
10. Postmoderne vragen

De zwakte maar ook de kracht van de visies van Hoekendijk, Margull en Lange
worden pas goed zichtbaar wanneer we hun ontwerpen confronteren met de postmo-
derne vragen die nu juist ingaan op de onhoudbaarheid van de moderne constructie
van wereld die achter de klassieke secularisatiethese verborgen ligt. Het is hier niet
de bedoeling om te beschrijven wat in de artistieke, filosofische of politieke pro-
gramma’s van denkers die zichzelf postmodern1 noemen als zodanig wordt aange-
duid. Het gaat ons wél om een aantal diepingrijpende vragen die door hedendaagse
auteurs gesteld worden over de vitaliteit van religie in een geglobaliseerde samenle-
ving en over de betekenis van contextualiteit met het oog op interculturele en inter-
religieuze communicatie.

10.1 BERGER, SCHREITER, CASTELLS: RELIGIE IN EEN GEGLOBALISEERDE WERELD

De klassieke secularisatiethese ging uit van een geleidelijke afkalving van de sociale
en maatschappelijke betekenis van religie en van een toenemende rationalisering van
de samenleving. Het denken en doen zou steeds meer gericht zijn op functionaliteit,
op dat wat begrepen en gestructureerd kan worden. In het postmoderne discours
komt deze visie echter steeds meer onder kritiek en wordt er voor gepleit om een
vernieuwde secularisatiethese te formuleren, waarin de fouten en blinde vlekken van
de oude these weggenomen zijn.2 Deze noodzaak wordt om te beginnen gevoeld
omdat het religieuze niet, zoals werd verondersteld, van voorbijgaande aard is, maar
zelfs op een bepaalde manier zeer vitaal is. De grenzen tussen het profane en sacrale
verdwijnen wel, maar dat betekent niet, dat daarmee de religie ook verdwijnt.3 We
zullen daar hieronder nog nader op ingaan. Een ander belangrijk punt, waar in het
gesprek met postmoderne auteurs onze aandacht voor wordt gevraagd, is dat de
functionele rationaliteit, zoals deze zich ontwikkelt via de wereldwijde globalise-
ring, duidelijk ook schaduwzijden kent, negatieve effecten die in de klassieke secu-
larisatiethese niet voorzien waren. De oorlogen en wreedheden van de twintigste
eeuw hebben duidelijk gemaakt dat er geen vredige wereld gesticht kan worden op
grond van een functioneel rationalisme zonder ethische principes of zonder aandacht


1 De term ‘postmodernisme’ heeft z’n actuele betekenis gekregen onder invloed van Jean-Francois

Lyotard (1924). In zijn geschrift ‘La condition postmoderne’ - Lyotard 1987 (1979) - beschrijft hij
het postmodernisme als een radicale uitwerking van een kritische lijn binnen het moderne denken
zelf. Postmodernisme is volgens hem niet iets dat ná de moderniteit is gekomen of ontstaan is vanuit
een definitieve breuk met de moderniteit, maar een besef dat uit de moderniteit voortvloeit en haar
tegelijkertijd kritiseert. Zie ook Lyotard 1992 (1988).

2 Zie vHarskamp 2000, 23vv.
3 Zie idem, 29.
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voor culturele tradities.4 In deze paragraaf willen we het gesprek met Hoekendijk,
Margull en Lange openen met een aantal vragen in de richting van de klassieke
secularisatiethese.

Religie
Één van de belangrijke vooronderstellingen van de traditionele benadering van
secularisatie is, zoals wij hebben laten zien, dat er een soort territoriale strijd tussen
twee invloedssferen - profaan en religieus - gaande is en dat dit gevecht uiteindelijk
zal leiden tot het verdwijnen, of in ieder geval het terugtrekken, van de religie uit de
publieke sfeer. De socioloog Berger, die deze opvatting altijd verdedigd heeft, is
onlangs op zijn schreden teruggekeerd. In een inleidend artikel in de bundel The
desecularisation of the world: resurgent religion and world politics5 schrijft hij dat
de veronderstelling, dat wij in een door en door geseculariseerde wereld leven on-
juist is. De samenleving, aldus Berger, is nog nooit zo religieus geweest als nu. Hij
heeft daarvoor een verklaring: moderniteit heeft niet alleen de religie doen afnemen,
maar ook een tegenbeweging wakker geroepen. Hij schrijft:

‘To be sure, modernization has had some secularizing effect, more in some places
than others. But it also has provoked powerful movements of counter-secularization.
Also, secularization on the societal level is not necessarily linked to secularization on
the level of individual conciousness. Certain religious institutions have lost power and
influence in many societies, but both old and new religious beliefs and practices have
nevertheless continued in the lives of individuals, sometimes taking new institutional
forms and sometimes leading to great explosions of religious fervor.’6

Zijn nieuwe visie op secularisatie ligt op een bepaalde manier ook in het verlengde
van zijn oude benadering. Er blijft namelijk een spanning tussen twee invloedssfe-
ren, moderniteit en religie; echter, religie verdwijnt niet, maar duikt onder in het
leven van individuen, past zich aan aan de structuren van secularisatie of krijgt
opnieuw vorm in religieuze subculturen. In alle gevallen blijkt dat religie in het
proces van modernisering niet overbodig wordt, maar, integendeel, een ‘deseculari-
serend’ effect heeft op de wereldsamenleving en deze samenleving ook mede vorm
geeft.7

Globalisering
Religie heeft dus ook een bepaalde functie in de manier waarop de levens van men-
sen en volkeren over de hele wereld aan elkaar verbonden worden. Deze verbindin-
gen zijn vaak oppervlakkig, maar hebben wel een diepingrijpende invloed op de
wereldsamenleving als geheel en ook op de concrete situatie waarin mensen leven.
We hebben het hier over datgene wat met een nieuw woord globalisering wordt
genoemd. Globalisering betekent in feite dat de westerse functionele rationaliteit


4 Zie voor een kritiek op het te ver doorgevoerde wiskundig rationalisme en een pleidooi voor een

menselijke vorm van redelijkheid: Toulmin 2001.
5 Berger 1999.
6 A.w., 3.
7 Zie idem, 14 vv.
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losgeslagen is van haar westerse ankers en een wereldwijd netwerk gevormd heeft,
waarbinnen alle culturele en religieuze tradities worden ingekaderd en een relatieve
functie krijgen. In zekere zin is het een voortzetting van het secularisatieproces,
maar ook een deviant, omdat de oorspronkelijke menselijke vorm van redelijkheid,
die aanvankelijk nog kenmerkend was voor de moderniteit, plaats heeft gemaakt
voor een ‘neutrale’ rationaliteit. In het proces van globalisering wordt wel gezocht
naar een bepaald soort eenheid, waardoor alle werelddelen met elkaar verbonden
worden, maar deze eenheid is in veel gevallen gewelddadig en totalitair. De diepe
tweedeling tussen arm en rijk en de negatieve gevolgen voor het milieu worden
erdoor verdoezeld.

Volgens systematisch theoloog Robert Schreiter is globalisering ontstaan uit een
combinatie van drie ontwikkelingen:8 politiek, economisch en technisch. De eerste
ontwikkeling is van politieke aard: de wereld is niet meer overzichtelijk in te delen
in eerste, tweede of derde wereld. Oude verbanden verliezen hun betekenis en de
hele wereld is het krachtveld waarbinnen gestreden wordt om de politieke macht.
Deze verschuiving in de politieke sfeer heeft alles te maken met de veranderde eco-
nomische omstandigheden. Er is een economie ontstaan op wereldschaal die de
wereld voortdurend afgraast, op zoek naar nieuwe productie- en consumptiemoge-
lijkheden. Het is een nieuwe ordening die weinig respect heeft voor landsgrenzen,
reputaties of tradities en die tegelijkertijd diep ingrijpt in het leven van mensen. De
sociale structuur van de wereld is ook ingrijpend veranderd door de mogelijkheden
van de informatietechnologie. Deze heeft de opkomst mogelijk gemaakt van we-
reldwijde netwerken, waarin individuen, bedrijven en instellingen met elkaar ver-
bonden worden.

De Spaanse socioloog Manuel Castells9 heeft erop gewezen dat de nieuwe net-
werkeconomie op een belangrijk punt verschilt van voorgaande economieën: ‘it is
an economy with the capacity to work as a unit in real time on a planetary scale’.10

De mondiale uniformiteit van deze nieuwe economie bewerkt en versterkt echter
niet dezelfde mogelijkheden en kansen voor iedereen op iedere plaats. Castells
schrijft dat de netwerkeconomie juist gekenmerkt wordt door:

‘its interdependence, its asymmetry, its regionalization, the inreased diversification
within each region, its selective inclusiveness, its exclusionary segmentation, and, as a
result of all those features, an extraordinarily variable geometry that tends to dissolve
historical, economic geography.’11

Globalisering leidt, aldus Castells, ook tot sociale fragmentarisering. In de netwerk-
economie verliezen oude regionale bindingen het van lucratieve internationale alli-
anties. Daardoor komen sociale relaties, zoals tussen werkgever en werknemer en
binnen het gezin, onder druk te staan.


8 Schreiter 1997, 5 vv.
9 Zie Castells 1996.
10 Idem, 92.
11 Idem, 106.
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Globalisering is, kort samengevat, de institutionele voorzetting en kristallisatie
van de functionele rationaliteit, ze wordt vooral gedetermineerd door economische
en technologische wetmatigheden en ze ontwikkelt zich los van traditionele of geo-
grafische kaders. Schreiter komt tot de volgende definitie van globalisering: ‘Globa-
lization (…) is the extension of the effect of modernity to the entire world, and the
compression of time and space all occurring at the same time.’12 Met andere woor-
den: globalisering moet begrepen worden als een uitbreidende beweging waarin alle
delen van de wereld worden opgenomen én als een soort verdichting, een samen-
drukken van de wereld, van ruimte en tijd waardoor de wereld als het ware kleiner
wordt. Alles kan op ieder moment op iedere plaats gebeuren, onafhankelijk van
ruimte en tijd.13 Volgens het principe van het netwerk kunnen bepaalde delen van de
wereld worden ‘ingeschakeld’ en andere delen ‘uitgeschakeld’.

Deze politieke, economische en technologische globalisering draagt wel de be-
lofte in zich van een bepaald soort eenheid, een geseculariseerd eschaton, maar het is
een eenheid die gestructureerd wordt rondom het principe van de functionele ratio-
naliteit en niet rondom de constructie van een wereldbegrip waarin de moderne
mens heelheid en zekerheid kan ontdekken. En dit laatste, het verlangen naar zeker-
heid en veiligheid, was naast het zoeken naar mathematische duidelijkheid toch één
van de belangrijkste drijfveren achter het project van de moderniteit.

De posities van Hoekendijk, Margull en Lange
Wanneer we de inzichten van de hierboven genoemde auteurs vragenderwijs con-
fronteren met de posities van Hoekendijk, Margull en Lange dan valt ons het vol-
gende op:

Eigenlijk heeft Hoekendijk al lang voor de term globalisering algemeen gebruikt
en gangbaar werd, scherp aangevoeld hoe sterk de verbindende kracht van deze alles
overschrijdende ontwikkeling is. Zijn beschrijving van de Great Society komt gro-
tendeels overeen met de definitie die tegenwoordig aan globalisering gegeven wordt.
Hoekendijk beschrijft deze samenlevingsvorm als een fenomeen dat zich van zijn
historische wortels heeft losgemaakt en een universeel netwerk is gaan vormen
waarin alle werelddelen gezamenlijk zijn opgenomen. De Great Society is in zijn
ontwerp de definitieve gestalte van secularisatie waardoor gaandeweg alle specifieke
religieuze en culturele contexten en tradities overbodig zullen worden. Een belang-
rijke vraag die vanuit het gesprek met postmoderne auteurs zou kunnen opkomen is
of Hoekendijk voldoende heeft ingezien dat door globalisering niet alleen de bete-
kenis van kerk en religie gerelativeerd wordt, maar dat alle identiteiten en tradities
en dus ook de specifiek westerse en christelijke identiteit en traditie hierdoor onder-
mijnd worden. Bovendien blijkt de geglobaliseerde wereld een ‘onderkant’ te heb-
ben van onrecht, onderdrukking en economische asymmetrie. Gevraagd zou kunnen
worden of Hoekendijk dit negatieve aspect van de geglobaliseerde samenleving
voldoende onder ogen heeft gezien.


12 Schreiter idem, 8.
13 Castells - a.w., 464 - heeft het over de ‘timeless time’ en ‘placeless space’ in de virtuele werkelijk-

heid van de netwerkeconomie.
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We hebben inmiddels ook begrepen dat globalisering niet noodzakelijkerwijs
leidt tot een volledig geseculariseerde wereld. De klassieke secularisatiethese zoals
deze ook door Margull is overgenomen gaat hier wel van uit. Hier wreekt zich voor-
al het feit dat de term secularisatie moet dienen om een historisch proces te verkla-
ren en te legitimeren vanuit een tevoren ingenomen standpunt. Maar binnen het
postmoderne vertoog wordt verwereldlijking meer ruimtelijk opgevat, dat wil zeg-
gen, als een beweging waarbij wereld en religie niet altijd in een voortgaande strijd
gewikkeld zijn, maar ook telkens nieuwe verbindingen aangaan en elkaar wederzijds
doordringen. De wereld wordt religieuzer en de religie vormt zich meer naar profane
behoeften, maar er is geen duidelijke historische ontwikkeling in deze interactie aan
te wijzen. Margull heeft het religieus pluralisme duidelijk wel als een uitdaging
gezien. Toch blijft het een vraag of hij voldoende de plaats en betekenis van religie
in een geglobaliseerde samenleving doorgrond heeft. Het grotere kader, waarbinnen
hij de interreligieuze en interculturele veranderingsprocessen plaatst, blijft ook bij
hem de klassieke secularisatiethese. Margull gaat er immers van uit dat het seculari-
satieproces alle valse religie en de illegitieme verbindingen tussen religie en mense-
lijke autonomie zal doen verdwijnen. In het gesprek met de postmoderniteit zou de
vraag gesteld kunnen worden of Margull de religieuze en culturele pluraliteit niet
teveel vanuit het voorgegeven kader van de secularisatiethese benaderd heeft. Maar
moet de religieuze pluraliteit werkelijk benaderd worden vanuit een vooronderstelde
eenheid of kan ze ook verwijzen naar een dieper gelegen heelheid?

Van de drie door ons besproken theologen heeft Lange zich het meeste verdiept
in de stabiliserende en de vernieuwende functie van religie. Ook heeft hij geworsteld
met de problematiek die achter het proces van globalisering verborgen ligt, het pro-
bleem van de culturele en religieuze pluraliteit. De vragen die hij zichzelf stelt heb-
ben te maken met de eenheid en de verdeeldheid van de mensheid en hij zoekt naar
een pedagogie van de bevrijding om de cultuur van het zwijgen, de onderkant van
globalisering, open te breken. Dat kunnen we opmaken uit het feit dat het belang-
rijkste sleutelbegrip in zijn ontwerp eigenlijk een vráág impliceert, namelijk de
vraag naar het borg-zijn. De visie van Lange lijkt daarom ook zo overtuigend omdat
hij dit verbindende principe kan aanwijzen in het hart van de westerse samenleving.
Ieder leven is immers, zo stelt hij, op het borg-zijn van anderen aangewezen en deze
grondregel komt weer overeen met de levenspraxis van Jezus. Uit het gesprek met
de postmoderne auteurs zou echter de vraag kunnen klinken of dit principe ook de
norm van de geglobaliseerde samenleving is? De grondstructuur van de wereld is in
het ontwerp van Lange gefundeerd in het borg-zijn. De borg maakt toekomst moge-
lijk. Maar de netwerkeconomie lijkt nauwelijks geïnteresseerd in de toekomst. Delen
van de wereld worden ‘aan’ en ‘uitgeschakeld’, bepaalde gebieden worden ‘afge-
graasd’ en vervolgens verlaten. Kortom: het borg-principe lijkt irrelevant in een
wereld die losgeslagen is van haar westerse ankers en functioneert volgens de prin-
cipes van de timeless time. De centrale vraag die in het gesprek met de postmoder-
niteit aan Lange gesteld zou kunnen worden is: kan deze wereld nog begrepen wor-
den wanneer men uitgaat van de morele en christelijke traditie van het westen en kan
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ze nog veranderd worden wanneer we uitgaan van de pedagogische principes van de
Verlichting?

10.2 WITVLIET, RAISER, HOEDEMAKER: CONTEXT EN COMMUNICATIE

In deze paragraaf willen we Hoekendijk, Margull en Lange in gesprek brengen met
een drietal figuren die zijn nagegaan wat de gevolgen van de postmoderne conditie
zijn voor het missionaire discours. Nu de religie zich onttrokken heeft aan het geïn-
stitutionaliseerde christendom en na de dood van de utopieën van de moderniteit,
lijkt ook het grote verhaal van de moderne zendingsbeweging haar zeggingskracht
verloren te hebben. Er is in het laatste kwartaal van de vorige eeuw een verandering
opgetreden in de waarneming van ‘wereld’ die vooral veroorzaakt wordt door de,
voor de zending kenmerkende, ervaring van ruimtelijke dynamiek, de beweeglijk-
heid en verscheidenheid van culturen en religies.14 De waarneming van en de ont-
moeting met mensen die in hun eigen context bezig zijn met vragen van heelheid en
gerechtigheid gaan een belangrijke rol spelen rol bij de ontwikkeling van missionai-
re ecclesiologie.

Het probleem van de communicatie
Omdat de cultuur en de religie van andere dan de westerse volkeren bij uitstek het
onderzoeksterrein vormen van de missiologie is ook de ervaring van het anderszijn
van de ander onderwerp geweest van missiologische reflectie. Theo Witvliet heeft
laten zien15 dat deze reflectie in de moderne zendingbeweging vooral geschiedde
vanuit een vooronderstelde hiërarchische tegenstelling tussen civilisatie en wildheid,
christendom en paganisme. Deze tegenstelling drukt in feite een machtsverhouding
uit die op zich weer een weerspiegeling is van politieke en economische machtsver-
houdingen. Hij schrijft dat de uitgangspunten van de Verlichting - de ideeën over de
eenheid van de mensheid en de menselijke geest alsmede de gedachte dat alle men-
selijke cultuur vergelijkbaar is - in feite gebruikt zijn om een meer of minder verhuld
etnocentrisme te rechtvaardigen. In aansluiting op de zwarte godsdienstwetenschap-
per Charles H. Long is hij van mening dat de verovering van de wereld niet alleen
een economische betekenis gehad heeft maar vooral een linguïstische. Daarmee
bedoelt hij niet alleen dat andere volkeren de Europese taal kregen opgedrongen,
maar vooral dat door de moderne westerse taal de hele werkelijkheid van de wereld
‘betekend’ werd. De wereld wordt sindsdien overal door de bril van het Westen, de
bril van de Verlichting bekeken. Er wordt feitelijk een westers wereldbegrip opge-
legd aan de empirische en fysische werkelijkheid en dat blijft niet zonder gevolgen:

‘Deze wereld bezit de macht van de mythe in die zin dat haar realiteit wordt ervaren
en opgevat als normaal, natuurlijk. Het gevolg daarvan is een verschrompeling van de


14 Een goed voorbeeld hiervan is het reeds eerder geciteerde werk van Dietrich Werner, Werner 1993,

zie bijv. ook Vogel-Mfato 1995.
15 Witvliet 1992 en Witvliet 1999, 71-130.
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verbeelding, een verminderd realiteitsbesef dat blind is voor wat in het oog zou moe-
ten springen.’16

Er is hier, aldus Witvliet, sprake van een kentheoretisch probleem waar ook de be-
vrijdingstheologie van de zeventiger jaren in verstrikt is geraakt. Bevrijdingstheolo-
gen als Cone wilden, in reactie op het universalisme van het westerse denken, bre-
ken met theologie als instrument van macht. Maar zij formuleerden hun kritiek met
behulp van begrippen (zoals ‘bevrijding’) die afkomstig zijn uit het verlichtingsden-
ken. Zij begaven zich binnen het taalveld van de moderniteit om onderdrukkende
structuren te kritiseren, terwijl juist vanuit dit discours de onderdrukking theologisch
gelegitimeerd was. De bevrijdingstheologen kwamen terecht ‘op het terrein van de
tegenstander met het risico in dezelfde machtsstructuur terecht te komen en zo,
onder een ander voorteken, het heersende vertoog voort te zetten’.17

De mondiale communicatiecrisis is niet alleen een intercultureel probleem, maar
ook een oecumenisch probleem. Er is in de oecumenische beweging altijd wel aan-
dacht voor de verhouding tussen het wereldchristendom enerzijds en de veelheid van
culturen en religies anderzijds geweest, maar de pluraliteit is als het ware altijd
ingekapseld, in dienst gesteld van een gemeenschappelijk oecumenisch project van
‘eenheid’. Theologisch heeft dit project, volgens een karakterisering van Konrad
Raiser,18 de vorm gekregen van christocentrisch universalisme. Dat is een manier
van theologisch denken, waarin de hele wereldwijde geschiedenis van de mensheid
wordt verstaan als heilsgeschiedenis met Jezus Christus als middelpunt. We zien
daarin een concentratie op Christus als koninklijke heerser, op de kerk als belicha-
ming van Christus’ heerschappij, en op de universele reikwijdte van die heerschap-
pij. Uitgaande van eenheid en onderlinge afhankelijkheid in Christus worden er,
aldus de kritiek van Raiser, structuren ontwikkeld die juist afhankelijkheid en on-
derdrukking bewerkstelligen. Oog in oog met de globaliserende ontwikkelingen van
secularisatie en met het uiteenvallen van de ene wereld ten gevolge van de wereld-
wijde spanningen en conflicten heeft men naar een overkoepelend paradigma ge-
zocht waardoor de wereld haar universele dimensies zou kunnen behouden. Maar de
vooronderstelling van de heerschappij van Christus, de concentratie op de kerk en de
interpretatie van de geschiedenis als heilsgeschiedenis hebben het zicht beperkt op
de betekenis van religie, de idee van de eenheid van de mensheid wordt versmald tot
gedachten over een kerkelijke eenheid. Het christocentrisch universalisme blokkeert
de werkelijke dialoog en verhindert ‘ecclesiogenese’, het ontstaan van kerk in de
concrete context langs structuren die kenmerkend zijn voor die context.

Contextualiteit
Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de contextuele theologie ontwikkeld
werd was dat omdat men in zending en oecumene meer oog kreeg voor de diaconale


16 Idem, 56.
17 Witvliet a.a., 58v. In feite vond er binnen de bevrijdingstheologie rondom het begrip bevrijding een

zelfde soort omkering plaats als in de secularisatietheologie rondom het begrip secularisatie. Het
dominante discours wordt onder een ander voorteken overgenomen en theologisch gelegitimeerd.

18 Zie Raiser 1989. Vgl. Jongeneel 1998, 104v.; Holtrop 1992; Hoedemaker 1991.
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aspecten van zending en ging nadenken over de gerechtigheidsvraag in relatie tot het
werk van zending en evangelisatie.19 Contextuele theologie concentreerde zich in
aansluiting daarop niet, zoals in het missionaire discours gebruikelijk was, op de
universele betekenis van het evangelie voor de hele wereld, maar op de locale strijd
tegen onrecht en onderdrukking en op de ervaringen en de inzichten die daaruit
ontstonden. De universalistische academische theologie bleek niet of nauwelijks
toegekomen te zijn aan de vragen die in de zogenaamde derde wereld leefden en die
te maken hadden met het zoeken naar een nieuwe identiteit na het koloniale verle-
den, met de strijd tegen armoede en de betekenis van de eigen culturele traditie oog
in oog met de destructieve uitbreiding van de westerse industriële samenleving.
Door de economische ontwikkelingen waren tal van kleine gemeenschappen en
inheemse culturen aangetast. De reflectie hierop leidde tot een andere manier van
kijken naar de wereld, het ging niet meer om grote alles overkoepelende visioenen,
maar om de betekenis van heil en gerechtigheid in de concrete situatie. Volgens de
op de context ingestelde benadering was kennis niet langer een abstracte aangele-
genheid, die slechts toegepast dient te worden om het beoogde resultaat te krijgen:
kennis kon alleen verkregen worden in het doen van gerechtigheid.20

Deze contextuele theologie heeft zich zeker bezig gehouden met theologische
kwesties en met de betekenis van religie. Maar daaronder en daardoorheen klonken
vooral de vragen die te maken hadden met de culturele identiteit. Moest men wes-
terling worden om christen te zijn? Is een christelijke identiteit per definitie een
westerse identiteit?21 De culturele identiteit vormde als het ware ook het klankbord
voor het protest tegen de onderdrukkende sociale structuren en de ongelijke en on-
rechtvaardige economische verhoudingen binnen de mondiale samenleving. Hoede-
maker heeft het als volgt geformuleerd:

‘Theologiseren in context is uiteindelijk een nieuwe activering van de vraag naar
houdbare oecumenische theologie tegen de achtergrond van een door moderne ratio-
naliteit ingerichte en beheerste wereld. Het is een kans om de verhouding tussen the-
ologie en moderniteit opnieuw fundamenteel aan de orde te stellen, vanuit een inzicht
dat in zendingsbeweging en oecumenische beweging altijd op een of andere manier is
blijven sluimeren: het inzicht dat interculturele communicatie de enige weg is waarop
recht gedaan kan worden aan het universele, mensheid-omvattende, “eschatologische”
karakter van het evangelie.’22

Communicatie
Contextuele theologie is dus alleen mogelijk wanneer ze opgevat wordt als werkelij-
ke communicatie, als méér dan het opnemen van elementen uit een andere context in
de eigen reflectie over (de betekenis) van het geloof. De mondiale problemen zullen
aan de orde moeten worden gesteld vanuit de eigen specifieke historische context.
We citeren in dit verband nogmaals Hoedemaker:


19 Zie bijv. de resultaten van de wereldzendingsconferentie in Melbourne (1980) in: Allerwegen 14-

1983. Vgl. ook Werner 1993, 337-340.
20 Zia OAL, 91-98.
21 Zie Schreiter a.w., 2.
22 Hoedemaker 1997, 289 (leereenheid drie, par. 3).
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‘Wanneer men een bepaalde religieuze, culturele en sociale samenhang een “context”
noemt, dan betekent dat, dat men deze samenhang inbrengt als een factor met een ei-
gen betekenis en een eigen functie in het project van “trans-contextuele” mondiale
theologiebeoefening.’23

Werkelijke interreligieuze en interculturele communicatie zal pas plaatsvinden als de
verschillende constructies van mondiale eenheid kritisch bevraagd kunnen en mogen
worden vanuit de diverse lokale contexten. Een belangrijk gevolg van deze benade-
ring is dat er gevraagd wordt om een ‘grondige hermeneutische herbezinning op de
omgang en het kennen van de ander’24 waarbij ook het ‘zelf’ niet onveranderd kan
blijven.

In deze benadering wordt ook het universalistische historicisme gekritiseerd en
de economische en maatschappelijke asymmetrie van de geglobaliseerde samenle-
ving aangeklaagd. Het universele perspectief van de eenheid van de mensheid en de
heelheid van de wereld kan volgens deze visie namelijk niet buiten de concrete
aanwijsbare ruimte van de wereld om ‘gecommuniceerd’ worden. Deze eenheid en
heelheid kan alleen gestalte krijgen tussen de verschillende contexten en tradities in
de ruimte van de wereld als een stuk van de wereld, dat wil zeggen: op een bepaalde
plaats.25 Witvliet stelt daarom voor om de oecumene te beschrijven als ‘een open
plek, als een ruime plek van verwachtingsvol ontvangen van de niet grijpbaar aan-
wezige traditie te midden van de diversiteit van tradities’.26 Ruimte moet daarbij in
de dubbele betekenis van het woord begrepen worden: als een plaats waarbinnen
men zich kan bevinden en bewegen én als een omschrijving van bevrijding in de
benauwdheid. De blijvende betekenis van ‘het leergesprek en van de dialoog tussen
verschillende confessies en verschillende culturen’, is aldus Witvliet, ‘bevrijdende
ruimte scheppen waar scheiding, verwijdering, vooroordeel en misverstand de
communicatie blokkeren.’27

De posities van Hoekendijk, Margull en Lange
Ook Hoekendijk heeft nagedacht over mondiale communicatie en over de theologi-
sche betekenis van deze communicatie. De contextuele pluraliteit wordt in zijn
ontwerp zeker opgemerkt, maar nog niet echt principieel-theologisch aan de orde
gesteld. Onder de koepel van de vanzelfsprekendheid van het ene Koninkrijk van
God bleven de westerse expansie en dominantie eigenlijk onbekritiseerd en werd
pluraliteit ervaren als een gegeven van secundair belang, als iets dat ongetwijfeld
bínnen een bepaalde strategie een rol zou kunnen spelen, maar zeker geen hoofdrol.
Vanuit het postmissionaire gesprek zou de vraag gesteld kunnen worden of hij wel
voldoende oog heeft gehad voor de alteriteit, het anderszijn van hen die leven aan de
keerzijde van de moderne wereld.


23 Idem, 312 (leereenheid 6, par. 1).
24 Witvliet 1999, 101.
25 Zie idem, 133.
26 Idem, 144.
27 Idem, 148 (cursief van ons, fap).
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Margull heeft zeker veel aandacht besteed aan de dialoog. Hij heeft ook aange-
geven dat het ‘zelf’ niet onveranderd kan blijven onder de confrontatie met de ander.
Maar tegelijkertijd moet er, op grond van dat wat wij ten aanzien van context en
communicatie hebben ontdekt, óók een vraag aan Margull gesteld worden. Is de
interculturele communicatie in zijn visie toch niet een ingewikkeld proces waarin
getracht wordt een geheel andere wereld binnen te dringen met behulp van een uni-
verseel geldig geacht westers waardesysteem? Is de particulariteit van religies en
culturen het criterium waarmee de universaliteit van het westerse denken wordt
beoordeeld en gerelativeerd? Of is het westerse universele wereldbegrip het a priori
van waaruit de contexten en culturen beoordeeld zouden moeten worden? We den-
ken dat Margull tendeert tot dit laatste.

Lange heeft met het conciliaire model een belangrijke strategie voor mondiale
communicatie ontworpen. Maar de vraag moet gesteld worden of hij daarbij ook
voldoende betekenis heeft toegekend aan contextualiteit. De overkoepelende cultuur
van de Verlichting - anders geformuleerd: de expansie van het moderniteitsproject -
is voor hem het middel waarmee hij de wereldwijde cultuur van het zwijgen wil
ontkrachten. Daarmee kent hij een zekere voorsprong toe aan de westerse cultuur
binnen de interculturele communicatie. Dat hoeft, wanneer deze voorsprong louter
technisch-functioneel is, nog geen belemmering te zijn voor interculturele commu-
nicatie. Maar Lange lijkt ervan uit te gaan dat deze voorsprong ook van religieuze en
morele aard is. Het probleem van eenheid en diversiteit wordt ten onrechte gezien
als een opgave waaraan slechts vanuit één gegeven traditie, namelijk de westerse en
christelijke traditie, gewerkt kan worden.

10.3 VOORLOPIGE POSITIEBEPALING

De postmissionaire kritiek is deels een voortzetting van het moderne missionaire
discours. In zekere zin is het een bijproduct van de grote moderne zendingsbewe-
ging van de negentiende en twintigste eeuw. In deze beweging werd immers het
westerse christendom geconfronteerd met mondialisering en pluralisering. Maar
gaandeweg groeide door deze confrontatie ook het besef dat het evangelie niet voor-
gegeven is en dat de wereld weerbarstiger is dan men gedacht had. Kenmerkend
voor de missionaire ervaring werd dat zowel de brenger als de ontvanger van het
evangelie in de ontmoeting veranderden. We hebben gezien dat Hoekendijk, Mar-
gull en Lange geprobeerd hebben om deze veranderlijkheid te vangen in een speci-
fieke interpretatie van de term Missio Dei. In deze benadering werd de klassieke
secularisatiethese, waarin uitgegaan wordt van de verminderde betekenis van religie,
omgekeerd en ook theologisch gelegitimeerd. Secularisatie werd gezien als een
onontkoombaar historisch proces dat als het ware over alle contexten, culturen en
godsdiensten heen zou spoelen, een ontwikkeling waar ook het christelijke avond-
land niet aan zou ontkomen. In feite ging achter de theologische legitimatie van het
secularisatiediscours een poging schuil om zending acceptabel, ‘modern’, te maken.
Het premoderne statische wereld begrip werd ingeruild voor een modern
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(heils)historisch wereldbegrip. Ook het kerkbegrip kreeg een brede heilshistorische
fundering. Het Rijk Gods of de oecumenische utopie werden gepresenteerd als het
alternatieve ‘grote verhaal’, als een moderne christelijke constructie van ‘wereld’.
Een voordeel van deze historiserende benadering was zeker dat ‘missio’ niet langer
als een geografische beweging werd verstaan van ‘hier’ naar ‘daar’, zending bleef
niet langer gereserveerd voor het werk in overzeese landen. En een ander voordeel
was dat er ook over de relatie kerk-wereld werd nagedacht en dat daarbij betekenis
werd toegekend aan maatschappelijke structuren en de leefwereld van de mens. Een
groot nadeel was echter dat de wereld-als-wereld achter het abstracte historisch en
kerkelijk perspectief verdween.

Wanneer we de posities van Hoekendijk, Margull plaatsen tegen de achtergrond
van de postmoderne en postmissionaire vragen die hierboven geformuleerd zijn, dan
blijkt dat zij zich in hun theorievorming op een aantal punten te snel geïdentificeerd
hebben met de moderniteit. In de postmoderne en postmissionaire situatie kan deze
identificatie niet meer klakkeloos gemaakt worden. Culturele en religieuze commu-
nicatie komt niet tot stand door ‘vertaling’ of ‘aanpassing’ van een eenmaal gegeven
interpretatie, maar alleen door het ontwikkelen van structuren waarin verschillende
‘contextuele’ transformaties van het geloof elkaar tot voortdurende (her)interpretatie
uitdagen en stimuleren. Waarheid is geen voorgegeven meta-perspectief, maar ge-
lukte interculturele en interreligieuze communicatie. Waarheid is ook geen histo-
risch eindpunt, maar concrete ruimtelijke werkelijkheid waarbinnen de ‘trage vra-
gen’ van vrede en gerechtigheid zichtbaar opgelost worden.

Zijn daarmee de visies van Hoekendijk, Margull en Lange, die gekenmerkt wor-
den door universalisme en christocentrisme, passé? De postmoderne en postmissio-
naire vragen die hierboven gesteld zijn komen niet voort uit een kritische houding
ten opzichte van het universalisme of het christocentrisme als zodanig. Een zeker
soort universalisme is nodig om contexten met elkaar in verbinding te brengen en
vragen betreffende vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping telkens op-
nieuw in mondiaal verband aan de orde te stellen. En ‘gaan tot Christus’ kan ook
betekenen dat men een poging doet om de wereld te zien in het perspectief van
verzoende verscheidenheid. De postmissionaire kritiek richt zich vooral op het tota-
litaire karakter van het christocentrisch universalisme en op het feit dat de universa-
listische theologie geen rekening houdt met beperktheid van de eigen visie.28 Wan-
neer wij het werk van Hoekendijk, Margull en Lange bespreken als uitkristallisering
van het christocentrisch universalisme, alseen van de vele moderne constructies van
wereld, dan blijkt hun positie gedateerd. Maar wanneer wij hun benadering zien als
een poging om culturele en religieuze pluraliteit een samenhangende betekenis te
geven en als een aanzet tot interculturele en interreligieuze communicatie, wordt hun
benadering opeens verrassend actueel. Dan krijgen we, oog in oog met de proble-
matiek van pluraliteit en globalisering, een mondialiteitsconcept aangereikt waarin


28 Volgens Schreiter - Schreiter a.w., 2 - heeft de contextuele theologie ons vooral dit geleerd:

‘(…) that the universal theologies that had been presented (...) were in fact universalizing theologies;
that is to say, they extended the results of their reflections beyond their own contexts to other set-
tings, usually without the awareness of the rootedness of their theologies within their own contexts.’
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de diversiteit niet wordt ingekaderd en gedefinieerd door asymmetrische economi-
sche verhoudingen of door een op drift geraakte rationaliteit, maar begrepen wordt
vanuit een eschatologisch perspectief dat inhaakt op het verlangen naar sjaloom,
gerechtigheid en heelheid. Dit perspectief, dat ook nog herkend kan worden in het
oorspronkelijk missionaire discours, willen we nu in het ontwerp van Hoekendijk,
Margull en Lange aanwijzen.


