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l e o f i j e n

Een bescheiden rol en kansen op meer presentie: 
over de relevantie van theologie in onze tijd

Defensief, terughoudend, naar binnen gericht, verwijtend 
naar de media, verscholen in de collegezalen en studeer-
kamers en bang voor iedere microfoon. Dat is het beeld 
dat het eerst in me opkwam toen me gevraagd werd om te  
reflecteren over de betekenis van theologen in deze tijd. 
Theologen zijn onzichtbaar en hebben niet of nauwelijks 
betekenis. Dat was mijn primaire reactie. Maar deze woor-
den doen geen recht aan de huidige situatie van de theolo-
gie. En deze kwalificaties hebben geen oog voor theologen 
die wel aan de weg timmeren. 

1. De theologie als spiegel van de kerk

Hoe meer ik erover nadacht, des te sterker werd de nuan-
cering. Misschien is de theologie wel de spiegel van de klei-
nere rol van de kerk. En misschien heeft de theologie wel 
heel veel last van de negatieve beeldvorming rond de kerk 
in het nieuws over seksueel misbruik. Misschien moet de 
theoloog wel even schuilen in de luwte van collegezaal of 
studeerkamer nu de katholieke kerk al een paar jaar onder 
vuur ligt. Misschien is er wel weinig eer te behalen voor de 
theologie van dit moment. 

Ik heb het dan niet over de ‘Nacht van de theologie’, ik 
heb het ook niet nieuwsuitbarstingen rond het overlijden 
van een paus. Dan is er alle aandacht voor theologie en 
theologen. Dan ook blijkt dat theologen wel degelijk het 
verschil kunnen maken in het publieke domein. Dat zijn 
uitzonderingen die overigens wel aangeven dat er kansen 
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zijn. Soms kunnen die kansen gecreëerd worden door een 
evenement als de ‘Nacht’ in het leven te roepen. Soms doen 
die kansen zich voor door overlijden of creatie. Maar het 
zijn en blijven uitzonderingen.

Ik zie de relevantie van de theologie in de normale en 
alledaagse context van kerk en samenleving. Welke rol 
speelt de theoloog daar nog in? Dat is een bescheiden rol 
die verder reikt dan de duiding van het nieuws rond sek-
sueel misbruik. Ik hoef maar een paar namen te noemen. 
Marcel Poorthuis, Theo Salemink, Andries Baart, Erik 
Borgman, Arjan Broers, Frank Bosman, Frans Vosman, 
Paul van Geest. Zij verstaan de kunst om vanuit de theo-
logie een bijdrage te leveren aan het publieke domein, ook 
als die bijdrage niet gevraagd wordt. Ze zien kansen, ze 
slaan bruggen, ze nemen initiatief, ze gebruiken moderne 
communicatiemiddelen en ze spreken de taal van deze tijd. 
Misschien is dat wel het belangrijkste, ze verstaan de taal 
van de samenleving en ze hebben het vermogen om de the0 
logie te vertalen in alledaagse taal. Of dat nu om Augusti-
nus gaat, dan wel om de dialoog tussen godsdiensten, ze 
zijn voor iedereen te volgen. 

En ze zijn niet bang. Ze weten dat de wereld niet op-
houdt in de kerk, ze durven verder te kijken. Ze doen dat op 
een manier die hen verbindt met traditie en geloof en hun 
de kans geeft iets toe te voegen aan het publieke leven. Ze 
durven dat te doen, zonder voortdurend te denken aan de 
toets van de orthodoxie. Ze wonen in hun geloof en zijn zo 
vertrouwd met die bron dat ze op een authentieke manier 
kunnen spreken, zonder de angst dat de hiërarchie hen op 
de vingers tikt. Ze hebben het geloof verinnerlijkt en leven 
daarmee in de vrijheid die nodig is om de stem te verhef-
fen. Ze doen dat soms op radio en tv, soms in kranten. Ze 
halen de ene keer de voorpagina’s of de opening van het 
anp-nieuws, ze blijven de andere keer steken in de kleine 
berichten. Maar ze zijn er. Misschien zijn ze er wel meer 
dan de stem van de officiële kerk. Ze zijn daarom meer dan 
de spiegel van de rol van de kerk. 
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2. Theologie in de media: vier terreinen van aandacht

De theologie kan het voorbeeld zijn op vier terreinen, waar 
ook echte kansen liggen voor de theologie in deze tijd. Het 
eerste terrein is dat van het maatschappelijk debat. Theo-
logen als Salemink, Poorthuis, Borgman, Bosman en Van 
Geest doen ieder vanuit hun specialisme mee aan het pu-
blieke debat. Ze worden gehoord, ze zijn zichtbaar en ze 
maken soms het verschil. Ze hoeven niet in Pauw en Wit-
teman te verschijnen om een wezenlijke bijdrage te leveren. 
Al blijft het jammer dat denkers als Borgman te weinig op 
dit toneel worden uitgenodigd. 

Het tweede veld is dat van de scharniermomenten van 
het leven. Soms bij het overlijden van bekende Nederlan-
ders ontstaat er een discussie over rituelen, over de dood 
en over de hemel. Juist dan kunnen theologen het meest 
wezenlijke van het katholieke gedachtegoed toevoegen aan 
de media. Ze kunnen hier een grotere rol spelen dan tot nu 
toe gebeurt. Mensen van deze tijd hebben een voornaam, 
een achternaam, maar geen soortnaam. Ze horen nergens 
meer bij. Theologen hebben juist dan een geweldige kans 
om in het publieke domein richting te wijzen en troost te 
bieden. 

Op de derde plaats komt de behoefte aan verhalen. Deze 
tijd vraagt niet om de leer, maar om authentieke getuige-
nissen. Theologen kunnen met hun bagage en hun specia-
lisme eindeloos veel verhalen vertellen. De wereld hunkert 
naar deze verhalen, die mensen kunnen helen en aan zich-
zelf teruggeven. Bij gebrek aan iconen voor grote groepen 
zijn verhalen hard nodig. Maar vertel die dan ook en doe 
dat ook vanuit het eigen geloof.

Ten slotte is er een vierde gebied. Dat betreft de vitaliteit 
van het lokale geloofsleven. Parochianen zijn zo druk in de 
weer met fusies en andere organisatorische vragen dat de 
binnenkant van de ziel helemaal vergeten wordt. Juist nu 
de katholieke kerk zo met zichzelf bezig is, juist nu paro-
chies vooral naar binnen gericht zijn om te overleven, kun-
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nen theologen de weg wijzen naar een nieuwe bezieling, 
een nieuwe vitaliteit. De parochies willen niets liever, de 
gelovigen zoeken naar die oase en de zoekers hebben net 
dat duwtje nodig om zich weer thuis te voelen bij de ge-
loofsgemeenschap.

Theologen hoeven niet wekelijks in de grote talkshows, 
moeten dat ook niet willen. Maar dan blijft er nog genoeg 
over. En daar kan meer stem worden gegeven dan nu ge-
beurt. We mogen niet ontevreden zijn. Er gebeurt best wat, 
de theologie doet haar best. Maar er zijn meer kansen dan 
vaak gedacht wordt. 

Stephan van Erp en Harm Goris (red.), De theologie gevierendeeld. 
Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland 

Valkhof Pers, Nijmegen 2013 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.1) 




