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Preprint 

Ilse N. Bulhof & Ruud Welten (red.), Verloren presenties: Over de representatiecrisis in 
religie, kunst, media en politiek, Kampen, Kok Agora, 1996; 176 pp., ƒ 35, ISBN 
9039106959. 

In deze bundel bezinnen acht onderzoekers van het onderzoeksprogramma 
`Cultuurfilosofie' van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht zich op de 
`representatiecrisis' in onze cultuur. Met de term `representatiecrisis' wordt het 
wantrouwen tegen allerlei soorten representaties bedoeld: wantrouwen van de kiezers 
tegen de politici die geacht worden hen te vertegenwoordigen (representeren), 
wantrouwen tegen de representatie van God in de sacramenten, wantrouwen tegen de 
visuele beelden waarmee wij – bijvoorbeeld op de televisie – worden overspoeld. Tijdens 
het instructieve mini-symposium dat de KTU organiseerde t.g.v. de verschijning van deze 
bundel (29–11–1996) bleek al gelijk, dat de auteurs het niet eens zijn of de 
representatiecrisis `conjunctureel' van aard is – d.w.z. zich in sommige tijden, en m.n. in 
onze tijd, sterker manifesteert dan in andere – of veeleer van alle tijden is. Gewezen werd 
op het beeldenverbod in het OT, de iconoclasmestrijd, de beeldenstorm. Duidelijk is in elk 
geval dat de representatiecrisis zich in onze cultuur op een geheel eigen wijze voordoet. 
Manifesteert de `representatiecrisis' zich ook in de systematische theologie of dogmatiek? 
Ik denk dat men zou kunnen stellen dat de `vlucht in het descriptivisme' waarop de laatste 
jaren veelvuldig is gewezen (dogmatici aarzelen vaak om met eigen systematisch-
theologische ontwerpen te komen, en `vluchten' in het beschrijven van de ontwerpen van 
anderen) wellicht ook als een vorm van de representatiecrisis gezien zou kunnen worden. 
Immers, is het niet de taak van dogmatici om religieuze voorstellingen `op begrip te 
brengen', d.w.z. op een systematische wijze te representeren? Wie het werk van dogmatici 
op deze wijze onder de noemer `representatie' vat, ziet representeren niet als een vorm 
van copiëren of reproduceren (mimetische representatie [8, 131-136]) maar als een 
creatieve handeling waarin de representant het gerepresenteerde interpreteert en er zo 
iets aan toevoegt (esthetische representatie [131-136] of performatief hernemen – [154-
174]). Het benadrukken van deze laatste vorm van representatie, aldus diverse 
scribenten, zou een stap kunnen zijn in de richting van het wegnemen van het 
gesignaleerde wantrouwen. Een kwalitatief hoogstaande bundel. 

Marcel Sarot 
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