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SAMENVATTING 

Het raam open houden: De theologische methode van 
Clodovis Boff en het probleem van het anders-zijn van de 
arme 
De centrale vraagstelling in deze studie luidt: 

Wat is het dat in de methodologie van de bevrijdingstheologie, met 
name zoals die ontwikkeld en beschreven is door Clodovis Boff, de 
armen in staat stelt de ander te blijven en zo ook iconisch? 

Daartoe heb ik onderzocht hoe de bevrijdingstheologie de unieke en tot 
niets anders te herleiden gegevenheid van de arme als ander portretteert. 
Ik heb willen nagaan tot op welke hoogte de bevrijdingstheologie de 
ander toestaat om iconisch (een eigen geheim belichamend) te zijn, als 
openbaring van Christus en of ze garanties biedt tegen een ideologisering 
van de armen. Ik heb me daarbij afgevraagd hoe de methodiek van de 
bevrijdingstheologie ruimte laat om de arme ook de ander te laten blijven 
en tot op welke hoogte ze voorkomt dat de armen geïdealiseerd worden 
en uiteindelijk tot idolen worden gemaakt. 
De structuur van het boek is als volgt. Het eerste hoofdstuk begint met 
een beschouwing over hoe de armen feitelijk worden besproken in de 
bevrijdingstheologie. 
Het is duidelijk dat er een grote variatie is in benaderingen en accenten. 
Vanuit sociaal-antropologisch onderzoek wordt bekeken hoe de armen op 
bevrijdingstheologie gereageerd hebben, zowel in het kader van de 
bevrijdingstheologie zelf als ook in vergelijking met wat de neo-
pentecostale groepen aanreiken. Een voorbeeld van theologische kritiek 
op het concept van de arme in bevrijdingstheologie zal aan de orde 
worden gesteld. Dit hoofdstuk toont het gebruik van de categorie van de 
arme in de bevrijdingstheologie, en stelt er vragen bij met aandacht voor 
zowel de kracht van dit gebruik als ook voor de daadwerkelijke of 
tenminste mogelijke zwakheden. 
Het tweede hoofdstuk scherpt de blikrichting nog wat meer aan. Het gaat 
in op de vraag hoe de bevrijdingstheologie de notie van idolatrie toepast 
in haar beschrijving van de huidige kapitalistische wereldeconomie. 
Idolatrie wordt hier in de eerste plaats gezien in relatie tot de economie en 
de economische wetenschap. Alternatieven worden beschouwd in de 
vorm van de diverse utopische beelden die de bevrijdingstheologie heeft 
ontwikkeld. Tegelijk worden ook de risico’s en gevaren van utopisch 
denken aan de orde gesteld. Dit brengt me tot een discussie over 
ideologie die ik in verband breng met die over idolatrie. Ik bespreek hoe 
de bevrijdingstheologie zelf ideologie verstaat en ga ook in op enkele 



andere relevante bijdragen aan het debat over idolatrie. Ik stel hier ook de 
tamelijk veel voorkomende beschuldiging aan de orde dat de 
bevrijdingstheologie zelf ook ideologisch is. Ik besluit het hoofdstuk met 
een bespreking van een van de antwoorden van de bevrijdingstheologie 
op het probleem van de idolatrie en ideologie, namelijk haar nadruk op de 
aanwezigheid en transformerende kracht van de God van Leven. 
Mijn derde hoofdstuk onderbreekt de directe bespreking van de 
bevrijdingstheologie. Ik begin met een historisch uitstapje. De 
iconoclastische controverse, uitlopend op het Tweede Concilie van Nicea, 
markeert die ene keer in de kerkgeschiedenis dat de kerk in een concilie 
serieus stil stond bij de vraag wat iets iconisch (een eigen geheim 
belichamend) maakt. Ik laat hier zien wat in deze controverse speelde en 
wat het antwoord was van het concilie. Mijn punt is tweeledig. Enerzijds 
waardeer ik het concilie voor de erkenning die het geeft aan de 
mogelijkheden tot transcendentie in de materie. Daarmee opent het de 
weg voor de bewering dat armen inderdaad iconisch kunnen zijn. 
Anderzijds merk ik op dat de verwoording van de conciliedocumenten 
dusdanig is, dat in de praktijk een nieuwe vorm van totaliteit geschapen 
wordt, waarmee door de eigen ideologische benadering juist de 
transcendentie wordt ontkend die het wilde verdedigen. Op dit punt 
introduceer ik Emmanuel Levinas. Het spreken over het anders-zijn van 
de arme maakt het noodzakelijk om een meer algemene discussie over 
anders-zijn aan te gaan, dat bij Levinas een kernbegrip is in zijn filosofie. 
Om de ander recht te doen, is het volgens Levinas noodzakelijk om een 
derde figuur te introduceren, “de ander van mijn ander”. Dit is precies een 
facet van het denken van Levinas dat, wanneer ik kort terugkom op de 
bevrijdingstheologie, door Enrique Dussel verwaardloosd is, terwijl het 
toch een van de belangrijkste raakpunten tussen de bevrijdingstheologie 
en Levinas vormt.  
Het zopas gebruikte woord “totaliteit” verwijst niet alleen naar Levinas, 
maar ook naar een van de manieren om idolen te beschrijven. Jean-Luc 
Marion heeft een afgewogen en diepzinning oeuvre ontwikkeld over het 
karakter van conceptuele iconen en idolen waarin dit begrip “totaliteit” 
kritisch voorkomt en daarom besteed ik aan hem aandacht in het derde 
hoofdstuk. 
Ten eerste biedt hij me de taal om het probleem dat in de voorgaande 
hoofdstukken bleef hangen – namelijk de trancendentie (het mysterie) 
van de ander – , te bespreken. Ook zit het impliciet in mijn titel 
(“Keeping the window open”) over het verschil tussen iconen en idolen. 
Ten tweede biedt hij in de discussie over het verschijnsel van de 
gegevenheid en de gestalte van de “l’adonné” een verdere bijdrage om de 
bevrijdingstheologie goed te begrijpen in haar benadering van de arme als 
ander. 



In het vierde hoofdstuk, nu de aard van het probleem en enkele mogelijke 
antwoorden helder zijn geworden, richt ik me op de theologische 
methode van Clodovis Boff om te zien of zijn methode de armen kan 
behoeden idolen te worden en hun toestaat om iconen te blijven. Dit 
hoofdstuk beidt een zorgvuldige analyse van het werk van Boff over de 
afgelopen dertig jaar. Ik eindig met een conclusie waarin ik Levinas, 
Marion en Boff op elkaar betrek om aldus een voor de 
bevrijdingstheologie begaanbaar pad uit te zetten dat haar zal helpen de 
ideologisering van de arme te voorkomen.  
Daarmee is er voor armen de ruimte gecreëerd om dat te zijn wat de 
bevrijdingstheologie altijd beoogde, namelijk een sacrament van Christus, 
een bevoorrechte plaats voor ontmoeting met de God van de armen, die 
de roep van zijn volk hoorde en neerdaalde om hen te bevrijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


