theologie op te nemen 
rol, toch komt het aan de theologie toe grondig te onderscheiden tussen de ver
schillende niveaus van leerstellig spreken, en er "een passend, naar het niveau 
gedifferentieerd antwoord" op te geven (TT 40). Meer nog, precies wegens dit 
onderscheiden tussen niveaus, is er "altijd" plaats voor "constructieve kritische 
evaluatie en commentaar" (TT 41): 

Terwijl 'weigering om in te stemmen' met het leergezag geen plaats heeft in de 
katholieke theologie, is onderzoek en vragen stellen gerechtvaardigd en zelfs 
noodzakelijk voor de theologie, wil zij haar taak goed vervullen29. 

Maar onmiddellijk daama wordt in deze zelfde paragraaf scherp gesteld: theo
logen kunnen niet louter formeel ofuiterlijke instemming betuigen met het leer
gezag. 

26 http://www. vatican. val roman curia/congregations/cfaith/documents/rc con cfaith 
doc 20061126 notification-sobrino en.html. Cf. P. HfrNERMANN, Mode me Qualitiitssicherung? 
Der Fall Jon Sabrina ist eine Anfrage an die Arbeit der Glaubenskongregation, in Herder Korre
spondenz 61 (2007) 184-488. 
27 A Message from the Presidium of the European Society for Catholic Theology Regarding the 
Notification on the Works of Jon Sabrina, gepubliceerd in 12th ET Newsletter; d.d. March 16, 
2007, en opnieuw gepubliceerd in het dossier over deze notificatio in Concilium 42 (2007) nr. 3, 
125-134, p. 125. 
28 Cf. L. BoEVE, Theology at the Crossroads of Academy, Church and SocJety, in ET Studies 1 
(2010) 1, 71-90, p. 81. - -
29 Donum Veritatis 21-41. 
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(c) In de volgende paragraaf wordt dan opnieuw ruimte gecreeerd. Van bis
schoppen wordt - wellicht wat te optimistisch - gezegd dat ze een beroep doen 
op theologische deskundigheid bij het formuleren van hun onderricht en beleid, 
dat ze deelnemen aan theologische conferenties, en dat ze theologische facultei
ten in hun bisdommen ondersteunen. Met verwijzing naar Newman wordt ge
steld dat spanningen tussen theologie en leergezag niet onmiddellijk als proble
matisch beoordeeld moeten worden, maar integendeel tekenen zijn van leven. 
Het gaat om een dynarnische interactie, getuigt van vitaliteit en vraagt dialoog 
(TT42). 

In de conclusie is van deze dynarnische interactie plots geen sprake meer, en 
volgt een schijnbaar eenvoudige onderschikking van de theologie aan het ma
gisterium. 'Verantwoordelijk' is er- enkel in de Nederlandse vertaling (8) - ook 
veranderd in 'betrouwbaar' (TT 44): 

Betrouwbare verbondenheid tonen met het leergezag op de verschillende niveaus 
is een criterium van katholieke theologie. Katholieke theologen moeten de com
petentie van bisschoppen erkennen en in het bijzonder van het college van bis
schoppen met de Paus aan het hoofd, om een authentieke interpretatie van het 
Woord van God te geven dat wordt doorgegeven in Schrift en traditie30. 

Dit weg-en-weer illustreert wellicht ten overvloede dat, hoe genuanceerd en 
voorzichtig het ITC-document dit criterium ook bespreekt, de verhouding tus
sen leergezag en theologie een aanhoudend pijnpunt is in de Kerk. Vanuit het 
perspectief van de theologie blijft dit een issue op inhoudelijk vlak (de theolo
gische kwaliteit van leerstellige uitspraken en kerkelijke beslissingen), zowel 
als op disciplinair vlak (de asymmetrische machtsverhouding die in tijden van 
conflict vooral de theoloog parten speelt31). 

Ten slotte: ondertussen rekent Theologie vandaag, in het kader van een korte 
noot over de vrijheid van de theoloog, terecht af met de onvruchtbare tegenstel
ling tussen zgn. 'wetenschappelijke' en 'confessionele' theologie (TT 43), een 
discussie die verderop in het document opnieuw opduikt. 

(5) De bespreking van de vijfde locus, "In het gezelschap van theologen", 
biedt opnieuw een dialectisch spel tussen ruimte en afgrenzing. De sectie start 

30 Zie Lumen Gentium 22, 25. 
31 Het gebrek aan transparantie en wederkerigheid in procedures van nihil obstat-verlening en 
veroordelingen van het werk van individuele theologen blijft voor theologen een aanhoudend punt 
van kritiek; zie hiervoor bijvoorbeeld: HINZE, Decade of Disciplining Theologians, pp. 33-36; zie 
vooral ook de vele verwijzingen naar andere standpuntbepalingen in dit artikel, alsook de andere 
bijdragen in de verzamelbundel: When the Magisterium Intervenes. 
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zeer open, maar sluit zich nadien: vensters worden muren. Eindigen doet de 
sectie opnieuw met openheid. 

De eerste paragrafen situeren de theologie op het kruispunt van Kerk en aca
demie, en geven een zeer realistisch beeld van de wijze waarop samenwerking 
(TT 45) en interdisciplinariteit (TT 46) de theologische discipline vooruit hel
pen. Bovendien wordt deze kruisbestuiving door het werken aan "de grenzen 
van de ervarings- en refiectiewereld van de Kerk" geapprecieerd als kans om 
het geloof te begrijpen "in nieuwe omstandigheden of ten overstaan van nieuwe 
kwesties". In het bijzonder wordt de bijdrage van de groeiende groep lekentheo
logen, die meer dan priesters of religieuzen op de brug tussen Kerk en wereld 
staan, hierbij geprezen (TT 47). 

De waarschuwing volgt echter onmiddellijk, nog in dezelfde paragraaf! De 
auteurs lijken wat geschrokken van het grote vertrouwen dat zein de bijdrage 
van lekentheologen stellen. Voor dit nieuw soort theologie is daarom ... 

... conscientieus vasthouden aan de fundamentele criteria van katholieke theolo
gie buitengewoon belangrijk. Theologen moeten altijd beseffen dat hun inspan
ningen een intrinsiek voorlopig karakter hebben en zij moeten hun werk aanbie
den aan de Kerk als geheel voor kritisch onderzoek en evaluatie32. 

Criteria voor goede katholieke theologie blijken hier toch eerder als muren dan 
als vensters begrepen te moeten worden. Ook de volgende paragraaf baadt in 
een zeer vreemde sfeer van openheid en achterdocht. Er wordt enerzijds gewe
zen op de instrumenten voor theologische kwaliteitszorg zoals de disputatio en 
peer review. Anderzijds, omdat dit een ... 

. .. langzaam en individueel proces [zou zijn], en met name omdat onze tijd er 
een is van snelle communicatie en verspreiding van ideeen ver buiten de eigen
lijke theologische kring, is er weinig reden om aan te nemen dat dit mechanisme 
van zelfcorrectie in alle gevallen voldoet. 

En precies daarom, zo gaat de tekst verder, moeten bisschoppen kunnen ingrij
pen (TT 48). Alsof de modeme media aan de theologie en haar zelf-corrigerend 
vermogen voorbij zijn gegaan en niet nieuwe vormen van theologische kwali
teitszorg met zich mee brengen (e-recensies, blogs etc.). Dat dergelijk proces 
van kwaliteitszorg langzaam en individueel zou zijn, staat overigens in scherp 
contrast met wat voordien over samenwerking tussen theologen werd gesteld. 

---
32 Zie Donum Veritatis II. 



264 LIEVEN BOEVE 

Eindigen doet deze sectie dan weer met ruimte voor oecumenisch gesprek, on
derzoek en dialoog. Theologen worden er ambassadeurs van hun kerkgerneen
schap genoernd, die een "bijzondere trouw aan de hierboven geschetste criteria" 
verschuldigd zijn (TT 49). 

(6) Ten slotte vermeldt het document de dialoog met de wereld als locus theo
logicus. Deze sectie vormt een zeer mooie, zonder enig voorbehoud vanuit Va
ticanum II geschreven tekst, die als het ware een inclusie vormt met de eerste 
sectie van het tweede hoofdstuk over de Schrift. Vooral de pastorale constitutie 
over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes, bepaalt de toon, en 
in het bijzonder de oproep tot het 'lezen van de tekenen van de tijd, en deze 
te onderzoeken in het licht van het evangelie' (TT 51). Omdat de Kerk op het 
grensvlak leeft tussen het evangelie en het leven van iedere dag, orndat ze deel 
uitmaakt van de menselijke geschiedenis, is ze geroepen een dialogale Kerk te 
zijn (TT 52, 54). En precies daarom dient ook de theologie dialogale theologie 
te zijn (TT 53): 

Theologie heeft daarbij een eigen competentie en verantwoordelijkheid. Omdat 
zij voortdurend in gesprek is met de sociale, religieuze en culturele strorningen 
van de tijd en openstaat naar andere wetenschappen die met hun eigen methoden 
die ontwikkelingen bestuderen, kan theologie de gelovigen en het leergezag hel
pen om het belang in te schatten van ontwikkelingen, gebeurtenissen en trends 
in de menselijke geschiedenis en om te onderscheiden en te duiden op welke 
manier de Geest daar doorheen wellicht spreekt tot de Kerk en de wereld. 

De Kerk maakt deel uit van de geschiedenis en dient haar eigen historiciteit 
te erkennen (TT 54). Dit betekent dat de Kerk in een voortdurend leerproces 
verwikkeld zit. Hierbij, stelt het document, reageerde ze niet altijd adequaat 
(maar "overbezorgd") op de ontwikkelingen en ambigui:teit die de geschiedenis 
kenmerken, en zeker in de modeme tijd was dit het geval (TT 55). 

Maar in die houding is langzaam verandering gekomen, dankzij de sensus fidei\ 
van het volk van God, de heldere waarnerning van profetische individuele gelovi
gen en de geduldige dialoog die theologen gevoerd hebben met de hen omringen
de culturen. Onder het Iicht van het evangelie is er beter onderscheid gemaakt, er 
was meer bereidheid om te bezien hoe de Geest van God rnisschien iets te zeggen 
had door rniddel van zulke gebeurtenissen. 

Ook in de rest van de tekst wordt het belang van de dialoog met de wereld voor 
de Kerk zelf onderstreept, en ingezoomd op de rol van de theologie om de verbin
dingen tussen geloof en cultuur op het spoor te komen en te ontwikkelen (TT 56). 
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Het nauwgezette werken aan vruchtbare verbindingen met andere disciplines, 
wetenschappen en culturen, om zodoende dat licht te versterken en wegen te 
verbreden, is de eigen opdracht van theologen, en de theologische inspanning 
vindt een geweldig werkveld in het onderscheiden van de tekenen van de tijd, hoe 
complex de hermeneutische problemen er ook zijn. 
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Deze paragraaf besluit met de belangrijke rol die theologen hierbij gehad heb
ben in het tot stand komen van het onderricht van Vaticanum II. 

Het is te danken aan het werk van talrijke theologen dat Vaticanum II in samen
hang met zijn eigen onderricht meerdere tekenen van de tijd kon aanwijzen33. 

De voorlaatste paragraaf is dan degene waamaar we in het eerste deel van deze 
bijdrage verwezen hebben (TT 57): dialoog met de wereld houdt ook dialoog 
met andere culturen en godsdiensten in34• En ook deze dialoog is een specifieke 
taak voor de theologie. 

Hoofdstuk 3: de grenzen van de theologie als rationele dialogale onderneming 
In het derde hoofdstuk bespreekt Theologie vandaag een aantal therna's verbon
den met de theologie als 'rationale rnenselijke ondemerning'. Ook nu wijzen we 
op enkele belangrijke passages, inclusief oneffenheden, waarop onze leessleutel 
ons doet stoten wanneer we nagaan waar en hoe er ruirnte voor de katholieke 
theologie gecreeerd wordt. De theologie verschijnt erin als dialogale werkelijk
heid, begrensd maar tegelijk gei:nspireerd vanuit haar eigen aard. 

(1) In de eerste sectie over de rationaliteit en wetenschappelijkheid van de 
theologie wordt het dialogale karakter van de theologie, waarmee het vorige 
hoofdstuk eindigde, verder gei1lustreerd. Eerst wordt klaar gesteld dat, ener
zijds, de rede het geloof inzichtelijk helpt rnaken, maar de beslissing om tot 
geloof te kornen niet opheft, en, anderzijds, het geloof ook de rede uitdaagt 
(TT 63). Daama volgt een historisch overzicht waarin aangetoond wordt hoe de 
theologie een voortdurende dialoog met de haar conternporaine filosofie is aan
gegaan (TT 65-71 ): de theologie heeft zich vanuit deze dialoog telkens opnieuw 
gestalte gegeven als een vorm van wetenschap en rationaliteit, zonder echter 
het verschil te loochenen met gewone vormen van wetenschap en rationaliteit. 
De problematisering van de verhouding tussen geloof en rede vanaf het einde 
van de rniddeleeuwen en in de moderniteit wordt expliciet vermeld, alsook de 

33 Zie 1\vEEDE VATICAANS CONCILIE, Sacrosanctum Concilium 43, Unj!pfis Redintegratio 4, 
Dignitatis Humanae 15, Apostolicum Actuositatem 14, Presbyterorum Oi'dinis 9. 
34 Het document verwij st hiervoor respectieveiijk naar Ad Gentes II en N astra Aetate 2. 
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zelfkritiek van de theologie in dit verband. Op treffende wijze wordt de defen
sieve reactie ten aanzien van de verlichting en de verschraling van het katholieke 
openbaringsbegrip vermeld, alsook de productieve resultaten wanneer de theo
logische dialoog met de filosofie wei plaatsgreep -- wat dan uitgemond is in het 
vernieuwde openbaringsverstaan van Vaticanum II, waarnaar de tekst impliciet 
verwijst (TT 70): 

Op haar beste momenten zocht de katholieke theologie echter ook een construc
tieve dialoog op met de verlichting en de filosofische kritiek ervan. Voor zover 
Schrift en Kerk leerden dat de openbaring !outer 'instructie' betekende, werd dat 
theologisch onder kritiek gesteld, en kreeg de idee van openbaring een nieuwe 
vorm in termen van Gods zelfopenbaring in Jezus Christus; op die manier kon 
de geschiedenis nog steeds begrepen worden als de plaats waar Gods redding 
plaatsvindt. 

Vandaag bestaat de nieuwe uitdaging voor de theologie erin te dialogeren met 
een filosofie die vanwege de postmoderne crisis van het klassieke waarheids
en rationaliteitsverstaan zelf zeer pluraal geworden is (TT 71). Nietternin, ook 
al is de metafysische orientatie die voor de "vroegere modellen van theologie" 
belangrijk was verdwenen, toch ligt ... 

... de eigenlijke interesse van de katholieke theologie [ ... ] in het gesprek met 
aile eigentijdse vormen van filosofie over de kwestie van God en van waarheid. 

Deze laatste zin is op zich reeds merkwaardig, en zeker het 'aile', maar wordt 
het nog meer wanneer we zien dat in de volgende paragraaf deze dialoog met 
de actuele postmoderne filosofieen gelegitimeerd wordt door er Fides et Ratio 
van Johannes Paulus II bij te betrekken (TT 72). In deze encycliek zijn zeker 
sporen van openheid naar de hedendaagse wijsbegeerte te vinden, maar de 
grote teneur ervan is niettemin dat het met de verhouding tussen geloof en 
rede fout gelopen is sinds de moderniteit, en dan vooral vanuit de kant van 
de rede. De andere verwijzing in dit hoofdstuk naar deze encycliek (TT 64), 
ademt veel meer dergelijk voormodern aandoend harmoniemodel tussen ge
loof en rede, theologie en filosofie, uit35, gevat als ze zit in een paragraaf die 
het theologische maxime naar voren schuift dat geloof en rede elkaar niet 
kunnen tegenspreken vanwege het feit dat de waarheid een en uit dezelfde 

35 Cf.: "Het gesprek tussen geloof en rede, tussen theologie en filosofie, is daarom niet 
aileen een wens van het geloof, maar oak van de rede, zoals Paus Johannes Paulus toe
licht in Fides et Ratio" (TT 64, mijn cursivering). 

RUIMTE VOOR DE KATHOLIEKE THEOLOGIE? 267 

goddelijke bron afkomstig is - iets wat alvast heel wat hedendaagse filosofie 
niet zomaar voetstoots zal aannemen. 

(2) In de volgende sectie wordt nog dieper ingegaan op "de eenheid van de 
theologie in een veelvoud van methoden en disciplines". Opnieuw beklem
toont de tekst het feit en de legitirniteit van de veelheid in de theologie (TT 
74, 76-77) en van de vraag naar haar eenheid (TT 78). De pluraliteit van de 
theologie hangt sarnen met de interne specialisatie van de theologie in subdis
ciplines, met de verscheidenheid aan theologische denkvormen en methodes 
(die voortkomen uit de dialoog met andere wetenschappen), en met de veel
heid aan verschillende personen, plaatsen, instellingen, contexten, belangen 
en culturen die een rol spelen in het theologische bedrijf (TT 76). Het do
cument geeft twee belangrijke elementen aan in de zoektocht naar eenheid: 
het bestaan van een gemeenschappelijke theologische traditie en het intern
theologisch interdisciplinaire gesprek. Het valt op dat in beide gevallen het 
document het belangrijk vindt te onderstrepen dat beide elementen geenszins 
zomaar de ruimte en veelheid in de theologie aan banden leggen. Norm en 
ruimte gaan opnieuw samen (TT 79-80): 

Natuurlijk kunnen en moeten bepaalde aspecten van de voorafgaande theologi
sche traditie soms losgelaten worden, maar het werk van de theoloog kan nooit 
zonder een kritische uiteenzetting met de traditie die voorafging. 
Gesprek en interdisciplinaire samenwerking zijn onrnisbaar voor het realiseren 
en tot uitdrukking brengen van de eenheid van de theologie. Het enkelvoud in de 
term 'theologie' betekent geenszins uniforrniteit in stijl of ideeen; eerder wil het 
uitdrukken dat ze een gemeenschappelijke zoektocht is naar waarheid. 

Vervolgens exploreert Theologie vandaag verder de ruimte voor de katholieke 
theologie en wijst erop dat zich naast de filosofie heel wat meer wetenschap
pelijke dialoogpartners aandienen. Enerzijds dient de theologie hierbij kritisch
productief de integriteit van de andere wetenschappen te respecteren, maar 
anderzijds kan zij zich hiertoe niet laten reduceren. Er is nood aan een theo
logische omgang met de resultaten gewonnen uit andere wetenschappelijke me
thodologieen (TT 81). 

De theoloog moet wei degelijk de gegevens die door andere disciplines worden 
aangeleverd opnemen en benutten, maar in het licht van de eigen principes en 
methoden van de theologie. 

Het is in dit perspectief logisch dat het document daarna ingaat op de verhou
ding tussen theologie en religiewetenschappen, en het onderscheid hiertussen 
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aangeeft, evenals de nood aan dialoog (TT 83). Analoog aan wat het document 
eerder stelde aangaande het valse onderscheid tussen wetenschappelijke ( objec
tieve) theologie en confessionele (kerkelijke) theologie, wijst de tekst ook nu 
terecht dergelijke tweedeling in termen van wetenschappelijke religiestudies en 
niet-wetenschappelijke theologie a£36. Hierop sluit in een volgende paragraaf 
de kritiek van een ideologisch wetenschappelijk athei:sme aan, en duidt het do
cument op de bijzondere rol van de katholieke theologie in de universiteit, met 
name om te waarschuwen voor een verabsolutering van de wetenschappelijke 
rationaliteit (IT 84). 

Als een betrekkelijk vreemde invoeging staat paragraaf 82 daar ergens tus
senin, stellend dat de filosofie zoals vanouds toch weer een noodzakelijk-bemid
delende rol zou hebben in de betrokkenheid van theologie op de andere weten
schappen. Deze paragraaf staat niet aileen in spanning met de vorige, waarin het 
precies over de rechtstreekse dialoog van de theologie met de andere partners 
gaat, maar botst ook met het gegeven uit de vorige sectie dat de actuele filosofie 
zelf intern gepluraliseerd is (IT 71 ). 

(3) De laatste sectie van het document verduidelijkt de verhouding tussen weten
schap en wijsheid in het theologische project, en de uitnodiging die eruit naar voren 
komt te erkennen "dat de uiteindelijke waarheid transcendent is en nooit volledig 
kan worden begrepen of bemachtigd" (IT 86). Na een mooie Bijbelse bezinning 
over wijsheid (IT 87-89) volgt hoe wijsheid een morele en spirituele dimensie aan 
de theologie toevoegt (IT 90), en waarom theologiebeoefening een geestelijk leven 
veronderstelt, terwijl ze tegelijk de kritische toetssteen van de authenticiteit hiervan 
vormt (IT 92). Het spirituele karakter van de theologie is op geen enkele wijze in 
tegenspraak met het wetenschappelijke karakter ervan (IT 93). 

Vanuit het perspectief van onze leessleutel vormen paragrafen 95-99 een pas
send slot. Omdat theologie wijsheid is, overstijgt ze het louter rationele en sys
tematische denken, en dit schept ruimte voor dialoog, onder meer met andere 
religieuze wijsheidstradities (TT 95). Meer nog, hierdoor is de theologie zich 
ook bewust van de grenzen van wat ze vermag uit te zeggen over God, en dus 
van het negatief-theologische perspectief waarbinnen ze werkt (IT 96), ook al 
mag negatieve theologie niet verkeerd begrepen worden (als ontkenning van de 
theologie bijvoorbeeld), losgemaakt van de positieve theologie (TT 97). Zeker 
in een context als de onze is het van belang te wijzen op de particulariteit van de 
Godsopenbaring in Jezus Christus (IT 98). 

36 Dit is in de huidige wereldwijde universitaire context een belangrijke stellingname; zie voor 
mijn positiebepaling hierover: L. BoEVE, Theologie en godsdienstwetenschappen: een systema
tisch-theologisch perspectief, in M. LAMBERIGTS & L. KENIS (red.), Quo vadis theologia? Theo
logie en religiestudie in Leuven, Antwerpen: Halewijn, 2008, pp. 11-30. 
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In de slotparagraaf (IT 100) herinnert de tekst nog even aan zijn doelstel
ling, en spreekt hij van de vreugde en passie van het theoloog-zijn. 

Wie een soort cataloog van regels voor katholieke theologie verwachtte, wordt 
door Theologie vandaag niet zomaar op zijn of haar wensen bediend. Het do
cument probeert op waarachtige wijze een theologische visie te ontwikkelen op 
wat theologie is, vooral gei:nspireerd vanuit een specifiek openbarings-, traditie-, 
kerk- en theologieverstaan, dat in lijn met Vaticanum II, sterk dialogaal ingezet 
wordt. Dit is zeker niet zonder verdienste. Omdat Gods openbaring in schep
ping en geschiedenis als een dialogale werkelijkheid begrepen wordt, is er nood 
aan een dialogale Kerk, en dus ook aan een dialogale theologie. Omwille van 
de zaak van de theologie zelf dient deze actief de dialoog aan te gaan met de 
filosofie, de religiewetenschappen, de andere wetenschappen, en zich te begeven 
in het interdisciplinaire gesprek. Omwille van de zaak van de theologie zelf die
nen theologen zich, vanuit hun betrokkenheid op Schrift, traditie en leergezag 
en in conversatie met collega's wereldwijd, te engageren in de dialoog met de 
wereld als vindplaats van de theologie, en hierbij de sensus fidelium als bron te 
onderkennen. 

De sterke aanzet vanuit de voomaamste documenten van het tweede Vati
caanse concilie is uiteraard niet zonder belang, en al zeker niet in een tijdvak 
waarin precies de erfenis van dit concilie aan discussie onderhevig is. Theologie 
vandaag kiester duidelijk voor om de vruchten die Vaticanum II uit het aggior
namento en de ressourcement haalde, te sauveren. Dat dit tegelijk het concilie 
geweest is waarop theologen een voomame - in het document zelf geprezen -
rol gespeeld hebben, is een bijkomende troef37• Ook al ken den vel en van deze 
theologen niet zelden v66r het concilie problemen met het leergezag, niettemin 
hebben ze met de theologische inzichten die ze wonnen vanuit de dialoog met 
de traditie en de moderniteit, het aangezicht van de Kerk in de documenten van 
Vaticanum II grondig veranderd. 

Tegelijk is het duidelijk dat voor wie vandaag aan theologie doet, Theologie 
vandaag geen spectaculaire nieuwe perspectieven opent. Veel van wat er over 
de theologie gesteld wordt, beschouwt de meerderheid van katholieke theologen 
minstens als reeds verworven, zo niet als startpunt voor verdere ontwikkeling. 

37 Voor een recente personenlexicon van de belangrijkste actoren, theolog_sn_en kerkleiders, zie: 
M. QursiNSKY & P. WALTER (eds), Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg 

im Br.: Herder, 2012. 
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Maar het moet gezegd worden: alles bij elkaar echter schept het document heel 
wat meer ruimte voor de theologie dan de vermelde scepsis van theologen ten 
aanzien van documenten uit Rome voor mogelijk zou houden. Meer dan in an
dere gevallen gaat het document uit van een appreciatie van, en vertrouwen in de 
theologie (ook al zijn sporen die eerder getuigen van het tegendeel nog aanwe
zig). In deze zin blijft het een bijzonder document, dat de moeite van het lezen 
waard is, zowel door theologen, maar zeker ook door kerkleiders, en in de mate 
ze enigszins vertrouwd zijn met het zo nu en dan hoogkerkelijke vocabulaire, 
ook door bestuurders van universiteiten. 

De tekst kent dus zeker verdiensten, maar ook schaduwkanten. Naast een aan
tal beperkingen die eigen zijn aan het genre (zie deel2), bespreken we in de rest 
van deze balans kort drie andere, met elkaar samenhangende pijnpunten. 

(1) Vooreerst is er de locus theologicus van de dialoog met de wereld. Voor 
een goed begrip: met de uit de traditie stammende term locus bedoelen de au
teurs een 'fundamenteel referentiepunt' dat bepalend is voor de theologische 
opdracht. We gaven aan dat het document zelf geen echte discussie besteedt 
aan het relatieve gewicht van de loci ten aanzien van elkaar (TT 20). Hoe 
positief en verrassend de vermelding van de dialoog met de wereld op het 
eerste gezicht ook moge zijn, we stelden toen reeds dat deze dialoog onder
gewaardeerd leek te worden in het document, tenzij deze reeds aan het werk 
zou zijn in de andere loci. Immers, als het waar is dat de Kerk een histori
sche werkelijkheid is (TT 54) en zich voortdurend op het grensvlak tussen 
evangelie en dagelijks !even begeeft (TT 52); als het waar is dat de theologie 
leeft van de waarachtige interdisciplinaire dialoog met de filosofie, de gods
dienstwetenschappen en de andere wetenschappen (TT hoofdstuk 3) en haar 
historische gestalte en falen hiermee in verband staat (TT 70); als het waar is 
dat dialoog meer betekent dan identiteitsbevestiging, maar bevraging, kritiek 
en vemieuwing van deze identiteit kan inhouden (TT 56): als dat allemaal 
waar is, dan is de dialoog met de wereld niet zomaar een locus, maar bepaalt 
deze de achtergrond waarbinnen de theologie zich op de andere loci betrekt 
wanneer ze zich bezint over Gods openbaring in schepping en geschiedenis. 
Ook de verwijzing naar hoe de sensus fidelium, profetische stemmen, en de 
geduldige dialoog van theologen met de omringende culturen, de Kerk meer 
in het reine hebben laten komen met de modemiteit (TT55), illustreert dit 
punt. Uiteindelijk verklaart dit ook het belang van de (dialogale) teksten van 
Vaticanum II in dit document. Openbaring, geloof, traditie, Kerk en theologie 
zijn de vruchten van de dialoog met de wereld, en hervinden zich slechts als 
ze deze dialoog blijvend aangaan. 

Meer nog, als er vandaag een grotere pluraliteit is binnen de theologie, dan 
is het precies wegens het toegenomen belang van deze dialoog met de we-
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reid. Volgens Theologie vandaag (TT 1) zelf resulteert de verveelvoudiging 
van de theologie immers vooreerst uit het feit dat er nieuwe theologische 
stemmen zijn, 'leken, mannen en vrouwen'. Later in het document wordt 
precies van de 'lekentheologen' gesteld dat ze, anders dan priesters en re
ligieuzen, ervaring hebben met 'bepaalde interactiegebieden van Kerk en 
wereld' en 'een begin maken met de theologische articulatie in nieuwe om
standigheden of ten overstaan, van nieuwe kwesties' (TT 47) (en we merk
ten op dat al gauw een waarschuwing volgde). Voorts zijn er de nieuwe 
contexten, want theologie wordt nu wereldwijd bedreven, nieuwe thema's 
('zoals vrede, rechtvaardigheid, ecologie en bio-ethiek'), en nopen nieuwe 
gesprekspartners de theologie tot oecumenische, interreligieuze en inter
culturele dialoog (TT 1). Later in het document wordt de lijst van oorza
ken van de theologische pluralisering aangevuld: naast interne theologische 
specialisatie, wordt enerzijds gewezen op de verschillende filosofische en 
wetenschappelijke gesprekspartners die tot methodologisch verschillende 
theologische denkstijlen voeren, en anderzijds op de toename van het aan
tal 'personen, plaatsen, instellingen, intenties, contexten en belangen' en de 
'andere waardering' van 'de pluraliteit en verscheidenheid van culturen' (TT 
76). Telkens opnieuw is het dialoog met een aan de Kerk, het geloof of de 
theologie 'vreemde' of andere gesprekspartner die de theologie uitgedaagd 
heeft in een veelheid van stemmen gehoor te geven aan haar taak om het 
geloof inzichtelijk te maken. 

(2) In het licht van deze eerste opmerking valt uiteraard op dat Theologie 
vandaag zo goed als volledig geschreven is vanuit de optiek van de Kerk. Dit 
hoeft nauwelijks verbazing te wekken als men in aanmerking neemt dat de 
lTC zelf een adviesorgaan van de Kerk is en dat het document in de eerste 
plaats een antwoord beoogt te formuleren op een vraag van de Congregatie 
voor de Geloofsleer. Tegelijk beschrijft dergelijke benaderingswijze niet de 
gehele werkelijkheid waarin de katholieke theologie bedreven wordt. Eerder 
dan een instrument van de Kerk om de universiteit en de wereld (d.i. de cul
tuur en samenleving) tegemoet te treden, staat de theologie vandaag op het 
kruispunt van Kerk, universiteit en cultuur/samenleving38. We hebben op een 
andere plaats aangegeven dat, door maatschappelijke ontwikkelingen (zoals 
secularisering en religieuze pluralisering), de theologie in deze drie onder
scheiden plaatsen naar de marge opgeschoven is, eerder dan dat ze centraal 
zou staan. Dergelijke marginalisering zet de theologie als universitaire dis
cipline en als relevant voor de actuele cultuur en samenleving onder druk, en 

38 L. BoEVE, Theology at the Crossroads of Academy, Church ana Society, in ET Studies 1 
(2010) 1, 71-90. 
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dreigt de theologie terug te dringen in de Kerk. Zowel voor de theologie als 
de Kerk is dit nefast, want het berooft beide van de gesprekspartners die van 
levensbelang zijn voor een dialogale Kerk en theologie. Slechts als de theolo
gie in staat is op dit kruispunt haar geloofwaardigheid en relevantie opnieuw 
te ontwikkelen, zal ze haar rol ten aanzien van elk van deze drie realiteiten -
inclusief de Kerk - kunnen waarmaken. Dat ze vandaag in elk van deze drie 
eerder in de marge gedrongen wordt, is dan niet aileen een probleem, maar 
biedt ook mogelijkheden om vernieuwd haar taak waar te nemen als kritisch
reflexieve partner in Kerk, universiteit en samenleving39. 

(3) Onze belangrijkste opmerking ten aanzien van Theologie vandaag gaat 
op beide vorige kritische bedenkingen door: te makkelijk presenteert het do
cument de veelheid aan theologische denkstijlen en methodologieen naast el
kaar, alsof het niet uitmaakt welke theologische denkweg men volgt. Zowel 
het begrip van veelheid als van eenheid blijft in dit opzicht te formeel en 
te abstract. Te makkelijk relativeert het document zo de diverse theologische 
aanspraken die in de veelheid aan theologieen gemaakt worden (het gaat im
mers toch om dezelfde ene waarheid?). Te vlug vergeet het dat er wei de
gelijk claims gemaakt worden door de constituenten van deze theologische 
pluraliteit voor het geheel van de theologie. En vaak hebben deze claims te 
maken met de context waarin, en de wijze waarop, deze theologie vorm kreeg. 
Meestal immers is er onderliggend een situatie van onrecht of vervreemding, 
of een dwingende uitdaging, klacht of vraag, die de theoloog en diens project 
van geloofsverheldering niet onverschillig laten. De veelheid aan theologieen 
vormen daardoor niet zomaar vele stemmen in een harmonisch koor, maar 
beogen een kritische interactie met consequenties voor het geheel van de theo
logie. Voor hermeneutische theologen, bijvoorbeeld, kan de betekenis van een 
funderende religieuze tekst niet zonder de historische context gelezen worden; 
politieke theologen zien elke theologie verweven in een theorie-praxis-dialec
tiek; voor niet-westerse theologen is aile theologie onherleidbaar contextueel 
(inclusief de westerse); voor feministische denkers is het ontwikkelen van in
clusief denken en spreken een opdracht voor elke theologie (en niet aileen 
voor de feministische); voor bevrijdingstheologen is een theologie die geen 
aandacht heeft voor maatschappelijk onrecht en structurele zonde zelfbedrog; 

39 
Theology indeed finds itself at the crossroads, and is pushed, challenged, questioned, inspired 

and engaged back and forth, from one location to the other. It is dynamically related to all three of 
them, indeed involved in what is really at stake in them, without exclusively belonging to any one 
of them. Moreover, it will even become clear that theology puts its project at risk, when it forgets 
that it is located at the crossroads, or is made or forced to forget this positioning. And, as a matter 
of fact, the areas themselves are likely to suffer from this as well.", uit ibidem, p. 72. 
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postrnoderne en postkoloniale denkers dient de theologie zich bewust te 
van de machtsrelaties waarin ze onontwarbaar verweven zit; voor oecu

en interreligieuze theologen kan theologie enkel nog geloofwaardig 
als ze zich niet afsluit van de dialoog met de christelijke en religieuze an
.. De eenheid van de theologie uit zich dus niet zomaar in vele stemmen, 
vereist dat men de diverse aanspraken die in de veelheid aan stemmen 

opnieuw op die eenheid betrekt. Uiteraard zal dit voorwerp zijn van 
tneologische zelfkritiek en herformulering, uitwisseling en discussie, aftoet

en verdere verfijning . Katholieke theologie vandaag dient zich daarom 
te bevragen op de twaalf door het document genoemde criteria, maar 

zich tegelijk niet onttrekken aan de lessen die uit de veelheid aan theolo
stemmen te trekken zijn. Want ook deze betreffen de eenheid van de 

tlleologie en zijn bepalend voor haar toekomst. 
Tot slot keren we terug naar de casus waarmee we deze bijdrage openden: 

comparatieve theologie katholiek?' We kunnen nu concluderen: dat is ze 
op de wijze waarop de eerste drie paneileden deze theologische aan

tijdens de AAR-discussiesessie beschreven hebben. Tegelijk is ze het 
te meer, omdat ze het dialogale principe van openbaring, traditie, Kerk 

theologie centraal stelt, en de theologie opent op een indringende nieuwe 
.v1aagstelling: hoe openbaart God zich vandaag in (ons vergelijkend lezen 

religieuze funderende teksten en ( ons bestuderen van) interreligieuze 
>contacten en communicatie? En welke vormen van theologie hebben hier 

voor (en welke niet)? 
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