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Hans-Günter Heimbrock & H. Streib (Hg.), Magie; Katastrophenreligion und Kritik des 
Glaubens; Eine theologische und religionstheoretische Kontroverse um die Kraft des 

Wortes, Kampen, Kok Pharos, 1994; 316 pp., ƒ 65,-, ISBN 9039002096. 

Dit boek biedt de bewerkte bijdragen aan een in de herfst van 1993 aan de Evangelische 
Akademie Arnoldshain gehouden Colloquium onder de titel `Magische Heil-Kraft des 
Wortes?' Geconstateerd wordt, dat verschillende vormen van `magie' in toenemende mate 
opgeld doen in onze maatschappij. Kon Bultmann in 1941 nog proberen om zijn 
ontmythologiseringsprogramma plausibel te maken door te stellen dat men niet elektrisch 
licht en radio's kan gebruiken en tegelijkertijd aan de geesten- en wonderwereld van het 
NT kan geloven, 50 jaar later blijkt dat men zelfs gebruik van de elektronische snelweg 
kan combineren met occultisme, satanscultus, exorcisme, maan-magie, sjamanisme, 
alternatieve geneeskunde, spreken met geesten, enz. Nu hebben kerk en theologie – en 
dan met name in de protestante invloedssfeer – zich altijd sterk gemaakt in de strijd tegen 
`magie', en zelfs bij tijd en wijle grof geweld niet geschuwd. De vraag is of zij zich, nu 
deze strijd verloren schijnt, niet opnieuw – ook op wetenschappelijk niveau – dienen te 
bezinnen op de het verschijnsel `magie'. Deze bundel wil hiertoe een eerste aanzet geven. 
De lezer wordt een bont palet van met Duitse grondigheid geschreven bijdragen 
aangeboden, komend vanuit zeer diverse vakgebieden: systematische theologie, 
praktische theologie, godsdienstwetenschap, cultuurpsychologie, godsdienstpsychologie, 
pastorale psychologie. De `Stand der Forschung' wordt gepresenteerd, maar ook treft men 
een aantal zeer gespecialiseerde studies aan, waarin bijv. het telefoonpastoraat en het 
Gregoriaans vanuit de invalshoek van de bundel besproken worden. De redacteuren 
merken in de inleiding slim op, dat op deze wijze voorkomen wordt `daß sich prinzipielle 
Diskussionen ... in unerwünschte Abstraktionsebenen verflüchtigen.' Mijn grootste 
probleem bij deze bundel ligt niet zozeer in het gebodene – dat is degelijke kost, en veelal 
nog interessant ook – maar in het uitgangspunt van waaruit het geboden wordt. Is het 
inderdaad zo, dat in het gesprek tussen kerk en theologie enerzijds en onze hedendaagse 
cultuur anderzijds magie een belangrijk thema zou moeten zijn? De auteurs hebben 
ongetwijfeld gelijk dat onze tijd een hausse van verschijnselen met `magische' aspecten te 
zien geeft, maar de vraag is of dit geen bijverschijnsel is van een veel fundamenteler 
ontwikkeling. Als dat zo is – en dat zou mijn these zijn – dan zou het gesprek op de eerste 
plaats over die meer fundamentele ontwikkeling moeten gaan. Laat ik een voorbeeld 
geven. Één van de verschijnselen met een magisch aspect die expliciet genoemd worden, 
is de alternatieve geneeskunde. Nu blijkt uit sociologisch onderzoek dat in de hele 
westerse wereld gezondheid één van de belangrijkste waarden – en voor veel mensen zelfs 
de belangrijkste waarde – is geworden. Daarmee heeft gezondheid een quasi-religieuze 
status gekregen. Aangezien religie nauwelijks buiten een ritueel, magisch aspect blijkt te 
kunnen, is het niet zo vreemd dat gezondheid, voorzover het een levensbeschouwelijke 
status heeft gekregen, nu ook ritueel en magisch benaderd wordt. Dat er een alternatieve, 
magisch getinte, geneeskunde is ontstaan, zou derhalve wel eens te maken kunnen 
hebben met de levensbeschouwelijke status die gezondheid zich in onze maatschappij 
heeft verworven. Dat zo véél vormen van magie kennelijk in een behoefte voorzien, zou 
wel eens te maken kunnen hebben met de pluraliteit van levensbeschouwelijke ontwerpen 
die naast het geïnstitutionaliseerde christendom in toenemende mate een rol zijn gaan 
spelen. Maar als de opkomst van magie slechts een bijverschijnsel is van het verlies van 
de grip van kerk en theologie op de wijze waarop mensen hun leven zin geven, dan zou 
een diepgaande discussie over magie wel eens van de hoofdzaak kunnen afleiden. Deze 
bundel gaat op dergelijke vragen niet in, en maakt het zich in dit opzicht wellicht te 
gemakkelijk. Dit neemt niet weg, dat allen die in het thema geïnteresseerd zijn, in dit 
zorgvuldig uitgevoerde boek veel waardevols zullen vinden. Tenslotte: een register had in 
een werk als dit niet mogen ontbreken. 

Marcel Sarot 
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