Multimediale religie
A n t o n van

Harskamp

Recensie van: Hent de Vries en Samuel Weber (red,) (2001) Religion and media. Stanford, Stanford University Press.
Genesis 22 gaat over die ongewoon wrede beproeving van Abraham, toen God
hem de opdracht gaf zijn enige zoon
Isaak te offeren. Wat zou God gezegd
kunnen hebben? Het antwoord van
Jacques Derrida is dat alles wat God zei,
moet zijn neergekomen op de waarschuwing: 'Voor alles, geen journalisten!' Dat zou een staaltje van humor
kunnen zijn, maar het is ook de sleutel
tot het verstaan van Derrida's opvatting
van religie. Of althans van de visie op religie die Hent de Vries aan Derrida ontleent en die hij ontvouwt in zijn inleiding tot de bundel Religion and media.
Deze visie keert ook terug in de weergave van een rondetafelgesprek met Derrida in hetzelfde boek.
Wat is nu de pointe van dit vermoedelijke staaltje van derridaiaanse humor? Die pointe is - en de humor, als
het humor is, verdwijnt op slag - dat er
tussen de God van het Oude Testament,
dus de God. van het jodendom (die verwant is aan-de God van de islam) aan de
ene kant, en de wereld en de mens aan.
de andere kant, nooit een. medium, een
bemiddelende, communicerende instantie bestaat. Dat medium is er echter
wei in het christendom, want de incar-
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natie van God in Jezus van Nazareth,
een sterfelijke mens, is een vorm van
media tisering van de religie. Terwijl in
jodendom en islam het onuitsprekelijke, en dat is niet zeiden het angstaanjagende mysterie van het goddelijke Andere, altijd onbemiddeld tegenover de
gelovigen blijft staan, lijkt in het christendom dat Andere in een tastbaar
menselijk wezen 'gecommuniceerd' te
kunnen worden. Dat betekent - lees en
verbaasje - dat het christendom vanuit
zichzelf affiniteit heeft met 'het medium' in algemene zin, in. het bijzonder
met wat Derrida in zijn Foi et savoir (1996)
de 'teie-techno-media-wetenschappelijke rationaliteit' noemt.
Dit ongewone en brede gebruik van
het woord 'medium.' maakt dat de titel
van de bundel van De Vries en Weber
niet luidt 'Religie en de media', maar
'Religie en media'. Daarbij past dat in
de vijfentwintig artikelen van dit omvangrijke boek. vrijwel alle denkbare
media in wederzijdse relatie tot religie
aan de orde komen: woord, boek, foto,
krant, telefoon, film, televisie en kunst
(met de opmerkelijke uitzondering van
het internet, dat slechts een enkele keer
wordt genoemd).
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een politieke transformatie van religie
in (postmoderne gestalte, is voor hem
ais vanzelf verbonden, met de aanname
dat religie het weefsel, is van al 'het politieke' in onze (post)moderne tijd. Het
ligt echter meer voor de hand om de
eerstgenoemde interpretatie te verbinden met de gedachte dat er zich in onze
(post)moderne tijd kennelijk tegenstrijdige bewegingen tegelijkertijd afspelen, religieuze én niet-religieuze.
Het weefsel - wat het ook moge zijn van 'het politieke' is niet noodzakelijkerwijs religieus, maar kan voor een
groot deel seculier zijn.
Het tweede thema in dit eerste deel
is het religieuze karakter van de media
zelf, vooral van de televisie. Dat wordt
vooral, uitgewerkt in een. tekst van, en
interview met Samuel Weber, die voortbouwt op inzichten van Waker Benjamin. De grondgedachte is dat de televisie transparantie suggereert, alsof je
onmiddellijk aanwezig bent bij een gebeurtenis ver weg in tijd en. ruimte, terwijl, je in de grond van de zaak niet naar
die gebeurtenis zelf kijkt, maar naar de
kijkende, selecterende, interpreterende
ogen. van camera's en televisiemakers.
Het religieuze element zou vooral, zijn
dat de televisie voortdurend de boodschap overbrengt: 'geloof me, geloof dat
watje ziet onmiddellijk helder en waar
is', omdat je aanwezig lijkt op die andere plaats, terwijl je er juist niet aanwezig
bent. Zo bewerkt de televisie een zelfbewustzijn dat overeenkomt met dat van
de gelovige. Die is immers hier op aarde, maar heeft tegelijkertijd een lijntje
naar het volstrekt andere, naar 'hemelse
- of helse - gewesten',is daar soms zelfs
al in de geest aanwezig.

Ofschoon deze analyse licht werpt
op het mysterieuze gebeuren dat televisiekijken, hoe alledaags ook, wel degelijk is, zal een analytische geest zich afvragen waarom, er geen onderscheid
gemaakt wordt tussen een 'gewone' religieuze geloofsact aan de ene kant, en
de analogie daarmee in het televisiekijken, zonder de twee aan. elkaar gelijk te
stellen. Televisie kijken kan bijvoorbeeld ais een quasi-religieuze act getypeerd worden.
Ten derde wordt er doorgedacht op
een inzicht dat Derrida zijdelings aanstipt, namelijk dat God zich in het
christendom in een medium incarneert
dat sterft. Jean-Luc Nancy werkt dit in
een. intrigerende, overigens al eerder gepubliceerde tekst uit. Hij typeert het
christendom op hegeliaanse wijze als
een religie die zich in haar verdwijning
verwerkelijkt. Daarop baseert hij de
meer nietzscheaanse gedachte dat het
christendom als reële religie weliswaar
niet meer bestaat, maar dat de materialistisch en zintuiglijk georiënteerde
cultuur die daarop volgde volledig
christelijk zou zijn. Je zou overigens
verwachten dat wanneer Nancy verder
denkt in de trant van de religieopvatting van Derrida en De Vries, hij uit zou
komen, bij de constatering dat we in een.
cultuur leven waarin alleen *het medium' nog bestaat, zonder God of mens.
Nancy neemt echter een ander thema
op, dat onder andere in de Duitstalige
liberale theologie al jaren geleden besproken werd. Het gaat om de stelling
dat de wortels van. secularisering in de
christelijke religie zelf zouden liggen,
waardoor de volledige, niet meer dooide twee werelden van geest en materie

geïnformeerde presentie in deze wereld
christelijk is.
Ten slotte vindt in dit deel de opmaat plaats naar de andere delen van de
bundel, in het artikel van de cultureel
antropoloog Talai Asad, die betoogt dat
je religie alleen in verwevenheid met
concrete contexten en. praktijken kunt
bestuderen, en dat je ook secularisme
en atheïsme tot de studie van het religieuze moet toelaten. Dat laatste zou voor
de redacteuren wel eens een belangrijke
aanleiding geweest kunnen zijn om na
alle abstracties van dit eerste deel deze
verfrissend leesbare tekst op te nemen.

wenen, want verrezen lichaam van.
Christus, bij onder anderen Ignatius
van Loyola en James Joyce, tot griezelig
heldere beelden, van lichamelijkheid
leidt. Manfred Schneider beschrijft hoe
Luther niet in de eerste plaats een religieuze, maar een semiotische en 'mediale'
revolutie bewerkstelligde. En Mieke Bal
meent dat de huidige aandacht voor
spiritualiteit, ook in de media, een behoefte aan. gezag is - het eerste 'alles is
altijd anders'. Die aandacht is volgens
haar echter niet alleen in specifiek religieuze contexten waar te nemen, maar
ook bijvoorbeeld in academische contexten - het tweede 'alles is altijd anHet tweede deel bevat literair-wetenders'. Waarbij ik mij afvraag of spirituschappelijke en wijsgerig-esthetische
aliteit hier niet zonder al te veel
artikelen. Ze zijn illustratief voor een
empirische onderbouwing tot een benu al klassiek te noemen vorm van culhoefte aan gezag gereduceerd wordt.
tural studies. De auteurs werken in de lijn
De teksten in dit deel zijn vaak tavan wat Stuart Hall beginjaren negentig
melijk duister en onduidelijk opgeals opdracht formuleerde: het decodebouwd. Gunstige uitzonderingen zijn.
ren van de boodschappen van de media.
de artikelen van Jenny Siatman en. Paola
Ondanks alle inhoudelijke ver- schillen,
Marrati. Siatman onderbouwt op lucide
houden alle auteurs zich in formeel opwijze het inzicht dat kijken naar film en
zicht aan de regel dat 'alles altijd anders
televisie geen. lucide operatie is, maar
is'. Dat wil zeggen anders dan het be- een. vorm van geloof impliceert. Dat
treffende medium onmiddellijk aandoet ze niet met Samuel Weber maar
geeft. Zo wil Gertrud Koch in het voetmet Merleau-Ponty. Marrati demonspoor van de 'oude'' Kritische Theorie,
streert met Deleuze dat film. weliswaar
de aandacht herstellen voor onderhuidgeloof vereist, maar dat dit geloof soms
se boodschappen, van film. Hauii Saussy
juist het besef van immanentie, van de
bespreekt hoe een zeventiende-eeuws,
niet~reli.gieu.ze kwaliteit van de werkedoor jezuïeten geïnspireerd geschrift
lijkheid kan. versterken, althans ais het
dat informatie gaf aan. de Chinese elite
goede, in dit geval neorealistische films
over het christelijke Europa, feitelijk
betreft: een bescheiden tegendraadse en
diende om een. strikt Chinese, niethier verrassende visie.
christelijke, despotische vorm van
staatsbestuur te vestigen. Burcht PranIn het derde deel neemt de leesbaarheid
ger laat zien hoe een christendom dat
van de teksten aanzienlijk toe. Hier kogebaseerd is op het geloof in het verdmen, de zeer verschillende, nooit op één
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noemer te brengen relaties tussen religie en media in concrete antropologische studies aan de orde. Patricia Spyer
laat zien dat het verbod op het fotograferen en filmen van de Kasuaris-ritc van.
de Ara (Molukken) niet berust op animistische angsten, maar op het verzet
dat in de rite zelf'gevierd' wordt tegen
de moderniserende overheersing van
staatswege. Julius Lipncr laat zien, tegen
alle conventionele oordelen a la Neil
'we amuseren ons kapot' - Postman in,
dat de bewerking tot soapseries van.
twee machtige Sanskritischc teksten, de
Ramayana en de Mahabharatha, in India
niet heeft geleid tot de verlammende
dominantie van het amu- sement, maar
tot de versterking van de dynamiek van
het hindoeïsme. Rafael Sanchez laat
zien dat media niet altijd onderwerpend werken, zelfs niet waar foto's en
beeldjes van soapsterren fungeren als
aanbeden godheidjes op de altaartjes
van de Maria Lionza-cultus in Venezuela. Deze volksreligie helpt de gemarginaliseerden te overleven.
Hoogtepunt in dit deel is een fascinerende beschrijving door Rosemarie
Bernard van de Shintoïstische Shikinen
Sengu-rite op het schiereiland Ise, Japan. Ai vanaf de zevende eeuw worden
daar om de twintig jaar twee heilige,
houten hoofdschrijnen en. veertien
huipschrijnen afgebroken, waarna er
iets verderop geheel nieuwe, maar precies eendere schrijnen, worden opgetrokken. De belangrijkste schrijn herbergt een heilige spiegel, woonplaats
van de geest van de God die aan het Japanse keizerschap ten grondslag ligt.
Tijdens 'de verhuizing"' van de spiegel,
naar de nieuwe schrijn wordt de spiegel

met zijden doeken bedekt, om de godheid tijdens het transport voor het
schennend menselijk oog te beschermen. Maar voor de media blijft niets geheim, moderne lenzen kunnen met gemak door de zijde 'heenkijken'. En waar
de riten ooit door een nauwelijks toegankelijke religieuze elite uitgevoerd
werden, en slechts waargenomen door
een kleine groep uitverkorenen, daar
zijn ze nu een media event. Bernard laat
overtuigend zien. dat hierdoor enerzijds
het traditionele religieuze aura verloren
is gegaan, maar dat de rite anderzijds
vooral via de televisie een collectief-religieuze, modern-nationalistische nostalgie naar het oude Japan voedt, waardoor ze een andere, zo mogelijk nog
grotere religieuze betekenis krijgt.
Deze artikelen documenteren een
spanning in het geheel, van de bundel
Terwijl De Vries es. in het eerste deel
het verborgen religieuze karakter van
verondersteld niet-religieuze fenomenen beklemtonen, geeft het derde deel
aanleiding om te denken dat het inzicht in dat verborgen, religieuze karakter kennelijk vooral bestudeerd moet
worden aan de hand van concrete, empirisch waarneembare religieuze fenomenen. Want de teksten in dit derde
deel gaan juist over wat we * reëel verschijnende religies' zouden kunnen
noemen, en wei in strikte scheiding van
gewoon seculiere, bijvoorbeeld politieke en. culturele verschijnselen.
Dit geeft niet alleen een spanning in
de opzet van de bundel als geheel aan,
maar onthult ook dat er verschillende,
globale visies op de reikwijdte van het
begrip 'religie' worden vertegenwoordigd. In de lijn van Derrick en De Vries
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zouden we al die culturele verschijnselen religieus moeten noemen, die volgens vergelijkbare, Jormclc, epistemische procedures lopen als in concrete religies
het geval is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer kennis van de werkelijkheid totstandkomt door referentie aan
datgene wat men van de kennis uitsluit.
Hiermee is de reikwijdte van het begrip
'religie' echter zo groot geworden, dat
het vrijwel betekenisloos is geworden.
Het contrasteert met een artikel ais dat
van Bernard, die beschrijft hoe een religieuze rite door de invloed van de massamedia transformeert van een natuurgodsdienstige legitimatie van het
Japanse keizerschap, in een nostalgische
viering van de natie in de stijl van een
Japanse civil religion. Die transformatie
blijft binnen de grenzen van wat we
meestal 'religie' noemen: een. relatief
beperkte en identificeerbare vorm van.
menselijke handelingen en gedeelde
emoties.
Er zijn nog meer fascinerende teksten in het derde deel, bijvoorbeeld een.
artikel van Werner Schiffauer. Deze
geeft aan hoe het zelfbeeld van een radicale fundamentalistische afsplitsing
van de Turkse Wel vaartspartij in de ja-.
ren tachtig en negentig, mede gevormd.
werd. naar het beeld dat de huiverende,
liberale journalistiek van deze verontrustende, want radicaal, messiaanse
groepering maakte. Dan zijn er ook nog
de artikelen van Andrew McNamara en.
Rex Butler. Zij bespreken de vraag of religieus geïnspireerde, auteurloze expressies van Australische aboriginals,
gewoonlijk bijna letterlijk schilderingen in het zand, die snel na het ontstaan
weer worden uitgewist door de natuur "
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en dus telkens weer op andere plaatsen
en tijden ontworpen, eigenlijk wel door
westerlingen als kunst gefixeerd, bewaard, tentoongesteld en vooral verstaan kunnen worden.
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In de bundel blijkt religie steeds meer
een van seculiere cultuuruitingen te
onderscheiden verschijnsel, wat nog
eens wordt versterkt in het laatste deel
van de bundel, dat bestaat uit twee eerder gepubliceerde stukken. Er is een
tekst uit Niklas Luhmanns Die GcscIIschaft der Gcscllscha/t (1997) opgenomen,
waarin een exact van. andere maatschappclijke systemen onderscheidbaar,
functionalistisch begrip van religie
wordt ontvouwd. Daarnaast bevat dit
deel. een meesterlijke analyse door A~
dorno van taal en stijl van een fundamentalistische Amerikaanse radiopredikant uit de jaren dertig. De tekst
stamt uit de jaren veertig. Adorno betoogt dat de predikant door religieuze
manipulatie met taal en begrippen de
authenthieke christelijke religiositeit
tot een politiek, protofascistisch instrument omvormt, en daarmee afscheid
neemt van 'het religieuze'! Wat is dit
anders dan de erkenning van de scheiding tussen 'het religieuze' en een seculier verschijnsel ais 'het politieke"'?
Op basis van het werk van Derrida
wordt nogal eens beweerd, dat de deconstructie van de relaties tussen, religie
en media van .moreel belang is, omdat
de sensitiviteit voor religie ethisch positieve consequenties zou. kunnen hebben. In deze bundel, had men in deze
lijn kunnen stellen dat deconstructie
voor Derrida altijd ai een poging was
om. de verhoudingen in de wereld indi-

CL,

m

ra
OQ"

8I

m

O

o

o*

82

reet zo te laten spreken dat ze in hun
onherleidbare eigenheid tot uitdrukking komen, wat nog krachtiger wordt
door het accent op het volstrekt Andere
van die verhoudingen. Dergelijke overwegingen tegen de veralgemeniserende
en totaliserende neigingen in ons denken en handelen vinden we echter niet
in deze bundel, en het zou ook een
overbodige beklemtoning van het
meest bekende aspect van deconstructie
hebben, betekend. De 'ethische waarde'
van deze bundel is dat ze leert dat religie als een medium voor heel veel verschillende doelen kan functioneren Ze
laat zien dat religie aan de ene kant gewelddadig fundamentalistisch kan. zijn,
eng nationalistisch ook, en. weinig verheffende verlangens naar autoriteit kan.
onthullen, maar aan. de andere kant ook

culturen en mensen van dienst kan zijn.
voor het bewaren, van hun integriteit,
voor het verzet tegen onderdrukking,
of in het verdragen van. de bedreigende
dynamiek van de globalisering. Boven
alles blijkt uit de bundel dat religie letterlijk multimediaal is.
Dat op zich is een ethische stcllingnamc tegenover diegenen die hun vcrlicht-kritischc oordeel over religie - bijgeloof, fanatisme, afschaffen - al lang
klaar hebben. Kennis van religie en religiositeit kan bijdragen aan inzicht in de
werking van de moderne cultuur en de
moderne media. Mij lijkt het dan echter vruchtbaarder om dat wat je onthuld hebt vervolgens niet, zoals De
Vries doet, ook weer religie te noemen,
maar religie slechts ais zoeklicht te gebruiken.

