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Abstract
Feminist hermeneutics as critical theory
The aim of this study is to describe the main characteristics of some
approaches within feminist he17'lle1leUtics. The following approaches
have been identified by Carolyn Osiek: 'rejectionist', 'revisionist',
'sublinuztionist' and 'liberationist'. To these approaches an epistemology of participation is added. Feminist hermeneutics is seen through the
lense of the c:ritical theory of Jlirgen Habermas. The result poses an
alternative to a positivistic approach to Scripture. Some contributions of
feminist hermeneutics to cIulrch and society are identified.

1. INLEIDING
Normaalweg word feministiese hermeneutiek verstaan as 'n faset van kontekstuele
teologie, en in die besonder die bevrydingsteologie. In die kontekstuele teologie word
die Bybel bewustelik vanuit en in tenne van die sosiale wereld van die hedendaagse
leser geinterpreteer. Hierdie aangeleentheid het nie altyd in die hermeneutiek uitdruklik aandag geloy nie. Die historiese kritiek, byvoorbeeld, het wel die verband tussen
die vorm van die teks en die sosiale lokaliteit (Sitz im Leben) daarvan raakgesien, maar
nie die teks"' benader vanuit die negatiewe ervaring van mense wat deur sosiale omstandighede veroorsaak is nie. In die kontekstuele henneneutiek word uitdruklik aanvaar
dat die huidige leser van die Bybel die teks benader vanuit sy of haar kontemporere ervaring. Spesifieke ekologiese, kulturele en politieke omstandighede specl in op die lees
van die Bybel. In die bevrydingsteologie is dit die ekonomies behoeftige en die polities
onderdrUkte wat die uitgangspunt in die henneneutiek is. Die feministiese teologie het
die negatiewe ervarings van vroue begin uitlig .. Waar ~e 'tradisionele teologie' dikwels gerig was op die 'bekering' van die ongelowige, is die bevrydingsteologie gerig
op die identiteitlose mens, die gemarginaliseerde.
Hierdie III1ikeI is
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verwerkiDg van die result.te van
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deel van hoofstukte 3 en 4 van die DD-

proefskrif 'Pastorale iDteraksie met vroue: 'n Prakties-Teologieae begroJIdiDg', iDgedien en aanvaar as

deel van die vereiates vir die DD-pud (1998), Departemeot Pralttieae Teologie. Fakulteit Teologie (Afd
A), Universiteit van Pretoria, ouder leiding van prof dr T F ] Dreyer (promotor) en prof dr A G van
Aude (medo-promotor).
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Rosemary Ruether (1983:41-45, 216-232) wys drie groot rigtings in die kontemporere feminisme uit:

*

Die 'liberale feminisme' folrus op politieke hervonning, gelyke regte en verbeterde werksomstandighede.

Dit aanvaar dat die Westerse materialistiese sisteem

hervonn kan word as hierdie sake reggestel word. Die inherente leemte van hierdie benadering is dat dit nie gerig is op die ontmaskering van 'n hierargiese sisteem
wat gebou is op sosiale klassestratifikasie en manlike magsdominansie nie. Regstellende aksie wat vroue gelyke werkgeleenthede gee en hulle selfs in bestuursposte plaas, folrus nie as sodanig daarop om die negatiewe ervaring van vroue en
die skade wat 'n skeefgetrekte hierargie kan veroorsaak, teen te werk nie. 'n Praktyk wat slegs die gelykheid van vroue in die oog het, het myns insiens nog nie die
kern van die probleem raakgesien nie.

*

Die sosialistiese of Marxistiese feminisme meen dat volle gelykbeid vir vroue slegs
op die terrein van arbeid en produksie bereik kan word. Die leemte van hierdie
benadering le daarin dat die probleme wat daar byvoorbeeld in die patriargale institusionalisering van die gesin kan le, geen aandag kry nie. In die praktyk loop die
sosialisme uit op 'n dubbele werklas vir vroue. Vroue aanvaar nie net verantwoor-·
delikheid vir 'n volle bydrae tot produksie in die samelewing nie, maar is ook
alleen verantwoordelik vir die huishoudelike arbeid.

*

Die 'romantiese feminisme' le lQem op die verskille tussen man en vrou. Hierdie
benadering sien wat vroulik is as inherent hoor en beter as die manlike. Dit verheerlik sogenaamde 'vroulike eienskappe', soos byvoorbeeld sensitiwiteit, kreatiwiteit, intuisie en liggaamlikheid, wat onderdruk word deur patriargale dominansie. Die doel van hierdie benadering is om die manlike wereld te transfonneer tot
die hoer vroulike ideaal. Die leemte daarvan is dat dit geneig is om die oplossing
van negatiewe ervaring le sien in 'n vroulike utopie. Dit lei daartoe dat hierdie
vroue uit die samelewing onttrek en nie in die samelewing self die kragte agter die
negatiewe ervaring help blootle, sodat dit teengewerk kan word nie.

Carolyn Osiek (1997:958) onderskei nog 'n vierde moontlikheid. Sy noem dit 'n
'bevrydings-henneneutiese feminisme'. In hierdie benadering word die beste van die
bogenoemde rigtings bymekaar gebring: die menslike ontwikkeling en gelykheidstrewe
van die liberale feminisme, die sosiale kritiek en strewe na 'n regverdige samelewing
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van die sosialistiese feminisme en die strewe na dieper menslike waardes van die
man~ese

feminisme.

1"0-

'n Ware bevrydende feminisme sal die swakbede van die vorige

drie standpunte kan oorstyg. Die fokus op die ervaring van die onderdruk:tes sal die
saak waarom dit gaan, kan bevry van die liberale feminisme se leemte, naamlik die neiging om Die die probleme wat verwronge sosiale stratifikasie veroorsaak, raak te sien
nie. Die visie van 'n nuwe samelewing sal die negatiewe uitwerking van patriargalisme verdiskonteer -

iets wat die sosialistiese feminisme nie gedoen het Die.

Indien bogenoemde problematiese elemente in die feministiese strominge uitgeska-

kel kan word, kan die insigte wat soveel bygedra het tot die bewuswording van vroueervaring, vrugbaar gebruik word in verskeie fasette van die kerk se werk. In die kerk
word 56 gehandel en gekommunikeer dat die mens 'n outentieke lewe voor God kan lei
-

wat ook beteken dat negatiewe ervaring in die kerk en in die samelewing teengewerk

sal moet word. Die IlOrme aan die hand waarvan so 'n praktyk sal geskied, hou verband met Sk:rifbeskouing.
Op die terrein van die feministiese hermeneutiek wil Osiek (1997:957) ook die

Bybel as norm ernstig neem. Daar bestaan verskeie wyses waarop feministiese teoloe
die Bybel interpreteer. Hierdie afdeling van die artikel word ingerig veral na aanleicling van die werk van c8rolyn Osiek. Osiek (1997:957) se oorsig plaas die ervaring
van vroue in die sentrum. Die bespreking geskied aan die hand van drie van haar vooronderste1lings:

*

Die Bybel word beskou as deel van gelowiges se alledaagse geskiedenis. As sodanig is die Bybel 'n instrument van mag waarmee geloofsgemeenskappe moet rekening hou sodat so 'n Skrifgebruik kan verander.

*

Die hermeneutiek van die Bybd is nie 'n aangeleentbeid wat slegs op abstrakte
vlak plaasvind Die, maar behoort te geskied in voortdurende interaksie met die ervaring van die mense in die geloofsgemeenskappe.

*

Bybeltekste het binne 'n spesifieke tradisie onstaan en lewe steeds voort binne 'n
tradisie.

Die spesifieke tradisie m.bepaal hoe mense hulle werklikheid in die

lig van 'n betrokke tea verstaan en die teks word weer verstaan in die lig van die

besondere situasie waarin mense hulle beviDd. Ons is deel van die geskiedenis en
ODS is deel van die proses waar geskiedenis gemaak word. 'n Kontemporere hermeneutiek moet daarom net so sterk aan die ervaring van mense aandag gee as aan
die teorie van eksegese.
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Op die terrein van die eksegese, domineer die histories-kritiese metode reeds bykans drie eeue. Deesdae word wyd aanvaar ciat hierdie metode beperkings het en vooroordele vertoon. Hoewel steeds belangrik, kan die historiese kritiek me meer as die
enigste geldige metode beskou word me. Dit is nie meer die absolute kriterium vir alle
interpretasie me. Deesdae bestaan daar 'n verskeidenheid van metodes. Hierdie feit
weerspieel die werklikheid ciat die interpretasie van die Bybel nie in isolasie van die
sosiale en intellektuele w~reld van die eksegeet kan gebeur me. Hierdie w~reld is te
pluriform en kompleks om vasgevang te word binne die beperkte grense van die histories-kritiese eksegese.
Sinvolle aanpassings kan gemaak word deur die historiese wetenskap aan te vu!
met insigte vanuit die sosiale wetenskappe (kyk Elliott 1993). So 'n aanpassing bring
mee dat feministiese eksegete Bybe1interpretasie beskou as bruikbaar om die waarde
van vroue op alle terreine van die samelewing te bevorder. Wanneer vroue in die kerk
bewus word van manlike dominansie en ook bewus word ciat die Bybel as instrument
gebruik is en steeds gebruik word om 'n patriargale struktuur in stand te hou wat
vroue-ervaring voorskryf, inperk en selfs negeer, kan hulle begin reageer op die neerdrukkende situasie. Daar kan onder andere vyf moontlike reaksies binne die feministiese hermeneutiek onderskei word. Dit kan beskryf word as 'rejectionist', 'loyalist',
'revisionist', 'sublimationist' and 'liberationist' (kyk Osiek 1997:957-966). Ek gee
vervolgens aan elkeen van hierdie reaksies aanciag.

2. 'N SKRIFBESKOUING VAN VERWERPING
Een van die moontlike reaksies is ciat vroue die Bybel verwerp omciat dit me Qleer
bruikbaar geag word nie. Daarmee saam word die hele godsdienstradisie wat die Bybel
verteenwoordig, as onaanvaarbaar beskou. So 'n standpunt aanvaar dat daM aan Bybel
en tradisie niks te redde is me. Die rede hiervoor is ciat patriargalisme gesien word as
, n inherente korrupte element van die boodskap van die Bybel en die Joods-Christelike
tradisie. Daarom moet dit totaal verwerp word. Mary Daly (1973, 1979) is 'n eksponent van hie~e radikale standpunt. Dit is 'n siening wat lei tot 'n nuwe dualisme
waarin manlikheid die hose verteenwoordig en vroulikheid die goeie. Dit staan 'n rolleverwisseling in die hierargie voor. Die konsekwensie is dat 'n hierargie gehandhaaf
word. Die hermeneutiek in hierdie benadering is een van 'radikale separatisme'. Volgens Osiek (1997:961) bestaan die grootste leeIilte van hierdie rigting daarin ciat dit
geen wortels het nie. Daar is bykans geen band met 6f die historiese verlede (Bybel en
tradisie) 6f met die teenswoordige dinamiek van die samelewing me. Die enigste 'wortels' is 'n idilliese tydperk in die pre-historiese verlede toe godinne aanbid is. Die
enigste (wan)hoop is die van 'n (utopiese) eskatologiese toekoms waar die hose (manlike) oorkom sal word deur die goeie (vroulike).
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3. 'N POSITIVISTIESE SKRIFBESKOUING
Hierdie reaksie is presies die teenoorgeste1de van die vorige. Die Bybel hoef nie 'gered' te word nie. Die Bybel word sondenneer beskou as Woord van God en in wese
probleemloos. Die Bybel is uitdrukking van God se gesag, dit skryf voor en die mens
moet gehoorsaam. Dit is onmoontlik dat die Bybel as Woord van God onderdrukkend
kan wees. As dit so beleef sou word, le die fout by die interpretasie, nie in die Bybel
nie. Die Bybel bedoel die beste vir mense, maar dit kom nie altyd ooreen met die standaarde van die hedendaagse kultuur nie. Met ander woorde, as die Bybel iets sou se
wat volgens vandag se sensitiwiteit nie 'polities korrek' sou wees nie, moet die mens
steeds nie aan die goeie bedoeling van die Bybel twyfel nie, maar daarvolgens skik.
Die Bybel staan wel 'vryheid' voor, maar volgens God se wil en plan, nie volgens wat
die mens wil nie. 'Ware vryheid' is verlossing vanuit die sonde en het nie te doen met
sosiale aktiwiteite nie. Tog is dit nie die bedoeling van die Bybel dat mans en vroue in
onderdrukkende verboudings van dominansie en in 'n magstryd sal lewe nie. Sulke
verwronge verboudings is 'n manifestasie van die sondige menslike natuur.
Dit is egter 'n vraag wat eksponente van hierdie benadering sou se oor die eksplisieteondergeskikte posisie van vroue wat in die Bybel we) betuig word. Twee interpretasies word in hierdie verband aangetref (kyk Osiek 1997:961-962). Die een is dat
die Bybel dit nie regtig se nie. Goeie eksegese moet maar net die ware bedoeling van
die Bybel na yore bring en die verkeerde sosiale houdings moet verander··word om te
pas by die bedoeling van die Bybel, naam1ik een van wedersydse respek. Die tweede
interpretasie gaan daarvan uit dat manlike hierargie God se wil is omdat dit in God se
openbaring voorkom. Daarom moet dit aanvaar word as God se voorskrif vir 'n ordelike samelewing. Ongehoorsame mense wat mag misbruik, moet hulle eenvoudig bekeer. Hierbenewens sal die standpunt dit beklemtoon dat ondergeskiktheid net binne
die gesin geld en nie vir die bree samelewing nie. Om die standpunt oor die gesin te
sien in tenne van die verbouding dominansie-onderdanigheid, is om die Bybel verkeerd
te lees. Die Bybel het noodsaalcJi1ce leierskap en volgelingskap in die oog. Dit is die
manier wat God verorden het om eenheid en hannonie in die samelewing te bewerkstellig. Mans se posisie in die hieraTgie venninder nie vroue se menswaardigheid nie.
As mans maar net met liefde heers, verskaf dit vryheid vir vroue om hulle Goddelike
bestemming te bereik.
So 'n positivistiese Skrifbeskouing is vir konserwatiewe vroue die antwoord op die
watter plek en 101 hulle binne die geloofsgemeenskap moet inneem en vervul.
Eksponent van hierdie benadering is Susan Foh (1979). Nie net is die positivisme, gebou op 'n objektiwiteitsideaal en 'n kousaliteitsbeginsel, .die probleem nie; dit neem
eenvoudig nie die post-modeme eis om simmetriese kommunikasie in ag nie. Die objektiwiteitsideaal bestaan daarin dat vroue gedwing word om die sogenaamde 'objektiewe waarheid' van die Bybel sondenneer te aanvaar. Die kousaliteitsbeginsel mani-

vraag
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festeer daarin dat vroue aan 'n determinisme uitgelewer word, want dit sou 'God se

wil' wees dat hulle onderdanig moet wees.

Hierdie benadering bevat geen bewus-

makingsproses wat die loop van die geskiedenis met betrekking tot, negatiewe vroue-ervaring wil verander nie. Hierbenewens vind ons 'n gebrek aan insig in die dinamiek
van meestemarratiewe en kontranarratiewe in die Skrif self -

'n aspek wat later in die

artikel verduidelik sal word.

4. 'N HERVORMENDE SKRIFBESKOUING
'n Middeweg tussen die twee radikale standpunte, naamlik om die Bybel summier te
verwerp of om onkrities met die Bybel om te gaan, kom oak in die feministiese hermeneutiek voor. Hierdie benadering lean die 'hervormende Skrifbeskouing' genoem word.
In hierdie siening word die patriargale agtergrond van die Joods-Christe1ike tradisie
beskou as histories en Die teologies Die. Dit wil

se patriargalisme is deel van 'n ver-

gange wereld en is Die die norm vir mense se lewe voor God Die.

Die tradisie van

manlike dominansie en androsentriese diskriminasie word toegeskryf aan sosio-historiese faktore. Diskriminerende maatreels is aspekte wat kultureel bepaald is en is nie
inherent aan menswees nie. Wanneer die praktyk aandui dat die kultuur Die meer in
pas is nie, kan die ~s hervorm word. Die metode wat in so 'n betroldce hermeneutiek gevolg word, is onder andere om vroue-ervaring in die geskiedenis na te vors
en om afgeskeepte bestaande bronne hieroor in publieke diskussie te bring. Yerder
word daar bewustelik gekies vir 'n 'hermeneutiek van suspisie'. Enersyds lees'die eksegeet 'tussen die lyne' van die teks en andersyds lees die eksegeet selfs teen die grein
van die teks in. In die eerste geval word die verswee positiewe rol van vroue in aniieke
bronne u~tgeIig. In die tweede geval word die chauvinisme wat daar in bronne lean
wees, aan die kaak gestel as die invloed van die kulturele konteks.
Hoewel dit 'n 'hermeneutiek van suspisie' genoem kan word, is dit 'n benadering
met 'n positiewe doelwit. Die tradisie (in die Bybel en in die kerk) word geag as die
moeite werd om te rehabiliteer. Op'n gematigde wyse word aangedui dat die situasie
van androsentrisme en negatiewe ervaring van vroue nie langer gehandhaaf lean word
nie en dat die post-modeme wereld verandering noodsaaklik maak. Die bekende feministiese eksegeet, Phyllis Trible (1978, 1984, 1994; vgl ook Tavard 1973) is 'n eksponent van hierdie benadering. Die leemte van hierdie posisie is dat dit simptome dokter
eerder as die siekie.

5. 'N ESTETIESE SKRIFBESKOUING
Dit konfronteer nie die die verwronge aspekte in die sisteem direk nie. In hierdie benadering word die andersheid van vroulikheid beklemtoon. Daar word veral gelet op
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die wyse waarop vrouwees uitgebeeld word in simboliek, beelde en voorstellings in die
kultuur. As die (A)nder funksioneer die vrou apart van die manlike w!reld. Wat vroulik is, is inherent superieur. Hier is geen strewe na gelykbeid nie. Die hermeneutiek
van hierdie benadering neem die vorm aan van die soeke na en estetisering van die
ewig-vroulike in Bybelse simboliek. Voorbeelde van sulke simboliek is 'Israel as
maagd', 'bruid van God', die 'kerk as die bruid van Cbristus', 'Maria as maagd' en
'moeder van Israel'. Wat bier gebeur, is dat die kerk in vroulike simboliek en die feminine mystique op estetiese wyse beklemtoon word. Hierdie benadering wat die Idem
le op vroulike beelde vir God en Christus, geniet die afgelope tyd heelwat aandag (kyk
Engelsman 1979; vgl ook Swidler 1979:21-73).
Die estetiese benadering reageer op die probleme van patriargalisme en androsentrisme deur me self tot die stryd toe te tree nie. Die strategie is eerder om konflik met
behulp van 'n 'simboliese idealisme' te bowe te kom. Egte vryheid word gesoek in die
w!reld van simboliek. Dit gaan uit van die idee dat byvoorbeeld simboliese handelinge
in onder andere die liturgie die gelowige kan help om die spanning van negatiewe ervaring in die werldikheid te oorkom. Mistiek, meditasie en kontemplasie speel 'n belangrike ro1. Die leemte van die benadering is die neiging tot isolasie uit die sosiopolitieke dimensie. Ook bierdie posisie konfronteer nie die sisteem direk me. Dit is
eerder geneig tot 'dogmatisme' wat vroulike en sosiale roUe op 'n abstrakte vlak plaas.
Wanneer gedragsreels in die werldikheid as dogmas begin funksioneer, word dit ideologies swewend. Dogmas verloor hulle kontak met die grondvlak van die samelewing,
word voorgehou as geldig oor tyd en plek heen en kan selfs 'ewigheidswaarde' verlay.

6. 'N ~SIPATORIESE SKRIFBESKOUING
Ben van die jongste benaderings tot die hermeneutiek van die BY1?e1 is die beklemtoning
van die bevrydingstema in die feministiese teologie. Dit is ook die benadering wat tans
die meeste aandag in die feministiese hermeneutiek geniet (Osiek 1997:965; vgl Ackermann 1993: 1-18). Die vertrekpunt van hierdie benadering is die bevrydingsteologie.
In hierdie teologie staan die eskatologiese motief 'koninkryk van God' sentraal. Die
taak en doel van gelowiges in die w!reld is om verlossing (bevryding) te bewerk. Dat
hierdie verlossing ten voUe verwerldik sal word, bied hoop vir die toekoms. Vir die
vrou,is die begin van hierdie gebeure die verwerkliking van bevryding van patriargale
dominansie. Die. doel van hierdie bevryding is dat alle mense vennote en gelykes kan
wees en hulle taak gesamentlik kan vertigo Die onderdrukking van vroue word gesien .
as 'n aspek van 'n groter verskynsel, naamlik maghebbers wat domineer en mense aan
hulle onderdanig maak. Dit is 'n proses wat sterk geinstitusiona1iseer is en dit word
gevind op die politieke, ekonomiese en sosiale terreine. Bekende eksponente is
E1isabeth Schiissler Fiorenza (1985) en Rosemary Radford Ruether (1975, 1983).
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SchUssler Fiorenza, se strategie is byvoorbeeld om die

vroee

geskiedenis van die

kerk te rekonstrueer. Haa.r doel is:

... [to] fmd ways to break the silence of the text and derive meaning
from androcentic historiography and theology.

Rather than understand

the text as an adequate reflection of the reality about which it speaks, we
must search for clues and allusions that indicate the reality about which
the text is silent.

Rather than take androcentric texts as informative

'data' and accurate 'reports', we must read their 'silences' as evidence
and indication of that reality about which they do not speak. Rather than
reject the argument from silence as a valid historical argument, we must
learn to read the silence of androcentric texts in such a way that they can
provide 'clues' to the egalitarian reality of the early Christian movement.
(SchUssler Fiorenza 1985:41)

SchUssler Fiorenza (1985:15) se feministiese hermeneutiek bestaan uit vier komponente, naamlik 'n hermeneutiek van 'suspicion', 'remembrance', 'proclamation' en
'creative actualization'. ' n Hermeneutiek van suspisie is volgens haar nodig omdat aIle
Bybeltekste ingebed is in patriargale kultuur, godsdiens en samelewing. Binne hierdie
strukture is

di~

Bybel gekanoniseer, gemterpreteer en verkondig deur mans (SchUssler

Fiorenza 1985:53). Historiese rekonstruksie het ten doel om die verswee diskoerse van
vroue uit die 'androsentriese teks' los te wikkel en om vroue te herintegreer

as aktiewe

deelnemers -aan die geskiedenis waarvan hulle deel was (Schiissler Fiorenza 1985: 54).
Vir die doeleindes van die kerklike verkondiging moet ook die teologiese en etiese
waarde van tekste geevalueer word: '(T)exts which reinscribe patriarchal relations of
domination and exploitation must not be affirmed and appropriated ... not be proclaimed as the word of G-d but must be exposed as the words of men' (Schiissler Fiorenza 1985:54). Met verbeelding en kreatiwiteit moet die swaarkry en oorwinnings van
vroue 'opgebou' word uit die oorblyfsels in die tekste. Bybelse verhale word dan vertel WlIluit 'n ander perspektief en beklemtoon die bevrydende stemme wat stilgemaak is
in die teks.

Dit bou die rol van gemarginaliseerde figure uit en laat hulle stilte tot

spreke kom (Schiissler Fiorenza 1985:54-55).
Hierdie strategiee help om die gekanoniseerde tekste en die vroee geskiedenis van
die kerk te dekonstrueer, maar ook om die vroee kerk se geskiedenis te rekonstrueer as
'n inklusiewe geskiedenis van vroue en mans. Die ideologie-kritiek grondliggend aan
die hermeneutiek van suspisie impliseer dus kritiese en dekonstruktiewe werk. Die her630
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meneutiek van berinnering wil rekonstrueer. Blote rekonstruksie sonder retoriese interpretasie berus volgens haar nie op kritieSe werk nie. Haar visie kom voort uit wat sy
die 'dissipelskap van gelykes' noem. Net dit in die Skrif wat tot die aktualisering van
'n 'gemeenskap van gelykes' bydra, behoort volgens verkondig te word. Haar bermeneutiese model is dus nie afhanldik van die rekonstruksie van historiese feite as sodanig nie. In'n sekere sin tref sy 'n onderskeid tussen 'bermeneutiek' en 'retoriese interpretasie': 'Whereas hermeneutics seeks to explore and to appreciate the meaning of
texts, rhetorical interpretation pays attention both to the kind of socio-symbolic worlds
and moral universes biblical discourses produce, and to the way these discourses produce them' (Schiissler Fiorenza 1992:46). Schiissler Fiorenza is nie net in die beteke-

nis van tekste in bulle historiese kontekste (rekonstruksie) geinteresseerd nie, maar ook
in die identifisering van die stilgemaakte stem van gemarginaliseerdes sodat hierdie
stem weer gehoor kan word. Haar retoriese kritiek se doelwit is om tekste 'n betekenis
te laat gee wat 'n 'gemeenskap van gelykes' sal bevorder, 'n egalit6re struktuur met 'n

epistemologiese raamwerk wat duidelik anders is as die van die patriargale siste ;m. Sy
beoefen haar eksegetiese werk met ander woorde in 'n ander paradigma as bloot die
histories-kritiese of literatuur-teoretiese. Vanuit' n monolitiese Skrifbeskouing kan die
kritiek op die hermeneutiese uitgangspunte van Schiissler Fiorenza uitgeoefen word dat
' ... she has created a self-fulfilling interpretive circle where anything oppressive to
women can be dismissed as patriarchal, and therefore not the Word of God' (Eriksson
1995:92).
Hoewel Schiissler Fiorenza die inklusiwiteit van vroue en mans in egalit6re relasies
beklemtoon! funksioneer haar retoriese analise ~g in 'n sekere sin eensydig. Vir haar
is die ervaring van slegs vroue die bron en die norm van haar teologiese arbeid. Oor
die gesag van die Bybel

~

sy: '[The] Bible no longer functions as authoritative source

but as a resource for women's struggle for liberation' (Schiissler Fiorenza 1985:14).
Vir die verstaan van die teks het hierdie siening spesifieke gevolge volgens Schiissler
Fiorenza (1985:13): 'A feminist critical interpretation of the Bible cannot take as its
point of departure the normative authority of the biblical archetype but must begin with
women's experience in their struggle for liberation'. Haar verstaan van die Bybel as
'prototipe' in plaas van 'archetipe' bou voordele en nadele in. Die voordele van haar
strategie is dat sy wel die aanvaarde histories-kritiese metode gebruik, terwyl haar
~

tot 'historiese verbeelding' vroue bevry van die negatiewe formulerings in die

teks. Met behulp van haar retoriese kritiek ontmasker sy die androsentriese vooroordeel van die teks en gee geboorte aan 'n nuwe visie van 'n egalit~re gemeenskap wanneer die leierskapsrolle en volle deelname van vroue uit die tekste opgediep word.
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Buiten die gevaar van oorreaksie wat kan lei tot 'n volgende eensydigheid, is dit 'n
dilemma om daardie 'egte' tradisie voordat die distorsies dit begin skeeftrek het, te
probeer vind. Die poging om te ontsnap aan patriargale vooroordeel, bevry die rekonstruksie nie van eie vooroodeel nie.

Byvoorbeeld, teenoor die redenasie eeue lank

gehoor ciat vroue nie georden kan word nie omdat die dissipels van Jesus alma1 manIik
sou gewees het, toon Schiissler Fiorenza se leesstrategie aan dat daar onder Jesus se dissipels wel vroue was en dat hulle teenwoordigheid deur androsentrisme verswyg is.
Haar eksegetiese resultaat is dus 'n verdediging van die teenoorstaande standpunt, maar
dit ontmasker die eensydigheid in die redenasie nie

as

'n valse uitgangspunt nie. Ver-

der bied haar leesstrategie om tekste te dekonstrueer nie 'n oplossing vir diegene in die
geloofsgemeenskap wat verkies om nie agter die teks te werk nie, maar wel met die
teks soos dit voor die leser

l~

(kyk Tolbert 1990:11-12). Bowendien bly dit 'n kritiese

vraag of vrou~ervaring·as die eensydige norm vir wat ge1dig is en wat nie, 'n beter

toegang tot inldusiwiteit verleen. Haar visie kan gesien word as wensdenlcery -

die

vertrekpunt word nie gevind in die geskiedenis en die teenswoordige rea1iteit nie
(Eriksson 1994: 98, 104).
Ook vir Rosemary Radford Ruether (1983:12, 18) is ervaring as sodanig en vroueervaring in die besonder baie belangrik. Vir Ruether (1983:18) is dit nie ervaring wat
die norm is vir haar teologiebeoefening nie, maar wel die beginsel: 'the promotion of
the full humanity of women'. Hierdie beginseZ vind sy 'tussen die lyne' van die tradisie en beskou dit as normatief. In' n Christelike konteks beteken dit die bedoeling en
die 'wil van God'. Hoewel Ruether vroue-ervaring nie normatief wil maak vir die beoefening van teologie nie, wys Eriksson (1994:111, 113-114) tog krities uit dat sy
vroue se erVaring wel beskou as nader aan die waarheid, aangesien die marginale posisie wat vroue beklee, minder geleentheid bied tot distorsies. Dit lei daartoe dat wat
manIik is, tog vervang moet word met die vroulike wat op 'n manier 'beter' is.
Ruether pleit nie vir 'n byvoeging van vroue se ervaring tot die, van mans om die eensydigheid van die geskiedenis uit te skakel nie. Ook hier word die een eensydigheid
vervang met 'n ander.
Volgens die emansipatoriese hermeneutiek is die bevryding van die mens die sentrale,boodskap van die Bybel. Verlossing beteken om vrygemaak te wees. Dit is 'n
benadering wat daarop klem le dat geen interpretasie van die Bybel objektief en waardevry geskied nie. Hierdie hermeneutiek erken openlik dat die vertrekpunt in eksegese
vanuit spesifieke vooronderstellings geskied en daarom moet die spesifieke saak van
bevryding nie in die eksegetiese proses ontken word nie. Rosemary Ruether (1983)
meen dat die sentrale boodskap van die Bybe1 in die profetiese tradisie gevind word.
Die profetiese tradisie verkondig die' bekering van 'n onregverdige sosiale bestel. Dit
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roep die yolk Israel op om 'n samelewing te vestig wat vry is van onderdrukking.
Hoewel die profetiese tradisie nie op vroue gerig is nie en selfs in 'n patriargale konteks ingebed is, meen Ruether dat die profeteboodskap ~vrydend vir alle mense is.
Hierdie boodskap moet net van die historiese en kulturele konteks bevry word. Elisabeth Schiissler Fiorenza (1985) werk spesifiek met Nuwe-Testamentiese tekste wat
androsentriese en p~gale strukture oorstyg en 'n visie op 'n verloste mensheid bied.
Sy wil Die net die betrokke tekste binne hulle patriargale raamwerk herinterpreteer nie,
maar wil dit benader vanuit die perspektief van verlossing en 'n nuwe skepping. So 'n
visie het Die net die interpretasie van die Bybel ten doel nie, maar loop ook uit op 'n
transformasie van die bree sosiale orde. Hiervolgens verwerp die emansipatoriese hermeneutiek Die die tradisie nie, maar eis 'n totale herstrukturering daarvan.
Hierdie hermeneutiese beginsel is besonder spesifiek. Wat ook al afbreuk doen aan
die volle mensheid van vroue, is nie 'n weerspieeling van 'n egte lewe voor God nie.
So 'n verwronge kommunikasie bevat nie die boodskap van egte verlossing nie. Wat
wel die volle mensheid van vroue bevorder, is van God en weerspieel 'n egte verhouding met God. Simmetrie is die outentieke boodskapvan verlossing en dit is die taak
van gelowiges wat verlossing ervaar om die boodskap verder te dra (Ruether 1983:19).
Die Skrifbeskouing in hierdie benadering gaan dos ook uit van die teenwoordigheid van
meestemarratiewe en kontranarratiewe in die Bybel (vg! Breytenbach 1997). Die
emansipatoriese hermeneutiek beskou alleen daardie tekste en eksegetiese modelle wat
hulle patriargale kontekste krities oorstyg en ruimte gemaak het vir 'n subjeksubjekverhouding as die egte 'openbaring'. Volgens Schiissler Fiorenza (1985:30) is
die Bybel God se openbaring daar waar 'n visie van Christelike vroue as subjekte in
sowel die geskiedenis as in die teologie figureer.
Daar lcim geredeneer word dat die swakheid van die emansipatoriese hermeneutiek
le in die beperkte siening van die konsep 'openbaring'. 'Openbaring' word op 'n sim~
plistiese wyse gelyk geste1 aan 'gesag'. Alles wat nie aan die geste1de kriterium konformeer Die, word verwerp as 'nie-openbaring'. Die kriterium le nie in die eerste plek
by 'n Gods-gebeure nie, maar in die vroue~rvaring. Dit lyk asof die profete, Jesus en
soms ook Paulus op 'n reduksionistiese wyse verhef word as 'n 'kanon-in-die-kanon'
(Osiek 1997:966). Die latere skrywers van die Nuwe Testament wat reeds ingebed geraakhet in die institusionalisering van die vroeg-katolisisme, word' verwerp omdat hulle
nie Un die bevrydingslaiterium voldoen nie.

7. DIE SKRIF VANUIT DIE PERSPEKTIEF VAN 'N EPISTEMOLOGIE VAN
DEELNAME
Die hedendaagse beklemtoning V4D pluraliteit in die samelewing hou direk verband met
die bewussyn van Bybelwetenskaplika vandag dat daar in die Skrif meerdere tradisies
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wat selfs teensprekend van aard is, aanwesig kan wees. Hierdie insig in die Bybelwetenskap is die regstreekse gevolg van die histories-kritiese benadering in die eksegese. Die historiese kritiek het nie net die aanwesigheid van verskillende tradisies en
die redaksionele verwerking daarvan geidentiflseer nie. Dit het ook die verskillende
Sitze im Wen (sosiale kontekste) waarbinne hierdie tradisies en redaksionele aktiwiteit
plaasgevind het, uitgewys. Hierbenewens het die historiese kritiek skerp ondersoek ingestel na die vroegste bedding van waaruit tradisies kon ontspring het. Een van die belangrike bydraes van die historiese krltiek is dat die eksegeet, vanwee die kompleksiteit
van sowel die Bybel as die samelewing, nie meer op 'n naiewe fundamentalistiese wyse
met die Bybel kan omgaan nie.
Die aanvulling, van die histories-kritiese metodes met aspekte van onder andere die
narratologie en die sosiaal-wetenskaplike kritiek, het 'n verskuiwing in die henneneutiesegerigtheid teweeggebring (kyk Vorster 1988:31). Die gevolg was dat die klem in
eksegese nie net meer gele het op die historiese verstaan van tekste nie, maar ook op
die resepsie daarvan. Binne hierdie nuwe raamwerk waar die pragmatiek van tekste 'n
piek gekry het, stel Van Aarde (1994) 'n henneneutiese benadering voor wat hy die betrokke hermeneutiek noem. Deur middel van betrokke hermeneutiek funksioneer die ge~

van die Bybel vir die gelowige in 'n proses van ontmoeting met die 'verhale' in die
Bybel. Die Bybellesers raak bewustelik betrokke by wat hulle lees en die wtlIUd.es wat
hulle so ontmoet, bring hulle tot selfkritiek. Hierdie proses lei daartoe dat die lesers
van die Bybel die waardes wat daarin betuig word, hulle eie maak of dit verwerp. Dit
kan beskryf word as 'n 'epistemologie van deelname'. Hier is nie sprake van 'n asimmetriese ontmoeting, asof die mens besluit wat aanvaarbaar is. of nie. Dit is 'nog
steeds die Waardes in die Bybel wat 'n appel tot die mens rig. 'n Skrlfbeskouing wat
aan die mens ruimte vir betrokkenheid verleen, geskied binne 'n epistemologie van
deelname. Oit is 'n ontmoetingsproses, 'n horisonversmelting. Hierdie proses sIuit
aan by die kommunikatiewe handelingsteorie van Jurgen Habennas, in die besonder sy
teorie van die 'ideale gespreksituasie' waarbinne simmetries kommunikatiewe handelinge geskied.

8.

DIE KOMMUNIKATIEWE BANDELINGSTEORIE

8.1 Die kritiek op die hermeneutiese benaderiDg
In die teologie word Jiirgen Habennas ([1981] 1984) se teorie van die 'ideale gesprek-

situasie' waarbinne simmetries kommu~ewe bandelinge geskied, toenemend aanvaar as 'n bruikbare metateoretiese ·uitgangspunt. In Habermas se kommunikatiewe
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handelingsteorie word daar uitgegaan van die siening ciat die menslike samelewing 'n
netwerk van kommunikatiewe handelingspatrone is.

In hierdie gerigtheid het weten-

skaplike kennis nie meer net bettekking op die objektiewe werklikheid van dinge en
gebeurtenisse nie, maar ook op die sosiale werklikheid van geldende waardes en
norme, en die subjektiewe werklikheid van intensies, behoeftes en gevoelens.
Die kritiese teorie is die oorkoepelende begrip waaronder die kommunikatiewe
taalhandelingsteorie val en dit hoort tot die sogenaamde Frankfuner Schule. Benewens
Habermas, is filosowe soos Theodor Adomo en Herbert Marcuse belangrike eksponente van die Franlrfuner Schule. Wat dikwels in die teologie uit die oog verloor word
in die nadenke oor metateorie, is ciat die kritiese teorie bedoel is as 'n alternatiej en
Iw"ektiej op die tradisionele hermeneutiese benadering. Die konsensusprinsiep (versmelting van horisonne) word nie meer onkrities aanvaar nie (kyk Klemm 1986a:203208). Die hermeneutiese benadering gaan uit van die aanname ciat daar 'n 'horisonversmelting' plaasvind in die kommunikatiewe handelingsproses tussen subjek en objek en
dat daar tegelykertyd 'n rolleverwisseling plaasvind. Objek word subjek. 'n lliustrasie
van die probleem is dat, indien die objek byvoorbeeld vanwee sisteemrelasies pyn gemtemaliseer het, 'n rolleverwisseling nie vanself sal meebring dat die ervaring van pyn
herken en as 'n probleem geidentifiseer word nie. Inteendeel, juis omdat die objek wat
die draer van pyn is nou die status van subjek kry, word die moontlikheid tot herkenning nog verder versluier.
'n Voorbeeld daarvan dat die problematiek rondom die begrip 'rolleverwisseling'
in die hermeneutiese benadering nie altyd raakgesien word nie, Jean in die werk. van
Karl Barth .aangetoon word. Barth is bekend daarvoor dat hy 'n besonder dinamiese
Skrifbeskouing gehad het. Vir horn was die Bybel nie in die direkte sin van die woord
gelyk aan God se Openbaring nie: 'Die Bibel ist ... nicht selbst und an sich Gottes geschehene Offenbarung' (Barth [1932] 1964:114). Die Bybel is vir Barth 'das konkrete
Mittel, durch das die Kirche an Gottes geschehene Offenbarung erinnert, zur Erwartung
kiinftigen Offenbarung aufgerufen und eben damit" zur Verkfmdigung aufgefordert,
ermichtigt und angeleitet wird' (Barth 1964:114; my beldemtoning).

Otto Weber

(1967:16) wys daarop dat die Bybel vir Barth "eers clan Openbaring word 'wo das Bibelwori"als Zeugenwort in Funktion tritt' (kyk Barth 1964:116).
Die probleem is egter gelee in die moontlikheid ciat hierdie dinamiese Skrifbeskouing ontkragtig kan word, indien dit nie eksistensieel grondraak Die. Daarorn moet die
oprnerking wat H Zahrnt in sy boek Die Sache nait Gott gemaak het, ter harte geneem
word (vgl ook Pieterse 1979:28). Zahmt ([1966] 1967:141) het Barth se teologie gekritiseer omdat dit dikwels oorkorn as 'n 'Monolog im Himmel'. Dit lyk of dit toegeskryf kan word aan die feit ciat die rolleverwisseling 'subjek-objek' nie by Barth neerISSN 0259-M22 .. HTS 5413 & 4 (1998)
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kom op 'n subjek-subjek verhouding nie, maar steeds in omgekeerde sin van die woord
'n subjek-objek verhouding.

Pe1ser (1992:20) beskryf Barth se siening hieroor soos

volg: 'In 'n debat met A Hamack, wat steeds die natuurwetenskaplike subjek-objek
skema ook vir die Skrifuitleg voorgestaan het, stel Barth dat onthou moet word dat die
Bybelse teks as objek eers (en eerste) subjek was, en altyd weer subjek moet word. Dit
is dus die objek wat nou as subjek, vrae aan die subjek, nou die objek, stel.' Resloos
kan Barth (1960:760) daarom van die 'Freiheit des Wortes' praat, sonder 'n bewus-

wording dat wanneer die kerk God se Woord in 'n woordgebeure kommunikeer, bestaande verwronge kommunikasie in die Skrif as normatief oorgedra kan word. Omdat
God se Woord (die subjek) 'n 'vryheid' het wat nie deur die mens (die objek) aan

bande gele kan word nie, praat Barth in terme van 'mag' as hy na die 'gesag' van die
Skrif verwys:

Die Freiheit des Wortes besteht entscheidend in der 'Macht', die uns in
der Heiligen Schrift gegeniibertritt und 'die grundsatzliche Problematisierung aller anderen Subjekte' in der Welt darste1lt.

Ja, 'die ganze

Wahrheit ist daB die Heilige Schrift in ihrer ganzen Unscheinbarkeit
mehr Macht hat als die ganze iibrige Welt zusammen'.
(Barth, in Weber 1967:47)

Rudolf Bultmann ontkom met sy eksistensiale hermeneutiek die kritiek van 'n
'Monolog im Himmel'. Sy hermeneutiese benadering maak baie meer as Barth 'ems
met die modeme mens se lewensituasie. Tog gaan ook hy, vanuit 'n ideologies-kritiese
hoek gesien, nie ver genoeg nie. 'Bultmann's individualism, however, is well known.
The apparent lack of explicitsocia1 and political awareness, either in Bultmann's New
Testament work or in that of the post-Bultmanians who sought Jesus by an existential
route, has proved costly' (Marsh 1997:415).
Die insig in die feit dat kommunikasie deur die soeke na eie magsbelange verwring
kan word, het eers in die na-AujkJilrung era aangebreek. Die verdiskontering van hier-

die insig is voorwaarde om werldik van 'n kommunikasie op 'n subjek-subjek as te
praat. lets van die deurbreek van hierdie insig in die hermeneutiese benadering kan wel
by Hans-Georg Gadamer gesien word. Wanneer Gadamer (1994:311), die pionier van
die nuwe hermeneutiese benadering, die hermeneutiese sirkelkonsep (dws die konsep
'rolleverwisseling') op die interaksie met die Bybel toepas, sien hy in dat onderwerping
aan die Bybel nie 'n kwessie van domiTUUlSie van die leant van die Bybel moet word nie, .
maar eerder 'n saak van om te dien. Indien hierdie aspek van om te dien nie eksplisiet
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in die hermeneutiek in ag geneem word Die, lean die hermeneutiese benadering opgaan
in 'konvensiona1isme' omdat die gesag van die teks onbevraagtekend aanva:lI' word.
Om in te sien dat daar in die leefwereld van die Bybel Die altyd gedien was nie maar

geheers (kyk Mark 10:42-44), is idt:ologiekritiek, toegepasook op die Bybel, noodsaa1dik.
Habermas (kyk Maddox 1985:524; vg! Vos 1996a:19) is nie ondialekties in sy taalhandelingteorie Die, maar is krities ingestel op tradisionele dialektiek wat voortgaan om
pyn as pmbleemloos in die kommunikatiewe handeling te aanvaar. Daarom staan sy
kommunikatiewe taalhandelingteorie bekend as 'n (self)kritiese dialektiese teorie. Hierdie teorie is dos krities ingesteI op dialektiek terwyl dit terse1fdertyd vanuit dialektiese
denke opereer. Hy gaan nog steeds uit van die kommunikatiewe as. Dit wil ~ die objdc in die kommunikatiewe handelingsproses word nie net vir hom subjdc as gevolg van
'n rolleverwisseling Die, maar twee ander sake wat Die deur die tradisionele hermeneutiese beoadering in ag geneem word Die, is vir horn ook belangrik. Dit is naamlik dat
die subjdc in die kommunikatiewe handelingsproses nie omgekeer word in 'n objek vanwee die rolleverwisseling Die, maar subjdc bIy, sodat die kommunikatiewe handelingsproses die is van die ontmoeting van subjdc met subjdc. Verder is hy trities ingestel
daarop om wat die objdc in die eerste plek tot objdc gemaak het en watter pyn objektivi$ering veroorsaak het, na die oppervlak te bring in die proses van kommunikasie. So
'n kenaksie is derbalwe ingeste1 op simmetrie. Die kommunikatiewe handelingsproses
wat ingestel is op simmetrie (subjek-subjek) wil in die kenaksie pyn as probIeem identifiseer.

1.2 KemIis en beJauge
Habermas noem die kenaksie wat ingestel is op simmetrie die 'emansipatoriese kognitiewe belang' en dit geskied in terme van die 'ideale gespreksiruasie' (kyk Snyman
1987; Klemm 1986a; Peukert 1989). In hierdie verband onderskei hy tussen drie tipe
'belange' wat in kommunikasie, dit wit

se in die ontmoeting van mens met mens en

dinge, aanwesig bn wccs. Kennis is nooit belaqgevry nie, ook Die die verwerwing van
~

Die en ook Die die kenaksie (kommunikasie) Die.

Dit is omdat kennis nie 'n

'suiwer' weerspieeling van die w~eid is soo!; daar in die positivisme gemeen word
Die. Die drie

riPe 'belange' wat onderskei word, is die 'tegniese'

belang, die 'prak-

tiese' (oak genoem die 'pragmatiese' belang) en die 'emansipatoriese kognitiewe' be-

lang. Laasgeooemde beskryf hy as die IrompetenSie tot simmetriese kommunikasie.
Die tegniese (praktiese) belang herog om natuurlike en sosiale gebeure te voorspel
om sodoeodc le bn manipuJeer. nit gebeur in 'n verfynde positivistiese sisteem wat
~
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nie afstand kon doen van die kousaJiteitsbeginsel nie. Later sal ek aantoon hoe die verband tussen oorsaak en gevolg die uitwerking het dat die ou natuurwetenskaplike visie
in die modernistiese paradigma wennatighede aanvaar. Die beginsel van wetmatigheid
is inherent deel aan die oomame van die ou natuurwetenskaplike visie van die modernistiese paradigma op die terrein van sosiale gedrag. Sogenaamde wetmatige natuurprosesse wat as onveranderlik beskou word, word op 'n ongeldige wyse toegepas op die
prosesse van die interaksie tussen mense asof hierdie prosesse mense vasvang in onveranderlike kontoere. Dit het byvoorbeeld die uitwerking dat die pyn wat mense ervaar
vanwee sekere vasgelegde gedragspatrone maar net aanvaar moet word, nie as ' n probleem geidentiflseer word en derhalwe nie ter wille van restourasie verander word nie.
Die tegniese (praktiese) belang beoog volgens Habermas om die (A)nder (die tradisionele objek in die kommunikatiewe as, voordat objek as subjek erken is) te verstaan om
sodoende met haar of horn te kommunikeer. Hierdie (A)nder is 'n begrip ontleen aan
post-modeme denkers soos Emmanuel Levinas (kyk Donoghue 1996:37-47) en Michel
Foucault (kyk Beukes 1996:233-251). Die strekking van die klem op die (A)nder is
gebore uit deernis vir mense wat tot nie-identiteit verword het as gevolg van die
toedoefl van ander in die posisie van mag. Wanneer die ander in interaksie met jouself
jou selfstandigheid op die een of ander manier respekteer, kan daar in hierdie interaksie
betekenis tot stand kom. Singewing in interaksie bestaan egter alleen wanneer nieidentiteit opgehef word met identiteit. Nie-identiteit is om 'n antler sonder 'n hoofletter te wees. Identiteit is om (A)nder te wees.
In die post-modeme diskoers van Michel Foucault (kyk Beukes 1996:71) le die
klem nie as sodanig op verstaan nie, maar op ervaring. Hierdie studie gaan nie in op
die filosofiese debat tossen Habermas en die post-modeme filosowe nie (kyk De Pater
1996:177-202). Tog is die bydrae van post-modeme denkers ten opsigte hiervan belangrik. Hulle herken dit as 'n probleem in kommunikasie wanneer 'objekte' vanwee
objektivering tot nie-identiteit vervlak word en dit as pynlik ervaar.
Habermas se kritiese teorie het as doelstelling die derde tipe belang, naamlik die
emansipatoriese kognitiewe belang. Hierdie 'belang' wil 'n samelewing vry van verwronge kommunikasie bevorder en aanmoedig. Die woorde 'bevorder' en 'aanmoedig'
is hier belangrik. Soms word Habermas gekritiseer dat sy teorie op 'n utopie neerkom,
omdat in hierdie ~ebroke wereld daar nooit ' n toestand van ' n ideale egalitariteit bereik
kan word nie (kyk Snyman 1987:173; Romm 1987:195). Die kritiese teorie is in hierdie opsig anders as die klassieke Marxisme. Dit het juis ontstaan binne die neo-Marxistiese skool wat kritiek uitoefen op Man se idee van 'n klasselose samelewing. Die kritiese teoriewil wel die ideaal van nie-manipulasie en uitbuiting bevorder en aanmoedig.
Mense word deut middel van hierdie kritiese teorie bewus gemaak dat die ideaal nie
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verwesenlik is nie. Daarom roep die kritiese teorie mense op om deurentyd, in alle
samelewings, krities ingestel te wees op manipulasie en uitbuiting. Hierdie standpunt
sluit teologies aan by 'n perspektief van iemand soos byvoorbeeld Paulus. Paulus gaan
altyd uit van die indikatief van die hell en roep gelowiges op om te word wat hulle
reeds is. Daarom is daar altyd 'n imperatief omdat, hoewel die hell verkondig word,
dit in hierdie gebroke wereld net vir die geloofsoog sigbaar is.

8.3 Verfynde positivisme
Uit die bespreking saver het dit geblyk dat die kommunikatiewe handelingsteorie \Vat
simmetrie in die oog het, die tradisionele hermeneutiese benadering verfyn. Dit het
ook duidelik geword dat daar nie van dialektiek afstand gedoen behoort te word nie.
Indien daar in die metateorie nie 'n daadwerklike verskuiwing plaasvind vanaf die
subjek-objek as tot die subjek-subjek as nie, het ons hier te doen met 'n verfynde
positivisme. Met ander woorde die dialektiese teologie kan dus maklik die slagoffer
word van juis die ding waarvan dit wou afstand doen. Daarom is dit belangrik om
daarop te let dat positivisme deur drie verskillende ontwikkelingsfases gegaan het (vg!
Mouton 1987:1-29).
Die eerste fase is opgevolg deur die negentiende-eeuse positivisme wat weer opgevolg is deur die twintigste-eeuse logiese positivisme. Francis Bacon het die belangrikste invloed uitgeoefen gedurende die eerste periode. Sy vertrekpunt in wetenskaplike
ondersoek is om empiriese data daar te stel. Daarna toets hy die geldigheid van enige
teorie of hipotese ook aan empiriese data. Met ander woorde, sa 'n benadering irom
neer op wat genoem word 'deduktiewe argumentvoering'. Dit is 'n manier van redevoering wat neerkom op 'n proses van afieiding (deduksie) vanuit 'n vaste, empiriesbepaalde vooringenome posisie van wat geldig geag word. Wetenskaplike ondersoek
begin dus nie by die postulering van 'n hipotese voor die aanvang van die kenaktiwiteit
nie. Hierdie kenteorie, by wyse van empiriese waarneming en toetsing, is in die besander bevorder en ontwikkel deur geleerdes soos Thomas Hobbes (1588-1679), John
Locke (1632-1704) en David Hume (1711-1776). Hobbes, byvoorbeeld, definieer die
konsep 'kousaliteit' in die wetenskapsteorie as 'n aangeleentheid wat empiries waargeneem word deurdat dit bestaan uit die relasie van gegewens of gebeure.
So 'n teorie van sagenaamde 'ware kennis' het in die verlede as onderbou gedien
vir ' n idealistiese mensbeskouing omdat mense begin glo het dat die mensheid progres-

sief vooruitgaan. Met die oog op die kerklike praktyk is dit belangrik om te herken dat
sa 'n positivistiese sisteembeskouing me in staat is om, vanwee 'n inherente idea1istiese
mensbeskouing, die pyn wat in die sisteem lean beleef, na die oppervlak te bring nie.
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Hierdie beskouing bevestig die opinie dat daar tog me in 'n sogenaamde 'goeie' samelewing, bt-..staande uit 'progressiewe' vooraanstaande mense, pyn veroorsaak kan word
aan ander vrout..me. Gedurende die tweede periode, die negentiende-eeuse positivisme, het die denke van geleerdes soos Henri Saint-Simon (1760-1825), Auguste Comte
(1798-1857) en Emile Durkheim (1858-1917) die toneel oorheers; Op die terrein van
die sosiologie het Durkheim bekend geword vir sy beklemtoning van die sogenaamde
objelctiewe en feitlike aard van sosiale gegewens. Enige sosiaal-wetenskaplike ondersoek wat die gevaar wat hierin opgesluit is, me insien en uiters selfkrities met die beskrywing van menslike interaksie omgaan me, kan maklik in so 'n positivisme verval.
Dit laat nie die moontlikbeid oop dat iemand binne die ste1sel anders kan wees, clink en

handel me. Saint-Simon was oortuig daarvan dat wetenskap

~een

'n positiewe bydrae

kan maak as dit geldige aansprake voortbring wat getoets is deur empiriese gegewenhede. Sy vertrekpunt is dus me meer 'n vaste, empiries waargenome basis nie. Sy

f~

lrus is eerder die eindresultaat wat egter wel deur empiriese data geverifieer moet word.
Geleerdes het toenemend begin bewus raak van die verskil tussen die natuurweten-

skap en die geesteswetenskappe.

Later beskryf Wilhelm Dilthey die natuurweten-

skaplike proses as verklaring waarteenoor hy die geesteswetenskaplike proses sien as

interpretasie. Thiselton {1980:235) tipeer Dilthey se bydrae in hierdie verband soos
volg:

Wilhelm Dilthey (1833-1911) saw that historical understanding is not a
matter of 'explanation' in terms of general laws which are relevant to the
scienCes.

The methods and laws of the NatIlrwissenschaften are to be

distinguished from those of the Gt!isteswissenschoftm.

The latter con-

cern the particularities of human life (dtzs Leben) and understanding

(Verstehen) ." Life, for DiIthey, included man's thinking, feeling, and
willing ....

Wat die negentiende-eeuse positivisme bettef, is vaste wetmlJtighede ook vir Comte
nou me meer die vertrekpunt me. Na die ondersoek toets hy egter wel die resultate aan
empiries-waargenome data. Met ander woorde, hy doen nie afstand van die kousaliteitsbeginsel me. Sy benadering kom daarop neer dat wetnultighede byvoorbeeld ook

op die terrein van sosiale interaksie geidentifiseer kan word. Streng gesproke kom dit
daarop neer dat van mense 'masjiene' gemaak word.' Hierdie geskepte 'wetmatigheid'
in die geesteswetenskap sal volgens hierdie benadering , n algemene aanvaarbaarheid h~
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omdat dit ' n onveranderlike en konstante ooreenkoms van waargenome werldikhede beskryf. Die geloofwaardigheid van verskynsels wat Die opsigtelik in wetmatige patrone
voorkom Die, word alleen as geloofwaardig erken wanneer hulle beskou word as besondere gevalle van universele beginsels. Die implikasie is dat alles wat ande~ is, volgens
hierdie houding nie bestaansreg het nie. Met betrekking tot die kerldike praktyk bestaan daar in hierdie positivistiese benadering dieselfde gevaar as wat hierbo uitgewys
is. Enige denkstruktuur wat onkrities met die begrip 'wetmatigheid' omgaan, loop die
gevaar om die besondere aard van mense se ervaring te ontken en nie daardie strukture
wat ervaring negatief beinvloed, te identiflseer en in ander bane te stuur nie.
Die derde periode, die twintigste-eeuse logiese positivisme, word vera! gekerunerk
deur die dominansie van die Weense Kring ('Wiener Kreis'). Gedurende hierdie periode is die sogenaamde 'objektiwiteitsbeginsel' wat strak data verifleer, oorstyg. In die
pIek van die objektiwiteitsideaal het 'n 'induktiewe' argumentvoering gekom. Die
empiriese kenaktiwiteit word reeds voor die aktiwiteit self deur 'n gekose vertrelcpunt
in ' n bepaalde rigting gestuur. 'n Gekonstrueerde model of basis vorm hierdie vertrekpunt. Die resultaat is reeds vooraf bepaal, ongeag wat daar ook a1 oor die praktyk
waarbinne ' n objek horn of haar bevind, aan die lig mm.
Teenoor alle positivistiese benaderings kom die hermeneutiese benadering, soos die
van Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer en Paul Ricoeur, as ' n radikale altematief
(vgl Vos 1996a:23-25, 29-30). Thomas Kuhn se teorie van paradigmaskuiwe is eweneens ' n altematief op die positivisme. Die kommunikatiewe hande1ingsteorie wys die
gevaar uit van 'n verskuilde positivisme in die hermeneutiese benadering, maar gaan
wel uit van dialektiese denke in die kritiese bevordering van die ideale gespreksituasie.

9. DIE BEWUSWORDINGSPROSES
Wanneer die kritiese teorie toegepas word op die feministiese hermeneutiek sal die positivisme wat. verskuil le in 'n onbevraagtekende hermeneutiese orientasie egter nie net
daar ge1aat kan word nie. 'n Onkritiese beskouing oor wat as 'norme' geld (gebore
binne 'n onaanvaarbare objektiwiteitsideaal) en 'n beskouing oor onveranderlike
gedragspatrone (gebore in 'n onaanvaarbare kousaliteitsbeginsel) sal nie gehandhaaf kan
word nie. Die kommunikatiewe handelingsteorie staan ' n aktiewe betrokkenheid by die
geskiedenis voor. Dit aanvaar nie dat mense net aan die geskiedenis, wetmatighede en
gedragspatrone ui;gelewer is nie. As teorie word dit self gesien as 'gefalsiflseer': die
pragmatiese, morele ideaal dat mense hulle eie sosiale omstandighede verstaan en op
grond van hierdie seljbewussyn die omstandighede self begin verander, word ' n werklikheid. Die kommunikasi~as is die van subjek-subjek. Hier is geensins sprake van 'n
slagoffersindroom nie. Bewuswording by alle partye is die midde1 tot die doel om simmetrie in kommunikasie te bevorder.
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Volgens Habennas ([1970] 1981:233) verhinder verskeie dinge egter die voltrekking van die ideale gespreksituasie waarin volledige simmetriese kommunikasie kan
geskied. Tipies aan die dialektiese denke binnc die hermeneutiese benadering, beklemtoon Habermas (kyl.' Romm 1987:192) voondurend die verband tussen samelewing en
individu.

Hiermee word bedoel dat die samelewing gekonstitueer word deur geso-

sialiseerde individue.

Wat die individu is, is alleen deur integrasie binne 'n sosiale

proses, en wat die samelewing is, word slegs 'n werldikheid deur middel van die interaksie van die individue wat met die samelewing geintegreerd lewe. Wat die saak verder kompliseer, is dat die samelewing as sosiale proses 'n geskiedenis en ook 'n georganiseerde opset het.

Die organisasie van die samelewing is die samelewing se

'rasionaliteit' .
Met 'rasio~iteit' word bedoel dat daar in die samelewing 'n beskrywing en verklaring gebied word van die bepaalde georganiseerdheid daarvan. Die daad van 'rasionalisering' veronderstel die een of ander vonn van mag ter wille van die een of ander
gesamentlike doel met die oog op die verwerwing van kennis. Die ironie is egter dat
'rasionaliteit' in hierdie proses nie as 'rasioneel' ervaar word nie. Vanuit byvoorbeeld
die

Marxis~ese

perspektief mag die rasionaliteit van produksieprosesse, dit wi1 se die

beskrywing en verriuideliking van produksie, wel vir die rede begrypbaar wees, maar
dit is irrasioneel deurdat dit nie bewus is van die vernietiging van mense se vryheid en
die lyding wat dit meebring nie. Met vernietiging van vryheid word bedoel dat produksieprosesse mense as 'masjiene' in arbeidskofte giet. Die pyn wat hier ter sprake is, is
dat mense vervreemding beleef, omdat onderwerping aan produksieprosesse en die mag
wat hierdie prosesse as goed en korrek beskryf, hulle die vryheid van outentieke' bestaan ontneem. Vervreemding van sigself kom daarop neer dat eie ervaring onderdruk
word. Selfvervulling veronderstel dat identiteitloosheid opgehef word. Mense wie se
Selfvervulling (personale
IdentitIJt) kan alleen binne simmetriese relasies in 'n samelewing geskied. Francis
ervaring genegeer word, word tot nie-identiteit vervlak.

Fiorenza (1989:125) ste1 dit met betrekking tot Habermas se kommunikatiewe handelingsteorie soos volg:

... eine Korrespondenz besteht zwischen der personalen Identitit und der
Identitat einer Gemeinschaft. Personale Identitit entwickelt zich intersubjectiv [subjek-subjek] in Beziehung zur Reziprocitit zwischen der
Identifizierung durch andere SUbjecten und der lch-Identitit .sowie zwischen den Strukturen der Gruppe und der Ich-I~entitiit. Folglich existiert
eine Interdependenz zwischen Normensystemen und den Strukturen .der
Ich-Identitat.
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Met ander woorde, wanneer normsisteme in 'n samelewing op 'n dominerende
kommunikatiewe wyse funksioneer, is self-vervuIling nie moontlik nie. Vera! vroue is
maklik deur hierdie prosesse tot slagoffers gedoem vanwee die feit dat die rasionalisering waarvan hier gepraat is, vanuit manlike dominansie geskied. 'n Pleidooi vir 'n
normsisteem sonder dominansie van •n maghebber veronderstel nie 'n ideaal van 'n
samelewing sonder nonne nie. Daar is egrer ook iets soos skeefgetrekte norme.
Die kritiese teorie, waar onder andere Habermas (vg! Snyman 1987:155-177) se
kommunikatiewe hande1ingsteorie val, wil 'n verandering van ervaring teweeg bring
sodat daardie ervaring wat voortspruit uit versluierde probleme in die samelewing, aan
die lig kan kom. Die kritiese teorie is ~m geinteresseerd in 'n rasionaliteit wat
fokus op hoe die samelewing sigself organiseer ten opsigte van die nood wat in die
samelewing ervaar word. Die teorie wys uit dat die spanning in die samelewing nie
klop met die samelewing se idee van die ideaal nie. Die kritiese teorie verteenwoordig
'n kritiese denke wat begrip toon vir die mens. Hierdie begrip is in stryd met die
ideaal wat die samelewing meen tog in die samelewing aanwesig is. Omdat die samelewing van sigself die goeie verwag, bestaan daar nie altyd 'n bewuste insig in die
dinge wat hierdie ide3al verwring nie. Die kritiese teorie bevorder bewuswording.
Theodor Adomo het hierdie kritiese denke by geleentheid 'immanente kritiek'
genoem (kyk SnYnlan 1987:170). Hy bedoel daarmee dat dit nie net gerig is op daardie
diskrepansie tussen wat die samelewing meen dit idealisties verteenwoordig en wat dit
in werldikheid is nie, maar eerder op 'n konfrontasie met hierdie valse begrip wat die
samelewing van sigself het.. Die toename in tegniese middele om die natuur te beheers
mag weliswaar 'n toename in welvaart beteken het, maar het geskied ten koste van die
kreatiwiteit van mense in hulle arbeidsituasie, in hulle denke,. en in huIle ervaiing.
Vooruitgang, indien dit ook nie in kritiese lig gesien word nie, lei maldik tot die verding!iking van die mens. Indien'n manlik gedomineerde rasionalisering van wat goed
en reg is, nie in 'n kritiese lig gesien word nie, word vroueskade berokken omdat huIle
negatiewe ervarin$ ten spyte van voorspoednie raakgesien word nie. Die rasionaliteit
van 'n samelewing is dus inasioneel: dit maak tegniese. vooruitgang moontlik, maar
kan daartoe lei dat outentieke lewe vir mense verhinder word.
Negatiewe ervaring bring mee dat daar in die wetenskapsteorie ruimte gemaak
word vir 'n kritiese teorie. Die inhoud van negatiewe ervaring is gekondenseer in pyn.
Hierdie psigologiese proses in die samelewing is die keerkant van materiele veronregting. Met ander woorde, negatiewe ervaringhet nie net te doen met materiele manipulasie en eksploitasie nie, maar ook met manipulasie en eksploitasie wat in die psige van
die mens plaasvind. Bevryding is dus nie net 'n bevryding van oneweredigheid in materialistiese produksie nie, maar ook die herkenning ·en erkenning van die pyn op die
vlak van die innerlike van die mens. Laasgenoemde negatiewe ervaring, die wat te
doen het met die innerlike van die mens, is dikwels meer versluier as die wat op die
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materiele vlak le.

Die intensiteit van negatiewe psigologiese ervaring is beslis nie

minder as die van negatiewe ervaring wat te doen het met materiele dinge nie, inteendeel. Die feit dat daar pyn en lyding in die wereld voorkom, beteken dat die samelewing in werklikheid nie is wat die samelewing idealisties van sigse1f glo nie.

Die

samelewing hou nie van pyn en lyding nie, want dit hots met die begrip wat die
samelewing van sigself het.

Daarom is samelewings altyd gereed tot enige strategie

wat nood kan teenwerk.
Dit sou dus problematies wees om te wil beweer dat ' n same1ewingstruktuur, soos
byvoorbeeld die kerk, op enige gegewe oomblik nie gereed sou wees om die 'goeie' te
implementeer nie. Dit strook nie met hogenoemde dinamiek wat in samelewings (ook
in die kerklike same1ewing) waarneembaar is nie.

' n Kritiese vraag is of so ' n bewe-

ring, wat ten doel het om die status quo (ongeag of dit 'goed' is of nie) te handhaaf, nie

dalk in diens staan van magsbelange nie. Hierbo het ek daarop gewys dat dit in die
algemeen in die samelewing gaan om die ideaal van 'n verbeterde wereld. In die kerk
gaan die 'goeie' om outentieke lewe voor God. Die' goeie' in kerk en samelewing wat
deur die praktykteoriee in die pastoraat bevorder wit word, hou verband daannee om in
ooreenstemming te wees met wat God wil.
Die teenkanting teen die 'goeie' kan nie aan die samelewing (of kerk) as sodanig
toegeskryf word nie.

Dit is te wyte aan verwronge kommunikasie wat in menslike

interaksie voorkom.

Volgens Habermas het simmetriese kommunikasie te doen met

sosiale aksie (kyk Dallmayr & McCarthy 1977:66-72). Wanneer hy oor sosiale'aksie
praat, figureer daar altyd verslruilde motiewe onder die oppervlakte. 'Sprekers' ontken
egter dat hierdie motiewe hulle bedoeling is.

Hier moet ons onthou dat die begrip

'kommunikasie' nie net te doen het met 'n taalhandeling op die linguistiese vlak nie,
maar met interaksie tussen mense op alle vlakke. Die motiewe wat so ontken word, le
juis op die pre-linguistiese vlak. Dit het te doen met gemstitusionaliseenie vooronderstellings. 'n Voorbeeld hiervan is die patriargale vooronderstel1ing (vgl Dodson Gray
1982). Hoe meer sulke motiewe onbewustelik in alledaagse kommunikasie oorgedra
word, hoe verder is ons van die ideale gespreksituasie.

Hierdie afwyking van die

ideale gespreksituasie gaan hand aan hand met die toename van die institusionalisering
van neerdrukkende maatreels.
Ons het gesien dat sulke maatreels aan die een kan verband hou met die vooruitgang van produktiewe kragte op die gebied van ekonomiese en politieke mag. Aan die
ander kant hou sulke maatreels verband met die negatiewe ervaring wat met die innerlike van die mens te doen het. In die modernistiese paradigma was die ekonomiese en
politieke mag in die hande van bepaa.lde rasse en 'n bepaalde geslag. Die sosiale aksie,
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wat Habermas in verband bring met simmetriese kommunikasie, is die aktiwiteit om die
negatiwiteit te ontken wat agter institusionalisering le. Negatiewe ervaring is die gevolg van sulke aktiwiteit.
Die kommunikatiewe bandelingsteorie wil kompetensie bevorder.
Dit is die
bemagtiging van mense wat simmetriese kommunikasie moontlik kan maak. Hierdie
bemagtiging bestaan daaruit dat mense daarvan bewus gemaak word dat hulle vanwee
institusionalisering geneig is om die motiewe wat sosiale aksie stuur, weg te steek.
Hierdie sosiale aksie, gedryf deur negatiewe motiewe, lei tot negatiewe ervaring in die
same1ewing. Die bewusmaking van hierdie negatiewe motiewe, dit wil s! om weggesteekte eiebelange na die oppervlak te bring, maak dit moontlik om distorsies in die
same1ewing te herken. Omdat die samelewing gereed is om strategiee te implementeer
wat skade en pyn teenwerk, is bewusmaking die sosiale proses wat die 'goeie' kan
bevorder en aanmoedig.
Die kommunikatiewe hande1ingsteorie wil volgens Habermas (in Klemm 1986b:
203-208) egter nie 'bloudrukke' vir die toekoms bied nie. Die te(>rie venny utopiese
visies. Dit wil vry wees om ook in toekomstige bedelings die 'kwaad' wat daar moontlik in die nuwe opset mag skuil, uit te wys. Die kwaad neem altyd weer die vorm aan
van mag oor mense en dinge. Deur eerder 'n bewuswordingsproses aan die gang te sit,
hoop en vertrou die kommunikatiewe bandelingsteorie om 'n verandering van onder en
van binne (beslis nie van bo ,nie) op dreef te kry. Deur middel van praktyksituasieana1ise word 'n self-bewuswording met betrekking tot die verdingliking van mense gekweek. Sodoende kan daar doe1bewus gewerk word aan die resultate van die gesk:iedenis' ter wille van 'n verandering van die same1ewing in die hede en in die ~ms.
So gesien ~ die ketting van sogenaamde onveranderlike wetmatigheid gebreek.. Veranderlng van die samelewing word dus nie meer geag as 'n outomatiese kousale historiese prosedure nie, maar het die insette van mense nodig. Die gesk:iedenis as maatskaplike proses word gevolglik nie volttek bo die koppe van mense heen nie, maar deur
die bewuste deelname van mense. Dit is wat bedoel word met 'n epistemologie van

dee1name.
10. DEKONSTRUKSIE EN REKONSTRUKSIE
Die keJk en same1ewing wil sigself sien as goed. Teoreties is sowel kerk as same1ewing voorstanders van wat goed, reg en regverdig is. Diese1fde kerk en samelewing
vertoon egter 'npraktyk wat dikwels in stryd is met hierdie goeie bedoelings. In hierdie studie bet ek daarop gewys dat die kritiese kommunikatiewe handelingsteorie die
gevolge van so ' n diskrepansie beklemtoon. Van':lee institusionalisering word wat
skadelik is in sisteme, 'onsigbaar' en word dit as irrasioneel ervaar omdat mense as.
gevolg van internalisering daarvan "onbewus' is. Skadelike e1emente in die praktyk
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word nie as sodanig geidentifiseer nie, maar word gewooo as die vanselfsprekende
werklikheid aanvaar.
Die afgelope dekades het stemme van protes begin opklink om kerk en same1ewing
bewus te maak van die gaping tussen mooi teoriee en minder mooi praktyke. Sedert
die sestigerjare het die teologiee van sosiale verandering gegroei. Die term 'politieke
teologie' word dikwels hiervoor gebruik. Dit sluit teologiee van ontwikkeling, van
revolusie en van bevryding in. In die lig van hierdie ontwikkelings het die vraag na die
sosiale verantwoordelikheid van die Christelike geloofsgemeenskap na vore gekom.
Die nuwe stemme se poging om 'n verbetering in diepraktyk aan te bring, is gefokus
op 'n proses van bewuswording. Mense aan die rand van die same1ewing word daarvan hewus dat verandering moontlik is en begin beweeg in die rigting van verandering.
Die bevrrde mens het mag en verantwoordelikheid voor God. In hierdie tipe teologie
word aanvaar dat mense nie op '0 deterministiese wyse bepaal word deur die verlede
nie, maarvry is om die toekoms tegemoet te tree~
Die tradisionele teologie het nie altyd so positief gereageer op hierdie stemme nie.
Die nuwe insigte het egter net weer onderstreep dat elke nuwe era kom met die vrae en
perspektiewe van die eie situasie. Die kerk kan nie anders as om voortdurend te reflekteer op die eie verlede en om nuwe wee te bly vind vir die toekoms nie. Wanneer die
kerk probeer om nuut te dink in 'n nuwe tyd, is daardie denke kontekstueel bepaald.
Mense laui deels bewus word van hierdie kondisionerende faktore en hulle ook gedeeltelik oorstyg. Daar is egter altyd 'n element van konsidionering wat vir mens self
onbewus bly. Hier l~ die uitdaging vir die kerk. As die ge100fsgemeenskap kontekstueel bepaald is en teologiese nadenke' nooit anders is as vanuit 'n spesifieke kon.teks
nie, moet daardie konteks verdiskonteer word. Heelheid van menswees bestaan nie
kompartementeel uit 'n dichotomie van religieuse heil en sosiale welsyn nie. Heelheid
is outentieke menswees en dit het betrekking op die ineengeweefdheid van alle relasies
van die mens.
Aangesien alle mense sosiale wesens is wat binne sosiale strukture leef, is die kerk
se taak nie net om menslike individue in ontmoeting met God te bring nie, maar om
mense in staat te stel om outentiek voor God te lewe. Oit betekeo dat ook die sosiokulturele milieu waarbinne gelowiges funksioneer (binne en buite die kerk) vir die kerk
van belang is. Alle interpretasie,' ook die interpretasie van die Skrif, vind binne in 'n
sosio-kulturele konteks plaasvind. Die strukture van kerk, familie, werk en burgerskap
vorm persone van kleins af. Hierdie strukture moet ondersoek word. '0 Teologie en
kerldike praktyk wat meen om op 'n neutrale wyse, konteksloos te funksioneer, leef in
'n illusie. Om dit voor te gee, is egter in 'n opsig die maldikste uitweg. 'n Kontekslose teologie beteken 'n veilige intellektuele, ruimte waar geen ongemaklik praktiese
sake gekonfronteer hoef te word Die.
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Die nuwe stemme waarslru teen die 'leanonisering' van enige orde. Vanuit die Refonnatoriese perspektief sou dit beteken dat geen mensgemaakte strukture of orde onfeilbaar of volmaak lean wees nie. Waar onvolmaaktheid en skade beroldcening aan
mense.erken en herken word, word dit outomaties 'n Christe1ik.e imperatief om dit te
bring in die lig van God se woord en dit te verander (bekeer) na God toe. Hierdie
nuwe stemme wat begin opldink het, het uitgemond in nuwe wyses van teologiebeoefeDing. Die sambreelnoemer is 'kontekstuele teologie'. Dit sluit die bevrydingsteologiee
in, waaronder ook die feministiese teologiee grotendeels ressorteer. Die leemtes van
die bevrydingsteologiee in die algemeen is dat hulle dikwels 'n utopiese trek vertoon en
ook dat hulle te direk beweeg van die Skrif na die moderne situasie. Ben van die wyses
waarop bevrydingsteologiee met skeefgetrekte strukture wil omgaan, is nie om hulle te
probeer regtrek nie (hulle word beskou as onherstel.baar), maar om hulle omver te
werp. Die strategie is dus revolusie. Die teologiee van revolusie word in eie oe die
verlossers wat die euwels in sisteme aandui, en sien revolusie as die enigste manier om
van daardie euwe1s ontslae te raak. Hierdie teologiee wat die tradisione1e teologie beskuldig van eensydigheid, trap dikwels in diese1fde strik en kyk weer eens net uit een
hoek na die mens1ik.e situasie.
Die groot wins van hierdie teologiee is egter dat hulle 'n proses van bewusmaking
aan die gang gesit het. Hulle het gewaande neutraliteit in teologiebeoefening fmaal
ontmasker. Dat hulle insigte nie geignoreer kan word nie, is sekerlik duide1ik. Die
vraag is egter hoe om hierdie insigte op 'n konstruktiewe wyse te inkorporeer. Revolusie as 'n strategie om skade1ike praktyke en strukture binne die menslike samelewing
reg te ste1, lyk om verskeie redes nie geslaagd nie. Dit het dikwels die praktiese gevolg
om net 'n vervangende onderdrukkende struktuur daar le stel, m~t nuwe maghebbers en
nuwe slagoffers. Ek het in hierdie artikel bewuswording en bewusmDking bepleit as 'n
strategie deur middel waarvan daar op 'n prakties-toepasbare wyse aktief gewerk kan
word vir en gestreef kan word na simmetriese in~ralcsie tussen mense binne heilsame
strukture. Dit sal uiteraard altyd 'n onverwesenlikte ideaal bly binne die werklikheid
van gebroke mense in 'n gebroke w&reld. Aangesien die evange1ie die Christen altyd
rig na die 'onbereikbare' ideaal, lean ons egter nie, omdat dit klaarblyklik in hierdie
w~d onbereikbaar is, die ideaal laat vaar nie. Inteendeel, biddend om genade en om
die. werksaamheid van die Heilige Gees, word alle 1aagte van die ge10wige mens ingespan om die ideaal ebistensieel te realiseer - dit beteken om die evange1ie se uitnodiging te aanvaar om in te tree in en deel te wees van die koninkryk van God wat Jesus
van Nasaret in hierdie w6re1d laat realiseer het. Met bewuswording kom die motivering om al hoe meer te leef soos God ditwil. Dit beteken dat ge10wiges nooit tevrede
kan wees met bestaande strukture nie, tensy hulle werklik eerlik kan glo dat daar geen
verbetering nodig is nie.
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Feministiese teoloe is daarvan oortuig dat bestaande strukture wel verbetering nodig het. Hulie sien teologie as 'n belangrike terrein waar die proses van bewusmaking
'n bydrae kan lewer. Die tradisionele teologie veroorsaak egter 'n probleem omdat dit
dikwels gedomineer word deur patriargale beelde van en vir God. In die tadisionele
teologie word daar soms 'n karikatuur van vroue gemaak of is vroue eenvoudig onsigbaar en word ongesonde, lrultureel-gekondisioneerde ges1agsrolle vir vroue versterk.
Die patriargale denksisteem inherent aan die tradisionele teologie word dus deur feministiese teoloe, mans en vroue, bevraagteken. Soos voorheen aangetoon, word verskillende strategiee hiermee gevolg.
Daar is vroeer aangedui dat 'n revolusionere hantering van distorsies in die kerk en
samelewing bloot lei tot die omkeer van dominerende rolie. Teenoor hierdie moontlike
strategie verkies ek 'n strategie van bewuswording en bewusmaking. Wat Skrifbeskouing betref, steun ek Die 'n monolitiese sieDing Die. Ek is van mening dat post-modeme
dekonstruksie wat kan help om aan te toan dat opponente· se stem stil gemaak word
deur ostrasering en marginalisering, 'n henneneutiese wins is. Ek is gekant teen 'n reaksie wat lei tot 'n volgende eensydigheid. Ek meen Die dat tekste gelees m6et word
net

SODS

dit voor die leser le Die, hoewel hedendaagse literatuurteoretiese immanente

leesstrategiee 'n belangrike bydrae tot eksegese gelewer het. Om die wins van driehonderd jaar se historiese kritiek egter nou te ignoreer, lyk ook Die wenslik Die.
Die historiese kritiek het ons in staat gestel om met diachroniese leesstrategiee Die
net tradisies agter tekste te herken Die, maar ook om die redaksionele tendense in die
verwerkings van tradisies raak te sien. Aangevul met die post-m,odeme insig in die rol
wat ideologiee gespeel het in die vorming van hierdie tendense, is dit nou vir ons
moontlik om te onderskei tussen elitistiese m.eesterna"atiewe en kontrana"atiewe wat
daarteen protesteer. Die bewussyn dat die geskiedenis ons leer dat 'n kontranarratief
die potensiaal het om self weer 'n meestemarratief le word, maak 'n mens uiters bedag

op blinde eensydigheid (kyk Breytenbach 1997:1166, 1172). Alle diskoerse moet daarom voortdurend vanuit 'n hermeneutiek van suspisie benader word. My klem op bewusmaking en bewuswording van distorsies bring mee dat ek in betrokke hermeneutiek
twee dinge wil verdiskonteer: 'n norm wat die inhoud van tekste sal beoordeel in die lig
van 'God se bedoeling' wat 'n spesifieke Christelike inhoud het en 'n epistemologie wat
Die 1aagteloos gemaak word deur 'n reduserende, positivistiese objektiwisme of determinisme Die.
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