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On religion – dat was de titel van een
publicatie die in 2001 het licht zag. De
auteur was een deconstructivistisch
theoloog met de omineuze naam John
Caputo. Niet minder pretentieus oogt
het manifest dat Graham Ward twee
jaar later deed verschijnen. Hoewel
beide studies willen doordenken op
het werk van Augustinus, klinkt in True

religion (meer dan in het boek van
Caputo) Augustinus’ De vera religione

door. Mede gezien het contrast met On

religion roept Wards attributief ‘True’
nieuwsgierigheid op. Want hier ont-
moeten we een theoloog die in de als
postmodern typeerbare westerse
samenleving (nog) over ware religie
durft te spreken. En meteen wordt de
angst voor religieus fundamentalisme
voelbaar.

Graham Ward mag dan een van de
redacteuren zijn van een theologische
boekenserie waarvan de naam nog wat
meer olie op het vuur van de zojuist
genoemde angst lijkt te gooien (Radical

Orthodoxy series), toch is het allesbehal-
ve terecht hem in een fundamentalisti-
sche hoek te drukken. Hij studeerde,
promoveerde en doceerde in Cam-
bridge, en werkt nu al een aantal jaren
als hoogleraar contextuele theologie
en ethiek aan de Universiteit in Man-
chester. Door zijn expertise en dialogi-
sche instelling is hij een gewaardeerde
gesprekspartner van medetheologen,
filosofen en genderwetenschappers.
Door velen van hen wordt hij
beschouwd als een van de meest visio-
naire theologen van dit moment.
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Religieus fundamentalisme is ech-
ter wel een van de fenomenen die in
True religion een belangrijke rol spelen.
Religie is weer van belang in de wester-
se publieke debatten. Een van de oor-
zaken is dat de diverse aanslagen van
religieuze fundamentalisten ons ertoe
dwingen ons te bezinnen op de rol van
religie. Wat Ward in True religion wil
doen is een genealogie van ‘religie’
ontwikkelen. Wat is er in de loop van
de eeuwen veranderd in het spreken
over religie? Welke rol is religie gaan
spelen? En hoe is daardoor de inhoud
van religie veranderd?

Het antwoord op deze vragen zoekt
Ward door een kritische analyse van de
cultuur, waarbij hij zich specifiek richt
op de sociale productie van het religi-
euze. Hij begint met een uitvoerige
bespreking van het bekende toneelstuk
Romeo & Juliet van Spakespeare (eind
zestiende eeuw). Bij zijn lezing van dit
stuk heeft hij bijzondere aandacht voor
de rol die het rooms-katholieke geloof
erin speelt. Volgens Ward kun je zien
dat er hier nog sprake is van een sacra-
mentele wereldbeschouwing, waarin
geen scheiding bestaat tussen het
seculiere en het sacrale. De overgang
van liturgie naar toneel, van kerk naar
theater blijkt in het stuk vloeiend te
zijn. Tegelijkertijd ziet Ward ook ele-
menten die erop wijzen dat deze sacra-
mentele wereldbeschouwing aan het
wegvallen is. Meer en meer begint er
een scheiding te ontstaan tussen het
alledaagse en het heilige. Het seculiere
gaat zijn eigen ruimte claimen en cre-
eren.

Wards keuze voor een analyse van
Romeo & Juliet heeft nog een reden. Het
stuk is namelijk in de twintigste eeuw
tweemaal verfilmd. Die twee verfilmin-
gen geven eveneens een goede kijk op
de rol van religie in de tijd van ver-
filming. De eerste is uit 1966 en
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gemaakt door de Italiaanse regisseur
Franco Zeffirelli. Deze heeft zijn uiter-
ste best gedaan om een werkelijkheids-
getrouwe weergave te maken van het
oorspronkelijke stuk. Toch blijkt de
relatie tussen Romeo en Juliet behoor-
lijk geromantiseerd en speelt religie
slechts een (overbodige) bijrol.

Tegen die achtergrond blijkt de ver-
filming door Baz Luhrmann uit 1996
een nieuwe culturele fase te belicha-
men. De flitsende beelden, de snelle
shots van de camera, de stedelijke set-
ting, de lichten – ze maken de film tot
een typisch postmodern objet d’art.
Allerlei rauwe of gewelddadige ele-
menten, die in het oorspronkelijke
stuk aanwezig maar in Zeffirelli’s uit-
voering weggewerkt waren, worden nu
driedubbel in beeld gebracht. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is de ver-
gelijking tussen een zwaard en een fal-
lus. Erotiek en geweld worden sterk
aan elkaar gekoppeld. En had de came-
ra in 1966 nog het vastleggen of opne-
men van een bepaalde (geïdealiseerde)
werkelijkheid tot doel, nu is de camera
creatief. De lens adoreert en fetisjeert
alle mogelijke objecten. Niet het
gefilmde, maar het filmen zelf wordt
een vorm van kunst. Zoeken naar reli-
gieuze elementen in Luhrmanns film
kost niet veel moeite want in no time

komen ze je tegemoet: de kandelaars
en crucifixen, de medaillons en
Maria’s. Net als alles wat de camera’s
in beeld brengen zijn ze allesbehalve
‘achtergrond’. Alles – dus ook religie –
is een culturele productie, en niets
meer dan dat.

Het boek gaat door met het bloot-
leggen van achterliggende culturele en
religieuze veranderingen. Over hoe het
spreken over het geloof, verbonden
aan kerk en liturgie, overging in spre-
ken over religie als een universeel
gegeven. Over hoe in Verlichting en

Romantiek gezocht werd naar de
essentie van religie. Over de verschui-
ving van het rationele naar het emotio-
nele en erotische. En over hoe het ero-
tische onlosmakelijk aan het nihilisti-
sche vastgeketend werd.

Opgenomen worden in en verzwol-
gen worden door het oneindige, dat
was volgens de Romantische theoloog
Schleiermacher (1768-1834) het doel
van het religieuze verlangen. En in de
verdere ontwikkeling van de theologie
na Schleiermachers Reden über die Reli-

gion bleef religie verbonden met de
leegte, de stilte, het niets. Dat is ook
het kenmerk van religie zoals het in de
Rothko Kapel in New York tot uitdruk-
king wordt gebracht. Bezoekers van dit
interreligieuze stiltecentrum schrijven
in het gastenboek dat ze hier ‘vrede’ en
‘rust’ ervaren. Ward noemt het “the
experience of degree zero; it is the
numbness, almost paralysis, of futili-
ty” (119). Diverse zaken brengen hem
ertoe te stellen dat hier niet de aanwe-
zigheid, maar juist de afwezigheid van
God wordt verwoord.

We zijn volgens Ward aangekomen
in een tijd die de Franse socioloog Bau-
drillard typeert als ‘na de orgie’. “Now
all we do is simulate the orgy, simulate
liberation. We may pretend to carry on
in the same direction, accelerating, but
in reality we are accelerating in a Void,
because all the goals of liberation are
already behind us.” (geciteerd door
Ward, 117) En dat betekent dat religie
als concept implodeert: liturgieën, tek-
sten, instituties – niets is heilig meer.
Zo wordt religie puur geestelijk en ab-
stract. Ze wordt arbitrair, alleszeggend
en daarmee juist nietszeggend. “True
religion becomes pantomime (with all
the rich etymology of that word); it
becomes simulation.” (117)
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De film Stigmata (1999) is voor Ward
een teken dat het tij begint te keren:
hier geen kitscherige religiositeit,
maar een God die je op de huid zit. Het
lichaam van hoofdpersoon Frankie
wordt bezeten door Christus en ver-
toont de stigmata (de heilige wonden
aan het lichaam van de gekruisigde
Christus). Hier komt de instabiliteit
van het lichaam in beeld, de interrela-
tionaliteit van lichamen, de decon-
structie van het concept van autono-
mie. De film benadrukt (ondanks de
angstwekkendheid van de verschijning
van de stigmata) de goedheid en aan-
wezigheid van God. En deze God is
specifiek de God van het christelijke
geloof. Niet de God van de ‘religie’,
maar van een specifieke theologische
traditie.

Hiermee wil Ward niet het christe-
lijke geloof als het enige ware geloof
verdedigen. Hij ziet vergelijkbare ele-
menten in Salmon Rushdies Satansver-

zen. Wat Ward wil zeggen is dat alleen
duidelijk gedefinieerde theologische
gemeenschappen de bronnen hebben
om weerstand te bieden tegen de im-
plosie van de seculariteit. Dat besef
klinkt – hoe pril ook nog – door in Stig-

mata. Maar tegelijkertijd moeten we
beseffen dat dit wel eens zou kunnen
betekenen dat geloofsgemeenschap-
pen zich tegen elkaar keren…

Het christelijke geloof is dus vol-
gens Ward niet het enige ware geloof.
Kennistheoretisch kan ik deze terechte
postmoderne bescheidenheid onder-
schrijven. Maar het opmerkelijke is,
dat Ward hier ook ontologische uit-
spraken doet. En dat roept bij mij vra-
gen op, mede gezien wat Ward zelf tot
dan toe uiteen gezet heeft. Hij zegt dat
verschillende religieuze tradities
elkaars onderlinge afhankelijkheid en
“the sacred spaces that each shares
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and lives (though differently under-
stood)” moeten erkennen (153). Het
komt mij voor dat hier opnieuw een
soort van universalisme achter zit,
waarin alle religieuze tradities een
voorgegeven heilige ruimte delen.
Maar wie of wat maakt de ruimte die zij
delen dan heilig? En is er naast heilige
ook nog onheilige (of seculiere) ruim-
te?
Ik laat het voor nu bij deze enkele kriti-
sche inhoudelijke kanttekening. De
complexiteit van de materie maakt het
mij onmogelijk op deze plaats met
Ward in discussie te gaan. Wards
schrijfstijl, taalgebruik, niveau en
structuur maken het boek soms lastig
om door te komen. Op de achterkant
schrijft de uitgever dan wel dat de
Blackwell Manifestos series bedoeld is
voor “the broadest range of readers,
from undergraduates to postgradu-
ates, university teachers and general
readers”. Maar wat True religion betreft
is dat toch wat te optimistisch gefor-
muleerd. Voorkennis van allerlei theo-
logische en filosofische discussies en
een academisch goed getraind voor-
stellingsvermogen worden wel aanwe-
zig verondersteld bij de lezer. En er
komt nogal wat aan bod in dit boek:
analyses van films en literatuur, be-
spreking van diverse theologische en
filosofische concepten, eigen voorstel-
len. Dit is een boek waar je voor moet 
gaan zitten.

Heb je echter de basis en de moed
om dit boek te lezen, dan krijg je zeker
waar voor je geld. Ward neemt je mee
in zijn krachtige en spannende betoog.
Hij leert je met theologische ogen naar
culturele uitingen als films en litera-
tuur kijken. Hij legt allerlei verbanden
bloot en doet bij tijden gewaagde uit-
spraken die je prikkelen om je eigen
visie te vormen. Ook voor dat laatste
zul je dan moeten gaan zitten want hel-
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dere en pasklare antwoorden geeft
Ward niet. De vraag is echter of die er
zijn en of je daarmee verder zou
komen. Ward geeft veel handreikingen
voor verder denken. Kortom, ik heb
spannende uren beleefd, ik heb allerlei
ideeën opgedaan, ik ben een aantal
filmtips rijker en ik ben er nog meer
van doordrongen geraakt hoe belang-
rijk en uitdagend het is om denkend
actief te zijn in het veld van theologie,
cultuur en religie.
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Andreas Kinneging begon zijn loop-
baan als ideoloog van de VVD en tekst-
schrijver voor Bolkestein. Voor zijn
proefschrift ging hij op zoek naar de
wortels van het liberalisme, belandde
in de oudheid en kwam als ‘conserva-
tief’ terug. Hij is nu hoogleraar rechts-
filosofie te Leiden. Hij publiceerde de
afgelopen jaren regelmatig in de bijla-
ge ‘Letter & Geest’ van Trouw en die
artikelen vormen de basis van dit boek
waarin hij de betekenis van het conser-
vatisme voor onze “uitermate interes-
sante tijd” (486) uiteenzet. Die tijd is
zo interessant omdat het erop of eron-
der is: het dominante Verlichtingsden-
ken brengt ons of geluk en vrijheid of

een nachtmerrie van ellende en onder-
drukking of het tij wordt gekeerd. Die
nachtmerrie vreest de conservatief en
daarom wil hij bijdragen tot de verster-
king van het moreel besef dat in de

afgelopen twee eeuwen en vooral sinds
1960 ernstig verzwakt is. 

Want verschraling van het morele
besef (70) is het voornaamste negatie-
ve gevolg van de zegetocht van rationa-
lisme en individualisme en de cultus
van authenticiteit sinds Verlichting en
Romantiek. 

Kinneging werkt met een overzich-
telijke atlas. Oudheid en christendom
neemt hij samen als de traditie van de
deugdethiek, Verlichting en Roman-
tiek als de radicale breuk daarmee, die
definitief in 1968, het jaar van de stu-
dentenrevolte, plaatsvond. Onze tijd
vraagt (en dat is kenmerkend voor de
conservatieve positie) om de herne-
ming van de deugdethiek, om aanslui-
ting bij die lange traditie die vrijwel
weggevaagd is. 

Het positieve deel van het betoog in
dit boek val ik graag bij. Door de cultus
van individuele rechten zijn wij
gewend geraakt morele dilemma’s in
de samenleving procedureel op te los-
sen en is er een onvermogen tot inhou-
delijk debat ontstaan dat zich gaat wre-
ken. Wij moeten opnieuw bij onze tra-
dities te rade gaan en onszelf daarin
gesitueerd zien. Dat brengt ons onder
meer bij een herwaardering van de
klassieke deugden als rechtvaardig-
heid, moed, wijsheid en matigheid.
Kinneging haalt ze diep en inhoudrijk
op, bepleit de opvoeding erin en con-
trasteert ze op aansprekende wijze met
de ondeugden, het kwaad waarmee we
te kampen hebben. Hij past de nood-
zaak van morele opvoeding ook terecht
toe op de vorming tot politicus zoals
dat in tijden van aristocratie gebeurde
en ziet de redding van de democratie in
een aristocratie-voor-allen (253).
Daarmee bedoelt hij dat een democra-
tie pas echt werkt als alle burgers een
politieke vorming ontvangen die hen


