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Preprint 

Wessel Stoker & Henk Vroom, Verhulde waarheid: Over het begrijpen van religieuze 
teksten, Zoetermeer, Meinema, 2000; 200 blz., ƒ37,50, ISBN 9021138085. 

Al voordat ik dit boek door de redactie van dit tijdschrift kreeg toegezonden, las ik een 
bespreking van Jan Greven in het dagblad Trouw onder de pakkende titel ‘Wat blijft er over 
als je de klassieke theologie helemaal uit hebt?’ Grevens bespreking intrigeerde mij. 
Greven is, evenals Wessel Stoker en Henk Vroom, een leerling van de enkele jaren 
overleden emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie van de VU, Guus Meuleman. Ik had 
verwacht dat Greven veel affiniteit zou hebben met de benadering van Vroom en Stoker, 
en nu beschuldigde hij hen van een grote uitverkoop – een uitverkoop waarvan ik Stoker 
en Vroom nooit verdacht heb. Zo ben ik gaan lezen met de vraag: heeft Greven gelijk? Ik 
ben mij er van bewust dat dat niet helemaal fair is, omdat ik zo het boek niet op zijn eigen 
termen lees, maar in dit geval kon ik de vraag niet uit mijn hoofd zetten. En mijn antwoord 
is: zeer ten dele. Greven bespreekt in feite slechts twee hoofdstukken, en één van die 
twee is het ook in mijn ogen weinig geslaagde hoofdstuk 3, waarin Vroom afrekent met de 
‘filosofische godsidee’. Vroom keert zich tegen een Godsleer-los-van-de-verhalen-van-de-
bijbel, en tegen een al te letterlijk nemen van de taal waarin wij over God spreken. Vroom 
lijkt te pleiten voor een spreken over God in verhalen, waarbij men niet langer hoeft te 
proberen die verhalen ook met elkaar in overeenstemming te brengen, en waarbij hij ook 
geen criteria geeft voor wat je wel en wat niet kunt zeggen. Daar komt bij dat hij zich 
schuldig maakt aan de ‘straw man fallacy’: de tegenstander tegen wie hij zich richt, de 
aanhanger van de wijsgerige Godsidee, komt in de vorm waarin Vroom deze beschrijft niet 
in werkelijkheid voor. Hij gaat uit van Descartes, niet echt een van de peilers van de 
christelijke geloofsleer, en pendelt moeiteloos heen en weer tussen ‘scholastiek’ en 
‘analytisch’ Godsbegrip, tussen Thomas van Aquino en de Griekse filosofen, tussen 
infralapsarisme en de free will defence. Zo wordt de filosofische Godsidee tot een 
contextloos ‘free-floating object.’ Dat is overigens niet karakteristiek voor deze bundel. Wij 
hebben hier juist te maken met een bundel vingeroefeningen in de hermeneutiek, waarin 
de auteurs juist steeds pleiten tegen het uit hun context losmaken van religieuze 
begrippen. In die vingeroefeningen ontwikkelen de auteurs al doende een eigen visie op de 
uitleg van religieuze teksten. Zij pleiten voor een religiehermeneutiek: een uitlegkunde 
toegespitst op religieuze teksten, zoals zij die deels al elders in een meer theoretisch 
verband hebben ontwikkeld. De positie waartoe zij komen wil een middenweg zijn tussen 
‘orthodoxen’ en ‘evangelicalen’ enerzijds en ‘modernen’ anderzijds. Aan de ‘orthodoxen’ 
geven zij toe, dat men vanuit een positivistische opvatting van de geschiedwetenschap de 
Schrift niet goed kan verstaan, al is het maar omdat men zich dan beperkt tot 
‘binnenwereldse samenhangen, waarin alleen menselijke factoren kunnen worden 
verdisconteerd. … Men kan niet vaststellen dat Jezus mensen genas, maar alleen dat er 
verhalen de ronde deden dat hij dat deed’ (p. 25). Aan de ‘modernen’ geven zij toe, dat de 
bijbel niet primair een geschiedboek is, maar een geloofsboek, en dat men bij de 
interpretatie rekening zal moeten houden met stijl en genre. Als bepaalde verhalen in het 
Nieuwe Testament verteld worden om te laten zien dat een oudtestamentische profetie in 
vervulling is gegaan, heeft dat invloed op de presentatie van de feiten. Bijbelse verhalen 
proberen niet zozeer ‘empirisch toetsbare beschrijvingen van de werkelijkheid’ te geven, 
als wel ‘inzicht over te dragen inzake het leven van mensen in deze wereld voor het 
aangezicht van God’ (p. 29). Al lezend vond ik dat de auteurs op deze wijze wel degelijk 
aanzetten geven tot een vruchtbare middenpositie, noch sceptisch alles wegverklarend 
(zodat het niet langer om waarheid gaat), noch fundamentalistisch elk verhaal lezend als 
was het een hedendaags ooggetuigenverslag (zodat het verhulde karakter van de 
waarheid wordt ontkend). Hun pleidooi voor een eigen hermeneutische benadering van 
religieuze teksten die in staat is recht te doen aan de eigen waarheid van die teksten, is 
mij uit het hart gegrepen. Dat de auteurs gaandeweg zeer uiteenlopende vraagstukken 
(bijv. ‘kunnen wij het Vaderschap van God veranderen?’) en een breed corpus van teksten 
(bijv. Indiase lofliederen) bespreken, maakt de bundel gevarieerd. Hoewel ik derhalve 
Grevens reactie vanuit hoofdstuk 3 wel kan begrijpen, doet zij geen recht aan de bundel 
als geheel, die ik zou willen karakteriseren als een doordachte, zeer leesbare aanzet tot 
een religiehermeneutiek. 
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Marcel Sarot (universitair docent wijsgerige theologie aan de Universiteit Utrecht) 
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