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Preprint
Jurjen Beumer (red.), Bevrijdingstheologie; Vormen en Varianten, Baarn, Ten Have, 1990;
167 pp., ƒ 28,50, ISBN 9025944132.
Deze bundel is gegroeid uit een lezingencyclus die georganiseerd werd door het Sociaal
Basis Pastoraat te Haarlem. Naast een aantal inleidende artikelen over verschillende
"takken" van de bevrijdingstheologie (Sieth Delhaas: feministische theologie; Fokkelien
van Dijk-Hemmes: feministische exegese; Rinse Reeling Brouwer: flikkertheologie; Ab
Kerssies en Laurens Tuinema: economische theologie in het voetspoor van Arend Th. van
Leeuwen; Paul van Dijk: vredestheologie in het voetspoor van C.J. Dippel), bevat het
enkele artikelen waarin meer specialistische onderwerpen aan de orde komen. Zo benadert
Theo Witvliet in een inleidend artikel de bevrijdingstheologie als een vorm van
spiritualiteit. Berma Klein Goldewijk vraagt zich af of de ontwikkeling van
basisgemeenschappen in Latijns Amerika leidt tot een nieuwe of tot een vernieuwde
structuur van de kerk. L. Schuurman biedt een programmatische aanzet tot een
Nederlandse bevrijdingstheologie, en Jurjen Beumer probeert een en ander naar de
gemeentepraktijk te vertalen. De bijdragen zijn in het algemeen van een goed niveau.
Toch vraag ik mij af wie er nu precies met dit boekje gediend is: voor insiders biedt het
weinig nieuws en voor hen die behoefte hebben aan een inleiding in de
bevrijdingstheologie kleeft aan dit boekje het bezwaar dat het geen algemene inleidingen
biedt in bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie of de zwarte theologie
uit Noord-Amerika en Zuid-Afrika.
Marcel Sarot
(227 woorden)
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