DOROTHEE SÖLLE (1929-2003)
Dorothee Sölle is een van de meest
gelezen vrouwelijke theologen van
de twintigste eeuw. Met haar concrete en snedige stijl heeft zij een
hele generatie vrouwen én mannen
geïnspireerd én uitgedaagd tot een
evangelisch bewogen engagement.
Als geen ander wist zij strijd en inkeer, spiritualiteit en solidariteit – of
zoals ze zelf zegt ‘mystiek en verzet’
– samen te houden. Vijftien jaar na
haar dood blijft zij nog steeds tot ons
spreken. In deze reeks willen wij haar
zoveel mogelijk zelf aan het woord
laten.
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OROTHEE SÖLLE, EEN MYSTIEK BEWOGEN EN
PROFETISCH STRIJDBARE VROUW
Deel 6: Kies het leven

Het leven en de dood stel ik u voor,
de zegen en de vloek.
Kies dan het leven, opdat gij leeft,
gij en uw nageslacht. (Deuteronomium 30, 19)
Hartstochtelijk heeft Dorothee Sölle gekozen voor leven en dit vanuit een
diepe verankering in de Levende God. Dat maakte haar tot een strijdbare
activiste en geëngageerde theologe. Ze nam daarbij geen blad voor de
mond en kon uiterst kritisch uit de hoek komen in haar verzet tegen gangbare
patronen in onze samenleving. Want, zo betoogt zij, in onze samenleving
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wordt het leven vaak maar voorwaardelijk beaamd: als het jong is, kapitaalkrachtig, seksueel potent … Terwijl het geloven spreekt van een God
die onvoorwaardelijk ja zegt tot het leven, ook als het geblutst en gedeukt,
weggedrukt of vertrapt wordt (Wie zich niet weert, Baarn, Ten Have, 1981,
p. 55). Geloven is dan ook kritisch verzet tegen dat objectieve cynisme van
egoïsme en apathie, van groei tot elke prijs en ongebreidelde concurrentie,
van de nieuwe dogma’s: ‘Ik consumeer, dus ik besta.’ Scherp ironisch zei ze
eens: De onfeilbaarheid van de paus is in onze samenleving al lang vervangen door de onfeilbaarheid van de markt.
Sölle wil mensen wakker schudden en dat is een lange weg doorheen de
structuren en nog meer een transformatie van de geesten. In haar Mystiek en
verzet citeert ze de Soefi-dichter Rumi: Waarom, als Gods wereld toch zo
groot is, ben je uitgerekend in een gevangenis in slaap gevallen? (p.17) We
riskeren ons in slaap te laten wiegen in een geglobaliseerde wereld van individualisme en winstbejag. En daarom: Wie zich niet weert, leeft verkeerd.
We moeten dringend met zijn allen een omslag maken. Uitbreken uit het ego
dat een fort bouwt rond zichzelf van macht, bezit en geweld. Want dat is de
dood in de pot. We moeten met elkaar de honger naar geest delen in een
geestloze tijd, tegen de verstomming en de apathie. En daar zijn visioenen
voor nodig, dragende gemeenschappen, een andere taal en spirit.
Daarom maakt Sölle niet alleen scherpe analyses en stapt ze mee in betogingen tegen de Vietnamoorlog, is zij fervente tegenstander van het plaatsen
van kernrakketten in Europa. Zij schrijft ook gedichten, puntige doordenkers,
geëngageerde gebeden. Ze noemt dat theo-poëzie: taal die het hart raakt,
die Gods bewogenheid laat meetrillen in onze drijfveren en verlangens. Het
is zoeken naar een taal die meer is dan ‘wat koop ik er voor’ en ‘wat heb ik
eraan’, een taal die expressief genoeg is om over liefde en lijden en ook om
over God en over dood en opstanding te spreken.
Daarbij is de inbreng van ieder belangrijk. Sölle wil daarom niet alleen
de mystiek maar ook het verzet democratiseren. De mystieke bewogenheid
kan tot radicaal engagement leiden dat dwaas is in de ogen van de wereld, maar kan ook nuchtere seculiere initiatieven aansteken op het vlak van
ethisch beleggen, zorg voor de aarde en zich inzetten voor mensenrechten.
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Goed nadenken over de actiemiddelen, elk – hoe klein ook – symbolisch
verzet waarderen, het diepe één-zijn van alles voor ogen houden en blijven
geloven in de goddelijke kracht ten leven. (Mystiek en verzet, p. 383v.) Tijdens een reis naar Argentinië was Sölle zwaar onder de indruk van de vuile
oorlog gevoerd door de dictatuur en de vele folteringen en verdwijningen
die ongestraft bleven. Daarop reflecterend schreef ze: We kunnen de harde
terreur niet onmiddellijk keren, maar we kunnen wel de zachte terreur van
ons zwijgen doorbreken. Ik herinner mij nog zeer goed dat, toen ik dat las,
dit voor mij de beslissende impuls was om lid te worden van Amnesty International.
Sölle is zich goed bewust dat dit engagement vaak een moeizame strijd
en een lange tocht door de woestijn is. De ontmoediging door jarenlang
uitblijven van resultaat in grote bewegingen die strijden voor vrede en gerechtigheid en solidariteit, is een bitter en onmiskenbaar feit. De mystiek van
de ik-loosheid – zo schrijft zij – helpt me erbij om met Gods nederlagen in
de wereld om te gaan. Leeg worden betekent het succes niet beschouwen
als laatste categorie. Succes is geen naam voor God, schreef Martin Buber.
(Mystiek en verzet, p. 320v.) Dan toch volhouden en blijven geloven in de
zinvolheid van verzet en solidariteit kan maar door het besef dat de God die
mensen nodig heeft ook bron van kracht en hoop is. Dat vindt ze vooral in
de spiritualiteit van de bevrijdingstheologie. Ze volgt de strijd van Leonardo
Boff en laat zich inspireren door Helder Camara. Al heel vroeg op de dag
maakt die biddend opnieuw eenheid om van daaruit spreekuur te houden
voor de armen, te luisteren, te spreken ook voor bankiers en managers, om
van de wereld een rechtvaardige plek te maken. Zijn inzet wordt gedragen
door een subversieve hoop die zich ook uit in zijn theo-poëzie: Als ik mij
meld bij de douane, bij de politie, lach ik, gelukkig, want niemand ontdekt
de goddelijke smokkelwaar die ik bij me heb, de verstekeling, wiens uiterst
geheime aanwezigheid alleen opgemerkt kan worden door de blik van de
engelen. (Mystiek en verzet, p. 404)
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