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Wat heerlijk dat er toch steeds weer denkers opstaan die, zoals naar ik meen Willem Kloos heeft 
gezegd, ‘onze hele theologische begrippenkraam eens grondig komen uitstoffen’ en er flink de 
bezem doorhalen. Zij vormen de onwelkome wekroep voor een zelfvoldaan theologenkliekje, net 
bezig aan een tevreden middagsdutje: het zelfbenoemd-orthodoxe kerkvolkje was weer goed 
bediend. Scholten in 1840 met zijn Franeker rede, bekend onder de verkorte titel ‘De Docetismo’, 
Opzoomer zes jaar later met zijn oratie De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende, 
Pierson in 1865 Aan zijne laatste gemeente en, vooruit, als laatgeborene, ruim 100 jaar later, in 
1992, de gereformeerde Kuitert met Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Bij al hun 
onderlinge verschillen hebben ze één ding gemeen, ze vechten allen tegen dezelfde traditionele 
God, kortweg, het almachtig, eeuwig, alomtegenwoordig opperwezen dat onafhankelijk van en 
tegenover zijn schepping staat en bestaat. Een God gemodelleerd naar een wijsgerig model, een 
ontologie en epistemologie die correctie of aanvulling behoeven, zo niet eenvoudigweg passé zijn. 
 
En nu is daar dan, opnieuw trouwens, hij is er weer, Rick Benjamins met zijn Boven is onder ons, 
een titel die een briljante allusie is aan Kuiterts bekende opmerking dat alle spreken over boven van 
beneden komt. Een allusie inderdaad, de lezer moet zelf het verband met wijlen de VU-theoloog 
leggen. Maar gaandeweg zijn of haar lectuur wordt het de lezer ook duidelijk dat de allusie bepaald 
niet onschuldig is. Benjamins gaat namelijk nog een flinke stap verder dan Kuiters bon mot: niet 
alleen is er geen boven meer, maar dat hebben we ook helemaal niet meer nodig. De 
bovenverdieping is voorgoed afgebroken, de trap gesloopt, het Itinerarium mentis in Deum, 
Bonaventura’s methode, zijn weg naar God, voert naar de kelder. Zoals we in de postmoderne 
architectuur van het Groninger Museum, die aaneenschakeling van kubussen, blokken en een 
hoedendoos, geheel tegengesteld aan pakweg het negentiende eeuwse Rijksmuseum hier ter stede, 
niet over brede trappen opgaan naar de heilige hallen der kunst, maar via een wenteltrap afdalen 
naar de benedenverdieping van het museum, waar het itinerarium begint en we de trots van het 
museum, de werken van de Groninger kunstkring De Ploeg, kunnen bewonderen. Boven is onder 
ons, Werkman hangt in het souterrain en God woont in de kelder. Het meubilair van de zolder is 
naar de kelder verhuisd. De Copernicaanse wending in de theologie is voltooid en wij zijn geroepen 
de hemel als het ware weer naar boven te halen. Zonder ons staat God niet op en wordt het geen 
Pasen. God na God of het transcendente bestaat niet zonder en buiten – ik citeer Benjamins -- de 
‘verwoording die wij het geven en die vorm neemt het dan ook aan’ (273).  
 
Maar let op, de titel die Benjamins zijn boek gaf laat een dubbele interpretatie toe. De eerste is 
inderdaad: wat eertijds in een onvermijdelijk ruimtelijk beeld boven ons was kan nu ruimtelijk 
onder ons gedacht worden, beneden ons. God maakt zich zo kwetsbaar en teer dat hij de mens 
boven zich stelt. Dat is maximaal de God van de zachte krachten die vraagt om een theologie als 
zachte wetenschap, wel verre van de robuustheid waar hier en daar voor de discipline om wordt 
geroepen. 
 
Ik vind dat mateloos boeiend, en doordenkend brengt mij dat bij de tweede interpretatie die dat 
woord ‘onder’ in de titel van Benjamins, Boven is onder ons, toelaat. Het transcendente verblijft 
tussen ons in, woont midden onder ons – hoor hier ook de allusie aan de nieuwtestamentische 
perikoop over de doop in de Jordaan. Ook dan geldt: zonder dat wij het woorden geven bestaat het 
transcendente niet als transcendentie. De liturgist in mij zegt daar meteen bij dat ‘woorden’ hier 
breed moeten worden opgevat, in de zelfde brede zin als waarin we spreken over de linguistic turn 
in de geesteswetenschappen – het gaat evenzogoed om gebaren, riten, handelingen, kortom om het 
hele spectrum van symbolische communicatie.  



 

 

Zoals gezegd, ik vind Benjamins voorstel mateloos boeiend en wel omdat Benjamins hier, bijna in 
een klein terzijde vlak voor zijn slotakkoord, een parallel trekt met een epistemologie zoals die in de 
kwantumfysica geldt (275): door de ons nu kleinst bekende deeltjes in wat wij de werkelijkheid 
noemen met de fijnst denkbare instrumenten waar te nemen, veranderen die deeltjes ook. De 
werkelijkheid verandert doordat wij haar waarnemen. Een inzicht dat in de geesteswetenschappen al 
veel langer bestond: er is geen sociaal-culturele realiteit onafhankelijk van ons perspectief daarop 
en zelfs alle ons bekende perspectieven tezamen moeten we niet verwarren met die werkelijkheid 
zelf. Of, zoals Lacan in de psychologie heeft duidelijk gemaakt, eerst als het kind talig wordt, leert 
het zichzelf kennen en ontwikkelt het een identiteit, maar daarmee verlaat het ook het paradijs van 
de onmiddellijke toegang tot zichzelf. Benjamins heeft de moed die inzichten door te trekken naar 
de theologie en op de Godskennis van toepassing te verklaren. Iedere presentie is niet alleen een 
presentie-in-absentie, maar iedere Godskennis verandert God ook. Dat maakt kennis tot iets dat met 
veel meer raadsels en geheimen omgeven is dan we lange tijd hebben gedacht. Descartes ligt 
voorgoed achter ons. En dat inzicht deelt de theologie dus inderdaad met de natuurwetenschappen 
van na de vroeg twintigste eeuwse Einstein, Lorentz, Bohr, Curie en anderen, met de 
geesteswetenschappen, en met de psychologie sinds Freud en Lacan. 
 
Ik zou hier nog een verdere stap willen zetten. God na God of het transcendente bestaat niet zonder 
en buiten de ‘verwoording die wij het geven en die vorm neemt het dan ook aan’ (273). 
‘Verwoording’ moet dan in de ruime zin genomen worden die ik hierboven aangaf, als het hele 
spectrum van symbolische communicatie. Wat betekent dat, nu we van ‘the Gutenberg galaxy’ zijn 
overgegaan naar ‘the Turing galaxy’, van het universum van het boek en de tekst naar dat van de 
computer, het internet en the digit, informatie-eenheden? Laat God zich ook ‘verwoorden’ – maar 
dat is niet het goede woord – in digits, in blokjes informatie? Kan God ook bestaan buiten 
informatie die zich in het alfabet vertaalt, kan God ook bestaan in informatie die zich in twee 
getallen, 0 en 1, vertaalt?  
Stevan Harnad spreekt van vier revoluties in de productie van kennis. De eerste is de uitvinding van 
de taal, de tweede van het schrijven, de derde die van de (boek)drukkunst. Taal, schrift en 
(boek)drukkunst zijn even zovele middelen waarmee wij kennis produceren, dat wil zeggen, 
middelen waarmee wij ervaringen converteren, vastleggen en zo beschikbaar stellen voor 
uitwisseling, in symbolen. Anders gezegd, alle kennisproductie en -uitwisseling is een verwerking 
van symbolen, zij het door taal, schrijven of drukwerk. Informatie wordt omgezet in symbolen. 
Harnad nu spreekt ook van een vierde revolutie waar wij ons middenin bevinden: de digitale 
revolutie. In het digitale universum wordt informatie door middel van logaritmen omgezet in 
symbolen, namelijk eindeloze variaties van sequenties van de cijfers 0 en 1. Zoals de spraakorganen 
de materiële basis onder de taal zijn, de lei en stift of pen en papier onder het schrift, en de drukpers 
onder drukwerk, zo is de computer en zijn verbondenheid met andere computers in het wereldwijde 
web de materiële basis onder deze transformatie.  
Benjamins spreekt over een God die niet bestaat zonder de verwoording die wij eraan geven. Als 
we ‘verwoording’ opvatten als ‘transformatie in symbolische communicatie’, kan God dan ook met 
behulp van algoritmen en wie weet artificial intelligence worden ‘verwoord’ of misschien moet ik 
zeggen ‘becijferd’? Can God be computized? Ik vraag het omdat ik denk dat die vraag dringend is 
en door de pandemie eens te dringender is geworden. Hier herinner ik alleen maar aan de discussies 
over liturgie online en online liturgie, en meer specifiek over sacramentaliteit online. 
 
Benjamins zet een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van Kuitert, die God uiteindelijk laat 
opgaan in de rook van de artistieke verbeelding. God is onder ons en wij zijn geroepen hem of haar 
naar boven halen of minstens als zodanig, als God dus, in de werkelijkheid aan te wijzen. Daarbij 
blijft zijn of haar presentie een presentie-in-absentie. Ik citeer: ‘(De theologie) verstaat zich, net als 
andere[n] (sc. wetenschappen – MB), met de werkelijkheid en doet dan onder het aspect van God’ 
(276). Dat zet de theologie dus ook midden in de universiteit, in de gemeenschap van geleerden en 
verbiedt de theologie zich in een isolement te begeven, verbiedt haar al helemaal zich in haar eentje 



 

 

als universiteit te presenteren. Een theologische universiteit is geen universiteit. Academische 
theologie gaat het gesprek aan met al die andere geleerden en disciplines over hun perspectief op de 
werkelijkheid en verstaat zich met hen, natuurlijk, in haar eigenheid, maar niet en nooit in 
isolement.  
 
‘Ja’, is dus wat mij betreft het antwoord op de vraag of God na God ons verder helpt. Ja, zo helpt 
God na God mij verder, omdat ik een taal in handen krijg waarmee ik in de gemeenschap van 
geleerden, in de universiteit dus, naar voren kan treden. En waarmee ik per consequentie, want de 
universiteit is niet anders dan een afspiegeling van de samenleving, mij in de cultuur kan uitdrukken 
en het gesprek kan aangaan. Dat lukt niet als je met een ontologisch en epistemologisch 
instrumentarium komt aankakken dat geen of geen exclusieve geldigheid meer bezit. Als mijn 
huisarts aankomt met bloedzuigers en een mesje voor een aderlating verlaat ik gillend de 
spreekkamer.  
 
Volgende week is het 35 jaar geleden dat ik promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, in de 
dogmatiek, nadat ik drie jaar eerder een doctoraal in de godsdienstwijsbegeerte had behaald. Ik 
schreef een dissertatie over – ik noemde hem al -- de negentiende eeuwse hervormde theoloog 
Allard Pierson, die, had hij nu geleefd, heel goed in het rijtje van Kearney, Caputo en Keller had 
gepast. Een universele geleerde, die de vrijheid gevoelde zich evengoed uit te laten over de 
beeldende kunst en de literatuur als over de wijsbegeerte en de theologie. Had ik toen maar, in die 
jaren tachtig, in die misschien wel hardste jaren van secularisatie en anti-godsdienstigheid, het boek 
van Rick Benjamins in handen gehad en de drie ‘constructieve theologen’, zoals Benjamins ze 
noemt, gekend en gelezen: Kearney, Caputo en Keller. Het had mij een denken aangereikt waarin ik 
Pierson, en meer zogenoemd ‘moderne theologen’ uit de negentiende eeuwse, veel beter had 
kunnen plaatsen en mij een taal in handen gegeven waarin ik de werkelijkheid, de kunsten daarin 
voorop, ‘onder het aspect van God’ had kunnen lezen. Nu wist ik niet beter dan Pierson in oppositie 
met Gunning en Barth te zetten, wat natuurlijk niet zoveel opleverde. Dat wil zeggen, het werkte 
contraproductief, want daarmee vouwde ik het debat weer veilig terug in de theologische 
begrippenkraam. En daar hoort het niet. Dat er op dit moment in Wenen een Nederlandse 
onderzoeker, Sabine Wolsink, bezig is Pierson precies in de context van denkers als Kearney, 
Caputo en Keller te re-positioneren en herwaarderen, verheugt Benjamins en mij gelijkelijk. 
 
Het zal duidelijk zijn dat ik veel herken in het boek van Benjamins. Dat geldt bovenal ook zijn 
voorliefde voor Heidegger, en ik zou graag ingaan op meer elementen ervan dan hier mogelijk is. 
Nog een ding, en dat is de positionering van het boek en zijn auteur in een bredere context. In de 
aankondigingen van dit symposium wordt de auteur steevast met een referentie aan de titel van zijn 
leerstoel aangeduid, ‘hoogleraar vrijzinnige theologie’. En mails over het symposium bereiken mij 
onder meer via een platform ‘Liberaal christendom’. In die laatste samenstelling is ‘liberaal’ een 
amerikanisme waar ik slecht mee uit de voeten kan, het woord heeft ten onzent toch voornamelijk 
politieke connotaties. Maar nog vervelender vind ik het dat Benjamins steeds in verband met 
‘vrijzinnig’ wordt gebracht. Nu begrijp ik heus wel dat dat met financieringsstructuren samenhangt 
en misschien zelfs met het zelf-verstaan van de hoogleraar. Maar het gevaar dreigt dat hij zo bij een 
steeds conservatiever of zelfbenoemd-orthodoxer wordende kerk en studentenpopulatie bij voorbaat 
in de marge van het discours terecht komt. Terwijl we hier naar mijn mening een boek en een 
hoogleraar hebben die het theologisch discours bij de tijd brengt, die gaat voor een aggiornamento 
van de theologie, die zich verstaat met bredere actuele ontologische en epistemologische 
discoursen. Benjamins zet ons aan het front van de theologie in onze eigentijdse samenleving en 
universiteit. En dat lijkt me de enig juiste weg voor de academische theologie, de rechte weg, 
orthodoxie. 


