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WOORD VOORAF 

Van stonde af aan stond het vast, dat het afscheid van G.H. ter Schegget als 
hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk in ethiek en aposto
laat te Leiden niet zonder bezinning in woord en gebaar zou plaatsvinden. 
Allereerst is er natuurlijk zijn eigen gebaar: een college ten afscheid in zijn 
markante stijl van optreden. Met wat hij te zeggen heeft, is hij echter nooit 
zonder reactie gebleven. Ook dat gebaar van weerwoord wordt bij deze 
gelegenheid gaarne gemaakt. 

Ter Schegget heeft heel wat stormen doorstaan door de weerstand die hij 
opriep. De lezer zal merken, dat de auteurs van deze bundel als vrienden 
met hem spreken. Geen storm van kritiek dus, maar ook geen zacht suizen, 
eerder een stijve bries. Je kunt ook zeggen, dat zij met Ter Schegget mee-
zuchten naar ware vrijheid. 

Want dit zuchten naar vrijheid (de titel is vrij naar Paulus in Romeinen 8) 
mag kenmerkend worden geacht voor Ter Schegget als theologische ver
schijning. Zijn pleidooien zijn altijd gericht op de stad Gods als ons 'histo
risch'' perspectief, stralen daarom ook actie-bereidheid uit, maar lopen 
nooit uit op 'beleidsplannen' alsof de toekomst in onze organisatiehanden 
zou liggen: het gebed is voor hem het hart van de ethiek, omdat de stad 
Gods de historie, juist als haar perspectief, doorbreekt. 

De meeste bijdragen behandelen dus thema's uit het omvangrijke werk van 
Ter Schegget. Omdat dit zo tijdsbetrokken is en mede gevoed werd door 
het socialisme, is de wending in Oost-Europa door Ter Schegget niet 
neutraal ondergaan. En dat geldt ook voor vele auteurs van dit boek. Er 
heerst inde bundel een crisis-bewustzijn. Hoe klinken woorden uit de jaren 
zestig in de jaren negentig? Daarom is gekozen voor de ondertitel 'Ter 
Schegget doordacht'. Behalve een zinspeling op de kwaliteit van zijn werk, 
is deze ondertitel ook een aanduiding van de taak die de auteurs op zich 
hebben genomen: de thema's van Ter Schegget nog eens, in nieuwe tijds
omstandigheden, te doordenken. Dat heeft, naar onze mening, tot een 
spannend boek geleid. Deze spanningslijn heeft zich overigens in uiteenlo
pende richting ontwikkeld. De auteurs zijn het niet eens, zij hebben ook 
niet geconfereerd om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. Ge
meenschappelijk hebben zij echter hun onmiddellijke bereidheid om in 
deze her-bezinning te participeren. 



Wij hopen dat dit feestelijke boek niet zonder vrucht bij de lezer.zal blijven 
en dat Bert ter Schegget zelf erdoor geïnspireerd wordt tot 'verse vreugde' 
om de beloften waar alles aan hangt. 

Eén wordt in dit boek node gemist: de overleden vriend en collega Ted van 
Gennep. Hem gedenken wij in dankbaarheid. 

BRAM VAN DE BEEK 
MAARTEN DEN DULK 

GERRJT DE KRUIJF 



E . J . D E W I J E R 

BERT TER SCHEGGET, EEN THEOLOGISCH TOURNEE 

- Vandaag willen we een tocht maken langs de plaatsen en tijden van je 
levensloop. Wat me met name interesseert, is de invloed die van deze 
plaatsen en tijden is uitgegaan naar je theologische ontwikkeling. Laten we 
bij het begin beginnen, zonder te weten waar we komen zullen. 
Je bent in de theologie opgeleid door je vader. Je hebt wel gezegd, dat hij je 
zo grondig catechiseerde, dat je met die kennis je tentamen dogmatiek bij 
Van Niftrik moeiteloos gehaald hebt. 

Vanaf mijn twaalfde ging ik bij hem op catechisatie, totdat ik belijdenis 
deed, tot 1947. Dat is een flinke periode, waarin mijn vader alles behan
delde. Hij liep met ons de Heidelberger geheel door en de 37 artikelen van 
de Confessio Belgica. Verder had hij grote aandacht voor de typische 
'Hersteld Verband'-vragen. Hij verwerkte bijvoorbeeld veel historische 
kritiek in de behandeling van bijbelpassages. De grote man van het H.V. 
was overigens Karl Barth. 

- Hoe kwam dat? 

Het was een theoloog, die zeer veel verwantschap had met de inzet van het 
H.V. Het ging om een volstrekt modern mens, met aandacht voor filosofie 
en literatuur, die toch gereformeerd bleef. Hoewel Brunner ook wel binnen 
het H.V. aanhang had, was Barth toch dé man. Miskotte kwam tot ons via 
de theologische voormannen van het H.V., zoals Buskes, Van den Hooff, 
Kroon en Smelik; hoewel van hen Smelik nog het meest zijn eigen weg 
zocht, sterk geïnspireerd door kunst en muziek. Het was een innig gezel
schap, het H.V., en in de regelmatige samenkomsten informeerden de 
voormannen de predikanten over de zaken van belang. Verder schreef 
Miskotte in het oorspronkelijk gereformeerde, maar sterk door het H.V. 
bepaalde blad 'Woord en Geest'; in zekere zin een voorloper van het blad 
Tn de Waagschaal'. Later ontstonden er met H.C. Touw en Miskotte veel 
persoonlijke contakten via de Lunterse Kring. 

Van de fusie - want het is een fusie; twee kerken zijn samengegaan en 
ondanks de verschillende verhoudingen wil ik daaraan vasthouden - is tot 
op de huidige dag nog altijd iets te herkennen. Het is als met het samenko
men van het water van de Mainz in de Rijn. Je blijft nog een tijd lang de 
herkomst van het water herkennen. Laatst hield ik een preek in Ermelo, 
waar een oudere H.V.-predikant mij bij de uitgang zei, dat hij een typische 
H.V.-preek had gehoord... 



- En dat is? 

Een volstrekt geseculariseerd verhaal, waarin de religie wordt afgewezen 
en het atheïsme zo serieus mogelijk wordt genomen. 

- Levert dat geen problemen op? Je houdt tenslotte een preek in de ge
meente. Wat voor gemeente is dat dan? Wordt die gemeente niet sterk 
hypothetisch? 

Ja, die kritiek komt vaker tot me: Ter Scheggets' gemeente is postulatoir en 
staat op gespannen voet met de realiteit. Ik meen, dat men mij hier verkeerd 
begrijpt. Ik ga uit van de gemeente als bestaansvorm van Christus. Christus 
die in de geschiedenis als gemeente existeert. 

- Hola, hoe verhoudt zich dat met de bazaars en het verongelijkte kerk
koor, dat niet meer in de kerkdienst wil zingen? 

Ach, ik wil best geloven dat een bazaar af en toe nodig is. Er moet geld zijn, 
maar dat is het punt niet. Ik geloof echter niet dat de gemeente een burger
lijk zootje is. Kijk, de gemeente bidt en schaart zich onder het Woord. Op 
zondag wordt de gemeente manifest, horend naar het Woord. Verhalen, die 
ons uitdagen tot de andere mogelijkheid, waarbij we onszelf leren kennen 
als eeuwige beginnelingen. Maar tegelijkertijd houd ik vol, dat de ge
meente niet onhistorisch is, het is geen on-empirische plek. Overal waar de 
gemeente samenkomt en waar de oproep tot gebed klinkt, is de gemeente 
manifest. Meestentijds is de gemeente latent aanwezig, maar in de ge
meente weet de mens zich als persoon gedragen. Doordeweeks, in dat 
knooppunt van zonde en lot, moet je dat maar proberen waar te maken. 
Maar de gemeente leeft in het besef, dat haar persoon-zijn enhypostatisch 
gewaarborgd is in God. Dit besef stelt de gemeente in staat om het lot als 
iets te zien, dat door de machten wordt voorgespiegeld. Natuurlijk kent de 
gemeente de verleiding van de Grootinquisiteur, die poogt het volk mores 
te leren, omdat het lot te machtig en het bijbels ethos te hoog is. Dit loopt 
echter onmiskenbaar op manipulatie uit. Daarom acht ik de gewetenscate
gorie zo van belang. En het gebed van de existentieel denkende mens. Deze 
mens ziet dat ook de ideologieën uit het mensenhart zijn opgekomen, en 
daardoor geen fataliteit in zich dragen. Ik weet dat hier een kwestie van 
Marx-interpretatie een rol speelt maar mij heeft Marx dit geleerd. Mijns 
inziens wordt de mens door zijn omstandigheden wel geconditioneerd maar 
niet gedetermineerd. 

- Maar leeft er eveneens niet méér in het mensenhart dan ofwel de ideolo
gie ofwel het geweten? Kent de mens bijvoorbeeld ook niet het esthetische 
leven; het leven in de genieting? 



Ja, maar daar loert het gevaar, dat er in de genieting niet meer naar het 
Koninkrijk Gods wordt verlangd. Dan heb je ook niet meer door dat in de 
kunst dat verlangen weerklinkt. 

- Dan maak je wel keuzes in de kunst, vermoed ik. 

Ik geef toe, dat ik de moderne muziek met Bartök afsluit en Mahler en Bach 
schoner vind dan Mozart en Beethoven, hoewel bij Mozart ook wel mee
speelt dat je daar als amateurmusicus geheid fouten gaat maken, zodat de 
schoonheid in het spel sterft. Verder ken ik delen van de muziek helemaal 
niet, zoals de popmuziek, waarvan ik begreep dat ook daar het verlangen 
een grote rol kan spelen. De punkmuziek begreep ik veeleer vanuit haar 
rechtvaardiging als tijdsbeeld. 

- Toch valt het me op, datje ervaring van schoonheid sterk ethisch bepaald 
is. Ik herinner me op college je verhaal over een toneeluitvoering van 'De 
Koopman van Venetië' in Berlijn. 

Het zal in '63 of '64 geweest zijn. Voor het eerst sinds de oorlog werd dit, 
door antisemitisme belaste stuk van Shakespeare, in Berlijn uitgevoerd. 
Ernst Deutsch speelde Shylock en zijn monoloog ging door merg en been. 
'Heeft een jood dan geen ogen, geen gevoelens en hartstochten'? De tekst, 
en men mag zich verder buigen over haar al of niet antisemitische inhoud, 
werd hier door de uitnemende regie van de grote Poolse regisseur Kantor en 
door de hoofdrolspeler Ernst Deutsch, uit de klauwen van het fascisme 
gehaald, waarin het eigenlijk tot aan '63 had gelegen. Ik herinner mij de 
staande ovatie van twintig minuten, waarbij de tranen me over de wangen 
stroomden. 

- Laten we opgaan tot je studententijd aan de gemeentelijke universiteit 
van Amsterdam. Zou je kunnen beschrijven onder welke invloeden je 
denken in die tijd stond? 

Ik las het anarcho-socialistische blad 'de Vlam' en de 'Groene Amsterdam
mer' . Ik ben, sinds heugenis, een Groene-lezer. Verder stond ik vanaf 1945 
sterk onder invloed van het denken van Sartre. Van al deze stromingen kun 
je zeggen dat ze een blijvende invloed op mijn denken hebben uitgeoefend. 
Als Kuitert zegt dat ik in eerste instantie anarchist ben, en in tweede 
instantie marxist, heeft hij gelijk. Van Sartre geldt dat hij vooral buiten de 
universiteit tot me kwam. Natuurlijk kwam hij bij de filosoof Leendertz aan 
de orde en had Van Niftrik een boek over hem geschreven, 'De boodschap 
van Sartre' maar primair kwam hij toch in de lectuur van zijn filosofie en 
literatuur tot me. Sartre had iets te zeggen tot de naoorlogse generatie, in 
zijn grootse verzet tegen de fascistische tijd. Ondanks de onderdrukking 



der machten is er toch vrijheid gelegen in het subject. Wat me zeer trof, is 
de spanning, die er gelegen is tussen het filosofische werk van Sartre en zijn 
literaire. Het lijkt erop, dat het wijsgerig postulaat van de vrijheid in zijn 
literaire arbeid wordt gelogenstraft: men redt het daar niet en de personages 
gehoorzamen uiteindelijk, gelijk een respectabele hoer, aan de machten. 
Maar er zat iets in Sartre en nogmaals, Kuitert heeft hier gelijk: ik begin met 
een subjectief vrijheidsbegrip, hier is ook mijn affectiviteit met het anar
chisme om me daarna bezig te houden met de structuren. Als hij me in 
tweede instantie marxist noemt, verwondert het me, dat hij me geen maoïst 
noemt. Als het om de structuur van de samenleving gaat, heb ik daar in 
mijn levensgeschiedenis een sterkere band mee gehad. 
In ieder geval wordt die subjectieve vrijheid van Sartre of door de mensen 
of door God veroordeeld, hetgeen me in latere instantie ertoe bracht het 
subject en haar vrijheid sterker te gronden dan Sartre het kon; in de vrijheid 
in Christus alleen. De argwaan, die het existentialisme meebracht ten 
aanzien van elke ontologie, kon ik uitstekend verbinden met Barth, die 
dezelfde argwaan koestert en zoekt naar een christologische fundering van 
het menselijk subject. Ik heb, daar ligt ook één van mijn gedingen met de 
Christenen voor het Socialisme, kennelijk altijd meer behoefte aan een 
vrijheidspsychologie gehad dan de communisten. Ik heb het altijd verdomd 
om me te onderwerpen aan het structuralisme van een partijdiscipline, 
zoals het C v . S . het wilde. Natuurlijk erken ik het probleem van het 'lende-
main'. Wat doen wij na de revolutie? Het grote probleem van de leiding na 
elke révolte. Maar ik heb het altijd verdomd om ook maar iets te onderne
men, wat tegen mijn geweten indruist. Ik ben falikant tegen elk totalita
risme dan het totalitarisme in Christus. Maar dat is een zeer specifiek 
totalitarisme. Een totalitarisme, dat de mens vrijstaat om te volgen. 

- Maar wat is het geweten? Is dat het geweten van Kant, waarvan 
Nietzsche in zijn genealogie der moraal beweert, dat het geweten hardhan
dig in de mens gebrand wordt en zo haar eerste knechting blijkt te zijn? 

Nee, het geweten is niet iets, wat je hebt. Het is geen antropologische 
structuur, zoals veel theologie het wil. Het gaat hier om een eschatologi
sche categorie. Het is het aangeraakt worden door wat Christus je aandoet. 
Het geweten behoort in de eschatologische orde van het Rijk van vrede en 
gerechtigheid, dat komt. Het verleent de mens de vrijheid om de keuze te 
maken, wat wel of wat niet dat doel dient. Dit Rijk komt van Godswege. 
Maar het is wel iets, dat we dienen kunnen, waar we iets van kunnen 
verwezenlijken. Zo is het een zuivere geloofscategorie met politieke bete
kenis. 
Dit is ten diepste, wat ik tegen het communisme heb: men zet daar de utopie 
op het programma. Dat heeft iets weg van de Grootinquisiteur. Het geweld 
is dan geenszins uit te sluiten. Echter, de weg van de gemeente zij als het 



doel; zij heeft een volmacht in onmacht. Daarmee bedoel ik niet dat de weg 
van Christus irrationeel zou zijn. Ik ben het met je eens, als je het handelen 
Gods - met een term van Habermas - strategisch noemt, maar macht om de 
macht is verdoemd. Ik kies dus voor het staatsbestel, dat recht ten behoeve 
van de derde afdwingbaar maakt. Dat moet met een minimum aan geweld 
en machtsuitoefening. De staat moet het monopolie op het geweld bezitten, 
maar mag dat alleen ter bescherming aanwenden, gemeten aan het crite
rium van de liefde. Als men de principiële keuze maakt van het partijgan
gerschap der armen, dan vraagt dat om de democratische bemiddeling van 
de overheid. Men kan daarbij het middel van de lobby en de voorlichting 
gebruiken maar de maatregelen zullen altijd via de overheid moeten lopen, 
zelfs als je daarbij een zekere vertraging voor lief moet nemen. 

- Staat deze duidelijke keuze voor de democratische staat niet op gespan
nen voet met je anarchistisch primaat? 

Ik verleen in mijn denken aan het anarchisme een zeker primaat maar ik ben 
geen libertair. Ik wil toch in de democratie participeren en respecteren wat 
uit die besluitvorming voortkomt. Als je vraagt naar de plaats van burger
lijke ongehoorzaamheid, dan erken ik het recht om je in gewetensnood te 
verzetten maar dient dat wel citoyenesk te gebeuren, met gebruikmaking 
van de middelen, die je binnen de democratie ten dienste staan. 
Mijn kritiek op wat Van Gennep hierover schrijft, betreft vooral het feit dat 
hij onvoldoende het demonische karakter van de ideologieën onderkent. 
Hij gokt er toch op een of andere manier op, en zijn pleidooi voor meso-
structuren brengt hem dicht bij de verantwoordelijke en zorgzame samenle
ving van de christen-democratie. Mijn primaat gaat uit van het geweten, 
dat de mens oproept tot bekering van elke ideologie. Binnen de ideologie-
en, die wezenlijk in zichzelf besloten liggen, verleen ik dan die ideologie 
de voorrang, die de feitelijke pluraliteit van de samenleving erkent en dat is 
de democratie. Er is een zekere spanning tussen het geloof dat de gemeente 
in de samenleving aanwezig moet zijn, en zo de ideologie en de religie 
moet overstijgen als een zoutend zout, en de constatering dat het christen
dom als religie bestaat en als zodanig ook het gesprek met anderen moet 
voeren. Voor dit gesprek kan de democratie en haar idealen, zoals neerge
legd in de leuze van de Franse Revolutie, het beste dienen. 

- Is dat hetgeen, watje zo interesseert in de politieke filosofie van Alisdair 
Maclntyre, die de Aristotelische phronèsis bepleit als kader, waarbinnen 
uiteenlopende politieke tradities hun plaats kunnen krijgen? 

Wat ik vooral sterk vind bij Maclntyre is zijn pleidooi om bij het verlaten 
van de Verlichtingstraditie en haar metafysica niet de verhaaltraditie achter 
te laten. De christelijke gemeente en de joodse gemeenschap zijn toch bij 



uitstek verhalenvertellende groepen. Dat is wat de gemeente moet zijn: het 
Woord blijft, waarbij de verhalen mogen verschuiven - wij gaan immers 
verder in de tijd - maar in de gemeente leeft het besef dat in de verhalen 
God spreekt, waarbij het de gemeente past te zwijgen en te bidden om Gods 
Wil. Wat wil God eigenlijk van ons? Zo zoekt de gemeente vanuit de 
relativerende democratie - en dat moet ze vanwege het pluralisme ook zijn 
- naar het hart van de gerechtigheid en de liefde. Daarom mag de gemeente 
ook nooit blijven staan bij een feitelijke, procedurele ethiek. Het is goed dat 
deze door de theologische faculteit wordt uitgevoerd maar de gemeente 
moet vragen naar méér dan het gewone. Naar het overvloedige, dat haar 
aangereikt wordt in het verhaal. Zo wordt zij gestoord en gemaakt tot een 
nieuw subject. In Christus ziet de ander ons aan. Verder is het natuurlijk 
ook zo, dat de verwachting van het Rijk Gods de democratie grondig 
relativeert. Immers: Wat horen wij? Dan zal God alles in allen zijn. Wij 
zullen de Tora 'by heart' kennen, wij zullen zijn als God, zoals Athanasius 
het zegt. Maar tot die tijd blijf ik iets zien in een chiastisch gebruik van de 
onderscheidingen der wet, die Luther maakt. Het gebruik der dankbaarheid 
zou in de politiek moeten klinken en het politieke gebruik in de gemeente. 
De gemeente zou moeten horen, dat ze zondig is, en dat daarom gerechtig
heid soms politiek moet worden afgedwongen. Wie knoeit er bijvoorbeeld 
niet met zijn belastingaangifte? 

- Je spreekt niet over het derde gebruik van de wet: de usus elenchticus. 

Dat is in het Lutherdom verworden tot het idee dat de Tora principieel niet 
kan. Het betekent echter, datje het steeds weer praktisch niet haalt. Het 
continue falen, dat verwijst naar de oerinhumaniteit van ons mensen. 

- Hier klinkt veel Sartre. Kun je nog iets zeggen over de verdere invloeden 
in je studententijd? 

Ja, Barth is in die periode grondig gelezen, natuurlijk. Maar dat heb ik 
altijd - dat is weer een H.V.-invloed - sterk met een Miskottiaanse visie 
gedaan. Dat een dergelijke Barth-receptie grondig verschilt van andere, 
ontdekte ik vooral in 1963, toen ik studentenpredikant in Berlijn was. Tot 
mijn verbazing kon ik slecht overweg met de Barthianen en veel beter met 
de Bultmannianen. 
De Barthianen waren eigenlijk bezig met een repristinatie van orthodoxe 
standpunten, het Woord Gods 'senkrecht von oben'. Dat er in Berlijn een 
omvangrijke 'Los van Barth'-beweging bestond, verwonderde me bepaald 
niet. 
Van belang is, dat Barth in Nederland eigenlijk via de kleine letters, via de 
exegetische passages, is binnengekomen. Van meet af werd de Kirchliche 
Dogmatik begrepen als een bijbelse dogmatiek, opgebouwd vanuit de bij-



belse structuren. In Duitsland maakte men de omgekeerde beweging en 
ging men deductief van de systematiek naar de bijbelse stukken. Miskotte 
hield ons voor ogen, dat zelfs abstracte passages als I I I3 , over de zonde als 
'Nichtigkeit', haar opbouw vanuit de exegese krijgt. 
Dat is ook mijn bezwaar tegen de opvattingen van Van Oyen. Bij Barth is 
geen sprake van een 'anthropologia gloriae', noch van enige platonische 
categorie. Van Oyen haalt het voorbeeld aan van de gevangene, die tegen 
hem zegt: 'Ik heb wel gemoord, maar ik ben geen moordenaar!' Er is echter 
geen Plato in Barth. Over de schepping denkt Barth zuiver israëlitisch; er is 
een scheur in de schepping. Dat is zo, en men mag dat het werk van de 
duivel noemen, die immers de aanklager van het werk Gods is. Zien we 
niet, dat zelfs het goede, wat we doen in onze handen afbreekt? Waar Barth 
echter een volstrekt Neen tegen zegt, is de idee, dat God ooit Ja tegen het 
Boze heeft gezegd. Er is geen verhouding tussen God en het Boze. Wij 
leven de existentiële verwachting, dat alle traan gewist zal worden. We 
roepen: 'Als Hij God i s . . . ' Tekenen van Zijn Heil zien wij, soms even. 
Maar dat maakt de komst van het Rijk niet sterker of zekerder. Immers: 
houdt God, zoals Miskotte schrijft in 'Messiaanse verwachting', niet ook 
met valse verwachtingen de hoop levend? Dat is het gelijk van rabbi Akiba. 
Er is dus in het menselijke bestaan geen lotselement, zoals Van Oyen wil. 
Iemand, die moordt is een moordenaar. Barth wil niet vluchten in een of 
ander rest-idee of in het tragische. Van deze gevangene moet eenvoudig
weg gezegd worden dat hij moordenaar is. Zo schrijft Barth dan ook in III2 
dat de mens zijn daad is. Fundamenteel is het dat de zondeleer haar plaats 
niet in de scheppingsleer heeft, maar in de leer van de verzoening. In 
Christus worden de symptomen van het werkelijke mens-zijn afgelezen. In 
zijn oordeel en aan zijn ambten manifesteren zich de menselijke zonden 
van traagheid, hoogmoed en de leugen. Maar wat de mens hoort, is niet 
zozeer de triomf der genade, maar dat Jezus dit overwonnen heeft. Jesus ist 
Sieger, zo preciseerde Barth de titel van Berkouwers' studie. Dat hoort de 
mens, daar kan de mens op terugvallen. Dat maakt de zonde niet tot iets 
noodlottigs: het gaat om een dadelijke zonde, het is een oerzonde maar 
geen erfzonde. De zonde is besloten in de daad, en heeft zo macht over je. 

- Dit zondebegrip doet me toch wat Amerikaans en evangelikaal aan: de 
mens is zijn daad en kan de zonde dadelijk teboven komen. Weten we in 
Europa niet meer van de fataliteit der politiek-maatschappelijke machten? 

Als Barths theologie op de noemer van de triomf der genade zou worden 
teruggebracht, zou je gelijk hebben. Echter; de overwinning van Jezus op 
de machten is geschied in de geschiedenis. De theologie van Barth blijft 
een Theologia Crucis. Er is sprake van een subject, dat daadwerkelijk 
onderworpen wordt tot een nieuw subject. De structuur van het bestaande is 
niet gelijk aan Gods wil. Hier is een formele parallel met de postmodernen. 



Zij ontkennen het wereldveroverende subject en zien het eerder als een 
speelbal der machten. Ook Barth zoekt de vernietiging van het subject maar 
wel om tot een betere formulering ervan te komen. De vernietiging van het 
subject vindt plaats in de beschuldiging. Als God vraagt, 'Adam, waar ben 
je? ' en 'Kain, waar is Abel?', dan ontdekt de mens zichzelf als broeders 
hoeder. Dat is men. Pas na die stem ontwaak je tot verantwoordelijk mens
zijn. Dat is het humanisme van Barth. Hij is zeker geen anti-humanist. Ik 
heb het eens op de kortste noemer willen brengen door te zeggen: de mens 
is niet mens om christen te worden, maar is christen om mens te worden. 
Het humanisme is bij Barth vanuit Christus geïnterpreteerd. 

- Toch blijft dat problematisch; de wijsgerige parallellen, die je kunt 
trekken vanuit de systematiek van Barth. Hoe moeten we ons toch de 
verhouding tussen bijbelse theologie en filosofie voorstellen? 

Dat is een vraag naar de begrippenkaders. Iets vergelijkbaars zou je ook bij 
Levinas kunnen zien: enerzijds bestudeert hij de Tora, en vindt de betere 
taal in de Talmoed. Anderzijds is hij filosoof en getroost zich grote moeite 
het joodse denken in griekse categorieën te vertalen. De idee is hier het
zelfde: de KD laat zich in haar systematiek als filosofie lezen, maar daar 
moetje twee dingen bij bedenken. Barth spreekt in de taal die reeds gespro
ken is en Barth wil de taal spreken die gesproken moet worden. Zo drukt hij 
tegen de wanden van de taal. Je ziet ook, dat de eerste delen van de KD een 
eclectisch gebruik van de filosofie maken, terwijl de late Barth steeds vrijer 
lijkt te worden. Barth wordt steeds bijbels-theologischer. 

- Dat was Barth, als tweede stem na Sartre. Na je studententijd ging je de 
pastorie in. 

In Vreeland heb ik het vak van dominee geleerd, heb ik Ieren preken. In '58 
ben ik naar Curacao gegaan om daar door mijn ervaringen in Venezuela 
bekeerd te worden. Ik bezocht, als predikant van de protestantse gemeen
ten ook de Nederlandse gemeenteleden op het vaste land en kwam daar min 
of meer bij toeval in aanraking met de Zuidamerikaanse sloppenwijken. 
Ranchito's of Fafuenta's, zoals ze daar genoemd worden. Dat was een 
verbijsterende ervaring met bittere armoede. Zo is het blijkbaar met de 
wereldorde gesteld. 
Toen kwam bij mij de vraag op welk krachtenspel hierachter zou kunnen 
zitten. Ik zag die armoede, en tegelijkertijd dat moderne industriële com
plex en de urbanisatie, die de exploitatie van de olie met zich mee bracht. 

- Die ervaring bracht je dus op het spoor van de analyse. Geen theologen 
ter plaatse? 



Nee, die hele bevrijdingstheologie moest nog komen. Emilio Castro was de 
enige theoloog, die wel eens bij mij thuis is geweest. Je zou kunnen 
zeggen, dat het zien en ruiken van de sloppenwijken me naar de marxisti
sche analyse toebracht. Immers, elke economische theorie ging uit van een 
achterstand: Zuid-Amerika als achtergebleven gebied. Ze zouden het nog 
wel inlopen. Ik zag, dat dat absoluut niet zou gebeuren. Er moest een 
revolutionair model komen. De economische en sociale structuren moesten 
van onderop hervormd worden. Daar is de belangrijke en centrale gedachte 
van het partijgangerschap der armen ontstaan. Daar zijn gedachten ge
vormd, die ik nooit meer heb verlaten. De revolutie zou gerechtvaardigd 
zijn. Het kon niet anders dan dat de produktiekrachten door de produk-
tieverhoudingen heen zouden schieten. Dat zou gaan volgens de theorie 
van de 'rising expectations'. De mensen, bijvoorbeeld het industrieproleta-
riaat, de iets sterkeren zullen de armsten meenemen in hun daden, als ze het 
niet langer pikken. Maar altijd werd ik beheerst door het gevoel, dat deze 
revolutie iets verschrikkelijks zou zijn, dat we alles op alles zouden moeten 
zetten om dat te voorkomen. De gemeente, de linkse christenen, zouden 
hierbij een voorhoede moeten vormen om richting te geven aan de noodza
kelijke revolutie en haar te voeden in bevrijdingstheologie en basisbewe
ging. Dat de gemeente deze voorhoede zou moeten vormen en niet de 
partij, is hierbij cruciaal. Ik heb altijd sterk volgens Luxemburgiaans model 
gedacht. Nooit heb ik Lenin gevolgd en ik moet ook zeggen, dat ik me in 
het 'project' Sowjet-Unie ook niet vergist heb. Wel, kortstondig, in wat in 
China gebeurde. 

- Het is nu 1992. Oost-Europa is niet meer en een Amerikaanse Hegel, 
Francis Fukuyama, is opgestaan om het einde van de geschiedenis en het 
begin van het Rijk der Vrije Markt te verkondigen. 

Na.het failliet van Oost-Europa in 1989, toen bleek dat het daar erger was 
dan de felste anti-communisten ons voorspiegelden, ben ik zeer aan het 
ideaal gaan twijfelen. Is in het ideaal zelf niet een imperialisme gelegen? 
Over de mogelijkheid van een revolutie van onderen ben ik eveneens 
mismoediger geworden. Anderzijds kreeg mijn denken over de revolutio
naire praxis al veel eerder een knauw. Vergeet niet, dat mijn publicerend 
leven pas na '68 ontstond en zo al in het teken stond van Praag '68. Dat 
heeft me veel meer gedaan dan Hongarije in '56. Dat vond ik zo'n rabiaat 
anti-communisme, met Carmiggelt die een steen door de ruiten van de 
burelen van 'de Waarheid' wierp. Maar Praag, daar was ik net in de lente 
geweest met studenten. Daar leek werkelijk met mensen als Dubcek en 
Goldstücker, de Kafka-kenner, een communisme van de derde weg, met 
een menselijk gezicht te ontstaan. Dat is in geweld gestorven. Dit heeft 
mijn werk van stonde af bepaald. Het staat eenieder vrij om in de politieke 
mislukking de overwinning van het systeem te zien, maar dat is fascisme. 



Er is vanaf mijn dissertatie meer in mijn werk te vinden. Het visioen van 
gerechtigheid en de strijd tegen het onrecht is ongebroken. Het failliet lijkt 
totaal en we zullen ons ongetwijfeld wéér vergissen. Maar als de hoop 
alleen een steile hoop is, ben je hem zo kwijt. In de hoop der advent, dient 
ook de hoop op het futurum gelegen te zijn; ze moeten elkaar raken. Dat is, 
mét Miskotte, mijn geding met de Barthianen: houdt men de verwachting té 
zuiver, dan wordt men weer religieus. Dan wandelt men aan de rand van 
het nihilisme. Er moet in alle verwachting een element van horizontalisme 
zitten. Maar alle verwachting koesteren wij met een beroep op het geweten, 
met een beroep op de komende stad. Die stad is ons in Christus beloofd en 
deze proberen we, met vallen en opstaan, gestalte te geven. Dat is Barthi-
aans: wij richten tekenen op van het Rijk, dat komt. Dat is niet joods: wij 
verwerkelijken hier God niet mee, de stad zal ons gegeven worden. Verge
lijk het met dat merkwaardige vertrek van de Hebreeërs uit Egypte. Zeker, 
zij vertrekken. Maar als de HEER alle eerstgeborenen slaat, kunnen zij ook 
weinig anders meer: zij gaan, omdat zij niet blijven kunnen. 

Mijn ervaringen in Zuid-Amerika hebben ertoe geleid dat ik van het besef 
doordrongen raakte, dat het partijgangerschap der armsten georganiseerd 
moest worden. De intellectuelen, de wetenschap en de politiek, móesten 
zich ten dienste stellen aan de armen, ter voorkoming van de totale anar
chie. Na 1963 leidde dit tot ontmoetingen van dissidenten uit alle kringen. 
De zogeheten oecumene binnen links. De bedoeling van die gesprekken 
was om uit de kaders van de ideologieën te treden, terwille van de zaak van 
gerechtigheid en vrede. Dat heeft een aantal zeer nuttige gesprekken opge
leverd o.a. met Aantjes, Den Uyl, Bakker en Wolf, maar uiteindelijk 
bleken de ideologische kaders toch te sterk om het door te zetten. 

- Na Curacao kwam Berlijn... 

Mijn ervaringen met het Oostblok waren te negatief om ooit daadwerkelijk 
in dat systeem te kunnen geloven. Ik heb me vaak kwaad gemaakt als men 
aan de grens weer eens door mijn papieren snuffelde. Maar we hebben als 
studentengemeente binnen Oost- en West-Berlijn ervoor gekozen om alle 
kansen te benutten, die er in het systeem lagen. Zo hebben we ons als 
gremium diepgaand gebogen over de onderwijswet en het probleem van 
dienstweigering. Er is in mij een diep besef, dat elke orde beter is dan 
wanorde. Mijn anarchisme is eschatologisch van aard: uiteindelijk zijn we 
vrij. Maar in elke orde doe ik mee en zeg, met Marcuse, dat een repressieve 
tolerantie nog altijd te verkiezen is boven een repressieve intolerantie. 

- Staat dat niet op gespannen voet met het anarchistisch elan van de latere 
studentenopstanden, zoals die vanaf '67 in Berlijn en overal in het Westen 
uitbraken? 



Ja, maar iedereen bleef wel rechts rijden. De studenten kwamen bij het 
bezoek van de Sjah in opstand. Er studeerden veel Iraanse studenten in 
Berlijn, waardoor ze goed wisten wat er daar aan de hand was. Ik was toen 
al uit Berlijn weg, maar tijdens een bezoek kwam ik midden tussen de 
onvermijdelijk geworden opstanden te zitten. Ik weet nog, hoe ik met een 
joodse vrouw onder een afdakje ging staan, zodat de politie te paard ons 
niet kon raken en zij, wijzend op de politiecohorten zei: 'Die sind so braun 
wie zuvor!' 
De generatie die volwassen werd na 1945 kreeg nu het heft in handen en 
had iets van verzet in zich, waarmee ik zeer veel affiniteit had. Ze had sterk 
de ervaring dat de wereld aan keurigheid en gehoorzaamheid al eens ten 
onder was gegaan, en stelde zich de legitieme vraag: waarom zullen we dan 
nog gehoorzamen? 
Volgens Fukuyama was dit alles 'Thumos'. Een onbestemde woede, vol
gens Plato de mens eigen. Dat was het zeker niet. Er was sprake van een 
wereldwijde, links-burgerlijke beweging, die een noodzakelijke burger
lijke revolutie inzette. Na die tijd is er wel degelijk iets blijvend aan de 
samenleving veranderd. De bestuursprocessen zijn democratischer gewor
den, de vrijheid tot dissidentie is geaccepteerd. Je hebt er geen idee van, 
hoe burgerlijk de samenleving voor '68 was. 

- Maar als het nu toch eens 'Thymos' was: de revolutionairen van weleer 
zijn de regenten van vandaag. Hoe beïnvloedt de gang van de praxis je 
theorievorming? 

Ik kan dat misschien het beste illustreren aan de hand van mijn breuk met de 
Christenen voor het Socialisme vanaf '76. Mijn dissertatie en mijn daarop
volgende studie over de mensenzoon, maakte op hen grote indruk met 
betrekking tot de mogelijke consequenties. Daarbij zijn echter principiële 
geschillen niet opgemerkt. Allereerst kies ik voor het partijgangerschap der 
armen en ben zo marxist en geen anti-communist. Het C v . S . koos voor het 
primaat van het partij-communisme. 

- Zou je kunnen zeggen, dat je christologisch bepaald humanisme zich 
met verschillende modale vormen in de tijd kan verhouden? 

Mijn primaat ligt in de Christus, als mens-geworden God. Hieraan zijn drie 
kenmerken verbonden: hij was solidair met de armen en geringen. Hij had, 
geboren uit de maagd Maria, geen deel aan de geschiedenis der mannen, 
aan de geschiedenis der macht en, ten derde, Hij is jood geworden. 
Ten aanzien van het partijgangerschap heeft dat consequenties. Allereerst: 
God is partijganger, begin dan met de zoektocht naar onrecht. Ten tweede: 
de macht van de gemeente kan ook in onmacht gelegen zijn en tenslotte; in 
het jodendom wordt de gietvorm van de humaniteit in de innerlijkheid 



bewaard. Het hart van mijn zaak ligt in die keuze. In de tijd kan dat de 
keuze voor een fervent marxisme zijn. Ik heb altijd de parallel met de 
meteorologie getrokken. Het marxisme biedt een uitstekende methode ter 
analyse en prognose van de omstandigheden maar we lezen in het 'Kapi
taal' niet hoe het weer is. Het CPN-lidmaatschap was mij best, maar daar 
zou een verzet tegen het partijcentralisme in moeten zitten. Het C.v.S. 
wilde dat niet, met het argument dat ook het christendom een vuile ge
schiedenis had. Ik wilde me niet overleveren aan een partij. Zoals mijn 
vader pacifist was, maar zich niet wilde verbinden aan 'Kerk en Vrede'. Je 
moet weten dat de Ter Scheggets altijd een kleine reserve hebben. Dat is 
een familietrek. 
Overigens kwam er later, na de breuk met het C.v.S. , nog een rel van de 
kant der vrouwen over het artikel 'De vrouw gaat voor' uit 'De andere 
mogelijkheid', maar dat heeft ten aanzien van de achtergronden rondom de 
breuk geen rol van betekenis gespeeld. 

- Na Berlijn ben je nog een tijdje predikant in Varese geweest voordat je 
naar Driebergen ging. 

Ik heb in Varese een tijdje op de winkel gepast. Omdat ik op de nominatie 
stond secretaris te worden van 'Kerk en Israël' leek het me niet goed om een 
beroep op me uit te laten brengen. Ik werd het echter niet, waarna ik nog 
een half jaar opnieuw in Varese waarnam. Overigens deed de B.V.D. een 
waarschuwing uitgaan naar de consul in Lugano, dat ik een onbetrouwbaar 
sujet met PSP-sympathieën was. Dat was zo, maar via G.H. Slotemaker de 
Bruine, zelf PSP-er, heeft Luns nog een einde aan die stokerij gemaakt. In 
die tijd ontmoette ik Jan van Veen, die me naar ' Kerk en Wereld' haalde. Er 
was in mij een groot besef van vervreemding van Nederland. Wilde het ooit 
nog wat worden daar, diende ik op te staan uit mijn Italiaanse 'versierde 
graf', zoals een vriend het uitdrukte. Maar bij 'Kerk en Wereld' trof ik een 
volstrekt verzakelijkt vormingswerk aan, dat voor ruim 70% afhankelijk 
was van overheidssteun. Het had zeker haar goed recht maar ik vond dat het 
element van de gemeente, van het leerhuis en de catechese te zeer ontbrak. 
In die tijd gaf ik al les aan de sociale academie 'de Horst' en geleidelijk is de 
overgang ontstaan van 'Kerk en Wereld' naar het docentschap filosofie 
aldaar. 

- De periode op de Horst is één van de langere verblijven op één plek 
geweest. 

Samen met mijn hoogleraarschap was dat inderdaad zo. Op de Horst ge
beurde in die tijd - vanaf '67 - ontzettend veel. Het bestaan van het instituut 
zelf werd voor het eerst aan de orde gesteld. De Horst functioneerde als 
proeftuin voor de doorvoering van de democratie op alle niveaus. Zo werd 



E. Behrend bijvoorbeeld door een algemeen congres tot directeur gekozen. 
Dit congres bestaat nog steeds en ook het feit, dat in de zestiger jaren alle 
lessen gewoon doorgingen, bewijst dat in Driebergen werkelijk iets moois 
bloeide. 

- Kon je op de Horst de in je artikel over Sartre in Wending geuite wens 
vervullen om de marxistische analyse te verrijken met een psychologie en 
een sociologie? 

In die periode ben ik vooral theologisch bezig gebleven. Zeer persoonlijk 
ook. Er werd wel gekscherend gezegd, dat 'vandaag Ter Schegget lesgeeft 
over Ter Schegget' en zo was het ook. Naast Marx - mijn boekje over Marx 
is in deze periode ontstaan - heb ik intensief Bloch bestudeerd. Bloch is 
daar het uitgangspunt voor mijn filosofie geworden. Je kunt zeggen, dat het 
Marxboek onder Blochiaans gezichtspunt is geschreven. Bloch is groot, 
het allergrootst als messianist. In zijn atheïsme neemt hij je mee. Maar er 
zijn zeker verschillen. Bloch werd marxist in de dertiger jaren, tijdens de 
strijd tegen het fascisme. Blochs' overname van Marx' 'Moeder Materie'-
leer volg ik niet. Zo wordt alle denken en alle hoop op de materie gezet en 
zo speelt men een bepaalde wijs. Hier sta ik nuchterder en rationeler. Ik 
geloof liever in de belofte Gods, dat het Rijk komt, dan dat ik vertrouw in 
de materie. Bloch kent dan ook een groot probleem met het Boze. Dat 
neemt Bloch in zijn messiaanse perspectief mee naar het: nog niet, maar het 
komt goed. Maar wat, als het principieel niet goed is en niet goed komt? 
Hier merk ik, dat ik allereerst theoloog ben en daarna een filosofie ontwik
kel. Bloch is te ondialectisch in zijn atheïsme. Op een zeker moment heeft 
de mens de plaats van God ingenomen en moet de mens het allemaal doen. 
Dat leidt tot een absolute overspanning van de ethiek, waar een mens rechts 
van wordt. Ik kan alleen maar links blijven als ik leef in de belofte, daar 
hoop ik op. Bloch voltrekt de stap naar déze hoop niet. In zijn 'Enttheokra-
tisierung' verdwijnt ook de hypostase God. Dan leef ik liever met Rosen-
zweig, die de hypostasen God, mens en wereld vasthoudt. Als ik Christus 
zie, en hoe Hij met God worstelt, dan zeg ik, tezamen met mijn kritische 
verhouding tot de ontologie, die God móet er zijn. 'Ohne Jesus Christus 
werde ich Atheist'. 

- Maar dat is precies, wat Bloch doet. Hij is zonder Jezus Christus atheïst. 
Op goede gronden, hij is filosoof. 

Zo ben ik het ook. Ik ben atheïstisch, in de zin van: niet-theïstisch. Wij 
kunnen nimmer achter Kant terug. Het bestaan van God is niet bewijsbaar. 
Hubbeling schijnt zo'n bewijs geleverd te hebben, een verbetering van 
Anselmus, maar het is allemaal zinloos. Goed, de religieuze Ter Schegget 
denkt ook wel eens God, als hij naar buiten kijkt... 



Een groter boek van Anselmus is zijn 'Cur Deus Homo'. Daarin wordt 
vastgehouden, dat God macht heeft over het kwade. Dat is, wat ik volhoud, 
waarbij ik met Van Gennep kan zeggen: 'Als een liefdevolle zal Hij al
machtig overwinnen' of met Petrus, dat men beschaamd zal worden. Zo 
bestaat God. 

- Er is dus de lijn van Marx naar Bloch. Is die lijn verder trekken naar de 
Frankfurters? 

In mindere mate, hoewel ik zeer veel affiniteit met Horkheimer heb, met 
name met zijn 'Sehnsucht nach dem ganz Anderen'. Ik meen, wederom in 
een geschil met de Barthianen, dat de theologie meer van het verlangen dan 
over God zelf spreekt. Die 'Sehnsucht' is natuurlijk theologisch goed te 
duiden als de stem in het gebeuren, maar ik blijf langer staan bij Horkhei
mer, waarbij ik meen, dat dat het maximale is, wat een filosoof zou kunnen 
zeggen. 

- Barthianen zeggen teveel. 

We moeten uitkijken voor de repristinatje. Het Woord van Christus wordt 
teveel als een vastliggende facticiteit verwerkt. Weten we nog wel, hoezeer 
de dialectische theologie begon met de ontkenning van het bestaande? Het 
is primair een geloofskritische theologie. Zo heette in de beginperiode ook 
de dialectische theologie. Dat is een constante. Kijk maar naar de thema's 
van het mooie, laatste boek van Barth, 'Einführung in die Evangelische 
Theologie', waarin ons ook Barths ontwerp van een theologie van de 
Heilige Geest wordt getoond. 

- Na de Horstperiode volgt dan - eindelijk - het professoraat in Leiden. 

Dat heeft inderdaad lang geduurd. Vanaf'71 -'72 was ik 'in the picture' als 
opvolger van de plotseling overleden Van Niftrik. Zelf was ik in die pe
riode sterk betrokken in het democratiseringsproces van de Horst. Zo heb
ben we, met een groep studenten, onze zaak nog bij de synode, onder wier 
verantwoordelijkheid wij vielen, verdedigd. Hoewel dat, mijns inziens, 
correct gebeurde, zette de manier, waarop dat alles gebeurde - compleet 
met de eis van spreektijd en de schorsing van de vergadering - kwaad bloed 
bij een deel van de synode. Daarbij traden onaanvaardbare simplificaties 
op. Zo werd mijn denken geïdentificeerd met dat van Strijds theologie 
onder het vooroordeel van het marxisme. Juist op dat gebied lag een groot 
onderscheid tussen ons beiden. Strijd zei: 'Laten we een gegeven paard, het 
marxisme, maar niet in de bek kijken', ik zei dat we dat toch maar beter wel 
konden doen. In ieder geval ontstond zo een odium, waar ik niet onderuit 
kwam. Ook van het zwartboek, dat naar aanleiding van het mislopen van de 



benoeming in Amsterdam in de vacature Strijd, ontstond, kun je zeggen, 
dat ik van de mensen pro-mij als contra-mij evenveel last heb gehad. 

- Toch lijkt het me, dat je hier schade is aangedaan. Allereerst ben je 
tamelijk laat hoogleraar geworden, en wellicht was Amsterdam een betere 
stoel geweest. 

Misschien ook niet. In Amsterdam was ik als kampioen van links binnen
gehaald, hetgeen mij allerwegen weinig krediet had gegeven; ik had met
een een partij moeten kiezen. Het is wel zo, dat ik te laat hoogleraar ben 
geworden. Maar ook daar ben ik niet zo rouwig om; ook in de Horstperiode 
ben ik trouw aan mijn theologische stiel gebleven en heb, vooral in mijn 
vakanties, publikaties kunnen voorbereiden. Maar, vooral vanwege dat 
gekke debat, was ik uiteindelijk met mijn benoeming wel blij. Het leek me 
een kans om te kunnen laten zien, wie ik werkelijk ben. 

- Het dunkt me, datje daar al met je inaugurele rede een treffend staaltje 
van weggaf: het gebed als hart van de christelijke ethiek. Een merkwaardig 
geluid binnen de 'libertas' van de Leidse Akademie. 

Er is in de 'duplex ordo' veel goeds gelegen maar je zou elkaar lastiger 
moeten vallen. Dat heb ik met mijn rede willen doen. Binnen de 'libertas' 
van de universiteit, waarbij het gevaar van de - met een term van Alfred 
Weber -de 'freischwebende Intelligenz' bepaald niet afwezig is, heb ik het 
goed recht van de vrijheid der kerk bepleit. Het gebed heeft een wereldhis
torisch gewicht, waarbij de mens zoekt, naar wat God met hem voorheeft. 
Dat is het 'principium libertatis' der kerk: zij komt op voor haar vrijheid om 
dienstbaar te zijn aan de humaniteit. Daarbij zie ik de kerk zeker niet als een 
grotere bedreiging voor de universiteit als de staat. Het is mij een lief ding, 
als de staat, in de praktische erkenning der pluraliteit, de universiteit alle 
vrijheid laat. Ik wil van de universiteit zeker geen schooltje van de kerk 
maken. Nu, met de aanstaande staatsbenoeming der kerkelijke hooglera
ren, lijkt me voorde duplex ordo een vruchtbare periode aangebroken. Het 
is een goed ding, dat er notoire atheïsten aan de faculteit werken. 

In Leiden had ik de mogelijkheid theoloog te zijn. Dat was me welkom na 
mijn imago als oproerkraaier. De onderwijslast is ontegenzeggelijk minder 
zwaar dan in mijn Horstperiode. Wanneer het professoraat inderdaad eer
der op mijn weg gekomen was, waren er meer boeken als vrucht van het 
college-geven ontstaan. 

- Ik meen datje vaak zegt: 'Met mijn leermeester Smelik, beschouw ik het 
professoraat als een niet oneervolle degradatie van het dominees-ambt.' 



Ik weet nog, dat Nico Bakker en ik tijdens al dat gedoe rondom die hoogle
raarsbenoeming tegen elkaar zeiden: 'Als we nou eens dominee werden?' 
Maar dat ging niet meer, we waren de inzet van een zaak geworden. Ook in 
mijn latere tijd op de Horst, ging mijn hart uit naar het domineeschap. In 
mijn eerste gemeente, Vreeland, werd ik bijna beroepen. Maar dat ging 
mis, omdat de Bonders zich ermee gingen bemoeien. Ze konden, na de 
verbouwing van de kerk, in eerste instantie niet eens de deur meer vinden, 
maar ze wisten toch binnen te komen om het af te blazen. Ook in Blaricum 
ben ik bijna predikant geworden maar dat ging niet door, omdat toen 
Leiden in de lucht hing. 
Het is waar, ik ben allereerst dominee maar tijdens mijn werk in Leiden ben 
ik steeds dichter bij dit ambt gekomen. In mijn denken over het gebed heb 
ik kunnen laten zien, wat mij beweegt. Het is een heel belangrijk en oud 
thema in mijn werk, al in mijn dissertatie terug te vinden. Hier toon ik mijn 
door Miskotte bepaalde bevindelijkheid. We hadden het over de filosofie, 
over Horkheimers' Sehnsucht. Welnu, hier vind ik die inbreng van de 
subjectiviteit die mij zo lief is: het smachten en het verlangen naar God. In 
het gebed begint dat alles. Vandaaruit ontvouwt zich de ethiek, het leven in 
de polis. Het is allemaal diffuser in het dagelijks leven: wanneer bid je 
eigenlijk? Maar Goddank is er in de gemeente iemand, die roept: Laat ons 
bidden en dan bidden we. Anders zouden we het misschien niet eens doen. 
Ik ben daar als voorganger ook zorgvuldiger in geworden. In tegenstelling 
tot mijn preken, schrijf ik de gebeden ook helemaal uit. Dat deed ik vroeger 
nooit, maar meer en meer begin ik in te zien, hoe zich vanuit deze bevinde
lijkheid mijn ganse theologische existentie ontvouwt. 



G . H . T E R S C H E G G E T 

L I E F D E E N G E R E C H T I G H E I D 

/ 

Wij herkennen ons niet helemaal in het gerechtigheidsbegrip van Rawls, 1 

maar het voldoet ons als uitgangspunt. Hij neemt zijn beginpunt in een 
verdrag, dat nooit is gesloten, maar dat wij ons indenken; een puur theoreti
sche vooronderstelling dus. Er ligt over dat moment van keuze een sluier 
van onwetendheid, die ervoor zorgt dat wij met een eerlijke keuze van doen 
hebben. De mensen weten niet wat voor status of klasse zij in de maat
schappij hebben en ook niet wat hun natuurlijke gaven zijn. Welnu, in zo'n 
situatie zouden de mensen zich uitspreken voor twee principes. Ten eerste 
zouden zij afspreken, dat er gelijkheid tussen grondrechten en -plichten 
moet zijn. Ten tweede zouden zij ervoor kiezen, dat sociale en economi
sche ongelijkheid alleen dan gerechtvaardigd zou zijn, als er voordelen 
voor iedereen, in het bijzonder voor de zwaksten in de samenleving uit 
voortkomen. 

Er is dus een symmetrie tussen de participanten van een samenleving. Maar 
er is ook, omdat de mensen ongelijk zijn, een asymmetrie. Die echter 
behoeft een rechtvaardiging: zij moet de zwaksten in de samenleving ten 
goede komen. Daarmee is een program gegeven: de maatschappij moet hen 
die minder kansen en minder gaven hebben compenseren. Wij herkennen 
daarin duidelijk het principe van de verdelende rechtvaardigheid (dikaion 
dianemetikon of justitia distributiva) van Aristoteles. Wij gaan mee met de 
gedachte, dat er idealiter een symmetrie heerst, als ook met de gedachte, 
dat die symmetrie bedreigd wordt door een asymmetrie, die een rechtvaar
diging behoeft. Die rechtvaardiging is meteen ook een program: ongelijk
heden die alleen maar ten goede komen aan de sterkeren worden afge
schaft, die echter ook ten goede komen aan de zwaksten worden voorlopig 
gehandhaafd, maar er wordt ook compensatie geboden aan die zwakken. 

II 

Zoals bekend heeft Maclntyre 2 ons laten zien, dat wij met de rationele 
middelen, die ons in onze cultuur ter beschikking staan, de fundamentele 
controverse, die er onder ons heerst over de gerechtigheid, niet overstijgen 
kunnen. Hij karakteriseert die tegenstelling als volgt. A bezit een zaak of is 
politiebeambte. Hij heeft met moeite wat gespaard om een huisje te kopen 



en zijn kinderen een goede opvoeding te geven. Al deze dingen worden 
opeens bedreigd door een belastingverhoging. Hij acht die onrechtvaardig. 
Hij beweert recht te hebben op wat hij verdiend heeft en niemand heeft het 
recht hem dat af te nemen. Hij neemt zich voor die politici te kiezen, die 
zijn voorstelling van gerechtigheid hebben en hem zijn verdienste laten. B 
is uit het vrije beroep of sociaal werker. Hij is onder de indruk van de 
willekeurige ongelijkheden in de verdeling van inkomen, welstand en kan
sen. Hij houdt die ongelijkheden voor onrechtvaardig. Hij komt tot de 
slotsom, dat de gerechtigheid onder de gegeven omstandigheden om verde
lende belastingen vraagt, waardoor de welstand van allen en de sociale 
dienst gefinancierd kunnen worden. Hij neemt zich voor politici te kiezen 
die zijn voorstelling van gerechtigheid verdedigen. 

De stelling van Maclntyre is nu dat onze pluralistische maatschappij geen 
kriterium heeft om tussen aanspraken die op rechtstitels berusten en aan
spraken, die op behoeften berusten te kiezen. En de aanspraken zijn niet 
afweegbaar, want ze zijn eenvoudig strijdig. We herkennen in de beide 
posities gemakkelijk Nozick 3 en Rawls. Maclntyre toont nu m.i. overtui
gend aan, dat de discussie tussen deze beiden uiteindelijk beheerst wordt 
door traditionele resten, die de doorslag geven. Hij geeft er dan ook de 
voorkeur aan zich op die traditie te bezinnen. Hij spreekt van een crisis in 
de humaniteit en ziet in een narratief kader een constructief alternatief voor 
de vervallen metafysica. De vraag van de metafysica wordt erdoor open- en 
gaande gehouden. Wat in dit stadium van de cultuur van belang is, is het 
stichten van locale gemeenschappen, waarin de beschaving en het morele 
en intellectuele leven over het duistere tijdperk wordt heengetild, dat reeds 
over ons gekomen is. We wachten niet op Godot, eindigt Maclntyre zijn 
boek, maar op een nieuwe, zonder twijfel volledig andere Benedictus. 

In het volgende willen we nader ingaan op deze conclusie van Maclntyre. 
In Aristotelische termen uitgedrukt, willen we laten zien dat het dikaion 
dianemetikon (de justitia distributiva) de uitdaging van de liefde nodig 
heeft, omdat anders alleen het dikaion epanorthotikon (de justitia commu-
tativa) overblijft, zoals ook bij Von Hayek het geval is. Deze acht elk 
opkomen voor distributieve gerechtigheid een atavisme. 4 Die visie schijnt 
het te winnen in een postideologische tijd, waarin het liberalisme zonder 
veel concurrentie de boventoon voert. Men ziet in Maclntyre dan ook vaak 
een laudator temporis acti. Misschien is hij dat in zekere zin ook (al zegt hij 
zelf van niet): maar wat is daar tegen? Kan er in de verhalende tradities van 
het verleden niet iets zitten, dat ons heenhelpt over de impasses van onze 
tijd? 



Het principe van de symmetrie blijft het beheersende. Daaraan is klassiek 
uitdrukking gegeven door de Gulden Regel, die meestal negatief wordt 
geformuleerd: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. 
Gecombineerd met het positievere 'do ut des' geeft het aardig weer, wat 
met symmetrie bedoeld wordt. Men heeft de principes van Kant dan ook 
wel tot de Gulden Regel willen terugbrengen en dat is niet zo gek, al heeft 
hij er zelf bezwaren tegen. 5 Maar dat is niet wat ons hier interesseert. Wij 
willen hier eens kijken in welke context bij Lukas de Gulden Regel staat 
(Luk. 6:31). 

Het eerste wat opvalt is, dat de Gulden Regel positief wordt geformuleerd: 
gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doe gij hun evenzo. Je moet dus niet 
alleen nalaten wat een ander schaadt, maar ook doen wat een ander ten 
goede komt. Dat is al een eerste aanwijzing, dat de regel misschien toch 
meer wil zijn dan een oproep tot symmetrie. Dat wordt zeer versterkt door 
de omgeving van de tekst, want daarin gaat het regelrecht tegen het 'do ut 
des' . 'Want als gij liefhebt die u liefhebben, wat hebt gij voor? Indien gij 
goeddoet wie u goeddoen, wat hebt gij voor? Ook zondaars doen dat. 
Neen, hebt uw vijanden lief en doe hun goed (. . .) en uw loon zal groot zijn 
en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de 
ondankbaren en de bozen'. Je moet dus niet alleen doen wat een ander ten 
goede komt, maar dat ook doen als die ander niets kan terugdoen of niets 
wil terugdoen. Zo wordt hier de Gulden Regel opgevat. Zij is dus meer een 
regel, die de asymmetrie van de (vijands)liefde voorschrijft dan één die 
zich houdt aan de symmetrie der rechtvaardigheid. 

De zaak in geding wordt in Lukas 10, in de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan, toegelicht en aangescherpt. Ook die gelijkenis eindigt met een 
woord, dat luidt: doe gij evenzo! Dat herinnert aan de Gulden Regel. Ik kan 
hier geen uitputtende uitleg van de gelijkenis geven, maar wil er toch een 
paar opmerkingen over maken. De keuze, wie de naaste is, is aan de onder 
de moordenaars gevallene. Hij ziet de priester, de leviet en de Samaritaan 
langskomen. Dat is duidelijk een omdraaiing van wat de wetgeleerde, die 
zichzelf wilde rechtvaardigen beoogde. Die had zijnerzijds zeker het ver
haal verteld dat een priester, een leviet en een Samaritaan onder moorde
naars waren gevallen en dat er een joodse man langskwam, die de keuze uit 
de drie had en er maar één kon meenemen. Dan pas sta je in zijn ogen voor 
de vraag: wie is mijn naaste? En het antwoord kan dan eigenlijk ook niet zo 
moeilijk zijn. Wat Lukas met de gelijkenis van de Samaritaan doet, is het 
omgekeerde: laten zien wat de verwachtingen van het slachtoffer zijn en 
wie daaraan voldoet. De mens die dat doet wordt ten voorbeeld gesteld. 
Maar hij had geen keuze tussen naasten, maar alleen de keuze om het te 



doen ofte laten (zoals de priester en de leviet gedaan hadden). Het is dus 
een intensivering van de Gulden Regel: wat gij wilt dat de mensen u doen 
(als ge in nood zijt), doe gij hun desgelijks. De vraag van de wetgeleerde, 
wie is mijn naaste, wordt dus beantwoord met een verhaal, dat ons de liefde 
leert. De vraag wie is mijn naaste is daaraan secundair. De Gulden Regel 
wordt ook hier als een liefdesregel uitgelegd. 

Wij trekken hieruit de voorzichtige conclusie: de Gulden Regel wil zeggen, 
dat de gerechtigheid, als zij niet uitgaat boven de symmetrie van het 'do ut 
des ' , te schraal en te gewoon wordt. Wat van ons gevraagd wordt is (met de 
woorden van Mattheus): meer dan het gewone, het overvloedige en wel om 
het gewone, de symmetrie van de gerechtigheid te beschermen en te red
den . Hier ligt een aanwijzing dat de gerechtigheid niet zonder de liefde kan, 
dat zij door de liefde wordt gedragen en gecorrigeerd, en dat zij zonder 
liefde verkommert en verschraalt. 

IV 

Gerechtigheid is echter afdwingbaar, zij kan geëist worden en opgelegd. 
Dat is met liefde niet het geval: zij blijft een zinrijk extra in het leven. We 
kunnen liefde niet van elkaar verwachten. Of is dit anders in een wereld, 
waarin God nog wordt erkend? Dat is de vraag die wij ons nu zullen stellen 
en waarop wij aan de hand van Franz Rosenzweig 6 een antwoord gaan 
zoeken. 
Hij zegt ongeveer dit. Wat een paradoxie zit erin, dat er gezegd wordt: Gij 
zult liefhebben, de Eeuwige, uw God, van ganser harte en van ganser ziele 
en met al uw kracht! Is liefhebben iets dat wij moeten? Hoe kan liefde 
opgelegd worden? Liefde is toch vrij, zij is een vrij geschenk. Zij kan niet 
geboden worden, tenzij uit de mond van de Liefhebbende zelf. Alleen Hij 
kan zeggen: Heb mij lief! Het is dan de stem van de Liefde zelf die klinkt. 
Als de Liefhebbende bemint, dan vraagt hij ipso facto wederliefde. Zijn 
liefde gaat uit om liefde te vinden. Zelfs de liefdesverklaring komt altijd te 
laat, want zij komt altijd achteraf. Dus het imperativische gebod: 'heb mij 
lief' van de Liefhebber is taal der liefde. Het gebod van de liefde vraagt 
onmiddellijke gehoorzaamheid op het moment van zijn openbaring, zonder 
oogmerken voor de toekomst. Dit gebod weet slechts van het ogenblik. Het 
is daarom het hoogste van alle geboden. Het heden van het imperativische 
gebod der liefde, is het heden waarin Gods liefde geschiedt. 

Wat God verder aan wet en wetten geeft, komt uit dit gebod voort. Maar de 
wet rekent met toekomst en duur. Het is niet onmiddellijk en ogenblikkelijk 
als het bevel der liefde. Alleen de liefde kan een gebod zijn: het heeft de 
echte bevelstoon en zal ook nimmer teleurstellen. De wet hangt daarvan af: 



het zijn woorden, die met tijd en toekomst rekenen, maar God gebiedt ze in 
het heden, waarin zijn liefdesstem verneembaar wordt. De wetten zijn 
afhankelijk van het ene Gebod der Liefde, dat vanuit zijn indicatief impera
tief is. Er is dus maar één gebod en vele wetten. 

Hieruit mogen we de gevolgtrekking maken: De wetten en dus de gerech
tigheid zijn niet los te maken van het gebod der liefde. Het gebod der liefde 
bepaalt ook de inhoud van de wetten en de gerechtigheid. Er is dus geen 
sprake van dat de liefde ethisch gesproken niet afgedwongen zou kunnen 
worden. Maar zij kan alleen afgedwongen worden door de liefhebbende 
God zelf, door de pure daad van zijn liefde. Daarmee is echter ook de 
gerechtigheid gesteld en bepaald. 

Dat, juridisch gesproken, de gerechtigheid afdwingbaar blijft, en dat dit los 
staat van de indicatief van Gods liefde, is waar: we kunnen elkaar aan de 
eisen der gerechtigheid houden zonder dat de liefde Gods erkend wordt. 
Dat is het vraagstuk wat wij ons nu gaan stellen. Waarom is dit zo? 

V 

Door de derde wordt bij Levinas 7 de essentie min of meer in ere hersteld. 
De derde introduceert namelijk de symmetrie in de verhouding. We wor
den ondergebracht in een orde, waar ieder volstrekt evenwaardig is aan de 
ander. Ik ben ook een Andere voor de Ander en in zoverre is hij verant
woordelijk voor mij. Ik val dus onder de verantwoordelijkheid van de verre 
en nabije Ander. Ik ben ook burger met rechten en plichten als alle andere. 
En die rechten en plichten moeten in evenwicht zijn, ze behoren symme
trisch te zijn. Er moet derhalve in de wereld niet alleen charité zijn, maar 
ook justice, rechtvaardigheid. 

Maar die gerechtigheid is bij Levinas een zaak, die gesticht moet worden en 
dus ook een zaak, die niet klaar is, maar in opbouw. Er is een permanente 
revolutie voor nodig om haar overeind te houden en verder te voeren. En 
die permanente revolutie gaat uit van het geaccuseerde ik, dat oneindig 
verantwoordelijk is gemaakt. Daarover zij geen misverstand. 

De structuren der gerechtigheid kunnen ook totaal en restloos instorten, 
zoals onder het naziregime is gebeurd. Dan is de uitverkiezing van het 
jodendom, dat ook van geluk en vrede houdt, in de woestijn en in het getto 
te verkeren. Het joodse volk is dan aangewezen op zijn innerlijke morali
teit, waar de wereld niet van weten wil. De moraal keert terug tot haar 
innerlijkheid als tot haar gietvorm. Alle beschavingen, die die naam ver
dienen, worden door deze innerlijke moraliteit gedragen en mogelijk ge-



maakt. Daarom is God ook een God van rechtvaardigheid voor Israël, een 
strenge God die de mens verbeteren wil en niet eindeloos vergiffenis schen
ken. Alleen als je de moed hebt over de wet te spreken, zoals de Joden dan 
ook terecht doen, verander je de wereld. 

De voorlopige conclusie mag luiden: Gerechtigheid is wet en moet afge
dwongen worden terwille van de derde. Gerechtigheid is evenwel iets dat 
soms geheel en al instort, maar dat als het goed is bestemd is om wereldwijd 
te worden. Voor beide, voor de wederopbouw en het wereldwijd maken, is 
nodig de plaatsvervangende liefde, die van oneindige verantwoordelijk
heid en van gijzelaarschap weet heeft. 

VI 

Bij Rawls begint alles met de oorspronkelijke, vooronderstelde situatie 
waarin de mensen de regels van de gerechtigheid kiezen. De uitdrukking 
die Ricoeur 8 hiervoor gebruikt luidt: zij kiezen met een 'onbaatzuchtige 
baatzucht'. Hij zegt dat daar wel een zekere wederkerigheid in zit, maar 
niet de solidariteit en het schuldenaarzijn van elkaar. De coöperatie wordt 
verwacht van een evenwicht van rivaliserende belangen. De mensen in de 
veronderstelde oerstand oscilleren tussen eigenbelang en samenwerking, 
tussen baatzucht en onbaatzuchtigheid dus. Maar hoever gaat dat? Wat 
geeft de doorslag? 

Wij hebben gezien dat het liefdesgebod de Gulden Regel herinterpreteert in 
de zin van het perisson, het meer-dan-gewone, het overvloedige, de gene
rositeit. Dat is nodig, want de regel is ook open voor een baatzuchtige 
interpretatie en die wordt veroordeeld: het gaat om een onbaatzuchtige, 
solidaire interpretatie. Dat betekent dat de liefde de doorslag geeft in de 
interpretatie van de gerechtigheid. Het gebod van de vijandsliefde moet ons 
bewaren voor een utilistisch-calculerende uitleg van de maximin-regel van 
Rawls. Er is zeker een openheid van deze tweede regel van Rawls (de 
justitia distributiva) voor het gebod der vijandsliefde, maar zij kan ook 
terugvallen in baatzucht en berekening. Zij moet daar door het gebod der 
vijandsliefde voor behoed worden. Er kan dus geen strafwet of een gerech
telijke regeling van het vijandsgebod worden afgeleid, maar wel kan dit 
gebod de justitia voor perverse uitleg bewaren. 

Gerechtigheid, zegt Ricoeur, is het medium der liefde. De liefde is boven-
ethisch, voorzover zij niet afdwingbaar is. We hebben gezien dat zij alleen 
door Gods liefde tot ons gevraagd kan worden en alleen daardoor, door 
niets anders. Maar de liefde heeft wel toegang tot het praktische terrein en 
wel via de gerechtigheid. De liefde is, om met Kierkegaard 9 te spreken, de 



teleologische suspensie van het ethische, maar zij doet dat niet om de 
gerechtigheid af te schaffen, maar om haar opnieuw te oriënteren. Het is als 
met de gelijkenissen, zegt Ricoeur: zij desoriënteren om te heroriënteren. 
Hij stelt twee logica's tegenover elkaar: de logica van de equivalentie (de 
gerechtigheid) en de logica van de overvloed (de liefde). Tussen die twee is 
een verborgen tegenstrijdigheid. Je kunt er dus alleen door compromissen 
een evenwicht tussen vinden. Het is een zaak van het morele oordeel dat 
evenwicht steeds weer te zoeken. Daar is ook overleg voor nodig, commu
nicatie, gesprek. Het is echter praktisch haalbaar dit evenwicht te vinden, 
politiek en individueel. Het is de opgave van de filosofie en (ik meen: 
vooral) van de theologie het conflict dat er ligt tussen gerechtigheid en 
liefde te verhelderen en de suspensie van de justitia terwille van haar 
broodnodige heroriëntatie te bevorderen; daartoe moeten ook medelijden 
en goedheid in al onze wetboeken steeds meer ingevoerd worden. Dat is 
een moeilijke en oneindige, maar een belangrijke taak. 

VII 

Daarvoor is er een plaats nodig waar naar de Bergrede en de andere verha
len, profetieën en evangeliën van de Schrift geluisterd wordt. We kunnen 
dan niet zonder de traditie waar Maclntyre 1 0 van spreekt. We kunnen dan 
ook niet zonder de lokale gemeenschappen, waar geoefend wordt volgens 
de vijandsliefde te leven en waar die moraal (of liever: dat moreel) wordt 
doorgedacht en verdergedacht. Anders zullen we blijven steken in de im
passe waarin onze pluralistische maatschappij en cultuur vastzit. 

Bloch " is de eerste geweest die ons erop heeft gewezen, dat de wereld recht 
op gemeente heeft. Hij is er diep van doordrongen dat de machtskerk zich 
met het kapitalisme heeft verbonden en het nauwelijks te verwachten is dat 
zij zich nog uit die omstrengeling zal losmaken. Maar niettemin verwacht 
hij en hoopt hij, dat er een kerk, een gemeente zal zijn, ook als het rijk der 
vrijheid is begonnen. Want het blijft nodig religie te hebben, niet om ons 
'terug te binden' aan de heerschappij, maar om ons stukwerk van alledag te 
meten aan de droom naar voren, het einddoel. Er moet een vrije leermacht 
van het geweten zijn, die het apsisvenster van de solidariteit openhoudt. 
Tot de oekumene behoort een inrichting die meer is dan een Verwaltung 
von Sachen (een hele vooruitgang overigens vergeleken bij de beheersing 
van personen!), een inrichting namelijk die de diepdringende vriendelijk
heid en de moeilijke broederlijkheid ernstig neemt. Een bewijs dat voor 
Bloch het Rijk van de vrijheid het einddoel niet is. Misschien geldt ook 
hiervan dat het om een transcenderen zonder transcendentie gaat: het eind
doel blijft asymptotisch. Maar het is wel kriterium van geweten, solidari
teit, vriendelijkheid en broederlijkheid. Misschien is het niet te veel ge-



zegd, dat ook voor hem de gemeente de plaats is waar de liefde geoefend 
wordt terwille van de gerechtigheid. 

We vinden die gedachte ook bij Levinas. 1 2 Zij is er in de eerste plaats in de 
wijze waarop hij over het jodendom spreekt. Hij zag onder het nazisme de 
hele wereld van gerechtigheid ineenstorten, zodat er niets meer van over 
was. Dan komt het erop aan, zagen we reeds, dat er een generatie is die 
sterk staat wat haar innerlijk leven betreft om stand te kunnen houden in dit 
isolement. We moeten niet bang zijn voor deze term innerlijk leven, want 
onder zulke omstandigheden wordt nu eenmaal de hele moraal overgele
verd aan het gefluister van een subjectieve stem, zonder dat zij nog door 
een objectieve orde wordt weerspiegeld. Die subjectieve stem is in de 
traditie, in de tora gegeven: daar moetje het in die situatie helemaal van 
hebben. En dan zegt hij ook, dat de gerechtigheid altijd zal moeten blijven 
strijden tegen de baatzucht, die haar overwoekert. Daarom zijn er in de 
samenleving naar zijn vaste overtuiging ook kleine kernen van gereali
seerde verantwoordelijkheid, van mensen die weet hebben borg te moeten 
staan voor de ander, gijzelaar van de ander te zijn, nodig. Daar in die 
kernen wordt de messiaanse vrede, de binnenwereldse toekomst geantici
peerd. Dat is het heteronome in het samenlevingsideaal; het is profetisch 
van aard. 

Daarom is het goed dat er zoiets is als een joodse, en ik voeg daaraan toe, 
een christelijke gemeente, die leeft vanuit de herinnering aan de tijden dat 
de baatzucht de gerechtigheid totaal had overwoekerd - en dat gevaar 
bestaat elk moment opnieuw - , maar die ook leeft bij het indachtig zijn van 
het profetische en evangelische verhaal. 

VIII 

Ik volg dan ook graag Hauerwas, 1 3 als hij uit de gedachten van zijn leer
meester Maclntyre de gevolgtrekking maakt dat gemeente en geloof zowel 
methodologische als sociaal-ethische betekenis hebben. Er is met de ge
schiedenis van het verbond van Israèls God, die met zijn volk een reis 
maakt door de tijd, een weg en een doel gegeven, waardoor de geboden en 
verboden worden gelegitimeerd en bepaald. Goed is wat goed is voor dit 
ondernemen en kwaad wat het belemmert of verhindert. Het subject van het 
handelen is niet zonder meer een gegeven, waar het verlichtingsdenken in 
zijn autonomie van uit gaat. Het subject wordt veeleer geïmputeerd, toege
kend: het wordt tevoorschijn geroepen door de Ander. Ik ben ik, omdat ik 
aangesproken ben. Zo word ik genoopt mijzelf te stellen. Het is de ge
meente die mij steeds weer rekenschap vraagt: wie ben jij, wat heb jij 
gedaan? en zij vraagt dat in naam van Jezus. Het is zijn way of life die dan 



als maatstaf geldt. Zo wordt mij mijn identiteit toegekend door die gemeen
schap. Als ik mij aan die gemeenschap onttrek deformeren mijn relaties. 
Handelen heeft daarom een historisch karakter: wij leven in de geschiede
nis van Gods weg met de mensen en wij staan in het perspectief van een 
gezamenlijk gedeelde toekomst, het Rijk van God. Het is dus de indicatief 
van het verhaal van Jezus en zijn wijze van leven en sterven, en Gods ja 
daartegen in de opstanding, het is het verhaal van de lijdende Messias dat 
richtinggevend is in het leven van een christen. 

IX 

Barth heeft van de ethiek van het christelijk geloof gezegd dat zij een 
'storing' i s . 1 4 Dat is juist: deze ethiek is alleen te beoefenen als een kritisch 
ondernemen, waardoor de autonome ethiek wordt gevraagd naar haar uit
gangspunten en zo gedesoriënteerd. Maar niet om de autonome ethiek af te 
schaffen of haar voor onmogelijk te verklaren. Nee, ze blijft nodig; om haar 
evenwel opnieuw en beter te oriënteren, maar dat kan niet, dat is de heilige 
overtuiging van de theologische ethicus, zonder te luisteren naar de bijbelse 
traditie. Dat is ongetwijfeld een heteronoom moment, maar het is de hetero
nomie van de liefde Gods die om tegenliefde vraagt en het is de heteronomie 
van de Ander die mij aanziet en verantwoordelijk maakt. Die heteronomie 
vestigt een andere autonomie, die beter gefundeerd is dan bij de Verlichting 
en ook anders zich uitwerkt in het leven. En dat is waar het op aankomt. 

De theologische ethiek is een vragende ethiek. Zij vraagt allereerst naar het 
handelen van de gemeente, of het in overeenstemming is met de bron en het 
kriterium ervan: de Schrift. Van daaruit stelt zij ook vragen aan de ethiek in 
het algemeen. Maar zij biedt geen alternatief aan. Daarnaar zijn we samen 
op weg, met vallen en opstaan. Ze kijkt dus ook niet neer op de filosofische 
ethiek, maar eerder kijkt ze op, want daar wordt, voorlopig tevergeefs, 
gewaagd wat zij zelf niet doet: een algemeen geldige ethiek geformuleerd. 
Dat leidt in het algemeen tot zeer aanvechtbare resultaten, daarvan is zij 
overtuigd. Zij zelf spreekt ook niet algemeen, maar bijzonder, omdat zij 
meent dat in het bijzondere het algemene gegeven is. Maar zij weet dat er 
ook algemeen moet worden gesproken terwille van de praxis. Daarom is 
haar de wijze waarop wij in het algemeen met ethische problemen klaarko
men, namelijk door ons aan procedures te onderwerpen, ook niet onwel
kom, al heeft zij er vele vragen bij. Die vragen zijn echte vragen en worden, 
ook als vraag, laat staan als antwoord, niet opgelegd maar gesteld. 

Ik ben onder u een fervent theologisch ethicus geweest. Daarbij was ik blij 
de christelijke gemeente achter mij te weten als een oefenplaats van de 
bijzondere ethiek, waar ik mee bezig ben. Ik versta mijn wetenschappelijke 



dienst in de eerste plaats als een dienst aan haar: de theologische ethiek is 
a.h.w. dequality control van haar handelen. Men betichte mij om die reden 
echter niet van ideologie, want ik sta met die vooronderstelling en al ter 
discussie. En dat kan ik van de andere orde niet altijd zeggen: daar is het 
burgerlijk subject tamelijk verabsoluteerd. Het buiten de haakjes brengen 
van God en de wereld wordt meestal door haar niet teruggenomen. Ik 
vermoed dat dit door de macht komt, die om deze houding vraagt. Maar 
daar heb ik vrede mee, als men mij maar niet verdenkt van ideologie, want 
de gemeente is iets waar de wereld recht op heeft. Zij moet er zijn terwille 
van het openbreken van verstarde fronten en het doorbreken van impasses. 

Daarvan is deze les over liefde en gerechtigheid een voorbeeld geweest. Ik 
meen te hebben aangetoond, dat de gerechtigheid aan zichzelf overgelaten, 
altijd weer dreigt in de baatzucht te verzinken en formeel geïnterpreteerd te 
worden. Zij heeft de uitdaging der vijandsliefde nodig om boven zichzelf 
uit te komen. Zij moet gestoord worden door de vraag die de gemeente door 
haar zijn stelt: is het u werkelijk ernst met de justitia socialis? Als straks, 
onverhoopt, God verhoede het, de gerechtigheid in elkaar klapt, zullen we 
blij zijn, dat er nog mensen zijn, die haar in het innerlijk, in hun spirituali
teit bewaren. Mijn waakzaamheid als theologisch ethicus is ook, altijd 
weer, op dat moment gericht geweest. Ik ben Auschwitz niet vergeten. Wij 
zijn er niet tegen gevrijwaard dat zulke tijden terugkeren. 

Wij plegen er ons mee bezig te houden wat er nog van de profetie en het 
evangelie geloofd kan worden binnen onze huidige context. Ik heb die 
bultmanniaanse aanpak nooit veracht: het blijft een belangrijk gezichts
punt, waaraan mijn vriend Van Gennep zich ook gewijd heeft en hoe! Maar 
er is een andere kant, die ik nu naar voren wil halen: wij moeten ook de 
wereld, haar opvattingen over vrijheid, vrede en gerechtigheid en de wijze 
waarop zij met deze dingen omgaat in haar praxis, bezien in het licht van de 
profetische en evangelische boodschap. De methodologische reductie tot 
de vraag naar het hoe (naar de functionaliteit), mag niet worden verabsolu
teerd. Er is een belangrijke vraag die onder tafel valt, als zij niet wordt 
teruggenomen. En dat is de vraag naar het waartoe. Die vraag is geen cura 
posterior, die we aan de politici kunnen overlaten. Het is een eerste zorg, 
want eerst in het kader van de beantwoording van deze vraag weten we wat 
we moeten doen en wat we moeten laten. De gemeente van Christus houdt 
die vraag levend en er zou meer naar geluisterd moeten worden. Wat wij 
zoeken is een 'beschaving der l iefde ' . 1 5 

Ik dank de Synode der Nederlandse Hervormde Kerk voor het in mij 
gestelde vertrouwen, dat overigens met de jaren gegroeid en bepaald niet 
geslonken is. De roerige jaren rondom IWOOT heb ik als uw adviseur (en 
als adviseur van het Breed Moderamen), gedurende vierentwintig maan-



den, mogen meemaken. Het verheugt ons zeer, dat er nu iets beters uit
komt, waarbij de duplex ordo in zijn oude gedaante kan worden gehand
haafd. Van harte hoop ik, dat het nieuwe ontwerp in de toekomst zal 
bevredigen en alle kerkelijke hoogleraren een staatsbenoeming zullen krij
gen. Dat zal afhangen van een zorgvuldige procedure van benoeming. De 
kerk zie echter nimmer af van haar recht hier het laatste en beslissende 
woord te mogen hebben. Lukt het op die voorwaarde niet, dan zal het toch 
anders moeten. Maar ik ben heel blij met de nagestreefde oplossing. 

Het College van Bestuur van deze Universiteit, in het bijzonder haar Rector 
Magnificus (en ook zijn voorganger) dank ik voor het vertrouwen dat zij 
betoonden in mij te hebben. Ik hoop dat ik het niet te schande gemaakt heb. 
Ik heb naar mijn beste kunnen gewerkt. 

De Faculteit der Godgeleerdheid, waarin ik mocht werken, mag ik danken 
voorde samenwerking. De commissie die ons inspecteerde zei, dat wij niet 
zozeer een faculteit waren als wel een conglomeraat van vakgroepen. 
Inderdaad ligt bij ons het accent zozeer op de verschillende vakgroepen, dat 
wij het geheel van de theologie wel eens uit het oog verliezen. Wij zijn 
individualisten, die doen wat goed is in eigen oog. Dat geeft veel ruimte en 
vrijheid, waarvoor ik zeker ook dankbaar ben, maar het komt de integratie 
van de onderscheiden theologische vakken niet ten goede. Wij laten het aan 
de studenten over van het aangebodene godgeleerdheid te maken, maar die 
kunnen dat zeker niet aan. Hier moet nog veel worden verbeterd, ook 
tussen de staats- en kerkelijke vakken. 

Ik zou hier mijn overleden collega Prof. Dr. F.O. van Gennep willen 
noemen. Ik heb hem de laatste jaren heel erg gemist. We waren zeer 
verbonden: wij konden ons opwinden en wij konden lachen om dezelfde 
dingen. Het was een echt 'broedertje', zoals hij mij altijd noemde. Wat een 
ontzaggelijk verdriet, in het bijzonder voorde zijnen, dat hij zo jong van 
ons ging. Zijn gedachtenis zij tot zegen. 

Graag dank ik alle collega's, zowel die van de staat als die van de kerk, 
voor de genoten kameraadschap en sommigen van hen voor de ondervon
den vriendschap. 

Wat zal ik tenslotte tegen de studenten zeggen? Ik dank jullie dat je mij 
verdragen hebt: ik denk dat ik op college zeer verschillend ben overgeko
men. De beste herinneringen heb ik aan jullie vragen, die mij altijd weer tot 
de beste prestaties hebben gebracht. En de rest was ook goed bedoeld, moet 
je maar denken. 
Ik treed nu af, niet omdat ik dat wens of wil, maar omdat ik de leeftijd van 
vijfenzestig jaar bereikt heb en dus geèmeriteerd word. Daar kan ik mee 



leven, omdat ik een goede opvolger heb, die het werk anders, maar toch in 
dezelfde lijn (en beter wellicht) zal voortzetten. 

Het ga u goed in dit Libertatis Praesidium, maar houd de justitia scherp in 
de gaten! Zij legt haar baatzucht alleen af als zij wordt uitgedaagd door de 
liefde. 
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G . G . D E K R U I J F 

T E R S C H E G G E T V E R S U S K U I T E R T 

Toen ik in 1970 in Utrecht ging studeren, belandde ik in barthiaanse krin
gen. Het had anders gekund. Ik had overwogen om aan de VU te gaan 
studeren. Wellicht was ik daar onder de bekoring van Kuitert geraakt. En in 
Utrecht waren ook kringen die draaiden om het denken van Van Ru Ier en 
van Tillich. Maar op mij oefenden de colleges van Hasselaar grote invloed. 
De samenhang tussen Barths theologie en het socialisme was toentertijd de 
brandende kwestie. Ter Scheggets dissertatie en zijn live-optredens beroer
den ons theologisch dispuut (Excelsior Deo Iuvante) en daar kwam het 
boek van Marquardt (Theologie und Sozialismus) in 1972 nog bij. Tegen
over Ter Scheggets positie en rekenschap nam ik een gereserveerde hou
ding aan. Maar waarom? Want ook voor mij werden de Barmer Thesen 
leidraad voor de ethiek. Was het anti-revolutionaire milieu waaruit ik 
afkomstig ben, de oorzaak? Ik kwam er niet uit. 
Toen ik in 1985 in Brussel dogmatiek én ethiek ging doceren en veel 
studenten het spoor van Ter Schegget bleken te volgen, was dat voor mij 
aanleiding om mij te concentreren op de politieke strekking van Barths 
theologie. Ik gaf bij voorbeeld college over zijn 'Worte zur Lage'. De 
christelijke politieke partij had ik inmiddels uit het oog verloren en had mij 
gewend tot D66. Veel werk maakte ik van een toespraak ter gelegenheid 
van Barths 100ste geboortedag. In 1985 was ook Kuiterts Alles is politiek 
maar politiek is niet alles verschenen. Sommigen menen, dat ik mij daarin 
goed kan vinden, maar dat gevoel heb ik zelf nooit gehad. Ik kan mij voor 
een deel vinden in zijn kritiek op de barthianen, maar niet in zijn eigen 
positie. Ik ervoer de problematiek als zo wezenlijk, dat ik besloot die niet 
meer los te laten. Sinds 1989 bevind ik mij met mijn studie in de directe 
omgeving van Ter Schegget, zodat ik een kritisch, maar geen boos oog op 
mij weet. Men zou kunnen menen, dat mijn probleemvastheid een beetje 
zielig is, omdat het wortelt in de zestiger jaren en de moderne theoloog 
andere zorgen heeft. Omdat het theologisch denken vanuit de openbaring 
naar mijn mening nog steeds de aangewezen weg is, laat ik mij echter niet 
van mijn stuk brengen en blijf vragen naar de ethische implicaties van de 
kerkelijke dogmatiek. 

Bij deze gelegenheid wil ik op de kwestie nader ingaan door de controverse 
Ter Schegget - Kuitert te belichten en er stelling in te kiezen. Het motief 
daartoe is uit mijn inleiding hopelijk duidelijk geworden. Was Kuiterts 
boek uit 1985 tegen benaderingen als die van Ter Schegget gericht, Ter 
Schegget schreef in 1988 zijn Volmacht in onmacht als antwoord op Kuitert 



en later deed hij het impliciet nog eens over in de feestbundel voor Kuitert. 
Ik zal u niet overladen met citaten en samenvattingen, maar impressies 
geven van wat beide ethici beweegt. 

Ik begin met wat hen het hoogst zit. Kuitert vreest een theologische ethiek, 
waarin het Rijk Gods als na te streven ideaal geldt.' Het Rijk Gods is 
volgens hem van een andere dan onze historische orde en het specifieke van 
het christelijke geloof betreft het gericht zijn op dingen die de politiek niet 
kan bieden. Ter Schegget vreest, dat deze twee-rijkenleer tot een politieke 
praktijk leidt, waaruit de profetische dimensie geheel verdwenen is. Het 
Rijk Gods is volgens hem een kracht in de historie, en het specifieke van het 
christelijke geloof is, dat het die kracht tracht te onderkennen en te volgen. 2 

We kijken vervolgens naar de axiomatische achtergrond van deze overtui
gingen: door welk begrip van theologie en ethiek worden zij gedragen? 
Kuitert wil wel van openbaring weten, maar benadrukt, dat wij met de 
openbarende God alleen kennis maken in een ervaringsproces dat cumula
tief werkt. Epistemologisch kunnen wij God niet los zien van de tradities 
die hem ter sprake brengen. De ervaringscategorie is in Kuiterts denken 
steeds belangrijker geworden. Hij laat de theologische bezinning starten in 
een algemene antropologie en ziet de geloofstradities van daaruit als zoek-
ontwerpen. Hij gaat er vanuit dat mensen heil en welzijn zoeken en dat 
religie op de heilsweg uit is en de moraal op het welzijn. De moraal is geen 
religieus probleem. Ontologisch heeft ze wel met God te maken: de morele 
orde is door God geschapen. Maar we kunnen die orde zelf op het spoor 
komen, ze hoort bij ons. Het heil is van een andere orde. Het heeft te maken 
met antwoorden die door mensen ervaren zijn op ervaringen van onheil, 
van verlorenheid en zinloosheid; mensen hebben leren spreken van belof
ten, redding en eeuwig leven. Theologie en ethiek verschillen dus duidelijk 
van elkaar. Ethiek is een bezinning van algemene aard, waarbij levensbe
schouwingen niet meer dan een motiverende rol vervullen en zeker geen 
inhoudelijke, specifieke criteria aandragen. Het spreken over het heil moet 
wel plausibel zijn in het licht van de empirie, maar de bron van dat spreken 
is menselijke ervaring van dingen die mensen elkaar niet kunnen geven, die 
van God komen en niet in de zijnsorde liggen besloten, hoewel de zijnsorde 
wel van dien aard is, dat mensen de bijzondere dingen van God kunnen 
vernemen. 
Daartegenover behoren voor Ter Schegget heil en welzijn tot dezelfde 
categorie. Er is geen ander heil dan heil dat welzijn beoogt. De goede 
zijnsorde die God geschapen heeft, is zo aangerand, dat wij alle kennis-ten-
leven kwijt zijn geraakt en gehéél op God zijn aangewezen. Van een 
autonome ethiek kunnen wij geen andere verwachting hebben dan dat zij de 
ellende nog dagelijks groter maakt. Die kennis ontleent hij aan de openba
ring van Israëls God. Profeten en apostelen getuigen van Gods inzet voor 



humanisering van de mens. 3 Theologische bezinning is dus als zodanig 
ethische bezinning. Theologie zal best ook weieens 'verdubbelen' wat 
maatschappelijk reeds voorhanden is - des te beter, God zij dank als dat 
mogelijk is. Maar je kunt van dit wonder niet bij voorbaat uitgaan, en de 
theologie valt ook niet alle moraal bij; zij kiest en weegt op grond van haar 
criterium. In de ethiek moet de integratie gezocht worden van de ervaring 
van openbaring en de ervaring van de wereld. 
De botsing tussen Kuitert en Ter Schegget is frontaal. Kuitert verwijt Ter 
Schegget een cirkelredenering: theologie begint bij openbaring, deduceert 
daaruit ethische principes en ziet de autonomie van de politiek niet onder 
ogen. Ter Schegget slaat een vrome slag in de lucht en kan niet werkelijk 
communiceren met wie anders denkt. Ter Schegget verwijt Kuitert een 
theologische verdubbeling van de richtingloosheid in de cultuur, en ziet hem 
verzanden in subjectivisme, pragmatisme en pluralisme. Kuitert heeft theo
logisch in de cultuur niets meer te zeggen en daarmee doet hij aan Israëls God 
geen recht. Volgens Kuitert is Ter Schegget een open oor verloren voor wat 
de ervaring van mensen zegt, en volgens Ter Schegget heeft Kuitert geen 
oren meer naar de openbaring. 

Dit beeld wordt bevestigd, als we beider reactie op de Bergrede bezien. Voor 
Kuitert is de Bergrede een instructie voor individueel gelovig leven in relatie 
tot andere individuen. In de Bergrede maant Jezus namelijk tot het afzien van 
machtsuitoefening. Daaraan gehoorzamen is niet eenvoudig, maar wel de 
roeping van de christen in de omgang met de naaste. Politiek is het echter 
onmogelijk, want politiek draait om het verwerven van macht en om het 
gebruik van machtsmiddelen. Op het veld van de politiek afzien van macht, 
zou het afzien van politiek betekenen. Gehoorzaamheid aan Jezus zou dan 
het afschrijven van de wereld impliceren. Dat is echter niet geheel, maar wel 
vrijwel ondenkbaar, omdat in ons leven bijna alles politiek is. Bovendien 
zouden we dan een soort 'Verelendungstheologie' huldigen: we zouden de 
wereld overlaten aan de geweldenaars en zelf tot 'drop-outs' worden. Wij 
moeten dus wel aan politiek doen (het geloof zet ons daartoe aan), maar aan 
de Bergrede zijn daarvoor geen directieven te ontlenen. Christenen leven in 
duplo. De sfeer van de Bergrede is het ene rijk. Daarin wordt aan armen en 
ellendigen compensatie toegezegd in het hiernamaals en daarin worden we 
geroepen tot het stellen van tekenen van die compensatie. Wij hopen er 
boven de onheilservaring uit op God. In het andere rijk komt het op politiek 
aan. Daarin moeten wij macht verwerven voor goede dingen en voor het 
bestrijden van kwade dingen. Over goed en kwaad bestaat in de wereld veel 
goede kennis. Christenen hebben er ook ideeën over, maar die komen op 
hetzelfde neer. De basisprincipes van humaniteit zijn overal gelijk. Het 
probleem zit 'm niet in de kennis ervan, maar in het handelen volgens die 
maatstaven. Christenen zullen er hun best voor doen en er anderen toe 
aanmoedigen, maar zij zijn niet mensen die het beter weten. 



Zegt Kuitert de wereld niet te willen afschrijven en daarom de Bergrede 
niet te kunnen gebruiken in de politiek, volgens Ter Schegget schrijft 
Kuitert de wereld juist wel af!4 Want Kuitert ziet de wereld niet als de plaats 
waarvoor het heil bestemd is, maar als een interim. Kuitert predikt een 
steile, apocalyptisch-dualistische eschatologie. Voor het interim legt Kui
tert zich neer bij een houding van het beste ervan te willen maken, maar 
zonder vaste hoop. Hij heeft geen idealen. In de bijbel is alles juist op de 
wereld gericht. De wereld wordt er gesteld in het licht van Gods Rijk. De 
dood is er niet zozeer als een kwestie van sterfelijkheid en eindigheid, maar 
als een kwestie van geweld. En de mens is er om tegen dat geweld te 
strijden. Niet (daarin stemt Ter Schegget Kuitert van harte toe, 5 ) om het 
Rijk Gods te realiseren, maar wel om uit zijn kracht te leven. De Bergrede 
geeft uitstekende directieven om de geweldsspiraal te breken. Het komt 
dan niet aan op een titanenstrijd van enkelingen, maar op het leven van de 
gemeente. Kuitert ziet enkel individuen, maar dat is vreemd aan de bijbel. 
Daar wordt God beleden als één die de hand heeft in bewegingen. Natuur
lijk is alle ethische bezinning contextueel. De Bergrede geeft geen absolute 
directieven, die analyse van de werkelijkheid overbodig zouden maken. 
Maar het gaat erom welke vragen er in die analyse gesteld worden. Op dat 
punt is Kuitert veel te naïef. Juist omdat de christelijke gemeente van de 
zonden der wereld weet, is ze kritisch ingesteld: wat in de wereld (inclusief 
de christenen) aan moreel inzicht leeft, moet kritisch, zelfs argwanend 
bezien worden. 

Het spreekt vanzelf, dat de kerk als instituut zich volgens Kuitert vrijwel 
altijd van een politiek spreken moet onthouden, terwijl zij daarin volgens 
Ter Schegget juist in haar element is. Voor Kuitert is er alleen een status 
confessionis, als machtsvorming via politieke partijen verboden is; 6 dan 
moet de kerk stem geven aan stemmelozen. Andere noodsituaties kent hij 
eigenlijk niet. Met andere woorden: als er democratisch geregeerd wordt, 
is er geen noodsituatie. Voor Ter Schegget verkeert de wereld altijd in een 
noodsituatie: het Rijk Gods is immers nog geen volle werkelijkheid. De
mocratie is een goede staatsvorm, maar het formele functioneren daarvan is 
absoluut geen reden om het profetisch gewaad af te leggen. Het klasseka
rakter van de maatschappij (de apartheid bij voorbeeld), de internationale 
wapenwedloop en de economische machtsstrijd schreien ten hemel. De 
hele wereld bemoeit zich met die problematiek, goed en kwaad, de kerk 
hoeft er geen complete programma's voor te leveren, maar zij heeft er wel 
iets eigens, iets specifieks over te zeggen. Ook als zij daarin concrete 
standpunten van niet-christenen bijvalt (en die dus verdubbelt), wil dat nog 
niet zeggen, dat zij haar mond moet houden, omdat anderen er al mee 
gekomen zijn. Zij moet onderscheiden wat bijgevallen moet worden en wat 
niet. 



Het laatste woord in deze impressie, geven wij aan Ter Schegget (het is 
tenslotte zijn feest): 'Steile, vertikale eschatologie zonder deze profetische 
dimensie laat zich zonder veel weerstand aanhoren: zij betekent geen al te 
grote verstoring, integendeel: zij werkt religieus ontlastend.' 7 Precies dit 
heeft Ter Schegget Kuitert nog eens onder de neus willen wrijven, toen het 
feest voor hem was: 'De eschatologie mag niet van haar profetische, apoca
lyptische en messiaanse aankleve worden ontdaan. Wordt zij puur verticaal 
en eindtijdelijk gemaakt, dan verliest zij haar ethische en politieke spits, ja 
schept zelfs de mogelijkheid de zonde 'in deze bedeling' constitutieve 
betekenis te verlenen. Een steile eschatologie veroorzaakt een vacuüm in 
de geschiedenis, waarin de demonen vrijelijk dansen. ' 8 In dit laatste citaat 
wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Behalve de eschatologie komt 
nu ook de zondeleer ter sprake: een te dualistische eschatologie laat de 
wereld in de zonde liggen. De zonde wordt als een noodlottig gegeven 
erkend en dat leidt volgens Ter Schegget in de politiek tot 'een uiterst 
gevaarlijk cynisme' . 9 

We weten nu ongeveer hoe de kaarten liggen. Als we overgaan tot eigen 
positiebepaling, dan zullen er op twee punten beslissingen moeten vallen: 
in de eschatologie en in de zondeleer. Dat heeft Ter Schegget goed aange
geven. Het gaat om deze drie vragen: 
1. Wordt de menselijke geschiedenis verlost in de geschiedenis? (Ter 
Schegget) Of worden mensen verlost uit de geschiedenis? (Kuitert) Dienen 
we heil en welzijn te onderscheiden of te identificeren? 
2. Perverteert de zonde ook de kennis van goed en kwaad? (Ter Schegget) 
Of betreft de zonde alleen het handelen op basis van de kennis van goed en 
kwaad? (Kuitert) 
3. Zijn wij geroepen om de zonde met politieke middelen te bestrijden? 
(Ter Schegget) Of moeten wij handelen onder de vooronderstelling, dat de 
zonde een gegeven is in de geschiedenis, dat wij voorzichtig en omzichtig 
dienen te behandelen? (Kuitert) Dit is de kwestie van de status confessionis 
en het politieke spreken van de kerk. 

Ik zal over deze vragen 'ungeschützt' spreken. 

1. Kuitert spreekt welbewust en provocerend van het 'hiernamaals'. En Ter 
Schegget neemt het op voor het chiliasme. We bevinden ons daarmee op de 
eerste bladzijde van Moltmann's Theologie van de hoop. Is de eschatologie 
een aanhangsel ('slot volgt') of is zij de beweegreden van de theologie? 
Opgemerkt moet worden, dat ook wie spreekt van het 'hiernamaals' daar
door in de gehele theologie bewogen kan worden, ook in het denken over 
politiek. Kuiterts twee-rijkenleer is ook in het denken over het politieke rijk 
bewogen door de eschatologie - alleen leidt ze niet tot criteria voor het 
probleem wat te doen. Dat is bij Moltmann en Ter Schegget (en bij Barth) 



wel het geval. Er wordt zó en zó gehandeld met beroep op de stad der 
toekomst. Nu meen ik (anders dan Ter Schegget), dat het christelijk geloof 
gekenmerkt wordt door een apocalyptisch dualisme. Het is het dualisme 
van Jezus' kruis en opstanding. Deze wereld wordt genaderd door 'a world 
to come'. Daarmee wordt de wereld niet afgeschreven, maar haar verlos
sing gaat door het vuur heen. God laat zijn nieuwe wereld neerdalen en zo 
wordt deze wereld verlost. Ook als de Zoon des mensen geen geloof ziet op 
de aarde, zal Hij toch verschijnen. 
Dat is ook nog wat anders dan Kuiterts hiernamaals. Met die aanduiding 
(daarin heeft Ter Schegget gelijk) wordt de eschatologie losgekoppeld van 
de geschiedenis. Kuitert maakt dat in zijn nieuwste boek heel duidelijk: 
'Hoe het met onze wereld afloopt, zit ons hoog. Terecht, een levend mens 
kan niet anders. Maar er zijn, volgens de christenheid, geen beloften van 
God voor toekomst in deze z in . ' 1 0 Kuitert kent alleen een heel individuele 
toekomstverwachting en dat klopt met de term 'hiernamaals'. Die term 
komt in de bijbel echter niet voor en ik begrijp niet, hoe Kuitert bij deze 
reductie komt. 
Mijn antwoord op de eerste vraag, luidt als volgt. Ik zou niet zeggen, dat 
wij uit de geschiedenis worden verlost, ook niet dat wij in de geschiedenis 
worden verlost, maar dat Gods rijk de geschiedenis, die de weg van zijn 
schepping is, zal verlossen. Het Rijk Gods is één en ongedeeld: als het heil 
glorieert is er sprake van welzijn. Maar wij leven nog niet in dat Rijk. Wij 
leven niet in het beloofde land maar in het land van de belofte. Door de 
eerste verschijning van Jezus is de belofte verhevigd en de vervulling nabij. 
Dat maakt het lijden aan de tijd des te intenser. Maar wij kunnen over dit 
lijden niet heenspringen met een beroep op de stad der toekomst. 
De kruisiging van Jezus is de openbaring van de koers die wij varen zullen 
tot het einde en het evangelie is, dat Jezus tot dit einde toe liefheeft en zijn 
rijk doet komen. Ik moet Ter Schegget toegeven, dat deze eschatologie niet 
aanmoedigt tot het koesteren van politieke idealen. Zij leidt tot een politiek 
denken, dat een orde zoekt voor 'recidivisten'. Is dat een cynisch denken? 
Welnee. Het is niet zonder hoop op God, het is een denken dat met God 
mee verdriet heeft, met God mee lijdt en met God mee regeert! Het staat 
argwanend tegenover elk idealisme in de politiek, maar het is uiterst gemo
tiveerd om de politieke gehoorzaamheid aan God te oefenen. Alleen, juist 
die gehoorzaamheid eist naar mijn aanvoelen meer een voorzichtig ma
noeuvreren dan radicaal tegenwerk. Het radicale tegenwerk lijkt meerrecht 
te doen aan de komst van het rijk van God. Maar waar ook het radicalisme 
nooit aan geweld blijkt te ontkomen, wordt het verschil gradueel. De 
gehoorzaamheid aan God bestaat niet alleen in het motief, maar ook in het 
effect. Gehoorzaamheid bestaat minder in het uiten van verontwaardi
ging' ' dan in de nuchtere, weinig opzienbarende pogingen om geweld iets 
terug te dringen. Ze bestaat niet in het maximaliseren van geluk, maar in 
het minimaliseren van lijden. 1 2 Ik sluit mij aan bij een beschouwing van 



Paul Scheffer. 1 3 Hij vertelt, dat Thomas Mann (aan het slot van z\jn.Betrach-
tungen eines Unpolidschen) geen andere politieke houdingen kon onder
scheiden dan ironie en radicalisme. Daartussen bevindt zich echter wat Paul 
Scheffer noemt 'een bescheiden engagement of een melancholische bevlo
genheid', waarbij ik als gelovige opteer voor de term 'bescheiden engage
ment'. 
Ik vermoed, dat Ter Schegget dit verband tussen eschatologie en ethiek te 
zwak zal vinden en dat Kuitert het onnodig acht. 

2. Daarmee kom ik tot het tweede punt. Want Kuitert meent, dat we noch de 
eschatologie noch de theologie als geheel nodig hebben voor de vraag wat te 
doen in de politiek. Dit vind ik een onrustbarend standpunt. Het is, zoals uit 
Kuiterts nieuwste boek duidelijk blijkt, gebaseerd op de neocalvinistische 
leer van de 'gemene gratie', die hem in staat stelt het onderscheid tussen 
christelijke en algemene (filosofische) ethiek uit te wissen: de moraal is 
autonoom, ze is kenbaar uit de zijnsorde (die door God is geschapen). 1 4 

Alsof zondige mensen niet juist op het punt van de kenleer het meest 
geraffineerd zijn. Bij Ter Schegget heerst daartegenover een oer-reformato-
risch besef: wij zijn zozeer verkocht onder de zonde, dat wij immer dwalen in 
de doolhof van goed en kwaad. Christen zijn betekent het bewustzijn van dit 
dwalen en i mpliceert dus argwaan tegenover wat voor goed doorgaat en goed 
schijnt te zijn. Theologische ethiek behelst niet het uiteenzetten van wat God 
goedvindt, maar de kritische vraag of wij metonsoordeel 'goed', niet in feite 
de zonde zegenen. Ze 'zoekt' onophoudelijk de wil van God. Ze vindt daarop 
ook antwoorden, metterdaad, maar komt aan de aanvechting nooit voorbij. 
Kuitert heeft naar mijn mening wel gelijk, dat de theologie ongeschikt is om 
in het politieke debat te worden ingebracht, maar dat wil nog niet zeggen, dat 
zij het ethische denken van de christen in het politieke debat niet diepgaand 
bepaalt. In de politiek ontkom ik niet aan een zeker dualisme. Ik ben burger 
en denk met andere burgers mee langs de lijnen die in onze cultuur een zekere 
evidentie bezitten en communicatie mogelijk maken. Ik saboteer het poli
tieke bedrijf niet door een niet aflatend getuigenis, dat het geheel anders 
moet. Er moet gewerkt worden en ik doe daaraan mee, constructief. Maar in 
die arbeid ben ik als christen nooit zonder verontrusting, zelfkritiek en 
argwaan. Kuitert wil mij daarvan bevrijden: je legt je daarmee een onnodige 
last op en je helpt er niemand verder mee, want het zijn vragen te groot voor 
het politieke leven; het is zo eenvoudig, er is onder alle mensen ruim 
voldoende kennis van goed en kwaad. Ik houd het liever op Ter Schegget's 
inaugurele rede: het gebed is het hart van de ethiek. Maar nogmaals: omwille 
van de eschatologische belofte is het ethisch subject een existentie in duplo. 
Dat sluit integratie niet uit, maar integratie hoeft niet te betekenen, dat de 
burger door de christen wordt opgeslokt: de christen is het geweten van de 
burger, het gebed is het hart van het ethisch bewustzijn, niet van de politieke 
communicatie. 



3. Ter Schegget spreekt van een voortdurende status confessionis. Om zo te 
zeggen: zolang er zonde is, is er status confessionis. Zo spreekt het hart van 
de radicaal. Hij is onverzettelijk. Zijn coöperatie bestaat in verzet. Demo
cratie is zo slecht niet, maar laten het anderen zijn, die het politieke leven 
door de moeizame processen voeren - de kerk wijze de knelpunten aan en 
houde niet op de democratie erover lastig te vallen. Mijn bezwaar daarte
gen is, dat het christelijke met het verzet en het belijdende getuigenis 
verbonden (vereenzelvigd?) wordt, zodat de (compromitterende) betrok
kenheid in het moeizame politieke proces in het schemerlicht van een in 
feite versleten, oude wereld komt te staan. Daartegenover verdedig ik, dat 
de bereidheid tot compromis zich óók kan beroepen op de stad der toe
komst. Christenen behoren, juist krachtens hun geloof, geduld te oefenen 
en zij kunnen dat geduld ook alleen krachtens hun geloof opbrengen. Zij 
beiden de tijd. Hun christelijk getuigenis verbergt zich politiek binnen de 
marges van de status quo. De status confessionis treedt op, als de staat 
politieke beslissingen neemt, die door de kerk als absoluut onaanvaardbaar 
worden ervaren. De kerk komt dan niet alleen tot profetisch spreken, maar 
als zij geen gehoor vindt, trekt zij zich terug uit de normale politieke 
coöperatie. Welke situaties dat zijn, valt niet in het algemeen te beschrij
ven. Het zal blijken. Als het zich voordoet, zal het in elk geval daaraan te 
merken zijn, dat de christenen niet enkel een andere beslissing voorstaan, 
maar dat hun politieke loyaliteit ophoudt - met alle gevolgen van dien. 
Zolang dat niet aan de orde is, vind ik het gebruik van de term status 
confessionis misplaatst. De kerk behoort, buiten de status confessionis, 
geen politieke standpunten in te nemen. Deze zouden onvermijdelijk haar 
leden verplichten en dus toch een status confessionis suggereren. Het is een 
misverstand dat daardoor politieke onbetrokkenheid in de hand zou worden 
gewerkt. Er is alle ruimte om binnen de kerk als gemeenschap beraad te 
voeren over het politieke leven en de institutionele organen kunnen dit 
beraad stimuleren. Maar . . . , ik moet toegeven dat dit beraad in het denken 
van Kuitert overbodig is, terwijl Ter Schegget er allang in participeert. 
Waarvoor veel dank. 
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J . B E U M E R 

UIT DE DIEPTE 
Over het gebed in het theologisch werk van 

G.H. ter Schegget 

I. Inleiding 

Bert ter Schegget is een gedreven auteur. Theologie is voor hem niet 
'zomaar' een wetenschap, maar hij wil er iets mee. Dat 'willen' vindt hij, is 
een verplichting aan de beweging waar de theologie in feite haar bestaan 
aan te danken heeft. 
Op het gaan en staan, het doen en laten van die messiaanse beweging 
reflecteert de theologie. Beweegt zij zich buiten deze uiterst concrete re
flectie dan schiet de theologie haar doel voorbij, is hooguit interessant zoals 
zoveel zaken best aardig en leerzaam zijn, maar niet meer to the point. 

Deze beweging is tot op heden zichtbaar in de existentie van het onnavolg
bare jodendom en de loot hiervan, de christelijke gemeente. De eerste zal 
voor de laatste altijd een steen des aanstoots moeten blijven; de laatste zal 
vanwege haar historische expansie, die naast vreugde ook zoveel leed heeft 
gebracht, vooral bescheiden moeten zijn. 

De beweging van mensen die 'iets' met de messias hebben leeft temidden 
van de machten en de krachten die het maatschappelijke leven bepalen. 
Sterker nog, zij zijn er met huid en haar aan verkocht en verknocht. Vaak 
zijn ze zich niet eens bewust dat het bevrijdingsverhaal dat ze lezen en 
waaraan ze zich zeggen te laven, het eerste en tweede testament (de bijbel) 
helemaal is ingekleurd door datgene wat hun tijdgeest dicteert. Niet dat die 
kleuren er niet toe doen, of bij voorbaat af te wijzen zouden zijn, maar als 
onder dat kleuren-spectrum niet meer de grondverf'van 'tenach en evange
lie' valt te ontdekken dan worden de kleuren flets en wordt de beweging 
verveloos. 

Ziehier in het kort de spanningsboog van Ter Schegget's manier van theo
logiseren. De bijbel, de christelijke gemeente en de samenleving, en hoe 
deze drie zich onderling verhouden, daarin vinden we de uitdaging van zijn 
werk. Geen van drieën staan ze voor Ter Schegget op zichzelf. Integen
deel, ze uit elkaar willen halen, het voor ieder een eigen bastion zoeken, 
daarin ligt de rampspoed voor kerk en theologie, voor samenleving en 
kerk. Dan mist de bijbelse verkondiging de aansluiting bij het hier en nu, 
dan wordt de kerk introvert, dan drijft de samenleving stuurloos rond. 
Vooral in dit laatste zien we Ter Schegget's hartstocht liggen, dat namelijk 
de wereld recht heeft op (een) gemeente. 1 De gemeente als koploper, als 



stoottroep, als degene die de wereld injecteert met hoop en gerechtigheid. 
Het is deze typische Ter Schegget-taal die we overal in zijn werk tegenko
men. Precies hierin ligt zijn partijdige theologie-opvatting. Theologie 
moet er aan bijdragen dat mens en wereld gelukkig worden, niet als roman
tisch ideaal, maar als inzet en keuze. Dat wil Ter Schegget, en met dit 
willen heeft hij in de decennia na de Tweede Wereldoorlog velen geïnspi
reerd. Je zou kunnen zeggen dat hij met deze politiek-maatschappelijke 
inzet zijn leermeesters heeft getracht te actualiseren en verder te dragen. 
Hij is veel, zo niet alles verschuldigd aan K. Barth en K.H. Miskotte. Maar 
in genoemde toespitsing ligt Ter Schegget's actualiteit. 'Hij is geen 
Schwarmer, wel een enthousiaste geest, en brengt een segment chiliasme 
in ons onderkennen van de tekenen der tijden.' 2 

2. Verschuivende accenten, een kleine tour d 'horizon langs de boeken 
van Ter Schegget 

De vraag die ons in deze bijdrage bezighoudt is, wat nu exact datgene is wat 
bij Ter Schegget bijbel, kerk en samenleving bij elkaar houdt? Maar al te 
vaak immers, we zeiden het al, zien we een verzelfstandiging van een van 
de drie. Oók bij Ter Schegget zelf. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat vooral zijn vroegere publikaties (Partijgangers der armen,7, de disserta
tie, Klassenstrijd en staking,4) sterk overhellen naar de maatschappelijk-
activistische kant. Er is opstandigheid en gemor tegen vastzittende structu
ren. Er is onrust en ongeduld. Er is de barricade en de overslaande stem. 
Het zijn de theologische uitlopers van de 'gay sixties', de zestiger jaren die 
sterk de maakbaarheid van de wereld propageerden. Theologisch heeft dat 
een schat aan nieuw élan en veranderde inzichten opgeleverd. We ontwa
ren er de eerste contouren van een Westeuropese bevrijdingstheologie. 
Marx moest en Ter Schegget begeleidt vele (politieke) leerhuizen, zijn 
Marx-boek ontstaat in 1977. 5 Maar zijn bewegende geest begint aan te 
voelen datje ook kunt doorslaan, dat een vereenzelviging van bijvoorbeeld 
socialisme en rijk Gods een gevaar kan opleveren, dat je het kritische 
tegenover van de Schrift heel makkelijk kunt uitleveren aan bestaande 
ideologieën. Zo komt n.b. hfj, die voor velen een theologische trendsetter 
was op politiek-maatschappelijk gebied in aanvaring met de Christenen 
voor het Socialisme (CvS). Hij distantieert zich zonder zijn solidaire hou
ding met communisme en reëel-bestaand-socialisme op te geven. 

We zien daarna als het ware een accentverschuiving in Ter Schegget's 
theologie-beoefening. Hij 'werpt' zich op de bijbel. Niet om nu die eerste 
grote hartstocht, de samenleving, achter zich te laten, nee, veeleer zoekt hij 
naar ferment, naar leeftocht, naar die Ene Radicale die de lange tocht door 
de instituties volhield. Ter Schegget stuit op de 'mensenzoon'. Zijn Het 



Lied van de Mensenzoon verschijnt in 1975. Een aantal jaren later in 1979 
volgt De Andere Mogelijkheid, vol prachtige exegeses van bijbelverhalen. 6 

We zien een groeiend evenwicht ontstaan tussen de maatschappelijke en de 
bijbelse pool in Ter Schegget's denken. 

Dan in 1981 dient Indachtig zich aan. 7 Op zijn 54ste is er de eerste terugblik, 
sporen van memoires. Hij schrijft over zijn vader en over zijn leermeesters. 
Hij mediteert over het buurmeisje Poortje, het joodse meisje dat onschuldig 
wordt weggevoerd naar de kampen. 'In haar gemoed had het onstilbare 
lijden der geringen een afdruk gezet, zodat zij wist wat zij nog niet had 
ervaren: de laaghartigheid der drijvers, de wreedheid der vervolgers, de 
moordzucht van de farao's. ' Het is net of deze 'memoires' opnieuw een 
overgang traceren. Het militante van voorheen wordt nu omgeven door 
mildheid. En juist deze mildheid doet het militante aan kracht winnen. De 
soms wat al te haastig uitgesproken theologische volzinnen krijgen 
diepgang, het buitenste wordt naar binnen gekeerd. Heeft de hele strijd om 
zijn benoeming tot hoogleraar hem gelouterd? Kerkpolitiek gekissebis, 
vriendjespolitiek, aanvallen op zijn 'wetenschappelijkheid', daar wordt een 
mens 'sadder and wiser' van. 8 Dan moetje uit een ander vaatje tappen om 
overeind te blijven. Tot veler verrassing, als Ter Schegget kerkelijk hoogle
raar wordt in Leiden, gaat in 1982 zijn oratie over het gebed.9 Is hij dan toch 
van zijn geloof (zijn radicaal theoloog zijn) gevallen? Is dat niet een heel erg 
ver gaan in je mildheid? Gebed, dat is toch een softe bezigheid van enkele 
vrome zielen die er 'nog aan doen'? We zullen zien dat nu gaandeweg het 
gebed de grondtoon wordt van zijn theologiseren. Ter Schegget gaat steeds 
meer zeggen: je kunt me meer vertellen over wetenschappelijkheid, over 
kerk en theologie, over gemeente en samenleving, maar wanneer je je ten 
lange leste niet volledig uit handen durft te geven aan de 'bewogen Bewe
ger' , die Ene Gerechte dan blijf je aan de oppervlakte. De bijbel spreekt niet, 
de gemeente hoort niet, de samenleving komt niet tot haar recht wanneer ze 
gedrieën niet bijeen worden gehouden in het menselijke hunkeren naar de 
Eeuwige. ' . . .vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer . . . ' 
(psalm 121). Is het teveel gezegd wanneer we constateren dat in het gebed 
Ter Schegget's theologie tot rust komt? De theologie krijgt een verankering 
waardoor de ooit ingezette beweging van de vroegere publikaties tot hun 
uiterste consequenties worden gebracht. Inderdaad, de biddende mens is de 
meest vrije mens. 
Niet dat het nu nergens anders meer over gaat. Hij blijft zijn andere thema's 
volop beroeren, want zoals de biddende mens vrij is, zo moet ook de 
theologie vrij zijn, vandaar Theologie en Ideologie (1981) . 1 0 Valse bindin
gen worden losgekapt. En, een vrij mens kan dat alleen maar worden in een 
vrije gemeente. Met name in deze 'vrijplaats' wordt aan mensen verkondigd 
dat ze niet meer onderhorig zijn aan de (economische en politieke) machten 
die het leven afknijpen, vandaar Het Moreel van de Gemeente (1985)." 



En dan verschijnt in 1988 Volmacht in Onmacht.12 Wellicht is het nog te 
vroeg om te zeggen dat dit zijn opus magnum is. Wel vinden we er in zeer 
geconcentreerde vorm Ter Schegget's meest eigen thema's: 

a. de wel dan niet wetenschappelijkheid van de theologie, 
b. de bijbel (bergrede), 
c. de samenleving (politiek), 
d. de gemeente. 

Toen ik voor het eerst dit boek opsloeg dacht ik, nu zal hij het geheel wel 
toespitsen op het gebed, het gebed immers is het hart van de bergrede. Maar 
niets van dit alles. Is Ter Schegget dan toch inconsequent? Of meent hij dat 
het gebed geen thema is voor een 'wetenschappelijk' werk? Heb ik het dan 
toch fout wanneer ik zeg dat het gebed zijn theologische werk constitueert? 
Zeker, impliciet gaat het wel over het gebed. Hij zegt zelf over Volmacht in 
Onmacht: 'Waar we het over hebben is het ik dat in gebed en credo wordt 
geconstitueerd, dat afziet van valse zekerheid, dat vertwijfeld durft te zijn, 
dat de knoop van lot en schuld waarin het gevangen zit durft te erkennen, 
dat ja zegt tegen het nieuwe begin en de voorwaartse vrijheid, kortom het 
ik, dat op de roep Volg mij zich opmaakt en volgt . ' 1 3 

Wat is nu een opus magnum zonder hart? Bovendien, wat wordt er van de 
taal als je zo graag wetenschappelijk wilt zijn. Volmacht en onmacht is een 
'zwaar' boek geworden: studieus, doorwrocht. Maar niet sprankelend, niet 
dichtbij de zuchtende existentie van ontheemde, zoekende mensen. 'Poor
tje' ontbreekt in dit boek. Ter Schegget's hartstocht wordt opzij gezet, lijkt 
het. Het pamflettistische, zo eigen aan die eerste zoekende werken, rolt in 
een schema. Het hoofd wordt gevuld, maar het hart vraagt om meer. 
Natuurlijk moeten zulke boeken, je leert er veel van, je moet er tentamen in 
doen, maar het gevaar is dat we op die manier toch weer meer van hetzelfde 
krijgen. 

Zeker, ik weet wel dat Ter Schegget in dit boek de handschoen opneemt 
tegen H.M. Kuitert. Het Barthiaanse theologische model in hernieuwde en 
geactualiseerde vorm wordt hier bijna dramatisch gepresenteerd tegenover 
de 'nieuwe religie' van theologen als Kuitert. Maar waarom, vraag ik mij 
af, zou een ander theologisch model ook niet kunnen? Is Dorothee Sölle 
met haar heel eigen (op Tillich geënte) theologische model minder radicaal 
dan Ter Schegget? 1 4 En Edward Schillebeeckx? Nee, in een uitsluitend 
dogmatische polemiek kom je niet veel dichter bij elkaar. Bovendien, in 
een polemisch boek moet je je steeds afzetten, je eigen harteklop verdwijnt 
achter de weerleggingen. Of ik dan teleurgesteld ben in Volmacht in On
macht? Ja, enigszins. Ik had verwacht dat de gevonden samenbindende 
factor, het gebed, de overspanning die élk dogmatisch ontwerp eigen is in 
een heilzame en spirituele ontspanning zou hebben omgezet. Maar helaas. 



3. Uit de diepte 

Daarom was ik zo blij dat in 1991 Het Innigst Engagement verscheen. 1 5 

Hier is dan dat ontbrekende hoofdstuk van Volmacht in Onmacht, dacht ik. 
Wat geeft het wanneer dat in een ander boek staat. Nu ademt het weer. Bij 
tijd en wijle durft Ter Schegget zelfs te knipogen tegen al te grote theologi
sche zekerheden. De thema's uit Volmacht komen hier ook aan de orde, 
maar veel meer in aforistische zin, bijvoorbeeld: 'Het gebed is een hartver
scheurende, hemeltergende kreet om opening van zaken' (p. 31) 
Er komt ruimte voorde mens, voorde zuchtende creatuur. De mens loopt te 
hoop, maar steeds is het de Genadige zelf die een omkeer brengt ten goede: 

üw naam worde geheiligd, en daarom zijn wij tot heiliging geroepen. 
'We zouden van hem afwillen, want de injectie der hoop is pijnlijk, 
zij immuniseert niet, maar sensibiliseert, (p. 49) 
üw rijk kome, en niet onze vermeende opzetjes tot gerechtigheid. 
'Waar de hoop niet uit de liefde wordt geboren en haar verwekker het 
geloof niet is, daar wordt de utopie tot een dwang.' (p. 58) 
üw wil geschiede, niet God in ons verhaal (dat is 'religie'), maar wij in 
zijn/haar verhaal. 'Er is in de hele menselijke geschiedenis met al haar 
verschrikkingen slechts één punt waarin de hemel de aarde raakt en 
dat is Christus Jezus.' (p. 76) 

Geefónsa.u.b. brood, 'Het breken en delen van brood is de wereldre
volutie, waardoor alles anders wordt' (p. 87) 'Van een transsubstanti
atie van het brood is geen sprake, maar wel van een transsubstantiatie 
van mensen: zij worden substantieel veranderd en vernieuwd door de 
grote deler Jezus, die gebroken werd omdat Hij het brood brak.' (p. 
89) 

En wat is de verzoeking groot, 'Wij kiezen voor de dommel van een 
tolerant cynisme.' (p. 105) En naar aanleiding van het ineenstorten 
van de communistische wereld (onderhuids klinkt dit voortdurend 
mee), 'De grootste verzoekingen in de wereldgeschiedenis zijn ont
staan, waar de mens zelf de chaos heeft willen bestrijden om voor
goed orde te scheppen.' (p. 108) Maar laat nu de westerse wereld niet 
denken dat ze aan deze kritiek kan ontsnappen! 
Verlos ons van de boze, 'Deze roep uit de diepte culmineert in die 
laatste schreeuw: verlos ons in godsnaam van de boze. ' (p. 117) 
Want van U is dit alles, ons leven, onze geschiedenis, deze wereld. 
Dat wij de lofzang en de lofzegging hierover gaande houden. Niet als 
een vrome escape, maar juist om bij onszelf te komen en in onze 
wereld te blijven. Dat is bidden. 'De gemeente vormt een verzetsbe
weging tegen het fatalisme... ' (p. 120). 'Gods macht is een Auffor-
derung zum Tanz, onweerstandelijk en bewegend.' (p. 122) 



In het gebed, hoe vreemd dat wellicht ook klinkt, krijgt ons leven handen 
en voeten. Niet bidden is drijven op de golven van de doelloosheid, de 
verankering is losgeslagen. Ter Schegget's boek over het gebed is inder
daad de bron van zijn theologiseren, het brengt alle thema's in ordelijk 
verband, theologie wordt ' l ive'. Laat ons daarom niet stoppen na het lezen 
van Volmacht, maar vanuit dit innig engagement verdergaan. 'In het gebed 
geeft de gelovende mens daarvan akte, dat hij zichzelf reikhalzend uitstrekt 
naar de fontein van alle goed en niet leeft in zichzelf en voor zichzelf. Hier 
raken wij aan het diepste geheim. ' 1 6 

4. Onze'biddeloze'cultuur 

Maar zal de lezer zich afvragen, heeft Ter Schegget dan geen oog en oor 
voor de realiteit van alle dag? Dat het gebed zwaar onder vuur ligt, dat wij 
mensen (ook in de kerken) haast niet meer tot gebed komen, dat we nauwe
lijks meer een woord van gebed over onze lippen (kunnen) krijgen. Alle
maal mooi gezegd, en het zal best waar zijn wat er gezegd wordt over het 
gebed, maar wat moet ik ermee, wat koop ik er ervoor. Ter Schegget is 
deze vragen niet uit de weg gegaan. Al is het waar dat Het Innigst Engage
ment affirmatief is, daar bedoel ik mee dat hij zegt wat bidden is, de inhoud 
ervan, vooral als we ons ophouden in de buurt van het Onze Vader; dan wil 
daarmee niet gezegd zijn dat hij de vragen naar het hoe en waarom uit de 
weg is gegaan. Deze existentiële hoe- en waaromvragen komen vooral in 
de oratie aan bod. Friedrich Nietzsche is daarbij voor hem de grote spar
ring-partner. Niemand heeft de afgrond van de biddeloze mens dieper 
gepeild dan deze vorige-eeuwse filosoof. 'Hij kiest voor de azuren een
zaamheid van de figuur Zarathustra, voor de voornaamheid en de liberti-
nage van de gees t . ' 1 7 Het is dit door de mens zelf gewilde nihilisme, (want 
de mens vermoordde God!), dat tot in de vezels van ons huidige mens-zijn 
is doorgedrongen. Ook in de poriën van de gelovigen. Nietzsche kon het 
niet verdragen dat bidden zinvol zou zijn, want dan zou God veranderlijk 
zijn. Dit godsbeeld (deze bijbelse God) is voor hem onverteerbaar. Het idee 
dat de biddende mens inspraak zou kunnen hebben bij de levende God! 
Terwijl voor de gelovige juist in deze genadige wending de hoogste intimi
teit bereikt wordt. Bovendien kon Nietzsche niet verkroppen dat het chris
tendom laag over de mens denkt (Paulus over de zonde), dat er Iemand 
(Jezus) aan te pas moest komen om deze laagheid in hoogheid om te zetten, 
tot royalty te verhogen, dat hen van buitenaf moet worden aangezegd wat 
het goede is. Als God veranderlijk zou zijn, als mensen zouden weten wat 
goed voor hen was, dan zou bidden zinvol zijn. Maar dit staat ver van 
Nietzsche af. 'Nietzsche koos voor de amor fati van de Stoa - : er daagt nu 
eenmaal geen morgenrood. Er is zelfs geen horizon meer . ' 1 8 Deze wereld
wijze filosofie ziet Ter Schegget op de bodem van onze cultuur liggen, 



waardoor ze biddeloos is geworden, waardoor ook de enkele mens nauwe
lijks meer kan bidden en de christelijke gemeente in ademnood verkeert. 
Voeg daarbij de fragmentisering (pluralisme) van onze huidige samenle
ving. Wat veel rollen heeft een mens daarin te spelen. Dan verdrink je toch 
bijna. 'Het individu zit verstrikt in het netwerk van deze rollen. Dat leidt tot 
een verpulvering van het subject, een struktureel bepaalde ik-zwakte. Het 
ik wordt vermalen onder de molensteen der uiterlijke verplichtingen. De 
truc van het subject is nu, zich terug te trekken achter deze rollen op de 
innerlijkheid, in de vrijheid der intimiteit. Zo wordt de maatschappij opge
splitst in een web van operaties en een verloren hoopje individuen. ' 1 9 Het 
gebed nu voorkomt deze escape op het veilige innerlijk. Hier precies ligt 
het hart van Ter Schegget's visie op het gebed. Want zonder de kracht (de 
werking) van het gebed'zouden we niet eens aan cultuur-analyse en maat
schappij-analyse toekomen. Nu pas, tijdens en na het bidden, als we de 
omweg langs de Eeuwige willen maken, gaan ons de ogen open en zien we 
hoe we er aan toe zijn. 'Religie' (als Barthiaans Stichwort, ik ben daar niet 
zo gelukkig mee) laat je zwijmelen terzijde van cultuur en samenleving. 
Het gebed leertje kijken naar de samenleving en voorkomt de escape. 'Wie 
bidt, wordt onzacht op zijn plaats gezet in een uiterst pijnlijke mondigheid, 
die niet veel verder strekt dan waarover we het gewoonlijk hebben als we 
dat woord in de mond nemen. ' 2 0 En uiteraard maken wij als individuele 
bidders deel uit van de gemeente. De component van de gemeente is voor 
Ter Schegget ook hier heel erg belangrijk. 'De gemeente bidt en ik, in 
statu(re)nascendi, stem in, ik bid mee . ' 2 1 

Zo hebben we in het kort Ter Schegget's 'leer van het gebed' neergezet. We 
mogen op grond hiervan inderdaad zeggen dat het gebed de onderdelen van 
deze theologie bij elkaar houdt. Als een kloppend hart verzorgt ze de 
bloedtoevoer naar de gemeente, waardoor deze de bijbel leert verstaan en 
de wereld leert zien als het werkterrein van de Eeuwige zelf. 

5 . Leert nood bidden? Ter Schegget en Kuitert 

Het is de al eerder genoemde H.M. Kuitert die in zijn jongste boek ook een 
paragraafje wijdt aan het gebed. 2 2 We willen nu Kuitert's visie op het gebed 
kort weergeven. Hoe anders gaat het hier toe! De grote verschillen tussen 
Ter Schegget en Kuitert, reeds volop aan het licht gekomen in Volmacht 
worden m.b.t. het gebed voortgezet. Als lezers echter kunnen we ons 
voordeel doen met deze verschillen van inzicht en beleving. Twee visies 
naast elkaar geeft vaak inzicht in de scherpte van de meningsverschillen, 
het geheel wordt duidelijker. Een ander voordeel kan zijn, een uitdaging 
ook, om niet met de gepresenteerde visies in zee te gaan. Veel 'leuker' 
wordt het om nu zélf op zoek te gaan, het beste uit elk van beiden te halen en 
dat proberen te integreren in de eigen (theologische en spirituele) zoek-



tocht. Want wat door de ene auteur met veel hartstocht als theologisch 
(dogmatisch en exegetisch) juist wordt gezien en ervaren, hoeft voor de 
andere pastoraal en cultureel helemaal nog niet te kloppen. Met deze laatste 
zin zitten we meteen midden in het strijdgewoel tussen de beide heren. 
Kuitert vindt dat de kerk, met in haar kielzog de theologie veel te veel 
voorschrijft, veel te goed wil weten én weet hoe alles in elkaar zit. Dat 
komt, zegt hij, omdat theologie en kerk redeneren binnen een zeer bepaald 
voorgevormd patroon van denken, handelen en geloven en dat weigeren te 
verifiëren aan de ervaring van mensen. Voor en temidden van de eigen club 
mogen al deze godsdienstige codes dan waar zijn (hoewel, hoezeer knaagt 
ook hier niet de twijfel!), maar voor de buitenstaaander is het abacadabra. 
Bidden bijvoorbeeld, hoe moet je nu aan mensen buiten de eigen cirkel 
duidelijk maken watje aan het doen bent. Sterker nog, in het geval van het 
bidden hebben de eigen gelovigen het eveneens bijzonder moeilijk. Hun 
vragen verschillen heus niet zoveel met hen die 'er niet meer aan doen.' 
Daarom kun je heel makkelijk een lijstje samenstellen waarom mensen 
bidden verleerd zijn en welke bezwaren er tegen in te brengen zijn. Kuitert 
geeft zo'n rijtje met bezwaren (p. 251). Wie eerlijk is zal zich in alle tien 
herkennen. Zo start Kuitert dus met theologiseren, beginnen bij waar 
mensen zijn, ervaringstheologie dus. Je kunt niet anders, beklemtoont hij 
op elke bladzijde van zijn boeken. Het algemene (de menselijke ervaring in 
natuur en geschiedenis) is uitgangspunt, en we moeten nog maar afwachten 
of het bijzondere (de openbaring, het geloof van mensen) volgt. 'Als de 
geloofsleer niet van boven maar 'van beneden' zou zijn opgezet, zou ze er 
heel anders uitzien, veel menselijker.' (p. 20) Het is duidelijk dat Kuitert 
hiermee blijft fulmineren tegen de Barthiaanse aanpak. Deze aanpak nl. 
blijft maar dat bijzondere poneren, alsof niet het hele 'zoekplaatje' van de 
moderne mens is gewijzigd! Uiteraard treft deze kritiek, in de teksten van 
Kuitert impliciet, ook Ter Schegget. 

Laten we een voorbeeld nemen, dat door beide auteurs wordt aangehaald: 
de uitspraak nood leert bidden. Op grond van de hierboven geformuleerde 
theologische uitgangspunten voelen we al aan hoe de kaarten komen te 
liggen. 
Ter Schegget noemt 'nood leert bidden' een 'volkswijsheid' die haaks op 
het bijbels getuigenis staat. Weliswaar zegt hij dat hij in deze niet 'de 
oplossing op zak zou hebben'. Maar meteen neemt hij afstand van de 
volkswijsheid door te zeggen: 'Deze onontkoombaarheid van de God, die 
zichzelf (dwarsliggend) openbaart (n.a.v. psalm 139, jjb), gaat in de bijbel 
aan alle subjectiviteit vooraf. Eerst van hieruit kan er over geloof en onge
loof, over hoop en vrees gesproken worden en niet andersom, zoals in onze 
cultuur gebruikelijk i s . ' 2 3 We zien, Ter Schegget begint 'van boven'. 
Dan Kuitert: 'Het zou toch van de gekken wezen, als je mensen die werke
lijk in nood zijn - al was je hetzelf - zou verbieden op zo' n moment tot God 



de toevlucht te nemen. Niet eerlijk? Had je gister ook moeten doen, toen je 
nog niet ziek was? Kom nou, wat is dat voor schoolmeesterij. God is geen 
kruidenier die boekhoudt of wij wel voldoende aan Hem doen. Bovendien 
- zo gek is het toch niet om God aan te roepen als we voor het blok staan en 
Hem niet lastig te vallen zolang de dingen vanzelf gaan? Nee, nood leert 
bidden - daar is niets op tegen. Nood is er veel te reëel voor om er 
theologische grappen over te maken! Als de donder naar God, als je in nood 
komt! Anders kan het niet gezegd worden. ' 2 4 We zien, Kuitert begint 'van 
beneden'. Niet dat er vanwege dat aanroepen van God in de nood een 
'bovennatuurlijke ingreep' moet worden verwacht. Nee, God is geen ma
giër, geen tovenaar, maar Iemand die jou in de nood nabij komt, die met je 
meelijdt, die jou kracht geeft om het vol te houden. Dat bedoelde Bonhoef-
fer toen hij dichtte, 'Mensen gaan tot God in hun nood. . . ' . Kuitert sluit 
zich op deze manier bij Bonhoeffer aan. En doorredenerend op deze zin 
constateert hij dat het niet om hulp willen/kunnen roepen überhaupt een 
probleem is. 'Kon iemand maar roepen: 'help mij ' , er zouden zeker men
sen klaar staan om te hulp te komen. Maar dat hebben we afgeleerd, we 
leren het elkaar af en het eind van het lied is: we kunnen niet eens meer 
vragen, we zijn met stomheid geslagen. Het hangt met elkaar samen, durf 
ik wel te zeggen. Wie tegenover God niet meer 'help mij' durft te roepen, 
durft of kan het ook niet meer tegenover zijn medemensen. ' 2 5 

In een volgend paragraafje voert Kuitert deze gedachte door. Immers, als 
bidden om hulp roepen is, dan zou het fijn zijn wanneer dat ook werkelijk 
hielp. Helpt bidden? Opnieuw zien we hoezeer Kuitert de huidige existen
tiële vragen over en rond het gebed serieus neemt. Hierin neemt hij zijn 
uitgangspunt en confronteert ze met zijn theologische inzichten, inzichten 
die moeten worden bijgesteld als ze niet meer blijken te voldoen. Helpt 
bidden? Nee, als je hierbij denkt aan een magisch ingrijpen van hogerhand. 
De kanker gaat niet weg, je kunt nooit weer lopen als je verlamd bent 
geraakt. Gebedsgenezing e.d. helpt ons van de wal in de sloot. En ook 
Kuitert ontkomt niet aan de vraag die door Ter Schegget zo scherp bij 
Nietzsche werd aangetroffen. Kan God de loop der dingen veranderen? Als 
dat niét zo is, als wij mensen géén inspraak bij Hem/Haar hebben, dan 
krijgt Nietzsche gelijk en heeft bidden géén zin. Ook Kuitert vindt dat op 
dit aangelegen punt de zaak van het gebed 'op scherp' staat. Hoe komt hij 
eruit? Als eerste vindt hij dat je als mens moet blijven volhouden om tot 
God te blijven roepen. Dat deed ook de weduwe in het bijbelverhaal bij de 
onrechtvaardige rechter. 'Bidden is aankloppen.' Ten tweede: je klopt aan 
bij Iemand die jouw hele leven allang kent en de loop van alle leven 
(schepping en geschiedenis) omvat. Vraag: Waarom dan nog bidden? 
'Daarop weet ik maar één antwoord: voor God hoeft dat ook niet, het is 
goed voor onszelf, we hebben een adres waar wij ons toe kunnen wenden, 
een oor dat open staat en een oog dat z ie t . ' 2 6 Jezelf openleggen voor deze 
God is derhalve het derde zin-punt van bidden. 'Er wordt niet gezeurd, niet 



gedwongen, de nood wordt bij Hem neergelegd. Dat is genoeg.' Ten vierde 
leert het gebed ons in deze moeilijke kwestie van de wel- of niet verander
baarheid van God 'terughoudendheid'. Voor je het weet zitje weer in de 
magie, in het 'bidden als verlanglijstje'. 2 7 Maar wordt het dat dan niet als 
God toch alles al weet? Komt Kuitert er helemaal uit wanneer hij zijn 
gedachtengang (zijn geloofsvisie!) als volgt afsluit: 'De terughoudendheid 
heeft zijn grond in het vertrouwen. Hij weet het allang en Hij geeft geen 
stenen voor brood. Dat is niet hetzelfde als: Hij geeft wat wij vragen. En 
allicht, dat schept problemen. Alle mensen die bidden, weten daarvan. 
Maar het hoeft geen verwijdering te scheppen; dat weten ze ook.' (p. 257) 

Of je nu 'van boven' inzet of 'van beneden', er komt een moment in alle 
manieren van theologiseren datje moet zwijgen. Dit ervaar ik bij dat vierde 
punt van Kuitert, maar ook bij Ter Schegget als hij in een tussenzinnetje 
zegt dat hij de oplossing in kwesties als deze niet op zak heeft. Het 'eigen
lijke' valt niet te zeggen, omdat het 'geheim' God zich niet laat ontrafelen, 
zeker niet door en in theologische taal. De vraag dient zich dan ook aan of 
het daarom zoveel uitmaakt of je nu bij het 'bijzondere' of het 'algemene' 
begint, omdat het toch steeds de Eeuwige zelf is die zich onttrekt aan onze 
al te menselijke schema's. Kijk, Barthiaans georiënteerde theologen zeg
gen dit direct, van meet af aan, vaak tot vervelens toe; ervaringsgerichte 
theologen komen gaandeweg wel tot de ontdekking dat de Eeuwige zó 
werkt, ook hun lange aanloop in de antropologie levert uiteindelijk toch 
'terughoudendheid' op. Tenslotte moet ook Kuitert op grond van het Onze 
Vader toch de antropologie achter zich laten. 'In het 'volmaakte gebed' 
( . . . ) nemen we wat God belangrijk vindt, voor onze rekening. Het komt 
eerst, of we daar nu wel bij varen of niet. Daarna komen we met wat wij 
voor ons zelf belangrijk vinden.' (p. 258). Na Kuitert's lange aanloop moet 
dit dan toch weer als muziek in de oren van Ter Schegget klinken. 

Niet dat nu opeens in het donker alle katjes grauw zijn. Zeker niet. Bij Ter 
Schegget staat bidder Jezus centraal, Kuitert meldt hem niet eens in relatie 
tot het gebed, in zijn relatie tot zijn 'Abba'. Bij Kuitert mist de funderende 
poot die we bij Ter Schegget als deel van zijn geheel zagen, de bijbel. In 
zijn boek is de bijbel lettterlijk een aanhangsel, nog geen tien bladzijden 
aan het eind, 'het zal hier en daar verbazing oproepen.' (p. 288). Ook de 
tweede funderende poot van Ter Schegget's manier van theologiseren, de 
gemeente, ontbreekt volledig in Kuitert's beschouwingen over het gebed. 
Het feit dat gebed ons brengt tot verzet, de politiek-maatschappelijke rele
vantie ervan, is bij hem ook niet aanwezig. Hier scheiden echt de wegen. 
Kuitert verzet zich uiterst fel tegen het publieke gebed in de kerk wanneer 
daar concrete maatschappelijke zaken in genoemd worden. 'Hoe concreter 
de dominee bidt, des te meer mensen vallen af, ze maken zijn zo publiek 
gemaakte keuzes niet mee. ' (p. 259) Hij rept dan nog wel in een korte zin 



over de 'naastenliefde', dat vroom zijn en bidden daar mee te maken heeft, 
maar het gebed als hart van de ethiek komt er bij hem zeer mager af, liever 
gezegd, is in het geheel niet aan de orde. Het gebed wordt op die manier iets 
van de 'binnenkamer'. Maar als het getrooste hart dat om hulp heeft geroe
pen tot de Eeuwige vervolgens niet buiten haar eigen oevers treedt op weg 
naar de ander in nood, hetgeen een politieke daad is in deze chaotische 
wereld, dan is de troost aanvechtbaar en het gebed verworden tot een 
onderonsje. Desondanks acht ik het niet noodzakelijk dat een theologie 
'van beneden' tot dergelijke ethische impasses hoeft te leiden. Bij Kuitert 
wel, hetgeen te betreuren is. 

6. Slot 

Laten wij ons voordeel doen met deze beide visies, zei ik zoeven. Of is er 
wellicht een integratie mogelijk? Zelf denk ik dat we er (ondanks Barth) 
niet aan ontkomen om 'van beneden' te beginnen. Ik denk dat Ter Scheg
get's 'leer van het gebed' nog meer aan kracht zou winnen wanneer hij dit 
'van beneden' zou toelaten. In een opvallend tussenzinnetje lijkt hij dat ook 
best te willen. 'Als wij religieus bidden - dat doen we steeds weer . . . 
waarom zou het ook zo niet beginnen? - dan proberen wij de Almachtige te 
doen figureren in ons verhaal. ' 2 8 Het gaat me om het zinnetje, 'waarom zou 
het ook zo niet beginnen?', daar zit beweging van onderaf in. Mijn indruk 
is dat er in Ter Schegget's werk, met name in de laatste jaren, steeds meer 
oog is gaan ontstaan voor deze bevindelijke inzet' van onderen', zonder dat 
zijn aandacht verslapt voorde 'objectieve' kant van het geloof. Immers, de 
Eeuwige zelf, inderdaad de gans Andere, slaat bij voortduring bressen in 
onze eigenbedachte theologische maniertjes. Met Kuitert's manier om ' van 
onderen' te beginnen raken we vooral ethisch in het slop. Maar hij zet ons 
wel aan om het te proberen en niet te gauw te vluchten in goed in het gehoor 
liggende theologische statements. Bij Ter Schegget zien we die poging om 
het 'van onder' en 'van boven' te integreren steeds meer lukken, waardoor 
vooral de ethiek er nog sterker uit tevoorschijn komt. Daar ligt mijns 
inziens de blijvende kracht van Ter Schegget's werk, dat hij de menselijke 
'cri de coeur' in verbinding wil blijven brengen met de Naam van de Enige, 
in hope dat de mensen die deze kreten uit de diepte slaken bevrijd zullen 
worden. 

Uit de diepte, godverlaten, 
roep ik jou. 



Uit woorden woorden kronkelend 
als een worm uit de grond 
en geen mens meer 
zo de stem van mijn roepen. 

Zoals een van dorst bijna stervende 
kruipt door het vuur 

zoals in de hitte de eerste druppels 
vallen van de slagregen 
zo de stem van mijn roepen 

zoals van achter de bergen 
aangloeit de zon 

zoals plotseling over de muur van de nacht 
het morgenlicht springt zo de stem van mijn roepen 

Uit de diepte, jou vergeten, 
roep ik j o u . ' 2 9 
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R . H . R E E L I N G B R O U W E R 

E E N V R E E M D E V A N N A B I J 

Waar een gemeenschappelijke verwachting is ontvlamd, vinden de meest 
uiteenlopende markante mensentypen elkaar. Zij ontwerpen niet autonoom 
een perspectief, maar als vanuit een 'omgekeerd perspectief legt een zaak 
beslag op hun harten en gewetens. Zo troffen lieden, messianen-in-hope 
van allerlei partijschappen, confessies en theologische scholen, elkaar in 
het najaar van 1973. Die ene moord op Salvador Allende, tezamen met die 
andere, massale moord in de Zuidoostaziatische delta, bevestigde een ang
stig vermoeden: wij, het Westen, waren doende iedere poging van de 
armen om zich aan een van hieruit gedicteerd wurgend economisch wereld
systeem te onttrekken, onmiddellijk en bruut neer te slaan. Wij werden 
gedragen door een weten: vanuit de gemeente behoort hier een beslissend 
'nee' te klinken. Een 'nee' met een hoogst geladen 'ja' als tegenzijde. 
Aanduiding voor de mogelijkheid van zulk een 'ja': het oude toverwoord 
'socialisme'. 

De situatie nü is een geheel andere. De overgave van de macht door hen die 
zich in Oost-Europa de overlevering van de zaak van Marx hadden toegeëi
gend bezegelt, wat in westerse landen een gestage en sluipende afbraak in 
een vijftiental jaren is geweest. Het woord 'socialisme' heeft, niet voor de 
eerste maal maar naar het lijkt ernstiger dan ooit, zijn glans verloren. De 
twijfel knaagt, of als de perversie van het beste er zó uitziet als we nu zien 
het beste wel het beste was. Het mag dan waar zijn, dat de wereldge
schiedenis niet het wereldgericht is en dat het naar bijbelse beschouwings
wijze niet aan de overwinnaars is, om zich als rechter over de geschiedenis 
op te werpen of om als priesters een publieke biecht af te nemen - dat alles 
neemt niet weg, dat niemand die zich ooit met de naam 'christen voor het 
socialisme' als een erekrans liet sieren zich nu aan een eerlijke, dus pijn
lijke verantwoording kan onttrekken. Maar dat is niet de inzet van dit 
artikel. 

We willen nu namelijk een kans benutten, die de vrijwel dodelijke crisis 
ook biedt. Wanneer het zo is, dat een gemeenschappelijke hoop samen
bindt, dan is het eveneens zo, dat een verlies aan perspectief desintegreert. 
De stemmen klinken niet meer in samenklank, maar ieder voor zich a 
capella. Verschillen in kleur, accent, inzet, toonhoogte worden hoorbaar. 
Die verschillen waren er altijd al, maar ze waren dienstbaar aan hun com
positie. Nü komt het er op aan, te beproeven of ze ook afzonderlijk genoeg 
kracht hebben, om het aanhoren waard te zijn. 



G.M. Gilbert voerde tijdens de Neurenberger processen gesprekken met 
elke aangeklaagde Nazi-misdadiger voor zich. Het bleek, dat zij allen 
vasthielden aan de nationaal-socialistische ' idee' , maar vervolgens de 
makkers met hen in de beklaagdenbank uitscholden voor verrader, 
nietsnut, kameraad die nog nooit iets had voorgesteld. 1 Als de macht van 
het systeem wegvalt, valt ook elke onderlinge 'liefdevolle' betrekking 
tussen de dragers daarvan weg. De wederzijdse beschuldiging, door ieder 
uitgesproken in een heilig rekening houden met de kans, zichzelf te kunnen 
redden, is het enige dat rest. 

Hierin is een test gelegen. Als ook wij nu gaan roepen: 'ik was niet zó ' , 'dat 
heb ik nooit beweerd', 'ik was altijd al bij uitstek de kritische figuur in ons 
gezelschap', dan bewijzen wij zelf het gelijk van diegenen, die nu met 
kracht van argumenten beweren dat radicaal socialisme en fascisme in deze 
eeuw niets anders waren dan eikaars afgrijselijke reflex. 

Wat betekent het door Bert ter Schegget zo gaarne aangehaalde 'een ieder 
achte de ander uitnemender dan zichzelf' van de Filippenzenbrief (2:3) nu, 
in de crisis? Kunnen wij uit de samenklank van stemmen van eertijds nu de 
uitzonderlijke stem juist van de ander eren? 

Het wegvallen van ieder perspectief van een tegen-macht tegen het econo
misch wereldsysteem en het verval van wat 'beweging' heette kan een kans 
bieden. Zoals na de mislukking van het babelse project van de ene ideologi
sche taal in de ene tot een bolwerk opgestijfde ruimte het wachtwoord van 
de 'verstrooiing' over het aardland zeker niet louter negatief geladen was 
(Gen. 11:9). Weten wij in de verstrooiing kernen te zijn in een dolle 
wereld, levende herinneringen aan een vervlogen hoop door schuld en 
meer-dan-eigen-schuld, messiaanse monaden die ondergronds verbonden 
blijven met die andere zaden in de diaspora? 

Mij is gezegd, dat Bert er zelf in gekend is en het ook wilde: in de reflectie 
op zijn 'Werdegang' ook een beschouwing over pijnlijke herinneringen, 
breuklijnen, uit elkaar raken. Zoals tussen hem en de beweging 'Christenen 
voor het Socialisme'. Dat is dapper. Maar het verzoek belast me ook. Mijn 
opmerkingen zullen een meditatief en persoonlijk karakter dragen. Maar 
naar ik hoop zal het persoonlijke niet op zichzelf staan, doch in dienst van 
de verheldering van de geest, die het werk van Bert ter Schegget heeft 
bezield. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de verhouding van de denker (I) en 
van de theologie (II) tot het collectief, de benoemings-(III) en de vrouwen 
(IV) kwestie, politieke (V) en filosofische (VI) (accent?)verschillen. 



/. Leidsman, lotgenoot 

K.H. Miskotte schreef in de aanbieding van de dissertatie: 'Het zou mij niet 
verbazen, als vele jongeren (. . .) dit boek als een wending zouden ervaren 
in hun leven, een stoot tot een nieuwe aanvat van hun denken, de poort tot 
een werkelijk onburgerlijk en dus tot een christelijk oordelen'. 2 Toen ik het 
boek in handen kreeg, was ik nog scholier. Ik smachtte naar een onburger
lijk in de wereld staan. Ik was gefascineerd geraakt dooreen gesprek met de 
oude wijze Ernst Bloch voor de televisie en vermoedde, dat in zulk een 
denken oriëntatie te vinden moest zijn. Van Ter Scheggets proefschrift 
begreep ik zeer weinig, maar ik besefte wel, dat ik hier toch ingewijd moest 
kunnen worden in dat denken waarvan ik hoopte dat het zich voor mij zou 
ontsluiten. Het was toen nog wel zó, datje als jonge opstandige de 'Church 
and Society'-conferentie van de Wereldraad volgde. Wat daar verwoord 
werd, nl. dat de door de 'ontwikkelde wereld' aan de arm-gemaakten 
opgelegde 'ontwikkeling' niet hun vrijmaking, doch hun verdere afhanke-
lijk-making diende, dat het sociaal-democratisch hervormingsprogramma 
dat me van huis uit vertrouwd was niet zo maar wereldwijd na te bootsen 
was 3 , dat er een andere toegang gevonden moest worden, dat de christe
lijke theologie zo'n radicaal andere toegang denkbaar moest helpen maken, 
dat alles schokte me, maakte woede en energie in me los. Als ik theologie 
wilde studeren, dan vanwege die vragen, die Bert ter Schegget... nee, niet 
'beantwoordde', wel aanscherpte. 

Deze herkenning van aandrift bleef, boek na boek. Partijgangers der ar
men leverde schijnbaar heldere parolen (ik kom er straks op terug); Het 
geheim van de mens bespraken we in NCSV-studiekringen, een oefening in 
die onomkeerbare denkbeweging waarbij het subject, door deel te hebben 
aan het predikaat, dat predikaat kleurt, richt, verandert, waarin de uit
spraak dat 'Jezus revolutionair is' een heel eigen wending geeft aan de 
metafoor die 'revolutie' heet; hier gold, wat ook opging voor Klassenstrijd 
en staking - dat ik heb horen ontstaan op een studieweek van de Amster
damse theologische faculteit - , dat de theologische doorlichting van be
grippen die ons vertrouwd waren vanuit de alom in de studentenbeweging 
aangeboden 'marxisme-scholingen' ons op voorhand tot een heel eigenaar
dig en eigenzinnig soort 'marxist' maakten. Met Het lied van de mensen
zoon heb ik gedanst op mijn studentenkamer gelijk een jood met een thora
rol op 'Vreugde der Wet' en ik heb er op gevloekt: kwam er een echte, 
nederlandstalige studie in 'God-menskunde' uit en was ie zo klein gedrukt 
en viel ie door slechte binding zo ras uit elkaar! Kernwoorden bij Marx 
tenslotte heeft heel wat goede diensten verricht overal waar we in leerhui
zen probeerden, het lezen van het economisch-filosofisch abc te leren. 

' Dux', leidsman, om die door hem geijkte musico-christologische' Hoheits-



titel' op hem zelf te betrekken, was Ter Schegget dus van de aanvang aan. 
In hoeverre was hij ook dat andere: 'comes', nabije makkeren deelgenoot 
in zorgen? 

Hier moeten we kien zijn op de categorieën die we gebruiken. Wanneer, 
zoals Ter Schegget ons uitlegt, het in de Filippenzenbrief opgenomen lied 
in deze zin over Jezus Messias spreekt, dan gaat het om het deelgenoot
schap aan het lot van slaven, om het hangen aan de schandpaal als uiterste 
consequentie van een delen in het lot: te moeten gehoorzamen en afhanke
lijk te zijn van de grillen van wie tot gehoorzaamheid dwingen. Het gaat 
nadrukkelijk niet om een deelgenootschap aan een 'beweging' of stroming. 
Zeker, zo vertelt Bert ons, heeft Jezus zich door het ondergaan van deze 
smadelijke dood in de reuk van de guerrilla laten brengen, is hij onder de 
zeloten gerekend, maar zijn deelgenootschap gold niet hun streven, doch 
de zaak van de armen, die ook tegenover hen als kritische instantie moet 
woren hooggehouden. 

In de taal van Tenach gezegd: het deelgenootschap geldt de 'anï, degene die 
zich feitelijk in een bedrukte positie bevindt, en niet direct de 'anaw, 
degene die zich met de bedrukte in nood verbindt (Deut. 8:2, Mat. 5:5), die 
zich (vroeger noemden we dat: vanuit zijn/haar 'subjectieve klassebewust-
zijn') in zijn lijden in de context van een doelgericht strijden plaatst. Ik 
spreek er in het nu volgende dus niet over of Bert deelgenoot van de 
werkelijk armen was - wie van ons durft dat van zichzelf in de verste verte 
te beweren? Het geldt onder ons westerse theologen maar voor heel, heel 
weinigen - , ik spreek over zijn dadelijke participatie in een 'beweging', die 
zich met hun zaak pretendeerde (inbeeldde?) te verbinden. 

Bert was in de eerste jaren lid van 'Christenen voor het Socialisme'. Hij 
deed mee in het aanvankelijk beraad dat tot de oprichting leidde, hij be
zocht soms vergaderingen, verschafte ons raad. Ook door de buitenwacht 
werden zijn voordrachten en boeken met de inzet van de beweging, de 
akties van de beweging met zijn theologiseren in verband gebracht. 

Om te verstaan wat die 'beweging' was is het zeker achteraf raadzaam, om 
niet alleen op de verkondigde, meer of minder rigide, 'ideologie' ervan af 
te gaan. Vooral voor ons studenten gold die 'romantische' aandrift, die een 
van de bestanddelen had gevormd van die merkwaardige mixture die we 
dan 'de theorie van Marx' plegen te noemen: de drift tot, in jargon gezegd, 
'opheffing van de tegenstelling tussen hoofd- en handarbeid'. 4 We theore
tiseerden eindeloos, maar we stonden ook nachten lang achter het stencil
apparaat, of stonden voor kerken 'manifesten' uit te delen (wat was dat 
voor fenomeen? Het transplanteren van de colportage voor de fa-
briekspoort naar de zo geheel andere poort van de gewijde ruimte? Louter 
Bürgerschrecken? Poging tot onfkramping van kerkelijk fatsoen?). De 'be-



weging' was in hoge mate ook een levensstijl: wooncollectieven, vereffe
ningsfondsen voor het gelijktrekken van ieders inkomsten e.d. Daarin 
participeerde Ter Schegget niet direct. Ik kan niet spreken voor de mensen 
die van nabij met Bert optrokken op 'De Horst', maar voor velen in CvS 
bevond zich toch die man die zich boog over de boeken aangaande de voor 
ons aangelegen thema's een eind weg. Wellicht lag daar al een kiem voor 
later intredende vervreemding. 

//. De macht van het parool 

Ter Schegget is een van de weinige Nederlandse theologen die iets bewaart 
van de taal van zijn leermeester Miskotte. Zijn stijl is abundant en evoca
tief. Misschien wel meer geschikt voor de bevinding dan voor de koele 
'kritiek van de politieke economie'. Door haar woorden- en associatierijk
dom schept ze afstand tussen spreker en hoorder, maar inspireert tegelijker
tijd. Met Miskotte deelt Ter Schegget ook het vermogen om korte, gecon
centreerde 'formules' te vinden, die kernachtig stootrichting geven aan wat 
velen ongearticuleerd gevoelen. Dit vermogen is gemeenschap-stichtend. 
Van de logia van Jezus ging kracht uit, zij wisten gemeente en scharen in 
concentrische cirkels om hem te verzamelen (sunagein). (Maar dit gold 
ook, bijvoorbeeld, voor de politieke leuzen van Lenin. Deze was niet 
alleen een meester in het smeden van dat slagwoord dat massa's samen
bracht, hij wist ook op het juiste moment bij gewijzigde krachtsverhoudin
gen van parool te veranderen. Alleen: hoe rakelings liggen hier noodzake
lijke taktiek teneinde een uitweg van bevrijding in een vastgelopen situatie 
te vinden en opportunistische taktiek omwille van de taktiek bij elkaar, hoe 
dicht raakt hoge politieke kunst aan manipulatie, hoe vlakbij ligt hier de 
pervertering?). Met de logia van Jezus is echter nog iets aan de hand: op het 
eerste gehoor zijn ze eenvoudig en helder, maar hoe langer je erover peinst, 
hoe raadselachtiger ze worden. Dat nu geldt ook voor de bertiaanse spreu
ken. Ze blijken dikwijls raadsel spreuken. Bezien we er enkele. 

'Partijgangers der armen'. Karl Barth spreekt, in het enkelvoud, van 
Jezus, de 'koninklijke mens', als 'partijganger der armen'. Ter Schegget 
waagt het, ook de leden van het messiaanse lichaam met dezelfde term aan 
te duiden. Barth noemt zijn eigen zinswending 'gevaarlijk'. 5 Er wordt een 
weg mee aangeduid ('ganger': gaan) en eenzijdigheid, voorkeur, keuze 
('partij'). Maar de hoop voor de armen vormt tegelijk een kritische instan
tie tegenover iedere 'weg' als een aangeboden politieke strategie en tegen
over iedere 'partij' als om zichzelf en niet om de armen van belang. Zo 
wijst deze spreuk richting, maar tegelijk doet haar christologische her
komst de bestanddelen ervan van binnenuit ontploffen. 



'Avaht-garde van Gods revolutie'. Het woord 'avant-garde' komt uit de 
kunsten, maar wordt (zoals eind jaren zestig vaak gebeurde) overgeplant 
naar de politiek. 6 Daarmee wordt de associatie gewekt met een voorhoede-
partij (daar hebben we Lenin weer). Doch het artikel, waar dit opschrift 
bovenstaat, handelt over de doop. Moeten de christenen dan die politieke 
stoottroep zijn? Onder de 'Christenen voor het Socialisme' zouden we dat 
zeker niet zeggen, want daar legden we er ons juist rekenschap van af, dat wij 
de eersten niet waren in de strijd van de arbeiders.' Doop' zegt echter ook nog 
iets anders: de onderdompeling in het doodswater stelt ook de voorhoede
strijder in het gericht. Dat het 'revolutie'-begrip wordt gevuld vanuit de 
subjectiviteit Gods blaast de metafoor 'revolutie' in verregaande mate op (dit 
was trouwens al zo bij Hermann Kutter, van wie de term afkomstig is). 

'Oecumene binnen links'. Dit ligt in de buurt van een politiek begrip als 
'volksfront', dat we in CvS wel gebruikten om het streven naar een vereni
ging van tegendelen in de arbeidersbeweging, zoals van sociaaldemocratie 
en communisme, mee aan te duiden. Maar Ter Schegget gaf er nog iets 
anders mee aan, dat het louter strategische transcendeerde (en dat wij toen 
naar ik vrees te weinig op waarde hebben geschat). Hij introduceerde de term 
bij beraadslagingen die voorafgingen aan de vorming van een beweging van 
'kritische gemeenten'. Het ging hem erom, dat de deelname van leden van de 
christelijke gemeente aan de socialistische beweging in de meest brede zin 
verstijfde schisma's van die beweging wellicht kon helpen overwinnen, 
omdat we een andere herkomst hadden dus minder belast waren. Het begrip 
'oecumene', in de oudheid politiek van aard en later op de kerkelijke eenheid 
toegepast, werd aldus als het ware aan de politiek 'teruggegeven'. Maar 
zonder te verloochenen, dat het door een gebruik in de christelijke gemeente 
heen was gegaan. De vraag naar de eenheid van de tegenbeweging tegen het 
kapitalisme werd aangezien op een verborgen eenheid in de Messias van de 
armen. Als politieke categorie komt de vraag naar de 'eenheid' daarmee wel 
onder een heel bepaalde spanning te staan. 

Er valt nu wel een lijn te ontdekken. De theoloog incarneert, participeert in 
het politieke vertoog. Maar dat vertoog wordt er wel door 'opgeheven'. Het 
is een bijdrage aan 'frontvorming' en tegelijk een introduceren van kritiek op 
iedere frontvorming. De spreuk die helderheid schept, openbaart, blijkt 
tegelijk vol te zitten aan verberging. Wie 'theologie van het Woord' wil 
bedrijven kan het moeilijk anders doen dan zó. Maar het levert tegelijk 
problemen op. Want de theoloog valt niet samen met het ambacht dat hzij 
moet bedrijven. Als openbaring verberging is, is dan ook de toenadering van 
de theoloog tot een beweging tegelijk verwijdering? Kan de noodzakelijk 
kritische theologie niet een alibi worden om aan de zijlijn te blijven? Hoe 
verhoudt zich een noodzakelijk voorbehoud tot een even noodzakelijke 
houding van betrouwbaarheid, kameraadschap? 



///. Klassenstrijden kwetsuur 

En zie: de 'kwestie' was daar. In het publieke debat over de benoeming van 
de ethicus onder de kerkelijke hoogleraren te Amsterdam speelde Ter 
Scheggets lidmaatschap van de beweging CvS een (niet altijd even zinde
lijke) rol en van onze kant namen leden van de beweging deel aan de 
aktiegroep die ijverde voor zijn benoeming. 7 

Niemand kan overzien hoe verschillende - persoonlijke, wetenschappe
lijke, ook 'politieke'(?) - motieven een rol speelden in de afwijzing door de 
toenmalige commissie voor Theologisch Wetenschappelijk Onderwijs. 
Het was niet zonder reden, dat 'we ' het ervoeren als een afwijzing van een 
bepaalde wijze van verbinding van theologiseren aan een links engagement 
en een (niet onkritische) verwerking van marxistische denkvormen in de 
theologie. Het was niet van iedere zin ontbloot, dat we toen spraken van 
'klassenstrijd in de kerk', van een gevecht om wat we Miskotte de 'ónbur-
gerlijkheid' hoorden noemen te laten doorbreken en uitbreken. 

Maar tegelijk werkten alzo de boven reeds geschetste complexen op een 
nieuwe manier door. Er was een 'object', inzet van strijd, en er waren 
'volgelingen', die zich door zijn theologie gesterkt wisten en die vurig 
hoopten dat dat gehonoreerd werd. Er was een leidsman (die zelf in deze 
omstandigheden gedwongen was te zwijgen) en er was voetvolk, dat einde
loos vergaderde, handtekeningen verzamelde, een zwartboek samenstelde, 
de synode teisterde. Ter Schegget werd een 'symbool'. Met voor hemzelf 
het gevaar, dat hij niets meer kon zeggen wat niet met het door bewonde
raars van hem gemaakte beeld overeenkwam, dat (in termen van Marx 
gezegd) zijn 'gebruikswaarde' opging in zijn 'ruilwaarde'. Als het klassen
strijd was, dan gold ook voor deze strijd, dat het moeite kostte bij de inzet 
voor het pars (deze theoloog, de eigen club) het totum (de vernieuwing van 
theologie en kerk als geheel) in het oog te houden, dan gold ook hier niet 
alleen de vrolijkheid en spiritualiteit van de aktie, maar minstens zozeer de 
opgedane verwonding: lichamelijke en ziele-pijn bij de betroffene, verbe
tenheid bij de militanten. 

De aktie heeft de hervormde kerk veranderd. Want Ter Scheggets theologie 
heeft dat ook gedaan. Het is evenwel moeilijk, om een rechtlijnig verband 
te leggen tussen inzet en resultaat. Je kunt niet met zekerheid zeggen dat het 
zonder de inzet van velen (tegenstanders en weifelaars zeiden misschien 
niet zonder reden: 'fanatici') ook wel tot een hoogleraarschap was geko
men. Maar je kunt de uiteindelijke benoeming in Leiden evenmin alleen 
maar aan krachtsverhoudingen toeschrijven, alsof er niet ook en vooral 
zoiets zou zijn als begaafdheid en kwaliteit van de benoemde zelf. Juist 
toen alles afgelopen was raakten Bert en degenen die voor hem geknokt 



hadden verder uit elkaar. Er was iets bereikt, maar er was ook kwetsuur 
opgelopen, waarmee we uit het strijdperk strompelden. 

IV. Dolkstoot 

'De kwestie' sleepte zich nog voort, toen er in Opstand een recensie ver
scheen van De andere mogelijkheid, die tot escalatie voerde. 8 Uit de 
vriendenkring van Ter Schegget kwam de opmerking, dat dit artikel 'een 
dolkstoot in de rug' pleegde. Dat was nu het gevolg van de situatie van 
voortrekker met (dus ook) achterhoede, van avant-garde en (dus ook) kudde, 
waarin we met elkaar Bert en onszelf gemanoeuvreerd hadden. Iemand die 
'vooraan' wordt geplaatst als symbool in de strijd, is daarmee kwetsbaar 'in 
de rug'. Zo wordt een beraad van gelijkwaardige zusters en broeders, in een 
atmosfeer van wederzijds vermaan, bemoeilijkt. 

In de recensie stond van alles wat heus en onheus, onbedachtzaam en te 
bedenken was. Doch in de kern raakte het een kwestie die tussen de vrouwen 
en Bert, maar daarmee tussen een groot deel van de beweging en Bert 
speelde. Het ging om het hoofdstukje De vrouw gaat voor uit het genoemde 
boek en in het bijzonder over die opmerkingen daarin, waarin Ter Schegget 
het opnam voor het goed recht van de 'eros' ook onder op de messias 
georiënteerde mensen. 'Lieve beste progressievelingen, wij mogen best op 
een zonnig terras onze ogen de kost geven! Dat mag zelfs wat vrijer, wat 
minder verholen en verstolen', zo de gewraakte zinsnede. En de vraag: 'wie 
zijn hier' wij' ? Beseft Ter Schegget dat hij zich uitsluitend tot mannen richt?' 
Naar mijn indruk was hier sprake van een ongelijktijdigheid. De theologen-
generatie die in de jaren vijftig, zestig bewust aan de discussies ging 
meedoen hechtte aan bevrijding van de erotiek, ruimte en opademing tegen 
de opgekropte frustraties van een bekrompen victorianisme. Voor ons, die 
door de 'tweede feministische golf' werden geraakt, was een andere 'bevrij
ding' in het geding. Wij mannen werden door onze zusters hardhandig op de 
feiten van het onderdrukkend karakter van de man/vrouw-verhouding ge
drukt. Wat Ter Schegget daarover in zijn 'kritische gemeente-boekje' te 
zeggen had was (meen ik) verhelderend waar het de woorden van Jezus 
aangaat, maar schoot tekort tegenover dat schokkende waarmee wij door de 
vrouwenbeweging werden geconfronteerd. Ter Schegget zal de eerste zijn, 
te erkennen dat de feministische theorievorming bij hem nooit die hemzelf en 
zijn theologie omwoelende werking heeft gehad die eerder van het marxisme 
uitging. Noch wordt zijn omgeving door hem tegensprekende feministische 
theologen gevormd (de samenstelling van deze feestbundel bewijst het). 
Niettemin moet opnieuw onderzocht kunnen worden, of de grens in een 
bondgenootschappelijke verhouding, waarop we twaalf jaar geleden stuit
ten, een blijvende moet zijn. 



Laat ik erop ingaan aan de hand van een tekst van Ter Schegget die mij in 
die dagen heeft verbaasd. 9 Hij noemde hem zelf een 'pleidooi', dus eenzij
dig. Dat zij gehonoreerd. Doch de eenzijdigheid dunkt me niet toevallig te 
zijn. Het pleit geldt het werken aan en knokken binnen een duurzame, 
tweezame verhouding tussen mensen. Als reden wordt de begrensdheid 
van de menselijke levenstijd aangevoerd en de zwaarte van het economisch 
(over)leven, in welks genadeloze hardheid maar weinig ruimte rest voor 
het intiem elkaar vasthouden en bemoedigen. Een monogame relatie is, als 
het goed is, een verbond met zijn tweeën tegen de zwaarte van het lot. Dat 
verbond wordt pas opgeheven op de dag van de Bruidegom. 'En geen dag 
eerder', eindigt het artikel (een eschatologische uitspraak van een steilte 
waarbij de epiloog van de dissertatie overigens ooit kanttekeningen had 
geplaatst'. 1 0). 

Mij stoorde - en stoort bij herlezing opnieuw - allereerst het economisme in 
de beschouwingswijze. Erotische verhoudingen worden 'afgeleid' van 
klasseverhoudingen. Wie niet in tweezaamheid wil of kan leven wordt 
gevat in categorieën van 'de mythe van de vrije ontplooiing', de 'ongebrei
delde consumptiedrift in sexualibus'. Nu, wie dat geldt laat het zich gezegd 
zijn. Maar voor onze, grof gezegd, 'generatie', voor ons die zich ook als 
'Christenen voor het Socialisme' voor veranderde seksenverhoudingen 
inzetten, golden toch werkelijk heel andere noden. Zelden is het pro
gramma van het rond een monogame hetero-verhouding ingerichte 'gezin' 
(Kleinfamilie) zo sterk geweest als in de naoorlogse wederopbouwjaren. 
'Wij ' zijn er in groot geworden, en we zijn er allen met grote psychische 
problemen uit tevoorschijn gekomen. De 'hardheid van de condition hu-
maine' is waarachtig niet alleen een klassevraagstuk. Zij doemt ook op in 
het taaie gevecht van 'mens-wording', van seksueel-wezen-worden, van 
zoon- of dochter-wording. De psychoanalyse is hier gestuit op een 'conti
nent' van verbijsterende problemen, niet minder ingrijpend dan 'het sociale 
vraagstuk'. Wij, wederopbouwkinderen, wij wilden er uit, uit het gezin. 
Niet omdat we zo libertair waren, maar omdat we erin stikten. We wilden 
aan de noodrem trekken in een schier oneindige reproduktie van knellende 
verhoudingen. Een man 'die mijn vader had kunnen zijn' mag voor mij 
bezingen, hoe hij zelf met zijn vrouw gerijpt is en wat hun 'verbond' 
geschonken heeft. Maar er ontstaat een grens, waar hij mij het door hem 
gevonden antwoord op de levensnood gaat aanprijzen precies op het punt 
waar dat antwoord mij benauwt. Tot zover mijn verhaal over de vraag, 
waar de botsing indertijd gelegen heeft. 



V. Over economisch prius en politiek primaat 

Nu kan men, dit. alles vernemende, vragen: 'Als dit de geschilpunten 
waren, speelden er dan in het geheel geen in de overgeleverde zin politieke 
of politiek-theoretische kwesties tussen jullie?' Ik zou denken: dezulke 
speelden wel, maar het ging daarbij toch vooral om accentverschillen 
binnen het raam van een grondige overeenstemming, zodat de politieke 
verschillen op zichzelf niet schismatiek behoefden uit te werken. 

Ter Schegget en de andere 'Christenen voor het Socialisme' hadden in de 
jaren zeventig veel gemeen. Voor ons allen ging het bij de 'voorrang voor 
de armen' niet om zoiets als 'sympathie' voor de armen, alsof zij moreel 
betere en hoogstaander mensen zouden zijn. Eveneens deelden we een 
afkeer van het prediken van een 'nieuwe levensstijl' of een versoberings
programma aan alle burgers zonder onderscheid, alsof er 'bij ons' geen 
klassenonderscheiden meer zouden zijn. En hoewel in elk geval Ter Scheg
get en ik een woede over de inval van het Warschau-pact in Tsjecho-
Slowakije van 1968 deelden en somber waren over het uitblijven van 
hervormingen in het oosten, konden we toch ook, naar wij meenden nuch-
ter-realistisch, de prestaties van de zogeheten socialistische landen in de 
strijd tegen de honger onderkennen en rekening houden met de hulp die hun 
bestaan voor tegenbewegingen tegen het wereldwijde kapitalisme bete
kende. 1 1 

De onderlinge discussies kunnen op de noemer worden gebracht van de 
verhouding van politiek en economie. Ter Schegget heeft altijd benadrukt, 
dat het westerse wereldsysteem niet alleen als een uitbuitend imperialisme 
moest worden gekenschetst, maar daarnaast en daartegenin wel degelijk 
ook als een democratie en dat vanuit de democratie aan de controle op de 
autonoom geworden economische processen diende te worden vormgege
ven. Dit hield hij bijvoorbeeld vol in zijn discussie met A.Th. van Leeu
wen, die meende en meent dat de iustitia distributiva van de ethiek het in 
het kapitalisme altijd moet afleggen tegen de normloze iustitia correctiva 
van de markt . 1 2 De meest geciteerde Marx-zin in Ter Scheggets oeuvre is 
waarschijnlijk wel die programmatische, waarin de noodzaak wordt be
toogd dat 'de werkelijke mens de citoyen in zich terug moet nemen'. Als ik 
daar in het verleden vragen bij had, dan ging het niet zozeer om het 
programma zelf, alswel om de vraag waar dit programma zich dan zou 
kunnen doorzetten, als de westeuropese sociaal-democratie niet 'expor
teerbaar' was (en inmiddels weten we: zelf in ernstige crisis is) en als in het 
oostelijk 'socialisme' een heel ander programma tot uitvoering gebracht 
(en inmiddels: volstrekt mislukt) i s ? 1 3 Je zou kunnen zeggen: waar Ter 
Schegget mij zou kunnen verwijten dat ik bij een benadrukken van de 
'prioriteit van de onderbouw' te weinig het pathos van de ethisch-politieke 



veranderingsdrift zijn eigen rechten liet, kon ik omgekeerd aan hem vragen 
of zijn nadruk op het primaat van het democratiserend telos niet te rozig 
was, te fraai, tezeer in (ook verbaal) enthousiasme aan de krachtenverhou
dingen voorbij schietend. Ik noem dit gesprek 'niet-schismatiek', omdat ik 
me heel goed dialoogsituaties kan voorstellen, waarin de rollen omgekeerd 
zouden liggen. 

V/. Menselijke waardigheid en het einde van de mens 

De terminologie van het primaat van de geest (bij behoud van de vraag naar 
de materiële verhoudingen als in volgorde de eerste) komt van Ernst Bloch. 
Ter Schegget mag dan in zijn lezing van Marx 'tussen de scholen' staan, het 
is toch bij uitstek de leerschool van deze ziener van waaruit hij een toegang 
tot het marxisme heeft gevonden. Het 'lemen' van hem (met alle, soms 
fundamentele, tegenspraak die daarbij hoort!) doortrekt Ter Scheggets hele 
oeuvre - en ik hoop nog altijd dat hij zijn schroom zal overwinnen om zich, 
naar eigen gevoelen meer 'dilletant' dan 'dirigent', als kerkelijk theoloog 
op filosofisch terrein te wagen en dat hij dus zijn grote Bloch-studie nog zal 
schrijven. Want wie anders is daar onder ons toe geëquipeerd? 

Bij Blochs overlijden overdacht Ter Schegget in Opstand (vermoedelijk: 
met opzet) de kritische kanttekeningen, die vanuit diens denken bij socia
lisme en marxisme te maken waren 1 4 (wij hadden daar, meen ik nu, in de 
kernen van de beweging meer mee moeten doen). Het ging, ook daar, om 
het betrekken van de politieke praktijk op de humane maatstaf, van de 
(noodzakelijke) 'koudestroom' van de klassenstrijd op de onmisbare 
'warmte' van de utopische klassenloze maatschappij, van de door Marx tot 
ontwikkeling gebrachte analytische rede op de ontbrekende praktische (dus 
ethische) Vernunft. Het ging om een kritiek die daarom diep insnijdend kon 
zijn, omdat ze wist van een. 'homo absconditus', omdat ze, theologisch 
geduid, de 'werkelijke mens' waar Marx van sprak kon laten gelden juist 
omdat ze deze gefundeerd wist in die ene 'werkelijke mens' die ons in de 
menswording van de Zoon van God is geopenbaard. 

Nu wilde het, dat de internationale beweging van de Christenen voor het 
Socialisme, met zijn latijnse herkomst, veelal door geheel andere theoreti
sche toegangen tot het marxisme werd gevoed. Niet alleen bij de 'chrétiens 
marxistes', ook bij ons oefenden de pogingen van Louis Althusser en de 
zijnen om het marxisme vanuit actuele filosofische vraagstellingen op
nieuw - en tot in de nacht van de crisis - te doordenken veel invloed uit. Ter 
Schegget kon daar weinig mee beginnen. 1 5 En inderdaad: het valt ook 
moeilijk in te zien hoe een kritiek, die inzet bij een 'theoretisch anti-
humanisme', te verenigen is met een, die haar vertrekpunt neemt bij de 



inzet voor 'menschliche Würde'. In het afgetrokkene, op het vlak der 
gedachten, valt dit niet te synthetiseren. Voor wie (wat we met een onmo
gelijk woord aanduiden als:) 'stalinisme' wil bekritiseren vanuit het huma-
num, moet het wel lastig vallen om een stem nog als passend contrapunt te 
horen, welke juist het beroep op 'de mens' in de (toenmalige) ideologie van 
het Oostblok ziet als de onverbrekelijke tegenzijde van een voor verande
ring geïmmuniseerd 'economisme'. Voor wie de uitvalsbasis voor de kri
tiek van de 'abstracte mens' van de burgerlijke maatschappij gelegen ziet in 
de 'werkelijke mens' moet een analyse wel problemen geven, die zich 
afvraagt of het in het nadenken over de produktie en reproduktie van het 
materiële leven uitgaan van een 'Bedürfnissubjekt' niet een metafysische 
rest is, waaronder de bodem door de moderniteit al lang is weggeslagen. 
Voor wie het hart van zijn existentie hierin bestaat, dat hij rekening houdt 
met de mogelijkheid dat in de akt van het gebed van de andere zijde mijn 
gevangenschap wordt doorbroken en (vanzelfsprekend niet een cartesi
aanse, maar) een nieuwe subjectiviteit in mij wordt gewekt, kan een kille 
analyse niet toereikend zijn, die niet verder komt dan in de 'aanroeping' tot 
persoon dooreen A/ander een in de vorm van uitvoeging voltrokken invoe
ging in het bestaande te constateren. 

Voor Ter Schegget was Althusser te massief, te zwartgallig, bleef hij onder 
de maat van het mogelijke door tekenen van hoop, kansen van democratise
ring reeds onder ons te miskennen. Voor mij (ik kan hier moeilijk spreken 
van een 'voor ons') ligt het anders. Ik herken in de gestalte van Louis 
Althusser het gezicht van een Johannes Calvijn: iemand, die het huma
nisme in zijn bloedsomloop heeft zitten, maar die afgronden onder ogen 
heeft gezien waartegenover de antwoorden van dat humanisme niet bij 
machte waren, stand te houden; iemand, die in de afgrond wilde durven 
kijken en niettemin volharden (de kans op dat laatste is Althusser zelf zoals 
bekend rampzalig ontglipt). 

Deze associatie met Calvijn roept de vraag op naar de taak van de theologie 
in deze voor ons die ooit 'christenen voor het socialisme' waren (maar 
alleen voor ons?) zo sombere dagen. Wat is nu: 'reformatie'? Het bieden 
van een betere fundering voor de inzet voor menselijke waardigheid dan 
een 'filosofie van de hoop' ooit kan geven? Of het aanwijzen van een weg, 
die aan het humanistische antwoord voorbij gaat? Of: is dit alternatief nog 
verkeerd geponeerd en kunnen wij in het stellen van onze wederzijdse 
vragen beide scholen (de 'Marx van Bloch' en de 'Marx van Althusser') en 
beide theologische oriëntaties juist op dit moment, nu zij, nu wij allebei 
zijn vastgelopen, te boven komen? 

Dit artikel diende te handelen over een 'breuk'. Een zekere antithetische 
opzet was dan ook niet te vermijden. Het wilde eerder agendapunten voor 



een nieuw beraad inventariseren dari reeds vooruit lopen op mogelijke 
uitkomsten van dat beraad. 

Ter Schegget schreef van mij, aan het slot van zijn bespreking van mijn 
dissertatie.' 'Ik sta dicht bij hem. Maar soms voel ik mij ook zeer ver
vreemd' . 1 6 Deze omschrijving herken ik. Ik kan haar ook van mijn kant 
voor mijn rekening nemen. Maar ik draai haar graag om. In deze bijdrage 
heb ik in kaart pogen te brengen, waarin het 'soms zeer vervreemd' voor 
mij bestaat. Maar naar ik hoop is zij tegelijk doortrokken van een besef van 
de mogelijkheid, dat het hier gaat om een vreemde 'van nabij'. 
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school van Althusser het subject van de mens wil ecarteren (in plaats van het burgerlijke 
ego te verwijderen) is mij een gruwel'. 

16 Een boek als een gevecht, in: Voorlopig 22(1990), (8-)10. 



H . D . V A N H O O G S T R A T E N 

HET SUBJECT-PROBLEEM IN DE 'LINKSE' 
THEOLOGIE 

MARX BIJ TER SCHEGGET, VERGELIJKENDERWIJS 
BEZIEN 

In de discussies over 'het einde van het socialisme' neemt - ook als het 
theologische discussies betreft - de vraag naar het subject van verandering 
een belangrijke plaats in. Wie is 'drager van de revolutie', wie of welke 
groep biedt in de harde maatschappelijke praktijk perspectief op verande
ring? Met name bij bevrijdingstheologen valt te beluisteren hoe essentieel 
deze vraag is: pas vanuit de bevrijdingspraxis kan de theorie zich überhaupt 
ontplooien. 
In deze dagen is er een grote mate van ontreddering bij linkse theoretici te 
bespeuren, die parallel loopt met de onduidelijkheid aangaande de theoreti
sche en praktische invulling van wat 'socialisme' heet. In theologicis gaat 
het niet om de onzalige onderscheiding van universitaire en bevrijdingsthe
ologie.' Het gaat veeleer om vragen die samenhangen met de subject-
vraag. Op welke groep richt de theologie zich? Het kunnen de onderdrukte 
massa's zijn bij wie de volksreligiositeit wellicht als 'wapen' in de strijd om 
rechtvaardiger verhoudingen kan worden gebruikt. Maar het kan ook de 
proletarische klasse betreffen, zoals die zich m.n. manifesteerde in het 
'reëel bestaande socialisme'. Het klassenstrijd-model vormt in dit geval de 
achtergrond. Het kan echter ook veel klassiek-theologischer toegaan: de 
gemeente van Christus wordt in de kwaliteit van messiaanse gemeenschap 
gekwalificeerd als drager van de revolutie (zo Ter Schegget als geen an
der). Tenslotte kan het ook nog, bij voorbeeld in de trant van A.Th. van 
Leeuwen, de eenzame intellectueel zijn, die al blij mag zijn als hij een paar 
strijdmakkers kan vinden. 2 

In deze bijdrage aan de feestbundel bij het afscheid van Bert ter Schegget 
als kerkelijk hoogleraar te Leiden besteed ik aandacht aan de plaats die 
Marx in zijn werk inneemt. Ik doe dat niet door alle relevante teksten van de 
scheidende meester nog eens na te vlooien op 'marxse infiltratie'. Dat is 
door de kerkelijke 'inquisitie' indertijd al voldoende gedaan. Bovendien 
geeft Ter Schegget zelf, o.a. in de epiloog van Theologie en ideologie heel 
duidelijk aan wat Marx voor hem nu eigenlijk betekent. 3 

In een gesprek dat ik onlangs met Ter Schegget had gaf hij kort en bondig 
antwoord op de vraag wat de betekenis van Marx in zijn werk is. Drie 
aspecten zijn van belang: 
1. Marx ziet religie niet alleen en niet in de eerste plaats als opium, maar 

als protest. Deze door Ernst Bloch voorgestane interpretatie heeft Ter 
Schegget tot de zijne gemaakt. 

2. Het schema basis-bovenbouw is op een bepaalde manier bruikbaar: de 
onderbouw dient de bovenbouw. De bovenbouw is echter (relatief) 



zelfstandig en autonoom. Ze wordt niet door de onderbouw bepaald. 
Wel heeft deze relatie tot gevolg dat de ethiek (als bovenbouw-activi
teit) altijd zal vragen: cui bono? 

3. In het verlengde van punt 2 moet de aanwezigheid van klassenstrijd 
geconstateerd worden. Er is geen sprake van een historische noodzake
lijkheid van de klassenstrijd. Zij doet zich voor onder bepaalde politieke 
en economische omstandigheden en daarom kan ze ook worden opge
heven. 

Op grond van deze gegevens tracht ik Ter Scheggets positie te plaatsen 
binnen de bredere context van het theologische Marx-debat. In een tijd 
waarin het doek voor linkse, maatschappelijk geëngageerde theologie lijkt 
te zijn gevallen is het goed om de posities vergelijkenderwijs te bezien. Ik 
moet mij binnen de mij toegestane ruimte ten zeerste beperken. Het zal 
daarom meer een tekening van de posities worden dan een uitvoerige 
weergave van de standpunten in het debat. Toch kan iets van dit laatste 
doorklinken. Voorwaarde is dat slechts enkele figuren de revue passeren. 
Zo lijkt het mij mogelijk om Ter Scheggets positie te evalueren, in samen
hang met de ontwikkeling van een maatschappelijk-betrokken theologie 
voor de nabije toekomst. Ik denk dat hem zo ook het meest recht wordt 
gedaan. Vanaf het begin heeft hij geen twijfel laten bestaan over zijn 
intentie een theologie te willen beoefenen die een theoretische verantwoor
ding van Gods revolutie in de levenspraxis inhoudt. 4 Als God gekwalifi
ceerd kan worden als 'partijganger der armen' 5 , dan moet dit van a tot z 
worden verantwoord: wie is deze God, wie zijn waarom, waar en wanneer 
de armen, wat is partijgangerschap en waar is het feitelijke bemiddelende 
subject te vinden? Dat Ter Schegget voor de beantwoording van deze 
vragen schatplichtig is aan Barth en Marx weet ieder die ooit iets van hem 
heeft gelezen. Wat mij interesseert is de vraag hoe hij hen (en hier met 
name Marx) leest en wat precies de betekenis daarvan is voor de accenten 
die hij legt. Maar nu eerst een steekproef uit de - voornamelijk Nederlandse 
- theologische Marx-receptie. 

1. Marx en de theologie: een thema met variaties 

Theologen die serieus met Marx werken gaan op heel verschillende manie
ren te werk. Ik onderscheid hierin twee hoofd-categorieën. Enerzijds zij die 
de theologie een krachtige impuls geven met behulp van Marx. Bij hen 
staat de verhouding theorie-praxis centraal. Deze dialectiek heeft grote 
gevolgen voor het bevrijdende karakter van de theologie en daarbinnen 
voor de theologische ethiek. Anderzijds zij die gekarakteriseerd kunnen 
worden met de term 'economische theologie'. Zij beoefenen een radicale 
economie- en maatschappijkritiek op grond van Marx' analyses van het 



kapitalistische systeem. Van daaruit komen voorstellen tot een 'transfor
matie van de theologie' voort. 

/. / De 'links-barthianen' 

Tot de eerste categorie kunnen de zogenaamde 'links barthianen' gerekend 
worden die vanaf de zeventigerjaren de maatschappij-betrokkenheid van 
Barths theologie om zo te zeggen herontdekken met behulp van analyses 
die door Marx zijn gemaakt. 
Friedrich-Wilhelm Marquardt heeft in 1972 met zijn boek Theologie und 
Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths de toon gezet. In dit theologische 
denken gaat het vooral om de betrokkenheid van Gods woord op en bij de 
menselijke geschiedenis, en wel in de concrete zin van maatschappelijke en 
persoonlijke verhoudingen. Vastgehouden wordt aan Gods unaufhebbare 
Subjektivitat en zijn 'superioriteit' - dat wil zeggen: zijn onafhankelijkheid 
van menselijk denken en handelen. Maar tegelijkertijd wordt juist dit ele
ment zo concreet mogelijk gemaakt. De uniciteit Gods betekent niet ab
stractie maar betrokkenheid; zijn verhevenheid is zijn aanwezigheid: de 
heer wordt knecht opdat de knecht heer kan worden. Gods scheppingswil 
uit zich in zijn Gnadenwahl binnen de Bundesgeschichte; zij is niet voor
handen in zogenaamde 'natuurlijke' verhoudingen. 
In verband hiermee wordt door Marquardt een belangrijk kennis-theore
tisch probleem aangesneden. Barth volstaat niet - zoals vaak wordt gedacht 
- met het Denken von Gott her. Hij heeft zich veel moeite getroost om 
duidelijk te maken hoe wij aufGott hin denken. In dit laatste geval speelt 
een verantwoorde, mede door Marx beïnvloede analyse van de menselijke 
en maatschappelijke omgeving een rol . 6 Willen we niet verzanden in een 
abstracte mensopvatting (dé mens of de mens als zondaar) dan zal duidelijk 
moeten worden gemaakt over welke omstandigheden en verhoudingen we 
eigenlijk spreken als we beweren dat God mens is geworden, dat de heer tot 
knecht wordt vise versa. Als we in dit verband gebruik maken van Marx' 
analyses, dan gaat het volgens Marquardt in de eerste plaats om een theolo
gische interesse. De 'onmogelijke mogelijkheid' van de menselijke ver
werping van Gods Gnadenwahl kan met behulp van Marx' analyserende 
werk in het praktische handelen inzichtelijk worden gemaakt; in theore-
tócn-theologisch opzicht blijft de aporie (het onmogelijke) echter principi
eel gehandhaafd. Met andere woorden: niet het Marxse maar het theologi
sche inzicht heeft het laatste woord. En wel omdat ze ook het eerste woord 
heeft. Om Ter Scheggets positie te kunnen begrijpen zijn deze (door mij tot 
de kern teruggebrachte) accenten van groot belang, zoals we verderop 
zullen zien. 
Eén van de grote voordelen van de aldus theologisch begrensde 'inschake
ling' van Marx' materialistische methode is, dat niet langer alle aandacht 



uitgaat naar de mens als individu of als persoon; de maatschappelijke 
structuren maken uitdrukkelijk deel uit van de theologische reflectie. Het 
Woord van God is veilig gesteld en tegelijkertijd is duidelijk waarop het 
betrekking heeft. De Marxse analyses zijn dienstbaar aan het kritische 
Godswoord. Marx' 'openbaring' van de wereldse wantoestanden wordt 
gecorrigeerd door Gods openbaring van de hemelse bemoeienis met de 
aarde. God is God, en daar gaat niets van af.7 Hoogstens wordt dit nog 
indrukwekkender als men de gecompliceerdheid van de aardse betrekkin
gen enigszins doorgrondt. 
Een voorbeeld hiervan in Barths werk is te vinden in KD 11114 (538-647), 
bij zijn theologische sociaal-ethische reflectie over arbeid. De dienende 
arbeid van Christus brengt het wezen van de arbeid aan het licht. Tegen 
deze achtergrond kan de loonarbeid zoals die door Marx is geanalyseerd 
onder kritiek worden gesteld. De ethiek gaat ergens over: ter discussie 
staan de uitgebuite arbeid en de dienst die door werknemers én werkgevers 
aan de accumulatie van het kapitaal wordt bewezen. De geperverteerde 
arbeidsverhoudingen dienen in het licht van Christus hersteld te worden. 
Door de navolging van Christus krijgt de ware arbeid (ergon) de prioriteit 
die zij vanaf den beginne heeft. Alle andere arbeid, hoe dominant ook 
aanwezig, moet als parergon naar de tweede plaats worden verwezen. Het 
is om zo te zeggen 'schaduw-arbeid'. 
Het is Gods revolutie die - bij voorbeeld - de arbeid tot haar ware bestem
ming brengt. Deze revolutie loopt altijd via de mens die de verzoening van 
node heeft en die dus bekeerd moet worden. De toestand van vervreemding 
waarin de mens verkeert kan langs hegeliaanse en marxse lijn worden 
verklaard - de verlossing en de bevrijding worden door God tot stand 
gebracht. 

Hier is een levensgroot verschil met de 'economische theologie' aan te 
wijzen. Maar voor daarop in te gaan wil ik de aandacht vestigen op enkele 
theologen die hun barthiaanse theologie hebben trachten te koppelen aan de 
marxistische praxis van het 'reëel bestaande socialisme'. D. Boer en R. 
Reeling Brouwer hebben beide in de jaargang 1990 van het blad Wending 
een terugblik gegeven op dit specifieke engagement. Hun artikelen dragen 
respectievelijk de titel In memoriam het reële socialisme en De teloorgang 
van het communisme als bestanddeel van mijn theo-politieke existentie.8 

De betrokkenheid van theologen uit de leerschool van Barth en Marx bij 
'het socialistisch experiment' in het voormalige Oostblok ligt zeer voor de 
hand. In de landen die de (vrije) markteconomie verwierpen werd gepoogd 
een alternatief, van het kapitalisme onderscheiden, maatschappijtype van 
de grond te krijgen. Hier lag een uitdaging tot theologische duiding en 
theologisch engagement voor diegenen die zich niet wensten te beperken 
tot een kritiek van de eigen burgerlijke maatschappij. Het is van belang om 
te weten of ergens anders dan in de burgerlijk-kapitalistische sfeer een 



maatschappijtype denkbaar en realiseerbaar is dat meer voldoet aan de 
criteria van Gods revolutie. Anders gezegd: Gods revolutie heeft 'dragers' 
nodig. De westerse burgers bevinden zich in het grote rad van avontuur dat 
kapitaal-beweging heet; wellicht bevindt zich in de communistische in
vloedssfeer een ander, minder belast menstype. Op z'n minst kan worden 
bezien of de randvoorwaarden aanwezig zijn die nodig zijn om het verlan
gen naar bevrijding van de onderdrukte massa's levend te houden en tot 
uitdrukking te brengen in een maatschappelijke praxis. 
Over de concentratie van genoemde theologen op het marxistische experi
ment moet natuurlijk veel meer worden gezegd. Essentieel is dat de feite
lijke voorburgerlijk-despotische regeervormen (Boer, 87v.) in hun afschu
welijke consequenties pas na de ineenstorting van het 'reëel bestaande 
socialisme' in volle omvang aan het licht zijn getreden. Boer en Reeling 
Brouwer wijzen daar met zoveel woorden op. Interessant is het dan natuur
lijk om na te gaan waar het mis is gegaan en waarom de geëngageerde 
theologie hierop niet veel nadrukkelijker heeft gewezen voordat er van een 
omwenteling sprake was. Een hoofdaccent dat hier speelt is de vraag naar 
het subject van verandering in directe samenhang met een maatschappij
model dat door de klassenstrijd gedomineerd wordt. Boers artikel eindigt 
met een oproep aan het subject dat zich in de periferie van de kapitalistische 
maatschappij bevindt: 

Het komt er nu op aan consequent deze periferie tot subject van 
theorie en praxis van haar bevrijding te maken. Want de bevrijding 
van de armen - over hen hebben wij het dan - kan enkel het werk van 
die armen zelf zijn!' (p. 93) 

Het verhaal van Boer is gebaseerd op de tegenstelling centrum-periferie. 
Dit model dient als kader voor interpretatie van de werkelijkheid. In econo
misch en politiek opzicht is deze tegenstelling nooit werkelijk doorbroken. 
Integendeel, het is een geografische, ruimtelijke metafoor voor de feite
lijke klassentegenstelling. De klassen worden ermee in een bepaalde 
ruimte gezet: het Westen als centrum, de Derde Wereld als periferie. Maar 
ook: de Tweede Wereld als periferie van de Eerste Wereld, want, zo stelt 
Boer aan het begin van zijn artikel vast, de landen waar in 1917 de revolutie 
begon behoorden toen al tot de periferie van het westers-kapitalistische 
centrum. 
Het lijkt er op dat de theologen die de ontwikkelingen in het reëel bestaande 
socialisme vol verwachting volgden de subjectvraag al hadden beantwoord 
in termen van de klassenstrijd. In feite bevindt het socialisme zich qualitate 
qua in de perifere positie. Daar wordt de historische strijd gestreden. Het is 
een strijd die niet, zoals in het Westen (in het centrum dus), voortdurend 
gefrustreerd wordt door de superieure belangen van de kapitalistische pro-
duktie- en ruilmaatschappij. Hier heeft de proletarische klasse een kans om 



zich te ontplooien als revolutionair subject in de praxis. Het gaat om een 
kans: een historische mogelijkheid, die overigens niet verwerkelijkt is. Hoe 
kunnen we verklaren dat de kans niet benut is? De theologen die zo sterk aan 
het klassen-schema en aan de historische taak van het socialisme vasthouden 
komen niet verder dan morele verzuchtingen. Zo spreekt Reeling Brouwer, 
zijn spijt uit over de verdeeldheid in de arbeidersbeweging. De socialisten in 
Oost en in West waren als Juda en Jozef: afzonderlijk en gezamenlijk falend, 
terwijl ze toch wederzijds verantwoordelijkheid droegen (Reeling Brouwer, 
309). Boer spreekt van een 'vlucht' naar het Westen van de meeste socialisti
sche landen die met de voormalige Sowjet Unie verbonden waren (Boer, 
90). Reeling Brouwer geeft zelfs uiting aan zijn argwaan ten aanzien van 
kritieken op het 'eenheidsstreven' dat gegeven is met de benoeming van het 
proletariaat (binnen de centrum-periferie tegenstelling gedacht) tot collec
tief (en verantwoordelijk) subject. Hij acht dit "postmoderne' 'ontglippen' 
aan de eenheidsvraag ook wel de gemakkelijkste weg (. . .) voor een vrijge
vochten westerse intelligentia'. (Reeling Brouwer, 303) 
Naar mijn indruk hebben de theologen met wie ik hier in gesprek ben de 
feitelijke positie van het Westen als centrum van het wereWkapitalisme niet 
goed ingeschat. De vraag naar de feitelijke en dus werkelijke eenheid en naar 
de legitimatie van de macht van het subject vanwege zijn positie in het 
centrum lijkt door de theologen met wie ik hier de discussie ben aangegaan 
onvoldoende doordacht te zijn. Ik vermoed dat zij door hun sterke afhanke
lijkheid van Barths theologie niet willen en niet kunnen zien dat het heer
sende nihilisme totaal heerst. Nihilisme wel te verstaan in de zin zoals de 
diepzinnige denker over het post-modern isme Gianni Vattimo het uitlegt: 
alle waarden zijn tot rw//waarden geworden. 9 Zelfs waarden die verbonden 
zijn met termen als 'proletariaat', 'socialisme', 'armen' kunnen niet meer 
(op een positie buiten de directe dwingende invloedssfeer van het systeem) 
worden gebruikt. 

Het gaat hier niet om een simpel woordenspel. Ik heb de ideologische 
invloed van het systeem op het oog, waardoor het schema van de klassen
strijd in de praxis gewoon niet werkt. Mensen die niet tot het centrum 
behoren hunkeren ernaar om in het centrum te komen, om daar hun positie te 
vestigen. Zij zijn maar al te zeer bereid hun perifere positie te ruilen voor een 
meer centrale positie. De klasse-positie wordt als een metafysische 'rest' 
afgeschud. Dit is de wijze waarop in dit systeem de wil tot macht wordt 
bevredigd. Toegespitst: de zogenaamde proletarische klasse weigert subject 
te zijn omdat het kapitalistische systeem nu juist voortdurend met klem 
adviseert, ja, beveelt om je uit de klasse van machtelozen te bevrijden en zelf 
te trachten, als individu of als groep om een machtige centrumpositie te 
verwerven om zo eindelijk waarlijk subject te kunnen zijn. 
De oorzaak van deze ideologische stand van zaken nu wordt binnen de 
'economische' theologie zoals die m.n. door A.Th. van Leeuwen is uitge
werkt uit de doeken gedaan. 



1.2 De 'economische theologie' 

Van Leeuwen gaat bij de ontvouwing van zijn 'economische theologie' uit 
van het objectieve maatschappelijk handelen dat zich binnen de voort
gaande geschiedenis voltrekt. Het subject reageert in zijn denken, handelen 
en geloven op het voorgegevene. Het is een kwestie van reductie, projectie, 
productie en rejectie. 1 0 Anders dan de theologen die zich laten leiden door 
Barths denken meent Van Leeuwen dat het denken en handelen totaal 
beheerst wordt door de maatschappelijke structuur in de ban waarvan wij -
eerst in het Westen maar allengs overal op aarde - zijn geraakt. Het hande
len heeft zich om zo te zeggen verzelfstandigd en dat is niet meer ongedaan 
te maken door een revolutionair subject. Het is geschiedenis geworden in 
de betekenis die Hegel er aan hechtte en zoals die door Marx 'geaard' en 
verder ontwikkeld is. Wij moeten spreken van een 'economische gods
dienst'. 1 1 Niet omdat mensen er een geloofsbelijdenis op abstract, theore
tisch niveau in afleggen, maar omdat ieder gehoorzaamt aan de systeem-
wetten. Symbolisch gesproken: de heersende materiële religie werkt als 
een fetisj; de toekenning van betekenis, de 'verering' blijkt uit het hande
len. Het object van verering is niets meer of minder dan het geobjectiveerde 
handelen zelf. 
De kracht en de macht van dit geobjectiveerde handelen is zo groot omdat 
het gedomineerd wordt door produktie- en ruilverhoudingen. Dit neemt 
echter niet weg dat, onder bepaalde condities, de menselijke ratio de moge
lijkheid behoudt om te 'bedenken' wat er feitelijk in de economische onder
bouw van de samenleving gebeurt. Deze vooronderstelling wordt zover ik 
zie nergens expliciet door Van Leeuwen beargumenteerd. Het denkende 
subject wordt, inclusief de condities die hem/haar in staat stellen tot de 
beoogde analyses, gepostuleerd. Dit postulaat is gegrond in de joodse 
traditie die in het Westen een zeer beperkte invloed heeft behouden. Hoe 
interessant deze kwestie ook is, ik beperk mij nu tot Van Leeuwens oproep: 
het eerste wat ons te doen staat is het maken van een analyse van de 
heersende verhoudingen. Methodisch volgt Van Leeuwen Marx. Zoals 
gezegd moeten de basis-verhoudingen als een volstrekt autonome stand 
van zaken worden gezien. Zij geven aan de getrainde analyticus hun gehei
men prijs, maar daarbij gaat het niet om metafysica in die zin dat er toch 
nog een laatste, andere werkelijkheid of zin achter of in het handelen 
verborgen is, die alleen door filosofische of theologische reflectie ge
schouwd kan worden. Hoogstens zijn er metafysische restanten te vinden 
bij denkers van formaat die de maatschappij inrichting en daarin de econo
mische systeemwetten beschrijven. 
Zo wordt het denken van Adam Smith en Aristoteles beoordeeld tegen het 
licht van de feitelijke verhoudingen. Van Leeuwen ontleedt nauwgezet hun 
beschrijvingen van de politieke en economische verhoudingen. Onmiddel
lijk doet zich natuurlijk de vraag voor over welke verhoudingen het dan 



eigenlijk gaat. Om op deze vraag antwoord te kunnen geven moet ik iets 
meer zeggen over de methode van analyseren. Van Leeuwen past op sub
tiele wijze een (historisch-)materialistische hermeneutiek toe. Drie accen
ten komen steeds in onderlinge samenhang aan de orde. Ten eerste: de 
analyticus is een nu levende westerse burger. Hij is er op uit de heden
daagse verborgen economische systeemimperatieven bloot te leggen. Deze 
kunnen echter slechts begrepen worden in hun historische wording. Vanuit 
zijn specifieke geschiedenis-opvatting betoogt Van Leeuwen dat er sprake 
is van een westers maatschappijtype dat zijn wortels heeft in het antieke 
Griekenland en dat zich op discontinue wijze ontwikkeld heeft. Dit is het 
tweede accent: met het inzicht in de omslag van de slavenmaatschappij naar 
het moderne kapitalistische maatschappelijke systeem staat en valt het 
welslagen van de beoogde analyse. In de derde plaats moeten Aristoteles en 
Smith ook beoordeeld worden op hun analyses van hun eigen context. 
Dubbelzinnigheden en denkfouten van de beide denkers zelf en van hun 
epigonen maken veel duidelijk over de context toen en over de ontwikke
lingen die sindsdien hebben plaats gevonden. Mechanismes die moreel en 
ideologisch niet waar 'mochten' zijn werden vertekend weergegeven of 
eenvoudig ontkend. 

Tegen deze achtergrond wordt de heersende (historisch gegroeide) ideolo
gie gekritiseerd in naam van de werkelijk uitgebuite mens. Deze ideologie 
kent vele gezichten. Wil men haar vangen in één centrale term dan kan men 
het beste spreken van 'de cultus van de abstracte mens'. Maar waar het om 
gaat is het opsporen van het feitelijke handelen. In schema's en modellen 
wordt getekend hoe geld gecreëerd wordt, welke positie de loonarbeid(er) 
heeft, waarom groei tot in het oneindige plaats 'moet' hebben en door 
welke antagonismen onze samenleving gestructureerd wordt. 
In Van Leeuwens 'economische theologie' wordt nergens ook maar een 
begin gemaakt met een gedachte over de realisatie van een rechtvaardige 
samenleving. Hij ziet het niet en daarom beschrijft hij het niet. Er zal eerst 
op z'n minst een intellectuele consensus moeten bestaan over de heersende 
produktiekrachten; zolang de nacht van het kapitaal heerst blijft de utopie 
een sprong in het duister. Utopische concepten kunnen de hoop levend 
houden maar ze veranderen als geestelijke concepten niets in de materiële 
verhoudingen die heersen. Sterker nog: 'In de handeldrijvende samenle
ving wordt nu juist alle 'materie' tot 'geest', alle goederen tot ruilwaar, alle 
concrete arbeid tot abstracte arbeid. ' 1 2 En dat is nu precies wat Van Leeu
wen blijft accentueren: Marx concentreert zich als enige compromisloos op 
deze materialiteit van het maatschappelijk bestaan. Dit is zijn uitgangspunt 
bij de ontmaskering van de heersende ideologie als pseudo-religie waaraan 
zelfs een geniale denker als Adam Smith zich blijkbaar niet kan onttrekken. 
De economische theologie legt dus alle nadruk op de analyse van teksten. 
Het gaat echter niet, zoals bij sommige postmoderne taai-filosofen om de 
taal sec. De taal verwijst, maar Van Leeuwen wijst in de teksten aan waar 



de verwijzingen ideologisch van aard zijn, waar ze verwijzen naar een 
pseudo-werkelijkheid. Deze laatste soort verwijzingen zijn er op gericht 
om belangen verborgen te houden en juist daardoor de positie en de macht 
van bepaalde groepen te bestendigen. Er is in dit opzicht een opvallende 
gelijkenis met een andere 'economisch theoloog', de Latijnsamerikaanse 
bevrijdingstheoloog Franz Hinkelammert. 1 3 

De economische theologie voert deze analyses uit omdat ze partijdig is: ze 
kiest partij voor de onderliggenden. Maar vooralsnog kan ze geen subject 
van verandering aanwijzen. De subjecten die zouden kunnen helpen bij 
verandering van de verhoudingen (of op z'n minst bij de voorbereidingen 
die hiertoe zouden kunnen leiden) zijn de systeem-deskundigen, met name 
op economisch gebied. Zij zijn echter op de verkeerde manier deskundig 
omdat ze de quintessens van het kapitaal in hun denken en schrijven, dus in 
hun taal, dienen. Zij wantrouwen de analyses die door Marx - en in zijn 
voetspoor door economisch-theologen als Van Leeuwen en Hinkelammert 
- worden aangereikt. Professionele economen zijn niet of slechts zeer ten 
dele bereid deze weg te gaan; daarom worden de dodelijke gevolgen van 
het economisch handelen niet werkelijk erkend - theoretisch niet en in de 
politiek-economische praktijk al helemaal niet. 
Zolang dat zo is heerst de 'metafysica' van het systeem 1 4: het is de enige 
orde waarin wij mensen ons kunnen voegen. Zal deze metafysica ooit 
doorbroken worden? Bij Van Leeuwen is een mate van noodzakelijkheid 
aan te wijzen. De geproduceerde, geprojecteerde, gereduceerde en gere-
jecteerde werkelijkheid is tot geschiedenis gemaakt en maakt dus ge
schiedenis. De geschiedenis heeft haar loop; ze kent echter ook haar revo
lutionaire breuken, zo meent Van Leeuwen in navolging van Rosenstock-
Huessy. 1 5 Er is geen sprake van een dommekracht, omdat de menselijke 
factor nooit is weg te denken; enige invloed blijft mogelijk. Deze kan 
echter alleen uitgaan van een subject dat de constructie van het econo-
misch-politieke wereldsysteem eerst werkelijk heeft begrepen. 

2. De positie van Ter Schegget 

Marx speelt in het werk van Ter Schegget een belangrijke rol, maar op een 
andere manier dan bij de hiervoor besproken theologen. Zijn theologisch 
uitgangspunt ligt bij Barth of liever: de hele structuur van zijn theologisch 
denken is sterk door Barth - en ook door Miskotte - beïnvloed. Dit betekent 
onder meer dat hij een partijdige theologie beoefent. Omdat God zich 
bekend heeft gemaakt als partijganger der armen moet de theologische 
reflectie een sterk ethisch accent hebben. Het gaat om navolging van God
in-Christus door mensen die zich verzoend weten. De gemeente is de plaats 
waar de verzoening gestalte krijgt en daaruit volgt dat de gemeente als 
ethisch subject kan gelden. Over Ter Scheggets ecclesiologie wordt elders 



in deze bundel geschreven. Ik volsta met de constatering dat in dit denken 
de gemeente het vrijwel absolute centrum vormt. Vanuit dit uitgangspunt 
bezie ik nu Ter Scheggets positie binnen de Nederlandse variant van het 
'theologisch-marxistische debat' dat ik in deze bijdrage aan de orde stel. 
Als Marx bij Ter Schegget ter sprake komt is dat eigenlijk altijd via Ernst 
Bloch. 1 6 Dit betekent een belangrijke reductie ten aanzien van Marx' den
ken en de conclusies die er in theorie en praktijk uit worden getrokken. Ter 
Schegget heeft veel voorbehoud, een eschatologisch voorbehoud. Dit leidt 
hem niet af van het partijgangerschap der armen maar het zet hem naar 
eigen zeggen juist op het goede spoor om methodisch en inhoudelijk op de 
juiste manier te kunnen handelen. Het gaat om een protesthouding binnen 
de gegeven verhoudingen op grond van een levende hoop. De hoop is 
onlosmakelijk met geloof en liefde verbonden. Daarom is de vervulling -
die soms, hier en daar, werkelijk plaats vindt - altijd partieel. Zo niet, dan 
zouden geloof en hoop zich niet langer op God maar op de mens of op de 
natuur richten en de liefde zou van naastenliefde omslaan in despotie welke 
ten diepste gevoed wordt door eigenliefde: partijgangerschap van mij zélf 
als arme. Er is dus, om met Bloch te spreken, altijd een overschot, een 
hoopvol verlangen dat verder reikt dan het reeds vervulde en het reeds 
gegevene. Dit is geen antropologisch gegeven dat onlosmakelijk met de 
menselijke natuur is verbonden, maar het is een gegeven dat aanwezig is in 
de gemeente die leeft van de belofte, de gemeente als messiaanse gemeen
schap. Hier laat Ter Schegget Bloch achter zich, zoals hij op verschillende 
plaatsen te kennen geeft. 1 7 

In de gemeente gaat het om mensen die zich laten aanspreken. Het woord 
van God en de kracht tot verandering die daarvan uitgaat (Gods revolutie) is 
sterker en heeft meer bindende kracht dan alles wat mensen verder zou 
kunnen samensmeden. Het betreft een wonderlijk conglomeraat van heden 
die onmachtig zijn - alleen al omdat het strategisch en sociologisch gezien 
nergens op lijkt. Het betreft een verzameling die volmacht krijgt - niet 
heeft.18 Ze verkeert in onmacht, ze leeft in een samenleving die is overgele
verd aan de religie die deze wereld te bieden heeft, maar juist deze religie 
kan ze zien als protest tegen de bestaande ellende omdat ze er bovenuit 
wordt getild. 
Marx heeft op een beslissende manier duidelijk gemaakt hoe het er in deze 
wereld voorstaat. De mechanismen van rijkdom en armoede, van over
vloed en gebrek, van vooruitgang en teloorgang zijn door hem bloot ge
legd. Ook al verandert er veel in de samenleving die in toenemende mate 
door technologie en informatie wordt beheerst, achter de analyses van de 
fundamenten waarop ons samenlevingstype berust kunnen we niet meer 
terug. Dit alles wil echter volgens Ter Schegget niet zeggen dat ook in 
Marx' naam een tegenbeweging kan worden geformeerd die als messi
aanse beweging de gevestigde structuren wezenlijk zou kunnen verande
ren. Ter Schegget heeft zich nooit aangesloten bij theologen die in het 



'reëel bestaande socialisme' een hoopgevend subject van verandering za
gen. Wat in het Oostblok gebeurde wantrouwde hij evenzeer, zo niet meer, 
als de burgerlijke 'christelijke' cultuur. De economische bevel-structuur 
achtte hij even ver verwijderd van de bijbelse vrijheid als het liberale 
handelen binnen de 'vrije' markteconomie. 
Je zou kunnen stellen dat mijn boven geformuleerde bezwaren tegen de 
nadruk die Boer en Reeling Brouwer leggen op de veranderende kracht van 
de klasse als subject hier op een theologische manier terugkomen. Mijn 
argument luidde, dat de aard van het maatschappelijke schisma nu juist een 
dusdanige ideologische invloed heeft, dat mensen die behoren tot de onder
klasse alles willen doen om tot de maatschappelijke midden- of bovenlaag 
te gaan behoren, met gebruikmaking van de middelen die daarvxior aanwe
zig zijn (met als concentratiepunt het geld), ongeacht de vraag of ze moreel 
verantwoord zijn of niet. Het vasthouden aan het principe van de klassen
strijd die tot een klassenloze samenleving leidt is hiermee niet in overeen
stemming te brengen, in een plan-economische evenmin als in een markt
economische setting. 
Ter Schegget redeneert van de andere kant, met ongeveer hetzelfde resul
taat. Waar ik de negatieve kracht van de economische religie onderstreep, 
daar gaat hij uit van de positieve kracht die nodig is om tot subject van 
verandering te kunnen komen: het geroepen zijn tot messiaanse gemeen
schap. En dat laatste kan moeilijk over het Oostblok-socialisme gezegd 
worden; hoogstens over de gemeente die binnen de kommervolle verhou
dingen van staatsterreur leeft. 

Ter Schegget kan echter ook niet instemmen met de route die Van Leeuwen 
met zijn economische theologie gaat. In een discussie met Van Leeuwen 
vraagt Ter Schegget zich af: 

Is het wel voldoende dialektisch gedacht de ekonomie uitsluitend als 
het later-komende, meer-omvattende en zo het vorige vervangende te 
zien? Bloch heeft gesteld dat wij dienen te onderscheiden tussen 
volgorde (prius) en rangorde (primaat): bij materieel (ekonomisch) 
prius is er toch een geestelijk (politiek-ethisch) primaat. Pas op het 
materiële geluk kan de waardigheid van de mens worden opgebouwd, 
al moet wat het primaat heeft in alle stadia bedacht blijven. . . . 
Kortom: ekonomische verandering zonder politieke spits is blind, 
politieke vernieuwing zonder ekonomische basis is leeg. 1 9 

Uit het antwoord van Van Leeuwen hierop citeer ik het volgende: 

BS (G.H. ter Schegget, vH) verraadt zijn idealistische denkwijze, 
wanneer hij in navolging van Bloch stelt: 'bij materieel (economisch) 
prius is er toch een geestelijk (politiek-ethisch) primaat'. Ik teken 



hierbij aan: ten eerste, het dualisme is een drogbeeld, want de econo
mische dominantie is zowel 'materieel' als 'geestelijk'. En ten 
tweede, dit vals dualisme wordt nog bekrachtigd door het 'geestelijk' 
karakter van het primaat, dat ' is ' (nl.'geestelijk'). Ik herhaal: het 
kapitaal ' is ' 'geestelijk' en 'materieel', theorie en werkelijkheid, in 

Ik denk dat uit deze korte citaten duidelijk wordt waar de knelpunten 
liggen. Van Leeuwen meent dat de gehele werkelijkheid in de ban is van 
het economisch denken en handelen. Daarom verzet hij zich tegen de 
opmerking van Ter Schegget dat de ideologie van het kapitalisme weerge
geven kan worden als een 'natuurlijk-theologische providentie/eer: laisser 
faire laisser aller'(id. 69). Van Leeuwen brengt hier tegenin dat deze 'leer' 
een 'bij benadering adekwate beschrijving is van de werkelijkheid' en dat 
de autonoom geworden economie gestuurd wordt door een 'inherent cyber
netisch systeem'. 
Toegespitst op de plaats die Marx inneemt, waarbij ik teruggrijp op het 
begin van dit artikel, kan het volgende worden gezegd. Ter Schegget 
gebruikt Marx voor zover hij hem nodig heeft om de structuur van de 
materiële werkelijkheid te begrijpen. Inzake de onderbouw-bovenbouw 
schematiek ziet hij een dialectische relatie, waarbij de bovenbouw (het rijk 
van de geestl) het primaat toekomt. De klassenstrijd is geen historische 
noodzakelijkheid en er kan zeker geen geschiedenis-determinerende bete
kenis aan worden toegekend. Ze is alleen een nuttige indeling om te kunnen 
begrijpen hoe de politieke en economische verhoudingen in een bepaalde 
tijd liggen. Omdat het geestelijke het primaat heeft kan de gemeente als 
geestelijke gemeenschap worden gekwalificeerd, als subject van verande
ring en als drager van Gods revolutie. Maar het prius-karakter van de 
materiële verhoudingen betekent wel dat de gemeente zich op deze aardse 
werkelijkheid moet richten en juist daartoe zijn Marx' analyses zeer bruik
baar. Ter Schegget verwerpt nu juist het dualisme waarvan Van Leeuwen 
hem beticht. Hij verzet zich tegen het 'denken in twee ruimten' (Bonhoef-
fer) en tegen een strenge subject-object scheiding in het algemeen. 2 1 De 
gemeente als geestelijke entiteit is bij hem juist niet gescheiden van de 
dagelijkse werkelijkheid, maar staat er in dialectische verbinding mee. 
Omdat de gemeente is die ze is kan ze, levend in de gegeven werkelijkheid, 
toch kritisch-ethisch zijn. 
Om te tonen waarop die kritische ethiek zoal betrekking heeft laat Ter 
Schegget in een opstel over 'het maatschappelijk kader van de theologie ' 2 2 

zien waaruit de boven genoemde 'economische providentieleer' die hij op 
het oog heeft nu eigenlijk bestaat. Hij doet dit met behulp van de nobelprijs-
winnaar Friedrich von Hayek, die zich, als fervent verdediger van het 
kapitalistische marktsysteem ontpopt als een theoloog pur sang. Zijn neo
klassieke economische godheid handelt door 'katallaxie' (verzoening door 



ruil) en kan van zijn onderdanen onbegrepen aanvaarding van zijn wetten 
eisen. De hieruit voortvloeiende ethiek kan volgens Ter Schegget alleen 
werkelijk gekritiseerd worden door een ethiek die in het kader van een 
concreet hopen en geloven staat. 
Ter Schegget doet twee dingen. In de eerste plaats formuleert hij een 
kritische theologische ethiek die in staat is de heersende rationele systeem
gebonden ethiek te ontmaskeren in haar afhankelijkheid van de goden 
dezer eeuw. Hij laat zien dat Marx' inzichten bevestigd worden door de 
vooronderstellingen van de neo-klassieke economische theorievorming: 
het is de ruil die alles verzoent. (Dat is wat Vattimo in het spoor van 
Nietzsche het 'doorgevoerde nihilisme' noemt. 2 3 ) Van Leeuwen zit in deze 
buurt als hij uitdrukkelijk het meten van waarde noemt als één van de drie 
functies van het geld in ons systeem. De rationaliteit van het systeem is ook 
de rationaliteit van de heersende ethiek. Veel verder dan Max Webers 
Verantwortungsethik zijn we nog steeds niet gekomen. Dit is een direct 
gevolg van het feit dat de heersende rationaliteit al zo lang aan de macht is 
en zijn macht op subtiele wijze lijkt te consolideren. Ter Schegget nu pleit 
voor een alternatieve, theologische ethiek naar barthiaanse snit. Het is een 
ethiek die zich weigert neer te leggen bij het doorgevoerde nihilisme en bij 
het totale materialisme van het door technologie, produktie, ruil en geld-
creatie gedomineerde systeem. 
In de tweede plaats benoemt Ter Schegget ook een ethisch subject: de 
messiaanse gemeente. Als vooronderstelling van de hier geldende - messi-
aanse - ethiek, zou je kunnen zeggen, geldt niet de waarde die tot ruil
waarde is geworden als absolute maatstaf, maar het waarde/oze. En wel het 
door en in dit systeem waardeloos gemaakte, waaraan de eigen, 'intrin
sieke' waarde is en wordt onttrokken - het uitgebuite dus, inclusief alles en 
iedereen 'waar niets meer uit te halen valt'. 
Zoals gezegd ziet Ter Schegget de klassenstrijd niet als een historisch-
noodzakelijke weg om tot revolutionaire veranderingen te komen maar hij 
gokt wel op een politieke verandering, gedragen of minstens aangezet door 
de Gemeente. Een vergelijking op dit punt met Van Leeuwen leert dat deze 
de economische noodzakelijkheid als absoluut ziet en op die grond nauwe
lijks meer een taak voor een revolutionaire politiek erkent. De echte ver
anderingen zullen komen als de geschiedenis er rijp voor is. De intellectu
ele analyse gaat als theorie hand in hand met de praxis van de Verelendung. 
Is het waar dat bij Ter Schegget toch een merkwaardig soort dualisme 
opduikt als het over het primaat van het geestelijke en de politiek gaat die 
uitmondt in de centrale positie van de gemeente? Ik wil - tot slot en als 
conclusie van dit artikel - deze vraag langs een omweg beantwoorden. 
Ikzelf voel mij zowel met Ter Schegget als met Van Leeuwen verwant. 
Meer dan de laatste ben ik er op uit om, met inachtneming van de keiharde 
gegevens die hij op het spoor is gekomen, de contouren van een ethisch 
subject te ontdekken en te schetsen. Ik doe dat momenteel in een onder-



zoeksproject over milieu-ethiek. In een binnenkort te publiceren boek 
doe ik verslag van mijn bevindingen. Duidelijk is dat een milieuethiek die 
tegen de achtergrond van de 'economische theologie' wordt geformuleerd 
een andere weg van rationele argumentatie volgt en tot andere conclusies 
komt dan te vinden zijn in veel bekende literatuur over milieu, economie en 
ethiek als samenhangende themata. Er kan geen sprake zijn van een (na
tuurlijke) scheppingstheologie; de valkuilen van de rechtse milieuomhel
zing zijn talrijk; de ideologie van een combinatie van duurzame ontwikke
ling en economische groei moet en kan worden doorgeprikt; het vaak 
gelegde verband tussen uitbuiting van de Derde Wereld en van het milieu 
kan veel indringender worden aangetoond dan vaak gebeurt; de verwarring 
over het meten en berekenen van waarde van tot nu toe economisch waar
deloze zaken als lucht en water kan worden verklaard. 
Uiteindelijk echter kom ik ook hier terecht op de vraag naar het (ethisch) 
subject van verandering. Ik ontdek dat het van essentieel belang is om de 
geest een plaats te geven. Hierin stem ik graag met Ter Schegget in. (Te) 
kort gezegd moet het erom gaan, de materie niet als geestloos object te zien 
dat mensen als subjecten naar believen kunnen manipuleren. De geest die 
ik hier op het oog heb is een andere dan Hegels Weltgeist. Ik vermoed dat 
Van Leeuwen in het kader van zijn geschiedenisopvatting zich tegen deze 
laatste verzet als hij Ter Schegget kritiseert op het punt van het primaat van 
de geest. Naar mijn inzicht zijn mensen op een specifieke wijze met de 
natuur en met natuurlijke objecten verbonden. Ik noem dit een geestelijke 
verbondenheid. Deze is tegengesteld aan de puur materiële die binnen de 
economie heerst. Van Leeuwen heeft gelijk als hij zegt dat de geest materie 
is geworden in dit systeem. Hij slaat echter de plank mis als hij uitgaat van 
de noodzakelijkheid hiervan. Macht is nooit noodzakelijk, zelfs niet als ze 
in een bepaalde structuur een algemene, overheersende vorm aanneemt. 
Mensen zijn cultuurwezens. De spanning met de natuur echter verdwijnt 
nooit, zelfs niet als de cultuur de vorm van geld-economie aanneemt op de 
wijze waarop dat in onze tijd vanuit het westen overal op aarde geschiedt. 
De specifieke verbondenheid met de natuur kan gemobiliseerd worden als 
veranderende kracht - mits die verbondenheid geestelijk van aard is. Dat 
wil zeggen: als ze een messiaans karakter heeft. Hierdoor worden fascisti
sche aberraties vermeden. Maar dit kan, op zijn beurt, alleen tegen de 
achtergrond van de binnen de economische theologie gemaakte analyses. 
Het ethisch subject zal wel een soort gemeente zijn, maar naar mijn smaak 
niet de gemeente die Ter Schegget te onkritisch te voorschijn tovert. Laten 
we het houden op de term messiaanse gemeente. En dat is toch iets anders 
dan de christelijke gemeente. Niet taalkundig misschien, maar wel qua 
geschiedenis, gerichtheid en sociologische gestalte. Wat nodig is voor een 
bepaling van het messiaans subject is een theologisch denken dat een 
transformatie heeft ondergaan, om met Van Leeuwen te spreken. Naar 
mijn smaak zal, evengoed als Barth, Marx daarin een rol blijven spelen. 



Over de subject-vraag zal echter veel (sociaal-) psychologischer en schep-
pings-theologischer gedacht moeten worden dan tot nu toe is gebeurd. 
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M . D E N Ü U L K 

DE COMMUNICATIEVE STRUCTUUR VAN HET 
GEWETEN 

In zijn dissertatie presenteerde Bert ter Schegget de tot dan toe vrijwel 
onbekende verhandeling van Karl Barth over het geweten als revolutionair 
principe. 1 Dat was ongetwijfeld een vondst. 
Maar hoe onbeschermd heeft hij deze vondst neergezet! Hij parafraseerde 
in krachtige, compacte zinnen wat Barth in 1929 in de colleges ethiek over 
Das Gewissen naar voren had gebracht - en daar bleef het bij. Geen 
evaluatie. De weergave van Barths opmerkelijke vertoog moest blijkbaar 
voor zich zelf spreken. 
Dat bevreemdt des te meer, omdat de betekenis van dit stuk voor Ter 
Scheggets denken nauwelijks overschat kan worden. In zijn eerste stelling 
bij zijn dissertatie geeft hij aan, dat deze verhandeling over het geweten een 
goede fundering biedt voor een theologische ethiek der revolutie. Hij be
paalt ons dus maar liefst bij de fundamenten van zijn ethische arbeid. Hier 
ligt een hoeksteen voor de hermeneuse van Ter Scheggets oeuvre. Hij laat 
de verwerking echter aan de lezers over. 

Mijn bijdrage aan deze verwerking beperkt zich tot een tekstvergelijking. 
Ik onderzoek de relatie tussen Barths tekst over Das Gewissen en Ter 
Scheggets parafrase. Mijn aandacht gaat daarbij beurtelings uit naar de 
eigen accenten, die Ter Schegget aanbrengt en naar het 'te goed' dat nog 
overstaat in Barths verhandeling. Dat leidt tot de vraag in hoeverre dit 'te 
goed' kan helpen bij een vruchtbaar verstaan van Ter Scheggets tekst. 
Onder dit alles ligt uiteraard de vraag naar de praktische zin van deze notie: 
het geweten. 

Als uitgangspunt neem ik het bewuste tekstfragment uit Ter Scheggets 
dissertatie. Wat hij bij Barth heeft gevonden geeft hij - afgezien van 
inleidende opmerkingen - in vier gedachtengangen weer (TS 84-89). 
Kort getypeerd: 

1. Geweten als eschatologisch begrip. 
2. Het geweten brengt de mens met zich zelf in gesprek. 
3. Het geweten is vrij. 
4. Geweten als revolutionair principe. 

Wil ons kommentaar enig hout snijden dan zullen wij hem in deze Barth-
receptie nauwkeurig moeten volgen. Ik vat daartoe zijn uitspraken niet al te 
beknopt samen: 



/. Geweten als eschatologisch begrip (TS 84-85) 

Het begrip 'geweten' wordt gepresenteerd als theologische categorie. Het 
gaat hier niet om de primitieve voorstelling dat mensen van nature een 
innerlijke stem zouden hebben die hen op de waarheid wijst of om de 
romantische voorstelling dat er een soort gemeenschappelijk geweten zou 
zijn dat op God kan worden teruggevoerd. Dergelijke voorstellingen 
dienen te worden afgewezen als zelfbedrog. 
Het geweten in theologische zin is niet iets dat we bij de mensen empirisch 
kunnen aantreffen. Wat 'geweten' is, gaat pas oplichten wanneer over 
mensen het licht valt van Gods toekomst! 
In dat licht verstaan we dé mensen zoals zij bedoeld zijn door God, name
lijk om kinderen van God te zijn, wakker geschud door de Heilige Geest, 
betrokken bij Gods plannen. Zulke mensen weten zelf wat zij van Gods
wege gehoord hebben en ze weten het zo, dat zij het zich zelf kunnen 
zeggen. Dit vrije en actieve medeweten met God is in eigenlijke zin het 
'geweten'. Wij dienen dit dus te verstaan als eschatologisch begrip. 

2. Het geweten brengt de mens in gesprek met zich zelf(TS 85-87) 

We kunnen ons het geweten voorstellen als een levende stem, die geen 
algemene en eeuwige waarheden verkondigt, maar die heel persoonlijk en 
steeds opnieuw concrete woorden spreekt. Het is een stem - zo stellen we 
ons voor - waarmee de mens zich zelf beoordelend toespreekt. In die zin is 
de mens dan met zich zelf in gesprek. Zo verstaan is het geweten een uiterst 
levendig en verrassend gebeuren. Je kan er geen ethiek op bouwen, waarin 
de antwoorden tevoren klaarliggen. Het maakt daarentegen mensen bewust 
van kritische vragen. Die ethische vragen ontspringen aan het gesprek, dat 
de mens met zich zelf voert. 
Nu is 'zelfgesprek' - helaas neemt Ter Schegget dit germanisme voor lief -
een gevaarlijk woord. Het zou kunnen wijzen op een gebeuren, waarin 
mensen zich terugtrekken op zich zelf in een schijnbaar neutrale, onschul
dige zone. Daar cirkelen zij dan rond in hun zelfbewustzijn, zonder het 
alarm van de laatste ernst toe te laten, zonder radicale beslissingen te 
nemen en zonder open te staan voor de toekomst. In die sfeer is het gesprek 
dat de mens met zich zelf voert een onecht gesprek. Dat is hier echter niet 
beoogd. 
In eschatologische zin verstaan gaat het om een gesprek van een heel 
andere orde. Dat laat zich als volgt beschrijven: 
Als het geweten spreekt is de mens inderdaad met zich zelf in gesprek. 
Maar wat is die 'stem van het geweten' en wat is dat 'zelf' met wie dit 
geweten in gesprek is? De stem van het geweten is de stem van het 'ik der 
toekomst' en het 'zelf' dat toegesproken wordt is het 'ik van de tegenwoor-



dige toestand'! Er is dus een dialoog gaande tussen het geweten van de 
bevrijde mens en het menselijk zelf. De stem van het geweten is de stem 
van de bevrijde mens, de mens aan wie God zich met gezag heeft geopen
baard en die door dit gezag werkelijk bevrijd is. Het geweten dat hier 
spreekt is het vrije geweten, dat van binnenuit meedenkt en meespreekt met 
God. Dit geweten laat met de stem van de mens de stem Gods horen. Het 
geweten laat Gods stem horen als de eigen stem van de mens! Een dergelijk 
gesprek is uiteraard geen neutrale en onschuldige zaak. 'Het eschatolo
gisch geweten heeft namelijk autoriteit: het spreekt zo gezaghebbend dat 
wij ons er niet aan onttrekken kunnen; zich niet laten gezeggen wordt als 
ongehoorzaamheid beleefd.'(TS 86/87). Aldus wordt de mens door het 
geweten krachtig tot vrijheid geroepen en ook werkelijk bevrijd. 

3. Het geweten is vrij (TS 87-88) 

Met nadruk formuleert Ter Schegget de conclusie. 
Het is 'heel helder en klaar' en 'voor geen misverstand vatbaar' (TS 87): De 
vrijheid van het geweten is het kriterium en wel het enige kriterium voor 
onze opstelling tegenover alle vormen van gezag. Die vrijheid van het 
geweten is gekwalificeerd: het is de vrijheid onder het gezaghebbende 
woord van de belofte. Maar juist zo is het geweten dan ook werkelijk vrij. 
En 'Het is mijn persoonlijk, mijn eigen geweten.' (TS 87)! Daarmee is 
gegeven, dat wij zelf, uitsluitend en alleen wij zelf, bepalen hoe wij ons 
zullen opstellen tegenover alle andere vormen van gezag. Er kan voor ons 
geen autoriteit bestaan, dan die wij zelf uitoefenen of zelf toelaten! Zo 
leven wij als bevrijde en tot vrijheid bestemde mensen. 

4. Geweten als revolutionair principe (TS 88-89) 

De parafrase stroomt uit in een lofzang op het geweten. 
Het geweten dwaalt niet! Zeker, we moeten ons wel inhouden als we ons 
erop beroepen. Niet dat het onheldere signalen geeft, maar 'de huidige 
luisteraar' (TS 88) begrijpt het signaal verkeerd - met opzet soms - en 
beweert vervolgens dat het geweten dwaalt. Toch mag bij alle voorzichtig
heid die hier geboden is, het inzicht overeind blijven, dat in het geweten 
onze eigen stem Gods stem is! 
Het vrije geweten is dan ook een verontrustend ding in ons leven. Het 
maakt mensen tot pelgrims, roept hen naar de stad van de toekomst, wijst 
hen roekeloos maar hoopvol boven alle wet en orde uit. Het daagt hen uit te 
geloven, dat het menszijn op een voltooiing wacht ver boven hopen en 
bidden. Dat maakt zulke mensen tot dwepers en geestdrijvers in de ogen 
van anderen, die gedweeër zijn. 



De parafrase culmineert in twee citaten van Barth: 
'Das Gewissen ist die in der Gegenwart lebendige Botschaft des kommen
den Reiches Gottes.' en 
'Das Gewissen ist in seiner letzten, eigentlichen Spitze gerade da, wo es 
ganz sich selber ist, ein revolutionares Prinzip. ' 2 

Met deze citaten wil Ter Schegget het betoog van Barth zo samenvatten, 
dat de stootkracht ervan doorkomt. 

Tot zover Ter Schegget. 
Wie hem kent weet, hoezeer hijzelf in deze woorden woont: nu eens 
analyserend met een apokalyptische helderheid, dan weer beweging en 
tegenbeweging wekkend als een ongrijpbare dansende derwisj, onver
wachts ontroerend tot in het merg van het bestaan. De bron waaruit hij put 
en waardoor hij zelf steeds weer verkwikt wordt is die vrijheid van het 
geweten. Wie hem wil vinden, moet hem daar zoeken. 

Nu wij hem daar opgezocht hebben komen de vragen vanzelf aan de orde: 
Welke eigen accenten heeft hij gelegd in zijn Barth-receptie? Welk tegoed 
blijft er in Barths eigen tekst over? Helpt dit tegoed om Ter Schegget 
beter te verstaan? Ik ga met deze vragen nog eens de vier gedachtengan-
gen na. 

1. Ter Schegget profileert de theologische invulling van het geweten door 
andere, gangbare voorstellen af te wijzen (TS 85). Maar wat is: afwijzen ? 
Negeren, onderdrukken, ongeldig verklaren en vervangen? 
Karl Barth verstaat in dit verband onder 'ablehnen' (KB 389/90) de kriti
sche, zuiverende daad, waarmee in het 'Vorverstandnis' van het begrip 
geweten de misverstanden worden afgewezen en de eschatologische be
doeling aangewezen. Aldus wordt het begrip geweten zoals we dat aan
treffen in de traditie en in de ons omringende cultuur niet geloochend of 
geminacht, maar geëerd (KB 390). 
Mijn vraag is of ik Ter Schegget in die zin kan uitleggen. Praktisch theo
logisch is dat van groot belang. Wat moet ik aan met een concept van 
'geweten', dat geen wortels heeft in de beleving van mensen? Juist wan
neer ik de beleving van hetgeen mensen primitief, romantisch, filosofisch 
of psychologisch 'geweten' noemen serieus neem, kan ik proberen om 
zelf theologisch-kritisch met dit gegeven om te gaan en het zo vruchtbaar 
te maken en tot zijn bestemming te brengen. 
Het feit, dat Barth het thema 'geweten' - na het zelf lange tijd vermeden 
te hebben - opnam, is op zich reeds een teken dat hij er geen heil in zag 
om zich ondialektisch afwijzend in te dekken tegen mogelijke misverstan
den. 
Hij verweet nu juist Gogarten, dat deze de notie van het geweten zo 
krachtig uit de theologie heeft willen verwijderen, dat daardoor alles op 



de noemer van de autoriteit van Gods Woord wordt gezet (KB 388). Dat is 
inhumaan. Het gezag van het Woord Gods rekent nu juist op aarde bij de 
mensen op een vrij geweten! 

2. Op zich genomen is de voorstelling van het geweten als een stem, die de 
mens met zich zelf in gesprek brengt, een traditioneel gegeven. En Barth is 
zeker niet de eerste die theologisch-kritisch gebruik maakt van deze traditi
onele voorstelling. In dit verband is het onderzoek van J.N. Sevenster 
illustratief. Hij toonde aan hoe kritisch Paulus is omgegaan met de voor
stelling van het geweten zoals die in zijn dagen werd verwoord door Se-
neca. 3 Er zijn frappante structurele parallellen tussen Paulus en Seneca aan 
te wijzen. Maar juist in het licht van die overeenkomsten blijkt waar het 
verschil tussen beiden zit. Seneca beschrijft hoe de mens in een dagelijks 
geding het oordeel over zich zelf velt. De mens neemt daarbij beurtelings 
de rol op zich van aanklager, rechter en advocaat en voert een diep serieus 
gesprek met zich zelf. De kracht van het oordeel dat de mens uiteindelijk 
over zich zelf velt is volgens Seneca gelegen in het feit, dat de Geest van 
God in de mens aanwezig is en spreekt! Paulus op zijn beurt vermijdt het 
begrip van het geweten niet, maar neemt in 1 Cor. 4:1-5 op een beslissend 
punt wel enige afstand van Seneca. De mens hoeft het laatste oordeel over 
zich zelf niet te vellen! Daartoe zet God mensen niet aan. Ook niet God-in-
ons: de Geest! Paulus geeft om zo te zeggen het woord aan God zelf terug. 
Alleen daardoor al wordt de mens losgemaakt uit het dodelijk benauwende 
of schijnbaar rustgevende gesprek met zich zelf. Het geweten wordt daar
entegen getuige van Gods bevrijdende oordeel! Daarmee brengt het een 
heel ander, nieuw en verrassend gesprek in de mens op gang. 
In diezelfde zin nu handelen Barth en Ter Schegget over het geweten, dat 
de mens op de vrijheid aanspreekt. Het vrije geweten spreekt de mens aan 
en brengt een onverwachte en inspirerende dialoog op gang. Wel te ver
staan: een dialoog (TS 86)! 

Precies op dit moment evenwel dreigt de voorstelling, die Ter Schegget 
geeft, te kantelen. Terwijl hij over dialoog spreekt, richt hij feitelijk in zijn 
parafrase de aandacht op die éne stem, die van het geweten. We horen over 
een stem die met gezag spreekt; de stem van een mens die zich bewust is 
van hetgeen God met gezag zegt. Wie door deze stem wordt aangesproken 
kan slechts voor dit gezag buigen (TS 87). De voorstelling van het gesprek 
wordt hier sterk belicht vanuit de positie van de ene partner, het geweten, 
terwijl de andere partner geen duidelijke rol krijgt. Ter Schegget wijst 
hiermee terecht op het asymmetrische karakter van het gesprek. Hij laat 
zien dat de beide gesprekspartners in een ongelijke verhouding tot elkaar 
staan. Maar deze voorstelling van de ongelijkheid is enigszins overbelicht. 
En dat roept de vraag op: in hoeverre is dit dan nog wel een gesprek? 



Bij Karl Barth is het beeld anders. Hij beschrijft het gesprek zodanig, dat 
hij uitgaat van de positie van de partner, die aangesproken wordt (KB 391/ 
392)! De mens beleeft die aanspraak als een echte ontmoeting. De mens 
beseft verrast: 'Die ander die mij aanspreekt is mij vreemd en toch ben ik 
het zelf! Ik kom mij zelf tegen op een ongedachte wijze. Ik hoor mijzelf iets 
zeggen dat mij diep raakt en waar ik toch niet aan wil. Alles in mij verzet 
zich er tegen en toch blijft het me bezig houden. Ik ben werkelijk in 
gesprek.' In dit gesprek blijven de partners eikaars tegenover. 
Voor Barth is de notie van het gesprek dat de mens met zich zelf voert geen 
metafoor. Hij veronderstelt dat er werkelijk een gesprek gaande is tussen 
twee partners. Illustratief hiervoor is het 'verbatim' dat hij ooit van een 
dergelijk gesprek gemaakt heeft!4 

Mijn vraag is of ik Ter Scheggets uitspraken over het 'Selbstgesprach' in 
deze zin kan uitleggen. Het is een dringende vraag. Waar het karakter van 
het gesprek verloren gaat, daar deformeert vroeg of laat de stem van het 
geweten tot de eis van het super-ego of van het geïdealiseerde zelf van de 
mens. Ik stel de vraag in de wetenschap, dat Ter Schegget zelf zich terdege 
rekenschap geeft van de problematiek van de communicatie. 

3. Ik ben mij er van bewust, dat ik Ter Scheggets vertoog aanvankelijk 
anders heb uitgelegd. Ik ontving in de jaren zeventig zijn jubel over het 
vrije geweten als een moedgevend woord. Het inspireerde mij om in kerk 
en theologie aan de slag te gaan en ethische en politieke keuzen te maken en 
uit te dragen, tegen de heersende mening in, zonder te versagen. Het 
gesprek - zeker het gesprek met mij zelf - beschouwde ik feitelijk als een 
zwaktebod, al zou ik dat nooit hebben willen toegeven. 
Ik verstond Ter Scheggets analyse zo, dat ik mijzelf uitsluitend identifi
ceerde met dat vrije geweten. De andere partner in het gesprek verdween 
uit het gezichtsveld. Die ander had met zijn ongelijk reeds het veld moeten 
ruimen. 
Terugziende merk ik dat ik mij daarmee in een onmogelijke positie ma
noeuvreerde. Het werkte blokkerend voor de communicatie. Sterker: dit 
vrije geweten werkte in de communicatie onderdrukkend. Uiteraard onbe
doeld! Ik kon niet vermoeden, dat een vrij geweten onderdrukkend zou 
kunnen werken. 

4. Hoe raak ik uit dit slop? 
Vooropgesteld: ik wil niet terug achter de typering van het geweten als 
revolutionair principe. Die vondst blijve staan. Barth zelfheeft deze type
ring ook zeker niet begraven in zijn ethiek-colleges van 1929. Ook tijdens 
en na de oorlogsjaren heeft hij keer op keer dit inzicht doorgegeven; bij 
voorkeur naar aanleiding van wat de geneefse en heidelbergse catechismus 
te zeggen hebben over het vrije geweten. 5 

Om dit inzicht weer vruchtbaar te maken wil ik het weer verstaan met het 



oog op het daadwerkelijk gesprek, dat de mens met zich zelf voert. En dan 
komt vanzelfde andere kant van het gelijk boven. Immers: behalve het 
geweten dat spreekt, is er ook nog altijd die mens die luistert. Hier komt de 
andere partner die uit het zicht verdwenen was weer aan het licht. Wat 
betekent dat? 
Met dat de partner in het gesprek meedoet wordt de functie van het geweten 
geproblematiseerd! 
Het probleem dat zich voordoet is, dat de partner niet goed luistert en zelfs 
het gehoorde al of niet moedwillig verdraait. Deze lastige ontvanger laat 
zich niet op afstand zetten. Deze 'huidige luisteraar' zoals Ter Schegget 
hem iets te gedistancieerd benoemde, is niet iemand buiten mij, het is een 
deel van mijzelf. Beter gezegd: de onwillige, hoogst kritische luisteraar 
ben ikzelf. Welnu, dat impliceert, dat het gesprek dat ik met mijzelf voer 
'een voortdurend misverstand' is. Zo wordt het althans door Barth gety
peerd (KB 400)! Nu eens probeert het geweten mij ervan te overtuigen om 
te 'wachten' - tot het Gods tijd is; dan weer spoort het mij aan tot 'haasten' 
- om op tijd ter plaatste te zijn (KB 405-411). In beide gevallen echter 
strookt het niet met mijn eigen plannen. Ik teken voortdurend verzet aan. 
Dat betekent dat de stem van het geweten - die vrije, revolutionaire stem! -
weerloos en machteloos doorkomt (KB 413), dat ik er zelf niet gemakkelijk 
door overtuigd word, laat staan dat ik er anderen mee kan overtuigen (KB 
416) en dat ik zelfgenoegen moet nemen met momenten van inzicht, die 
even oplichten en weer verdwijnen (KB 417). Het betekent, dat de stem 
van het vrije geweten zich slechts kan laten gelden op de wijze van een 
ondergrondse beweging (KB 420). Zodra die stem bovengronds gezag 
krijgt verliest het het karakter van vrij, revolutionair geweten! " 
Aldus wordt het geweten geproblematiseerd. Maar daardoor wordt het niet 
verzwakt of opgeheven. Het wordt die het moest zijn: een even vreemde als 
intieme gesprekspartner - in verborgenheid. 
Mijn vraag is of dit tegoed uit Barths betoog kan dienen om de interpretatie 
van Ter Scheggets vondst uit het slop te halen. Ik realiseer mij dat dit 
tegoed mij in deze tijd meer aanspreekt, dan in de jaren zeventig. Nu het 
eenmaal zo evidente 'gelijk' van de revolutionair ondergronds is gegaan-
,vanwaar het een aangeslagen en onzeker geluid voortbrengt, heeft het 
geweten - in de eschatologische zin van het woord - zijn functie niet 
verloren. Integendeel: het krijgt op deze plaats zijn oorspronkelijke functie 
terug. Deze functie staat en valt met de communicatieve structuur van het 
geweten. 
Is zo'n geweten niet de bron voor de communicatie in de maatschappij? 6 

Waar zo'n geweten vrij, volhardend en vol vertrouwen spreekt, zal daar 
niet van Godswege iets - even iets - met gezag oplichten? Dat zal moeten 
blijken! Al zal dat nooit van te voren kunnen worden georganiseerd. 



Noten 
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A . V A N D E B E E K 

D I E L E E R E V O M W O R T G O T T E S 

In Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. 

Kolossenzen 2 : 9 

1. Van mensen die voorbijgaan ? 

Ter Schegget heeft verloren. Want het socialisme heeft verloren. Bij de 
ondergang van de machten in Oost-Europa-k-geblekèn dat de aanhangers 
van Marx het bij het verkeerde eind hebben. Daarom komt het goed uit dat 
Ter Schegget met pensioen gaat. Zijn tijd is voorbij, want de tijd van het 
socialisme is voorbij. Het is terecht dat deze stem in de wetenschappelijke 
ambiance van de universiteit niet meer gehoord wordt. Hij stond er toch 
altijd al maar half in. Hij was een vreemde eend in de bijt. En nu is datgene 
waarvoor hij stond, definitief als waardeloos ontmaskerd. 
Toch houdt Ter Schegget zijn mond niet. Hij gaat gewoon door met schrij
ven, met preken. Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat iemand die zich zo 
verbonden voelde met de zaak van het socialisme en in Marx een inspirator 
vond, de moed heeft om verder te gaan? Dat kan alleen in Gods naam. In 
die Naam spreekt Ter Schegget en in die Naam sprak Ter Schegget. De 
belangrijkste inspiratiebron is bij hem nooit het socialisme geweest, maar 
het Woord Gods, de openbaring. 1 Als hij zijn hart gaf aan het socialisme 
dan was dat enkel en alleen omdat hij daar iets herkende van de messiaanse 
kritiek op de machtigen die de bestaande onrechtvaardigheid willen hand
haven. En daarom gaf hij zijn hart nooit helemaal aan het socialisme. 2 Het 
was altijd met een voorbehoud - het voorbehoud van de ons vreemde God, 
die met geen enkel menselijk denken of analyseren geïdentificeerd kan 
worden. 

2. Het Woord van de gans Andere 

Het Woord van God komt tot ons. Wij hadden het niet en wij beschikken er 
niet over. God blijft altijd de gans Andere. Alleen zijn spreken behoedt ons 
voor vereenzelviging van onze eigen zaak en het goede. Daarom is Hork-
heimer Ter Schegget steeds lief geweest: die Sehnsucht dem ganz Anderen 
doorbreekt de gesloten cirkel van ons bestaan. 3 Voor Ter Schegget gaat dat 
verder: de gesloten cirkel is doorbroken door de werkelijkheid van de 
openbaring van God in de menselijke Messias. 'Als (de) gemeente, wat zij 



gehoord heeft ter sprake brengt, is dat inderdaad kritisch, maar het is geen 
kritiek vanuit een ideële waarheid. De gemeente leeft niet bij ideeën, maar 
leeft vanuit de werkelijkheid, die is openbaar geworden in de weg, het 
woord en het werk van Jezus als Messias. ' 4 

Dat betekent vechten tegen de geslotenheid, vechten tegen de zelfbevesti
ging van de wereld en de wereldse machten en machthebbers. Dat doet Ter 
Schegget niet omdat hij nu eenmaal graag vecht, omdat hij een dwarsligger 
zou zijn. In wezen is hij een zachtmoedig mens, die lijdt onder het conflict. 
Niettemin is hij het conflict niet uit de weg gegaan. Want hij werd door het 
Woord Gods opgeroepen om zich niet neer te leggen bij het onrecht dat de 
wereld beheerst. Horend naar de Schrift kon het niet zo zijn dat de empiri
sche maatschappelijke werkelijkheid een rechtvaardige samenleving ge
noemd kon worden. De Schrift spreekt gans andere taal en breekt alle 
heilige huisjes, modelletjes en zoekontwerpjes die we hadden, tot de grond 
toe af. 
Het meest radicaal keert deze theoloog van het Woord zich dan ook tegen 
hen die een externe fundering voor het geloof zoeken. Daaruit laat zich de 
groeiende controverse met Kuitert verstaan. 5 Als er een rechtvaardiging 
moet bestaan voor het geloof buiten de directe roep van de Messias om, als 
die roep de goedkeuring van een ander behoeft, dan is de Messias al 
monddood gemaakt. Het spreken 'van beneden' heeft dan het laatste 
woord. En dat krijgt het alleen omdat het ook al het eerste woord had. Het 
criterium voor de waarheid ligt dan in de wereld zelf. En daar geldt: wie 
wint heeft gelijk. De God die brood geeft, is God. De vruchtbaarheidsgods
diensten moesten het afleggen tegen de moderne techniek met de kunst
mest. 6 De winnaar is God en de verliezers verliezen niet alleen hun God 
maar ook hun gezicht. Als gelaatloze naamlozen gaan zij als godloos 
heidendom ten onder in de geschiedenis. 
De Messias spreekt echter andere taal. Hij leeft een ander leven. Hij is bij 
de brodelozen. De gelaatloze godlozen horen: 'Zie hier is uw God.' Het is 
een vreemde God, die niet als God gerechtvaardigd kan worden. Op het 
punt van de godskennis en de consequenties daarvan voor de ethiek (en bij 
Ter Schegget in tegenstelling tot Kant uitdrukkelijk in die volgorde) zijn 
Ter Schegget en Kuitert steeds radicaler tegenover elkaar komen te staan. 

3. Het Woord richt ons op de toekomst 

De openbaring gaat voorop. Maar ook dan kan men nog geheel verschil
lende wegen gaan. Met Barth in de hand kan men ook nog in het ganse land 
terecht. Het is maar hoeveel continuïteit men aan het geopenbaarde Woord 
toekent. Men ziet dat karakteristiek in het verschil van de posities van Ter 
Schegget en Berkhof. Berkhof komt ook bij Barth vandaan. Zonder open
baring komt men theologisch nergens. Christus is en blijft normatief.7 



Toch keert Berkhof terug naar de externe prolegomena. Hij wil in gesprek 
treden met de cultuur en doet dat door met de cultuur te beginnen. Hij wil 
ook in gesprek blijven met de wetenschap die in hoofdletters heeft geschre
ven 'ETSI DEUS NON DARETUR'. Vervolgens is er wel een sprong 
noodzakelijk naar de openbaring. Maar begonnen bij de cultuur en de 
godsdienstwetenschappen, lijkt het onvermijdelijk dat de sprong van déze 
kant komt. Men is bij voorbaat in de cirkel van de gesprekspartner gaan 
staan en is zo zelf niet meer een echte partner die iets te melden heeft. De 
continuïteit gaat voorop. Dat blijkt bij de interpretatie van de cultuur en de 
maatschappij. Europa is voor Berkhof volgens de eerste druk van christe
lijk geloof resultaat van het christendom. 8 In deze cultuur vindt het Woord 
continuïteit. Ter Schegget kan dat niet meemaken. De maatschappij van 
Europa draagt de sporen van ongerechtigheid tot op het bot en wordt door 
het Woord dan ook radicaal geoordeeld. Zij is eerder heidens dan messi
aans. 9 Na de studentenopstanden van 1968 komt Berkhof tot het besluit om 
zijn geloofsleer te schrijven. En het wordt de bevestiging van wat de 
Europese traditie, komend uit een evolutionair geschiedenisproces, tot 
stand heeft gebracht. We zijn er nog niet, maar een radicale omkeer wordt 
afgewezen. In deze tijd schaart Ter Schegget zich achter de opstandige 
studenten. Veelmeer nog schaart hij zich aan de zijde van de door Europa 
uitgebuite armen in de derde wereld. De stad Gods is niet Leiden, Londen 
of Parijs, maar is de utopie van gene zijde. Daarom heeft Ter Schegget ook 
een gans andere opvatting van theologische wetenschap. 1 0 Hij weigert te 
buigen voor het reductionisme. De godsdienstwetenschappelijke benade
ring zal altijd het bijzondere herleiden tot het algemene, tot het reeds 
gekende en zo de bijzondere openbaring Gods tot datgene wat voor alle 
mensen vanzelfsprekend is. Met minitieuze puzzels wordt in pseudo-ge-
leerdheid de zinloosheid van het theologisch bedrijf en in wezen van de 
hele universiteit gemaskeerd. Waar niet meer hartstochtelijk het onderken
nen van de Waarheid gezocht wordt, maar slechts de werkelijkheid en haar 
functioneren beschreven wordt, valt niets nieuws te verwachten. Daarom 
zal de theologie de wetenschap voortdurend onder kritiek moeten stellen 
om te vermijden dat deze verloren gaat in een eendimensionale wereldbe
schouwing." 

4. Het Woord dringt tot keuze 

Reeds in zijn dissertatie heeft Ter Schegget het volstrekte primaat van het 
Woord Gods in de Messias de grond van zijn wetenschappelijke arbeid 
genoemd. 1 2 Die opvatting heeft hij tot heden volgehouden. Daarin zit de 
continuïteit van zijn denken. De variatie wordt gevonden in de wijze 
waarop de openbaring in de Messias die het Woord Gods is, zich verhoudt 
tot menselijke projecten. Het is immers mogelijk dat we met het Woord 



Gods in ons hart en in ons hoofd herkennen wat de Messias is in mensen die 
geen expliciete belijders van het christelijk geloof zijn. Het gaat immers 
niet om het onderschrijven van waarheden maar om het leven in de Waar
heid. Geen enkele gemeenschap, geen enkele cultuur, geen enkele maat
schappij of maatschappelijke beweging kan claimen, dat zij bij uitstek of 
zelfs bij uitsluiting de zichtbare gestalte van het Rijk Gods zou zijn. Dat 
geldt ook voor hen die het als hun roeping zien dat Rijk via hun ideologie te 
realiseren, ook al weten ze dat het nog niet bereikt is. Rechtse en linkse 
theocraten krijgen van Ter Schegget om de oren . 1 3 Niettemin blijkt er een 
zekere voorkeur. Er blijkt ook een zekere hoop, die niet direct de hoop is 
met het oog op de Messias, maar met het oog op anderen, in wie hij meent 
iets van de messiaanse beweging als partijganger der armen te herkennen. 
Over het China van Mao Tse Tung zijn, ook al blijft er reserve, goede 
woorden te zeggen. 1 4 Ergens moet ook voor Ter Schegget het Woord Gods 
handen en voeten krijgen. Het kan geen leeg woord zijn. Ergens moet het 
herkend worden, ook al is het met het theologisch voorbehoud. Het gaat om 
het zoeken van symptomen, die signa van het Koninkrijk Gods kunnen 
zijn. 1 5 

In het conflict van de ideologieën van de koude oorlog zoals dat in de jaren 
zeventig hoogtij vierde in Europa, kiest Ter Schegget steeds uitdrukkelij
ker partij. Hij weet dat ook en wil dat ook. Men hoort het Woord immers in 
een concrete situatie en wordt daarin tot 'Entscheidung' geroepen, die 
onvermijdelijk tot 'Scheidung' leidt. En de 'Entscheidung' was zonne
klaar: dat kon niet het uitbuitende kapitalistische systeem van het Westen 
zijn, waar steeds de sterkste gelijk krijgt en de winnaars door de geschiede
nis gerechtvaardigd worden. In deze concrete situatie was er geen andere 
beslissing mogelijk dan de keuze voor het socialisme. 
Het gevolg van deze positie was wel dat voor de niet zeer fijnzinnige 
verstaander licht een vereenzelviging van socialisme en christelijk geloof 
werd gehoord. Uiteraard gold dat niet voor het Russische communisme. 
Wie Ter Schegget daarmee ooit zou willen vereenzelvigen, kan dat alleen 
doen, als hij niets van hem gelezen heeft. 1 6 Maar het socialisme in zijn 
intentie, het socialisme als marxisme kwam soms wel erg dicht bij de 
Schrift. 1 7 En het sandinistische Nicaragua leek soms trekken te vertonen 
van het messiaanse rijk op aarde. Men kan dan de vraag stellen in hoeverre 
Ter Schegget dan nog zijn leermeester Barth trouw is. Barth heeft eens 
gezegd in de jaren zestig: 'Das neunzehnte Jahrhundert kehrt wieder.' Dat 
gold het liberale optimistische vooruitgangsgeloof. Maar geldt dat niet 
evenzeer het activistische revolutionaire elan van de rooie rakkers? Kan de 
revolutie ooit iets anders opleveren dan Napoleon? Zoals Berkhof Barth 
rechts gepasseerd is, heeft Ter Schegget hem zo niet links gepasseerd? 
Toch kan de positie van Ter Schegget ook in deze periode niet los gezien 
worden van de beslissende roep van het Woord Gods. Niemand heeft bij 
voorbaat gelijk, maar in de hitte van de strijd der ideologieën en in de 



bitterheid van de politieke, militaire en economische onderdrukking kun je 
maar aan één kant staan. Die beslissing zal je niet in dank worden afgeno
men. Dat heeft Ter Schegget ervaren. Maar de druk waaronder hij kwam, 
heeft hem niet verhinderd stand te houden. Integendeel, nog radicaler dan 
voorheen zet hij zijn keuze uiteen. In zijn boek Theologie en Ideologie 
wordt hij er kortademig van. De woorden, zinnen, gedachten rollen over 
elkaar heen. De druk waaronder hij leeft, is dan ook groot. Hij is niet 
gewild bij de gevestigde orde. Hij is niet gewild bij de gevestigde machten 
in de kerk. Hij is niet gewild bij de gevestigde machten in de universiteit. 
En is vooral deze laatste meer dan die gevestigde macht? 1 8 Is daar nog 
verlangen naar Waarheid te vinden? Als het toen alleen om zijn persoon 
gegaan was, kon men zijn boek afdoen als uiting van frustratie. Maar het 
ging niet om de persoon, het ging om de zaak waarvoor hij stond: het 
Woord Gods dat hem geleerd had. Een wijs en zachtmoedig mens als Ter 
Schegget is, had zich gemakkelijk de lynchpartijen kunnen besparen die 
hem in die tijd getroffen hebben. Maar hij weigerde, ook al kostte het hem 
al zijn kracht. 

5. De roeping der kerk 

Vanaf 1982 wordt het rustiger om zijn persoon. De Nederlandse Her
vormde Kerk heeft hem benoemd als hoogleraar. De stem van Ter Scheg
get mag gehoord worden aan de universiteit. Nu wordt het zaak gereflec
teerd, juist als door de kerk geroepene, uiteen te zetten waartoe de kerk van 
Godswege in de wereld geroepen is. In zijn opus magnum Volmacht in 
onmacht worden de kaarten geordend op tafel gelegd. Allen zijn ze aanwe
zig: Marx, Bloch, Horkheimer, Marcuse. Maar ze zijn toch slechts loop
jongens. Niet de marxistische ideeën worden omhelsd. De marxistische 
methode wordt gebruikt 1 9 om de valkuilen waarin het arglistig christelijk 
hart kan vallen, zichtbaar te maken. Steeds weer klinkt de vraag: 'Cui 
bono?' 'Wie heeft er belang bij?' Ook al wijst Marx ons niet de weg naar 
het Koninkrijk Gods, hij is wel zeer nuttig als ontdekkend prediker om een 
groot aantal paden als doolwegen te ontmaskeren. Maar het blijft alles ten 
dienste van de eigenlijke taak waarvoor Ter Schegget staat: die van beoefe
naar van de theologische ethiek. Daarom gooit de theoloog Barth nog 
steeds hogere ogen dan de filosofen, niet omdat hij theoloog is, maar omdat 
hij déze theologie geboden heeft: gedragen door datgene wat het eerst 
gezegd moet worden: Die Lehre vom Wort Gottes. Dat zijn de enige geldige 
Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik20 en dus ook tot de kirchliche 
Ethik. En het Woord Gods is niemand anders dan Jezus Christus, de 
Messias die partijganger der armen is. 
De kritische roepstem van deze Messias moet de kerk in de wereld laten 
horen. Daartoe heeft zij te spreken. Ter Schegget schaart zich dan ook 



achter het spreken der kerk, zoals de Hervormde Kerk dat gestalte heeft 
gegeven. 2 1 Uiteraard schaart hij zich daar niet kritiekloos achter, maar de 
zaak van het profetische, of liever: belijdende 2 2 spreken der kerk zelf en de 
richting daarvan, zijn hem lief. 
Juist op dit punt vraag ik mij af of Ter Schegget wel kritisch genoeg is. Ook 
de kerk is immers een maatschappelijke organisatie met haar belangen. Zij 
heeft haar rol in het samenspel der krachten. Juist door te spreken als 
institutionele kerk maakt zij gebruik van deze rol. Gaat de kracht van haar 
spreken dan nog uit van het vreemde Woord dat de Messias is, of van haar 
eigen maatschappelijke positie? In het ongunstigste geval speelt zij de rol 
van de machthebber, die haar eigen positie wil handhaven. In een gunstiger 
geval speelt zij de rol van de intellectueel, die synthetisch tussen de partijen 
staat, juist door een goed woord te spreken voor de verdrukte. Verzoening 
en synthese lijken soms verdacht veel op elkaar. Wat de kerk echter niet 
kan, is institutioneel zich in kritische solidariteit aan de kant van de armen 
scharen. Ik zal niet zeggen dat ze dit principieel niet kan, maar het blijkt 

. historisch niet te kunnen. Het institutionele belang hindert haar voortdu
rend. Zij moet haar rol in de maatschappij spelen. Slechts enkelingen 
komen bij geval deze viciositeit te boven. Zij kunnen dat, zoals Ter Scheg
get bij herhaling terecht opmerkt, niet op grond van hun edele humane 
karakter, 2 3 maar omdat zij door God in hun kraag gegrepen zijn, stotterend 
en tegenstribbelend zoals Mozes. En zodra hun rol door de maatschappij 
als zodanig erkend is, is hun rol uitgespeeld. Dan zijn ze monddood ge
maakt, juist als zij hun mond open doen tegen het geweld. Zij horen immers 
deze narrenrol te vervullen. Die rol is ook voor de institutionele kerk soms 
weggelegd. En het is een slechte rol, nog erger dan die van de macht: de nar 
zorgt immers dat dé koning op de troon blijft. Hij is de beroepsspannings-
afleider. 
Wat voor de kerk als instituut geldt, geldt in andere gedaante ook voor de 
prediking van de kansel. De kerk heeft de arbeiders weggejaagd. Zij is een 
middle-class kerk geworden. Zij had zich aan de kant van de arbeiders 
moeten scharen, zeker in de crisistijd, maar zij heeft het niet gedaan. Geen 
wonder dat de in de steek gelaten arbeiders haar de rug hebben toegekeerd. 
En straks volgen de vrouwen en nog een fase verder de drommen bejaarden 
die in de kou staan op de brede zoom van de omgekeerde bevolkingspira
mide. 
Maar als de kerk in haar prediking, dominees en kerkeraden, het nu eens 
werkelijk voorde arbeiders had opgenomen, zouden zij dan in drommen de 
kerk hebben bevolkt? Ik waag het te betwijfelen. Want de analyses van 
Marx zijn op het punt van verdrukten en bevrijding ijzersterk. Als een 
dominee de arbeiders oproept om uit het diensthuis uit te trekken, is dat 
riskant voor hen. Dat zullen ze dus ook niet doen. Zij zullen immers de 
eerste slachtoffers zijn van het conflict dat dan ontstaat. Wie breekt betaalt. 
Dat geldt in de politiek, dat geldt ook in de maatschappij. En niemand weet 



dat beter dan de verdrukte. Want hij heeft al zo vaak moeten betalen. 
Maatschappij-kritische prediking zal dus de onderliggenden niet aantrek
ken, maar afstoten. Zij trekt alleen de intellectuelen die in de wereld van de 
macht de narrenrol van de synthese moeten vervullen. Dat is precies het 
beeld wat we voor ons zien in maatschappijkritische gemeenten. En dat is 
het beeld van de kerk, recht evenredig naar de mate waarin ze maatschap
pij-kritisch is. 
'God roept ons broeders tot de daad' is een mooi gezang voor de intellectu
eel en voor de sterke. Maar voor de produktieschapen is er geen andere 
daad dan die van de machine, al dan niet elektronisch gestuurd. En dat is 
nauwelijks een daad te noemen. Maar elke andere daad bedreigt hun brood, 
bedreigt hun maatschappelijke rol en dus de enige waardigheid die hun is 
gebleven. 
Op het punt van de kerk is Ter Schegget dus niet kritisch genoeg. Hetzelfde 
geldt in wezen ook voor zijn houding ten opzichte van de wetenschap. In 
Volmacht in onmacht zet hij zijn wetenschapstheoretische positie uiteen. 
Hij verantwoordt zijn plaats als theoloog. Maar is dat niet teveel eer aan de 
wetenschap en te weinig theologisch, juist in de zin waarin Ter Schegget 
theologie opvat? Valt hij hier niet in dezelfde valkuil als Kuitert die het 
geloof wil verantwoorden? Zijn de feindliche Brüder uiteindelijk toch meer 
Brüder dan feindlich? 

6. Het Woord dat zich ontledigd heeft 

We dalen nog een stap verder af. Begint het probleem al niet bij Barth met 
zijn Lehre vom Wort Gottes als Prolegomena zur kirchlichen Dogmatikl 
Hij begint met een uiteenzetting waarom men bij het Woord Gods beginnen 
moet. Maar is dat al niet teveel filosofie en te weinig theologie? Moeten we 
niet in medias res beginnen met het spreken van de NAAM die tot ons 
sprak? Of we dan nog aan metalegomena toekomen, om achteraf te zeggen 
dat we niet anders konden dan hier beginnen, is de vraag. Want dat zou 
alleen kunnen als de dogmatiek is afgerond en als een corpus voor ons ligt. 
Maar dan is de context al lang gewijzigd en zijn we geroepen opnieuw te 
zeggen wat van meet af aan gezegd moet worden: dat God in Christus tot 
ons gekomen is. 
Zowel op de universiteit als in de kerk zijn noch verantwoording van de 
prediking noch organisatie van de weg naar de vrijheid van het koninkrijk 
Gods mogelijk. Wat blijft ons dan nog over? Niet anders dan 'die Leere 
vom Wort Gottes'. Vanuit de vraag naar openbare verantwoording en 
vanuit de vraag naar actie ('Je moet toch iets doen!') is het Woord Gods 
leeg. Elke vraag naar verantwoording impliceert een hogere oordelende 
instantie. Dat kan de menselijke rede zijn, maar dat is dan wel steeds de 
culturele rede, van het heersende maatschappelijke bestel. De vraag stellen 



heeft het enig mogelijke theologisch valide antwoord al ontledigd. En elke 
vraag naar actie impliceert een subject met eigen continuïteit: mensen die 
zelfstandig kunnen kiezen, mensen die het hebben. Zodra we leven bij 
'Maar we moeten toch iets doen' is de vrije genade van de vreemde God 
reeds leeg geworden, verzwolgen door onze eigen gerechtigheid. 
De gelovige leeft bij het Woord Gods, door Wie hij geroepen is. In de 
verantwoording tegenover de wereld staat hij met lege handen. Nergens 
kan hij naar verwijzen, zonder het Woord Gods te verloochenen, zonder 
God te verloochenen, die als enige oordelen kan en zich in loutere vrijheid 
schenken kan. Maar juist zo alleen is de gelovige in de gemeenschap van 
zijn Heer. Want Hij is niet de Heer die zich laat claimen door de machtigen, 
omdat Hij zelf van openbare macht afhankelijk zou zijn. Hij is immers de 
Heer die zich ontledigd heeft. De gestalte waaronder God openbaar is in de 
wereld is die van de kenosis.24 Hij is er in de gestalte van de uitgestoten 
mens, buiten de poort. Hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen. 
En de manier waarop Hij openbaar wordt aan de mensen, is in de dwaas
heid van de prediking. 

Wie meer wil, verliest alles. Wie meer wil moet zich immers beroepen 
hetzij op een externe verantwoording hetzij op een in hem zelf inklevende 
genade. En op het moment dat een van die beide aan het werk gaat, is het 
niet meer de presentie van God maar van respectievelijk de verlichte of de 
vrome mens. Dat betekent dat de prediking van het Woord Gods geen 
continuïteit oproept buiten zichzelf. Elk moment dat God tot mensen 
spreekt is een gave, genade. Als een mens daarin continuïteit ervaart, is dat 
omdat God bij voortduring hem deze genade schenkt. Maar zodra de gelo
vige losraakt van het levende Woord Gods, losraakt van de Geest van 
Christus door het Woord van de Schrift, is hij God kwijt. Het is met de 
gelovige niet anders dan met het beeldscherm van de computer: er kunnen 
lang dezelfde letters op staan, maar alléén zolang het signaal van de compu
ter wordt doorgegeven. Zodra dat ophoudt, is het scherm leeg. Hooguit 
kunnen de letters ingebrand zijn. Maar juist dat zijn dode, starre letters, 
zonder betekenis voor het werk waartoe de computer dient, integendeel, 
hinderlijk voor wat er gebeuren moet. De enige continuïteit is dus die van 
het Woord Gods. 
Daarom is het leven van de gelovige een leven uit het gebed: constant 
afhankelijk van de genade van God. Constant leeft hij in de houding: 'Leer 
mij uw weg, o Heer'. Op dit punt bereikt de theologie van Ter Schegget 
haar grootste diepgang. Niet voor niets heeft hij daarover zijn inaugurele 
rede gehouden. Het gebed is het hart van de ethiek als het voornaamste stuk 
der dankbaarheid. Gelovig zijn is allereerst bidden. Alles wat daaraan 
voorafgaat buiten het Woord dat hem ten leven riep, is ruis, leidt af van het 
eigenlijke. Als in Volmacht in onmacht of elders in het werk van Ter 
Schegget andere methoden aan het licht komen, dan is dat ook afleiding 
van het eigenlijke. Dat is hem echter nauwelijks te verwijten. Pas door zijn 



eigen werk weer te lezen, ontdek je dat. En ik ken geen theoloog die het zo 
ver als Ter Schegget heeft volgehouden. Aan de universiteit beginnen we 
allen al veel eerder met de apologie en in de kerk voelen we ons reeds lang 
tot actie geroepen, als Ter Schegget nog protesteert tegen linkse en rechtse 
theocraten. Want we hebben allemaal de grootste moeite om te geloven dat 
het loutere Woord der prediking als verkondiging van de Messias als het 
Woord Gods voldoende is en dat elk meer minder is. 
Het Woord als het ontledigde Woord is genoeg. Want de Messias als de 
ontledigde God is genoeg. Hij is God en geen ander. In Hem woont de 
volheid der godheid lichamelijk. In de lijfelijke tegenwoordigheid van de 
mens Jezus die gekruisigd werd, is God helemaal present. Er is geen 
heerlijkheid aan Hem. De heerlijkheid is aan gene zijde. Zij is niet met 
handen te tasten en niet in een tent met Mozes en Elia op te sluiten. 
Heerlijkheid is een ongrijpbare lichtflits in de nacht, op de berg der ver
heerlijking, op Pasen, op de weg naar Damascus. De heerlijkheid is niet 
van deze wereld. Daarom hecht ik er in tegenstelling tot Ter Schegget ook 
aan de opstanding van Christus als realiteit over de grenzen van ons bestaan 
te belijden. 2 5 Als we het 'Jenseits' wegschuiven en de verrijzenis van het 
lichaam als werkelijkheid aan gene zijde van het graf, dan komt toch de 
Verlichting weer om de hoek, de activistische vrome of de idealistische 
piëtist. Zijn werkelijkheid is niet hier. Ook de werkelijkheid van hen die in 
Hem zijn, is niet hier. En dat geldt voor hun héle werkelijkheid. Er zijn 
geen losse zielen of geesten bij God in Christus, maar complete mensen als 
zijn kinderen. Ik geloof trouwens nog meer aan de opstanding des vleses, 
lijfelijk en wel, omdat de Schrift zo spreekt. Je moet een heleboel reductio
nistische hermeneutische buitelingen maken om daaraan te ontsnappen. 
Over de kinderdoop 2 6 zou ik iets soortgelijks willen zeggen. Ik ben niet zo 
weg van die bewuste belijdende mens. Kinderdoop kan ontaarden in de 
vanzelfsprekendheid van de natuurlijke geboorte. Maar in haar intentie is 
zij het omgekeerde: we dopen dit kind in Christus en ontnemen het daarmee 
aan de bureaucratie van de burgelijke stand, met alles wat daarop volgt om 
je rol te spelen in een geordende burgerlijke samenleving. Onze wandel is 
in de hemelen. Dan moeten we de kinderdoop uiteraard wel zien onder het 
enige voorteken waaronder die kan staan: die van het Woord Gods. De 
continuïteit van het christen-zijn kan niet anders gevonden worden dan in 
het gehoor. En juist bij de doop, als ingedoopt worden in Christus, geldt dat 
het voornaamste stuk der dankbaarheid het gebed is: de doop is een bede tot 
een goed geweten. (1 Petr. 3:21) Van meet af aan kan het leven van deze 
mens slechts staan in de absolute afhankelijkheid van God. Daarom kan ik 
niet, zoals Ter Schegget, zeggen dat de historische keuze der kerk voor de 
kinderdoop een onvoorstelbare ramp betekent 2 7 . 

Hoe fundamenteel ook, toch zijn deze tegenwerpingen tegen Ter Schegget 
niet anders dan gesprekken in een diepere verbondenheid, waardoor de 
rechte theologie gedragen wordt: horen naar het Woord Gods. Dan is de 



theologie pas werkelijk theologie. Het hoogtepunt van het wetenschappe
lijke werk van Ter Schegget is voor mij dan ook niet Volmacht in onmacht. 
Dat is zelfs niet Het gebed als hart van de ethiek. Veelmeer treedt de kracht 
van zijn theologie aan de dag in de bijbelstudies en dan vooral in Het innigst 
engagement, waar het horen van het Woord en de zucht van het gebed in 
één adem samen gaan. Ongetwijfeld gaat boven dit alles echter de viva vox 
van de preek. Op de kansel wordt Ter Schegget pas helemaal theoloog. Het 
moet van meet af aan duidelijk zijn dat de preek niet naast het eigenlijke 
wetenschappelijke werk plaatsvindt, als een nuttige vrijetijdsbesteding of 
leuke bijverdienste. In de preek gebeurt het eigenlijke. Daar klopt ook 
wetenschappelijk het hart. En vergeleken bij de preek is Volmacht in on
macht aardig bijwerk terwille van universitaire prietpraat. 

7. Theologie voor de toekomst 

Na de omwentelingen in Oost-Europa staat een socialist voor de opgave 
zich te herbezinnen. Dat wordt nog dringender als de uitloop van de cultu
rele revolutie eindigt met tanks op het Plein van de Hemelse Vrede. Ter 
Schegget zou het roer totaal moeten omgooien, menen sommigen. Ter 
Schegget heeft inderdaad nagedacht. De omwentelingen en de onderdruk
king in China hebben hem diep persoonlijk geraakt, zoals de gebeurtenis
sen in de politiek en de maatschappij hem steeds diep geraakt hebben. Maar 
juist door deze indringende geraaktheid, is hij des te sterker daar gekomen 
waar hij altijd al was: bij het Woord Gods. Het innigst engagement zou niet 
de theologische rijkdom geboden hebben die het biedt, als daaraan niet een 
tijd van versterven was vooraf gegaan. Want juist in het versterven leert de 
mens het voornaamste stuk der dankbaarheid. Ter Schegget is tenslotte een 
calvinist in hart en nieren, bij wie poenitentia en mortificatio niet aan de 
rechtvaardiging voorafgaan, maar daarop volgen als het wezen van de 
dankbaarheid. 2 8 

Helderder dan voorheen wordt in Het innigst engagement gesteld, dat het 
rijk van God niet via ons program te realiseren is. 'Waar de hoop niet uit de 
liefde wordt geboren en haar verwekker het geloof niet is, daar wordt de 
utopie tot dwang. Als de tegenstelling van kapitaal en arbeid zou zijn 
opgeheven, als de gelijkheid vorm zou hebben gekregen, dan zou de broe
der- en zusterschap vanzelf komen. Zo werd de utopie op het programma 
gezet en het programma is ideologisch bepaald. Nu, dat kan niet. Dat mag 
n ie t . ' 2 9 Niet in het program wordt Gods heerschappij waar maar door het 
geloof dat uitwerkt in de dankbaarheid en het hart daarvan is het gebed. 
Daarom is het goed dat er midden in een ideologische wereld de gemeente 
is. 'Ergens moet het gebed gaande blijven; waar anders dan in de ge
meente? 3 0 Meer dan ooit blijkt in Het innigst engagement dat Ter Schegget 
een bevindelijk theoloog is. Meer dan ooit komen de diepste beweegrede-



nen van zijn theologie naar voren. Dat is niet een theologie van een voor
bije tijd, maar een theologie die juist in de toekomst haar kracht kan 
bewijzen. We zullen haar broodnodig hebben. 
Vanwege de consequente gerichtheid op het Woord als spreken van de 
gans Andere kon immers de theologie van Ter Schegget in de toekomst 
wel eens meer nodig zijn dan voorheen. Zelf heeft hij al aangeduid dat de 
wereld ten onder moet gaan aan de verveling in de gesloten cirkel van 
consumptie en macht. Kerkgang is hard nodig tegen de verveling. 3 1 

Slechts het ons vreemde Woord Gods kan ons nog wakker schudden. Dat 
wil niet zeggen dat we nu wel kunnen ophouden met sociale en politieke 
analyses. Ze blijven de ontdekkende predikers om ons het schaamrood op 
de kaken te jagen. Nu de strijd der grote ideologieën voorbij is en één de 
zege heeft behaald, blijkt eens te meer dat de strijd van de koude oorlog 
niet die van het ideaal van de vrijheid van allen was, maar puur lijfs- of 
beter: welvaartsbehoud van het Westen. Het ging ons niet om de vrijheid 
van de mensen in het Oosten, maar om de liberaliteit van ons in het 
Westen. Kroaten, Bosniërs, Serviërs, Azerbeidjanen, Armeniërs en nog 
zo wat volken strijden om het hardst om de wereld te tonen dat de ge
schiedenis nog lang niet voorbij is. Alleen weten we maar al te goed dat 
hun geschiedenis ons niet raakt. Om Bosnië of Nagorno Karabach begin
nen we geen koude of hete oorlog. Toch zou het ons aan het denken 
moeten zetten als we zien dat Europa bezig is terug te vallen tot het niveau 
van de Griekse stadstaten van vóór Alexander de Grote met één uitzonde
ring die juist de grenzen verruimt en zijn macht doet reiken tot ver over 
die grenzen. Het is maar de vraag waarop we moeten wedden. In elk 
geval is de cultuur die opbloeide in de Griekse stadstaten mij liever dan 
die van het Imperium Romanum. 

We zullen de theologie van Ter Schegget niet alleen nodig hebben tegen 
de verveling. We zullen die vooral nodig hebben tegen de religiositeit. De 
tijd van de (althans op de voorgrond) a-religieuze mens is voorbij. Het is 
in om te zoeken naar het geheimenis. De westerse mens van het slot van 
de twintigste eeuw is zich bewust geworden van het hogere en het 
diepere. Maar juist dit hogere en diepere is het geheimenis van zijn eigen 
bestaan. Het verheft hem tot een wezen in een rijker en diepzinniger we
reld. De natuur hebben we aardig te pakken in de techniek (denken we), 
maar de mens is een wezen in een zoveel groter en geheimvoller wereld. 
We zijn meer dan waar onze wijsheid van droomde. 
New Age speelt in de regel een bevestigende rol, heeft op zijn minst een 
Januskop en laat ons dus altijd de kans om te ontsnappen. New Age ver
onderstelt een nog grotere mens dan de Verlichting, nog machtiger en nog 
ongrijpbaarder. De verkondiging van het Woord zal hard nodig zijn om 
deze mens iets anders te laten horen dan wat er roert in de kosmos in hem 
en om hem. En al was het niet nodig, al vinden ook de theologen het niet 
nodig: het Woord Gods is er en roept ons op, ook als wij dat niet nodig 
vinden. Het heeft geen behoefte aan apologie. 



Om dat te leren hebben we theologen als Ter Schegget hard nodig. Zijn tijd 
is bepaald niet voorbij en we zullen hem node missen in de academie, niet 
alleen omdat hij een uitnemend theoloog is, maar ook omdat hij als collega 
een tsaddiq was. Maar hij gaat gelukkig gewoon door met zijn eigenlijke 
theologische arbeid: preken. En we kijken uit naar zijn volgende boek dat 
daarvan de vrucht zal zijn. 

Noten 

1 'Voor mij geldt niet dat er een sociaal-politieke voorkeuze moet worden gemaakt . . .: de 
bijbel zelf dringt tot keuze, hij is een woord van hoop tot hopelozen.' (Het lied van de 
Mensenzoon, blz. 9). 

2 'Juist in tenach en evangelie leren wij verstaan, dat alle menselijke bewegingen, ook de 
edelste en hoogste, de neiging hebben in hun tegendeel om te slaan. Aan deze verderfe
lijke wetmatigheid ontkomt ook het marxisme niet, tenzij het zich laat gezeggen door de 
God der armen. Aan Hem is steeds weer het initiatief.' (De andere mogelijkheid, blz 7). 

3 Zie bijvoorbeeld: Volmacht in onmacht, blz. 188. 
4 De andere mogelijkheid, blz. 8. 
5 In zijn dissertatie haalt hij Kuitert slechts instemmend aan vanwege diens kritiek op het 

piëtisme (Het beroep op de stad der toekomst, blz. 128). In Volmacht in onmacht is de 
relatie uitgegroeid tot die van theologische antipoden. Dat is niet omdat de aanvankelijke 
bijval is verdwenen, maar omdat de uitwerking van Kuitert volgens Ter Schegget theolo
gisch inacceptabel is (Volmacht in onmacht, blz. 1 1 - 1 6 ; 122 - 124). 

6 H. M. Kuitert, Wat heet geloven? Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuit
spraken, Baarn 1977. 

7 Christelijk geloof, blz. 50. 
8 H. Berkhof, Christelijk geloof, Nijkerk 1973, blz. 531. 
9 Van een beweging vanuit Europa, zelfs niet van de arbeiders in Europa, hebben we niet 

veel meer te verwachten. De hoop wordt nu gevestigd op China en Cuba en in mindere 
mate Rusland. Mogelijk kan daar, zij het met alle voorbehoud, iets van een symptoom van 
het Rijk Gods worden gevonden (Het beroep op de stad der toekomst, blz. 70). 

10 Zie vooral Volmacht in onmacht, hoofdstuk 1 en voorts Theologie en ideologie, blz. 11 en 
55v. 

11 Het beroep op de stad der toekomst, blz. 129v. 
12 Het beroep op de stad der toekomst, blz. 30 - 32. 
13 'De theologie is er niet om het bestaande te sanctioneren, maar zij is er evenmin om alle 

verandering te bejubelen.' (Het beroep op de stad van de toekomst, blz. 35). 
14 Het beroep op de stad der toekomst, blz. 7; Partijgangers der armen, blz. 14. Men lette 

erop dat het nimmer gaat om identificatie, maar om hoopvolle tekenen. 
15 Het beroep op de stad van de toekomst, blz. 32v. 
16 Herhaaldelijk heeft Ter Schegget zich over het Russische communisme zeer kritisch 

uitgelaten. Zie bijvoorbeeld: Het beroep op de stad van de toekomst, blz. 32, blz. 114. 
17 Bijvoorbeeld Theologie en ideologie, blz. 67. 
18 Zie over universiteit en macht vooral Ideologie en theologie, blz. 55v. 
19 De dienende betekenis van Marx werd reeds scherp geformuleerd in Kernwoorden bij 

Marx, blz. 9. 
20 Titel en ondertitel van K. Barth, Kirchliche Dogmatik I. 
21 Volmacht in onmacht, blz. 307vv. 
22 Volmacht in onmacht, blz. 250. 
23 Het beroep op de stad der toekomst, blz. 57; Theologie en ideologie, blz. 45. 
24 In de bijbels-theologische verantwoording van zijn positie speelt bij Ter Schegget de 



kenosis een belangrijke rol. De kern daarvan kan gevonden worden in zijn uiteenzettingen 
over Filippenzen 2 : 7v in Het liedvan de mensenzoon. Als Ter Schegget dan ook meer wil 
aan verantwoording is dat eerder een aberratie van zijn fundamentele positie, dan dat deze 
daardoor zou worden ondergraven. 

25 Zie De andere mogelijkheid, blz. l l v . 
26 Zie over de afwijzing van de kinderdoop door Ter Schegget vooral: Partijgangers der 

armen, blz. 34 - 43. 
27 Partijgangers der armen, blz. 37. 
28 Calvijn, Institutie, III, 3, 1. 
29 Het innigst engagement, blz. 58. 
30 Het innigst engagement, blz. 68. 
31 De titel van de lezing die Ter Schegget heeft gehouden op de vergadering van de predikan

tenvereniging in 1991 luidde Gemeente zijn in de crisis der ideologieën: kerkgang tegen 
de verveling? 



L . K O P M E L S 

SOCIALISME EXIT 
Een christelijke overweging 

De kol laps van het Oosteuropese kommunisme behoort zonder twijfel tot de 
grote wereldhistorische drama's van de toch al aan dramatiek bepaald niet 
arme twintigste eeuw. 
Misschien was het daar teloorgegane kommunisme 'de waan van de eeuw' 
(Gijs Schreuders 1), maar dan nog (of juist daarom) verdient dit groots en 
gruwelijk experiment in de maatschappelijk-ekonomische verhoudingen 
gerechtigheid te vestigen duurzame aandacht van allen die de geschiedenis 
niet als voorgoed verleden tijd willen afschrijven. Tot een ultiem oordeel is 
het nog niet gekomen en het zou een ernstige miskenning zijn van de 
innerlijke samenhang der historische tijden te menen dat we naar dit mis
lukte en weggevaagde kommunisme verder geen omzien meer zouden 
hebben. Te zeer hangt dit socialisme in zijn oorsprong en intentie wezenlijk 
samen met 'het westers avontuur van de mens' (Denis de Rougemont) dan 
dat we het, ook in zijn flagrante mislukking, aan de historische vergetel
heid zouden kunnen prijsgeven. We missen de kompetentie om over deze 
episode als over 'verloren jaren' te spreken en óók God (staat er onvergete
lijk in het boek Prediker) 'zoekt weer op wat voorbijgegaan is ' . (Pred. 
3:15) 

Bovendien: dit experiment, schoon het zichzelf als 'het opgeloste raadsel 
van de geschiedenis' (Marx) beschouwde, moge dan deerlijk mislukt zijn, 
de uitdaging waarop het kommunisme een antwoord was is onverminderd 
van kracht. Onrecht als onderdrukking en overbodigheid van de mens, als 
materieel gebrek en uitzichtloosheid van het bestaan, samenhangend met 
en voortkomend uit het vigerend maatschappelijk systeem, kan ons toch 
geen doem of fatum zijn, maar moet 'schuld' heten en appelleert aan onze 
verantwoordelijkheid. Dit alles te laten voortduren en voortwoekeren tot 
'de dag des oordeels' scheert wellicht rakelings langs de christelijke waar
heid in deze, maar is toch eerder een cynisme dan waarachtig christelijke 
vroomheid. 
Nu zijn cynisme en ook fatalisme t.a.v. sociale gerechtigheid onze tijd niet 
vreemd, maar al evenmin komt de vraag naar recht en menselijk geluk er tot 
rust. Die vraag wordt gesteld ook als de moe en skeptisch geworden mens 
die zelf niet meer stelt. Die vraag kan niet zonder antwoord, althans niet 
zonder reaktie, blijven, al lijkt het dan ook een uitgemaakte zaak dat het 
door het marxistisch socialisme geleverde en beproefde antwoord het niet 
zijn kan. Het allang zichtbaar falende en onvruchtbare socialisme kweekte 
weliswaar skeptici en cynici en masse (zowel intern als extern) en de 



ineenstorting ervan bevestigde hen in hun gelijk, maar ook dat gelijk zal en 
moet altijd weer betwist worden. We hebben enige fiducie in de macht van 
de eros als mensen- en levensliefde welke niet in blijvend sociaal onrecht 
zal berusten en die in zijn onverwoestbare jeugdigheid altijd weer jongere 
generaties zal aangrijpen. Geloven we in de eschatologische werkelijkheid 
van gerechtigheid en vrede dan zal die werkelijkheid ook wenken en wer
ken als historische mogelijkheid, als te grijpen kans, als te zoeken weg. 
Van het zoeken en zelfs jagen naar die gerechtigheid kunnen we ons niet 
ontslagen achten in het geloof in God, die zijn Rijk doet komen op zijn tijd 
en op zijn wijze. Integendeel: dit geloof mag ons aan vermoeidheid en 
resignatie voorbij aangorden tot de goede strijd. Maar in het aangezicht van 
het zo jammerlijk falende kommunisme valt hier veel te leren en af te leren. 

Leedvermaak en gelijkhebberij zijn ons vreemd (en dienen ons vreemd te 
zijn) nu het fiasco van het 'reëel bestaande socialisme' (Rudolf Bahro) zo 
openlijk en onweerspreekbaar in het volle daglicht van de historie is komen 
te staan. Onchristelijk, 'erger dan het kommunisme' (Barth) was ons het 
anti-kommunisme. Dit was (en is achteraf nog) een ideologie van zelf
rechtvaardiging van een maatschappelijk systeem, dat er nog altijd niet in 
geslaagd is een menswaardig bestaan tot een algemeen mensenrecht te 
verheffen en daartoe ook nauwelijks ernstige pogingen onderneemt. Niet 
alleen voedde deze zich in het Westen breed makende ideologie de decen
nia durende en door de absurde bewapeningswedloop uiterst riskante 
Koude Oorlog, maar ze maakte ook blind voor de feilen in de eigen samen
leving en had geen oog voor wat er in de Oosteuropese maatschappijen, zij 
het op voorlopige, gebrekkige en sterk korrektie-behoeftige wijze, wel 
degelijk aan maatschappelijke waarborgen voor een beveiligd en mens
waardig bestaan gerealiseerd was. We moeten vrezen dat het goeddeels 
wegvallen van gewaarborgde werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, 
geneeskundige zorg, goedkoop openbaar vervoer, kulturele voorzieningen 
(al weten we dat er gemakkelijk het nodige op af te dingen is) de niet 
geringe prijs is die er voor de nieuw verkregen vrijheid door de zwaksten in 
de voormalige socialistische landen betaald gaat worden. Armoede zowel 
in materieel als in kultureel opzicht lijkt hun onafwendbare toekomst. Want 
de vrije markt-economie waarin deze landen nu gaan participeren creëert 
wel rijkdom voor weinigen, welvaart voor een brede laag van de bevol
king, maar uitzichtloze armoede voor de - wereldwijd gezien - miljoenen
massa's en de rand van armen en overtolligen, welke ook alle westerse 
landen kennen, zal in Oost-Europa geen smalle rand zijn naar het zich laat 
aanzien. 

Koude Oorlog en massief anti-kommunisme waren er mede faktoren in dat 
een wending ten goede in het Oosteuropese socialisme geen kans kreeg. 
Wellicht lag die er toch nog in besloten, maar de van verwachting trillende 



'Praagse lente' mocht in 1968 niet tot een zonnige zomer worden. Nu is 
'die Wende' tevens 'das Ende' geworden. Ook het einde van wat er in 
West-Europa nog aan kommunistische partijen overeind stond en aan radi-
kaal-socialistische bewegingen gaande was. Alle pogingen dit radikaal 
inzettende, op de inzichten van Marx en Lenin steunende socialisme theo
retisch te vernieuwen (de jaren zestig en zeventig gaven in dit opzicht een 
ware bloeitijd te zien in het Westen) of ook praktisch te hervormen, lijken 
op niets te zijn uitgelopen. 
Deze vorm van socialisme is 'passé'. Ondanks het feit dat we het de 
afgelopen jaren hebben kunnen afleren de gang van het historisch gebeuren 
te voorspellen menen we het zo te mogen stellen. Het zal alleen op een 
uiterst kritische wijze zin hebben dit socialisme te hernemen. Zoals het was 
verdiende het niet te blijven voortbestaan en de vreugde van de Oosteuro
pese bevolkingen rond de ommekeer maken we graag tot de onze, al kan 
het gelet op de naderende toekomst geen onverdeelde vreugde zijn. 
Maar ondanks alles was dit socialisme een poging de macht van het kapitaal 
te breken en zich uit de greep van de vrije markt-ekonomie los te maken. 2 

Die poging verdient blijvende aandacht, ook al was dan de konkreet inge
slagen weg een doodlopende weg. Blijft ook de uitdaging waarop het 
kommunisme een mislukt antwoord was. Blijft ook de niet ingeloste be
lofte van een menselijke samenleving in broederschap en vrede, die met 
name in het vroege socialisme als een wenkend perspektief soms zo helder 
lichtte en de strijdmakkers bezielde. Betrof het hier pure begoocheling? 
Ook dan heeft het zin naar de verborgen grond van die illusie te vragen en te 
vorsen. De bodem waarop dit socialisme opgroeide is de Europees-christe
lijke. Een exotisch gewas betrof het niet. Dat schept bijzondere verplichtin
gen. 

Heeft het ook zin te vragen naar het 'peccatum originale' van dit in het 
gericht van de geschiedenis ondergegane kommunisme? Ongetwijfeld wa
ren er vele interne en externe oorzaken en faktoren, die tot de verstarring, 
het verval en de uiteindelijke teloorgang bijgedragen hebben. Het is zeker 
niet zinloos en niet onmogelijk die op het spoor te komen, wellicht nog het 
beste - ironischerwijs! - middels een marxistische lezing van de geschiede
nis zelf. Die benadering blijft een verrijking in het verstaan van historische 
en maatschappelijke samenhangen. Helaas werd ze niet benut in het be
staande socialisme om de eigen maatschappij-formaties te analyseren en 
kritisch te doorlichten. Een aan de bronnen en de oorspronkelijke doelstel
lingen ontspringende vrije kritiek ontbrak of werd niet getolereerd in Oost-
Europa. Zo zeer verstijfde men zich in het eigen gelijk. Mogelijk ligt daarin 
één van de doodsoorzaken. Immers ook authentiek socialistische tegen
spraak tegen bestaande toestanden en de socialistische gang van zaken 
werd nergens geduld en op hardhandige wijze geweerd uit de publieke 
sfeer. Men mocht het systeem en de het systeem rechtvaardigende ideolo-



gie alleen 'Beifall klatschen'. Zo hoopte deze gesmoorde tegenspraak zich 
gigantisch op in het innerlijk en verspeelde het socialisme in de socialisti
sche landen zijn laatste krediet bij de bevolking. 
Zo gezien is het nog verbazingwekkend dat dit stelsel zo laat aan zijn zelf 
gecreëerde tegenspraak ten onder ging. Kennelijk heeft een goed georgani
seerde machtselite een bijzonder taai, zij het dan ook geen eeuwig leven. 
Maar naast de druk van buiten waaronder dit systeem permanent stond (de 
ekonomische uitputtingsslag in de wapenwedloop tijdens Ronald Reagan 
als laatste akte) was het de massale onwil van de bevolking op deze weg 
voort te gaan welke het betrekkelijk geruisloze einde van dit kommunisme 
inluidde en voltrok. De op zichzelf grandioze vernieuwingspoging onder 
Gorbatsjov kwam historisch te laat en verhaastte de ineenstorting uiteinde
lijk alleen maar. 

Zo werden de ongekontroleerde macht en het ongekritiseerde grote gelijk 
van de partij, die het Sowjet-stelsel zo lang in stand hielden, tenslotte 
belangrijke faktoren in de ondergang. Want het zal waar zijn dat (ongekon
troleerde en ongekritiseerde) macht korrumpeert en absolute macht abso
luut korrumpeert. Moeilijk is het dan ook niet dit kommunisme op grond 
van de vele grove misstanden en misdaden in de beklaagdenbank te plaat
sen en het anti-kommunisme, schoon het hypokriet is, scoort op haast alle 
punten. Een oorspronkelijk groots koncept werd in het kommunisme ge
perverteerd, slechts met de mond beleden vanuit onmiddellijk eigenbelang 
en soms tegen kontante betaling. Het laat zich moeilijk tegenspreken dat 
machtsmisbruik en korruptie aan de orde van de dag waren en dat een 
allesdoordringende bureaukratie (om van een alomtegenwoordige geheime 
politie nog maar te zwijgen) moest bewerkstelligen wat niemand meer 
wilde en waarin niemand meer geloofde. In het publieke leven en op de 
werkplek hadden we in de landen van het Oosteuropese socialisme te 
maken met een ontzielde, leugenachtige ideologie en met respektloze prak
tijken. Daarin viel niet te ademen, laat staan menswaardig te leven. Dat 
lukte alleen in de privé-sfeer en in de bescheiden vormen van de tegen-
kuituur. Ook wel in de ruimte die de kerken werd gelaten. 

Toch kunnen we en moeten we over het kommunisme ook spreken als over 
een heldhaftige, manmoedige, zij het dan tevens harde en hardvochtige 
poging in de historische en maatschappelijke verhoudingen sociale gerech
tigheid vaste voet te geven. We willen niet betwisten dat het oorspronke
lijke idee goed en groots was en de oorspronkelijke bezieling nobel en 
zuiver. Dat het niettemin een historisch échec van groot formaat werd kan 
men toeschrijven aan de principiële onmogelijkheid ooit de wreedheden en 
de onrechtvaardigheden van de geschiedenis te boven te komen, maar wij 
zouden ons willen wachten voor een dergelijke geschiedenis-opvatting die 
zijn ideologische bepaaldheid gemakkelijk verraadt en elk streven sociale 



gerechtigheid en maatschappelijke broederschap op aarde vaste vorm te 
geven tot een illusie verklaart. Dat mag niet als een uitgemaakte zaak 
beschouwd worden. Dan zou ons niets dan gelatenheid en cynisme resten 
ten aanzien van de ekonomisch-maatschappelijke werkelijkheid en de pro
gressie van menselijk recht en menselijk geluk in de voortgang van de 
geschiedenis. Zulk een ideologie (de welgestelden én de wanhopigen nei
gen er beiden toe!) willen we niet tot de onze maken. Dat kan en mag niet 
vanuit het christelijk geloof, menen we te moeten zeggen. Het goede en 
edele van de oorspronkelijke idee bevat o.i. een veel subtieler verleiding. 
Tot op de dag van vandaag wordt het kommunisme door teleurgestelden, 
maar ook wel door afstandelijke sympathisanten beschouwd als zulk een 
goed en schoon ideaal, dat evenwel doordat het ontbrak aan kracht en 
verstand het te realiseren schipbreuk heeft geleden. Het zijn de zogeheten 
'deformatietheorieën' (van Trotsky tot Gorbatsjov) die vasthouden aan de 
goedheid en geldigheid van de oorspronkelijke idee, maar het aan de onge
lukkige omstandigheden of aan de korrupte praktijken wijten dat alles is 
misgegaan. 

In zijn boek 'Het innigst engagement', dat de beden uit het Onze Vader in 
hun wijde strekking aftast en doordenkt, heeft Ter Schegget deze deforma
tietheorieën met de linker hand afgewezen en het idealisme en volunta
risme, die dit socialisme inwoonden en bezielden in de wortel gekritiseerd. 
In het hoofdstukje 'Gods Rijk en de gerechtigheid' zegt hij hieromtrent het 
volgende: 'We zouden er verkeerd aan doen. . . te stellen, dat het commu
nisme wel in de werkelijkheid is mislukt, door een ongelukkige gang van 
zaken, door blunders en slechte middelen, maar dat het in wezen als ideaal 
nog recht overeind staat. Het gaat er juist om dat wij inzien hoezeer het 
ideaal per se gewelddadig is, omdat het aan de werkelijkheid wordt opge
legd. Als de utopie op het programma wordt gezet, is de terreur al begon
nen.7, (kursivering van ons-K.) 
De goede intentie als zodanig is aldus de kiem van het geweld en de 
verborgen oorzaak van het jammerlijke mislukken. Want het geïnten
deerde goede wordt met een zekere onvermijdelijkheid opgelegd en door
gedreven en voor we het weten is het goede en schone ideaal hardvochtig
heid en meedogenloosheid tegenover alle onwilligen, alle onverstandigen, 
alle 'Abweichler'. En dat te meer -moet gevreesd-in de mate dat men van 
de goedheid en de heilzaamheid van de geschouwde idee overtuigd is. 
Waar gaat de gloed van de bezieling over in boosaardige gedrevenheid? 
Waar verkeert de ijver van de oorspronkelijke en zuivere erosliefde in 
genadeloze wreedheid en onverschilligheid jegens de naaste? 
We moeten het verschrikkelijke vermoeden uitspreken dat juist de meest 
overtuigden van de goede zaak (waren het er weinigen?) de ergste mensen
verachters waren. De gewone burger moest zijn plicht doen, maar deed ook 
niet meer. De (misschien) van de grote zaak overtuigde Stasi-agent 



schreeuwde evenwel de timide verhoorden toe. Welke waarheid werd hier 
overschreeuwd? Is de 'mauvaise foi' (want zo moet deze identifikatie met 
de zaak van de partij toch heten) zich in het geheel niet van haar kwaad 
bewust? Dergelijke vragen kunnen gesteld worden als we de bron van alle 
mensonwaardige praktijken en toestanden op het spoor willen komen. 
In Tsjechoslowakije schreef men in 1969 achter de leuze 'Vriendschap met 
de Sowjet Unie voor eeuwig' (de idealen boetten gaandeweg aan aantrek
kelijkheid in!) 'goed, maar dan ook geen dag langer!' Temidden van alle 
leugenachtigheid en fanatisme worden in zo'n uitspraak de dingen terugge
bracht op de menselijke maat. Dat doet deugd en zo'n woord zette het hele 
systeem te kijk. 

Inderdaad: opgelegd werden de bleek geworden idealen aan de werkelijk
heid van mens en maatschappij. Want ofschoon het marxistisch socialisme 
zichzelf als 'materialisme' beschouwde en als zodanig toch impliciet zei 
altijd weer de 'werkelijkheid' onder ogen te willen zien en als uitgangspunt 
van zijn theorievorming te willen kiezen, was het zonneklaar dat de theorie 
de empirie overheerste, de vooropgezette begrippen de verschijnselen in
terpreteerden en maltraiteerden, de mens en menselijke werkelijkheid on
dergeschikt werden gemaakt aan de vermeende doelgerichtheid van de 
geschiedenis. Zo nam het immer gewraakte 'idealisme' afschuwelijk 
wraak door zich in het hart van dit 'dialektisch materialisme' te nestelen. 4 

Zelden is het dan ook vertoond dat een oorspronkelijk kritische theorie tot 
zo'n onverholen legitimatie-ideologie is verworden. 
Doorgedreven werd het goede als idee en dat is geweld tegenover de mens, 
die geen materiaal en geen idee is, maar een elk materiaal en elke idee 
transcenderende werkelijkheid. Iemand, die ons aanziet en aanspreekt en 
daarin alle intentionaliteit, ook waar die bezield is van goede en nobele 
bedoelingen, ontregelt. 

We menen scherp te zien dat in deze socialistische praktijk het grote ideaal 
of de hoge doelstelling hoger werden geacht dan de eerbiediging van God 
en de naaste. De waarheid als lichtende idee maakt niet vrij, maar eist 
onderwerping en duldt geen tegenstem. Als gerechtigheid als een te verwe
zenlijken ideaal op het politieke programma geplaatst wordt dan wordt 
tegenspraak op een grove of subtiele wijze niet getolereerd en zijn dwars
liggers ongewenst. Met het absoluut gestelde ideaal haalt men tevens de 
terreur in huis. Gerechtigheid moet dan geschieden, ook al vergaat de 
wereld, ook al wordt de konkrete mens eraan opgeofferd. Ter Schegget 
zegt hier: 'De vraag naar de gerechtigheid kan niet worden losgemaakt uit 
de contekst van de menselijke vrijheid en de menselijke waardigheid. 
Daarmee kan in geen enkel stadium een loopje worden genomen, dan gaat 
altijd ook de gerechtigheid ten onder ' . 5 

De negatie van de A(a)nder, zowel in de geperverteerde als in de zuivere 



gerechtigheidsijver, menen we als de oer-zonde van dit kommunisme te 
moeten aanwijzen, maar dan moet tevens duidelijk zijn dat er van dit 
kommunisme in zijn opgang en ondergang uiterst kritische vragen uitgaan 
naar de Europees-Amerikaanse kuituur als geheel. Het openbare failliet 
van het kommunisme verwijst zo naar het weliswaar ontkende en deels 
verborgen échec van deze kuituur, voorzover die het evenzeer te doen is in 
al haar ijveren en jagen om de verwezenlijking van haar eigen gekozen 
doelstellingen en idealen. 'Seiendes, das es in seinem Sein um dieses selbst 
geht' (Heidegger). 6 Het uitgetogen subjekt, dat spreekt 'cogito ergo sum', 
verovert de wereld en dreigt haar te verwoesten. 7 Al het andere tot het 
eigene makend, de A(a)nder niet achtend, hoogstens onverschillig tolere
rend. Dit hybridisch ondernemen van de westerse kuituur komt vanuit het 
falende kommunisme onder kritiek te staan, want het stoelt op eenzelfde 
wortel. Allereerst betreft deze kritiek de alle dingen onderwerpende mens 
en wereld exploiterende kuituur, maar ook die ons zo sympathieke, linkse 
rand van de kuituur, welke in haar aktivistisch ijveren en idealistische 
bevlogenheid gerechtigheid op aarde wil vestigen, wordt in alle scherpte en 
pijnlijkheid onder die kritiek gesteld. De vraag moet zijn of deze door hoge 
idealen bezielde intentionaliteit niet van stond aan kiemen van dwang en 
geweld jegens de A(a)nder bevat. Die kritische vraag is vanuit de afloop 
van de historische gebeurtenissen onontkoombaar. 

Hoe kan het beoogde en nagejaagde goede in het kwade resulteren en in 
onmenselijkheid eindigen? We overwegen: het goede mag niet losgemaakt 
worden van de oorspronkelijke ervaring van goedheid voor het aangezicht 
van de A(a)nder. Het goede overkomt ons vanwege dé Goede, die ons 
begroet en barmhartig is. Daar wordt het hart geraakt. Daar ligt de bron van 
het ethos. De liefde, die ons bezocht heeft, maakt alle dingen goed en doet 
ons alle dingen liefhebben. Het binnenste van dit ethos is - bescheiden, 
maar wezenlijk gezegd - 'niet-onverschilligheid' voorde A(a)nder; gevoe
ligheid, omdat men is aangeraakt en aangedaan door de A(a)nder. Liefde 
als agapè, omdat men door de A(a)nder is gezocht en gevonden. Ze is 
allereerst respekt, oog en oor hebben voor de ander. 
Mededogen, mede-weten (conscientia). Daarin neemt de liefde reeds ver
antwoordelijkheid op zich voor de ander. En alle ethiek als bezinning op 
het rechte ethos vindt in dit mededogen en medeweten met de ander haar 
kritische norm. Het goede geabsolveerd van het gelaat van de A(a)nder is 
een idool. Een afgodsbeeld. Dat moeten we niet dienen. 

Is er zoiets als een christelijke ethiek? Nee, als onder ethiek verstaan wordt 
dat we het goede als idee zouden kennen en daaruit menen te kunnen leven, 
het onszelf en dan haast onvermijdelijk het ook anderen opleggend. Zo is 
ethiek een niet ongevaarlijke waan, waarin we bevangen raken. Het goede 
dat we beogen en bedoelen is uiteindelijk even verwoestend als het kwade 



dat we begaan. Dat is het rampzalige en diep-tragische en dat is de spiegel 
die ons in het morele en humane failliet van het kommunisme wordt voor
gehouden. 
Het wezenlijke van ethiek (en daarin mag ze wellicht christelijk heten) is 
dat zij zich in haar hooggestemd idealisme, haar heilige overtuigingen laat 
breken en onderbreken door de roep van de A(a)nder, die haar weg kruist. 
Elke ongebroken moraal, elk hooggehouden ideaal of beginsel, alle goede 
werken in dienst van wat we goed en rechtvaardig achten, dit alles werkt 
tegenover de naaste in diens anders-zijn als gebrek aan respekt en als 
onbarmhartigheid. 
Christelijke ethiek is 'ethiek onder het gericht'. Zij zal zich altijd te stellen 
hebben (of liever zich gesteld weten) onder de kritische vragen van God en 
de naaste. Haar bron ligt in het horen van en in het luisteren naar de 
A(a)nder. God heeft ze meer lief dan haar eigen idealen en overtuigingen 
(ja, meer dan de thora 8, waarin Hij tot zijn volk gesproken heeft!) en de 
naaste acht ze hoger dan het eigen standpunt of de eigen doeleinden. 
Christelijke ethiek is dan ook primair vragende 9 en antwoordende ethiek en 
pas sekundair stellende en voorschrijvende ethiek. Altijd weer heeft ze 
vanuit dat laatste in te keren tot het horen van Gods Woord en het achtslaan 
op de naaste. Onmogelijk kan ze opereren in het door haar vastgestelde en 
gehanteerde onderscheid van goed en kwaad (dat is haar 'zondeval'!) en in 
de diskriminatie van goeden en slechten. Daarin verliest ze de ander in 
diens (oneindige) anders-zijn uit het oog en in dit (zelfrechtvaardigende) 
oordelen wordt zij zelf geoordeeld. Altijd blijkt het weer in de ernst van de 
praxis van leven en samenleven dat de 'goeden' niet beter zijn dan de 
'slechten', omdat in dit diskriminerende oordelen de vicieuze cirkel van 
beschuldiging en zelfrechtvaardiging niet doorbroken wordt. Daarom kun
nen er in de ethiek (en al evenmin in de politiek) geen 'heilige oorlogen' 
tegen de zonde worden beraamd en uitgevochten. 

Wat dan? Van onze bedoelde goede werken en gekoesterde idealen moeten 
we inkeren tot het geloof in Gods goedheid. Dat moeten we in een niet 
spoedig voltooide leergang leren in de gemeente van Christus, waar ons het 
verhaal van Gods goede werken in een in schuld verstrikte en in morele 
onmacht gevangen wereld verhaald en op het hart gebonden wordt. De 
gemeente weet zich in haar idealisme en aktivisme gerechtigheid en vrede 
op aarde te vestigen 'gekruisigd', maar ze zal er voor behoed worden vanuit 
'wereldbestormend enthousiasme' terug te vallen in 'skeptisch défai
t i sme ' 1 0 (Ter Schegget). Zij leeft 'in geloof, hoop en liefde, deze drie. 
Geloof dat de vermoorde Messias leeft. Hoop dat dit kosmisch onthuld zal 
worden. En in de ruimte, tussen de tijden, heeft zij lief.11 Resignatie en 
quiëtisme, als de dialektische tegenhangers van idealisme en aktivisme, 
zijn geen onafwendbare alternatieven. Wanhoop moet in het licht van de 
opstanding van de gekruisigde zonde heten en Gods ons met Hem verzoe-



nende en rechtvaardigende goedheid ons in Christus bewezen, maakt alle 
dingen goed, zodat ook het verschrikkelijke terrein van wereld en ge
schiedenis niet van zijn bemoeienis en zijn werkzame belofte verstoken is. 
Daarom heeft het zin en is het ter zake met waakzame ogen het wereldge
beuren te volgen en in de samenleving present te zijn om daar in aktie en 
protest, in hulpvaardigheid en kritische solidariteit, aktief getuigenis (en 
rekenschap) af te leggen van de hoop, die in ons is. Zonder overzicht, 
zonder definitieve kennis van goed en kwaad (die positie is ons niet gege
ven) zijn we toch niet tot volstrekte skepsis en tot politieke en sociale 
onverschilligheid en apathie veroordeeld. 
Politieke en sociale ethiek, die in de christelijke gemeente ontspringt (en in 
zoverre 'christelijk' mag heten), zal daarbij geen eigen doeleinden trachten 
te verwezenlijken en nauwelijks particuliere waarden koesteren, maar ze is 
geheel en al betrokken op, één en al oog en oor voor de werkelijkheid van 
mens, maatschappij en geschiedenis. In zichzelf heeft (christelijke) ethiek 
gestalte noch heerlijkheid. Ze verliest zichzelf in de waakzame aandacht 
voor de door God-in-Christus bezochte en geliefde wereld en ze volgt 
daarin de Heer op diens weg van de condescendentie. 
Voorbij de vrees voor de mateloze verwarring van de wereld en daarin 
eigen bestaan en voortbestaan te verliezen (liever: als 'vreesloze getuige 
van deze vrees', zoals Miskotte het vaak zei) is de gemeente bevrijd tot de 
moed de vaak verbijsterende werkelijkheid onder ogen te zien en opgericht 
tot de verwachting van het openbaar worden van Gods heerlijkheid over 
haar. 
Maar het binnenste geheim van haar ethos is dat het oog en oor heeft voor 
wie de mens ogen en oren opende: voor de Messias en in hem voor de 
naaste in diens noden en vragen. Daarin wordt de mens opgewekt uit zijn 
berusting en vermoeidheid, uit zijn skepsis en wanhoop tot vrijmoedige 
woorden en daden. Daar wordt zijn bestaan bekleed met goede werken, 
waarin niet de verbeelding sluipt dat hij daarmee de wereld zal redden of 
ook maar vernieuwen. Maar hij weet dat de wereld in Christus is gered en 
dat de Geest het gelaat van de wereld vernieuwt. Deze mens zal de Geest, 
die levend maakt en die dromen doet dromen, niet bedroeven door zijn 
traagheid en domheid, in zijn onverschilligheid voor het lot van de wereld 
en van de naaste. 

Alle bedenkingen uitgesproken tegen het kommunisme in zijn gigantische 
falen en zijn niet te ontkennen dehumaniserende gevolgen zijn even zovele 
bedenkingen en vragen gericht aan onze westerse kuituur. Verre moet het 
ons zijn om - in het denkdressaat van de Koude Oorlog - het manifeste 
falen van het kommunisme als een viktorie van de neo-liberale wereld van 
het Westen te beschouwen. Ook deze keizer heeft geen kleren aan, al staat 
menigeen langs de weg te juichen. Resignatie t.a. v. het schrijnende en om 
verlichting schreeuwende sociaal-ekonomische vraagstuk is even mis-



plaatst en onverdraaglijk als een titanisch idealisme hier een uitweg te 
forceren. De skepsis, die als dosis skepsis, in de politiek en in het ethos 
zulk een gezonde zaak is, (en ook het gelóóf is allereerst een flinke portie 
ongeloof, zoals Rochus Zuurmond eens zei) mag zich desalniettemin niet 
verstelligen tot een volstrekte skepsis, die dan praktisch neerkomt op soci
aal cynisme. 

We menen dat we komend vanuit de gemeente aan deze noodlottige 'dia-
lektische omslag' (van idealisme in cynisme e.d.) kunnen ontkomen en dat 
ons een 'andere mogelijkheid' 1 2 geboden is (wellicht in de dubbele zin van 
dat woord). Ter Schegget zegt het kras, maar wezenlijk juist: 'De gemeente 
van Christus heeft geen idealen en vestigt niets, zij is er (het moge in eerste 
instantie vreemd en vroom klinken) om te bidden: Uw Rijk kome, om van 
daaruit te doen wat haar hand vindt om te doen ' . 1 3 Wie bidt, zoals het ons is 
geleerd, kan niet volstrekt skeptisch, niet wanhopig, niet onverschillig zijn 
(ook niet in sociaal en politiek opzicht) en zijn niet-meer weten vanuit de 
desoriëntatie en de teleurgestelde verwachtingen wordt er tot een vragen 
naar de weg, die onze voeten gaan kunnen. 
Ook wat onze hand vindt om te doen zal dan niet weinig zijn: sociale 
gerechtigheid moet gezocht, bevochten en bewaard worden. Bedreigd is 
die altijd in ons maatschappelijk stelsel en onmogelijk kunnen we ons als 
arrivé's in dit opzicht gedragen. Zeker, de dingen in de dienst der gerech
tigheid, in de ijver voor de vrede, de zorg voor het natuurlijk milieu, de 
strijd om de emancipatie van de vrouw, de waakzaamheid tegen het ra
cisme breken ons vaak bij de handen af, maar in een laatste vergeefsheid 
van al deze arbeid en inspanning geloven wij niet. Die gaan in Gods 
komende Koninkrijk hun kritische vervulling tegemoet. 

Niet minder dan de socialisten dat deden geloven de christenen in de zin en 
de voltooiing van de wereldgeschiedenis, zij het door het oordeel heen. Dat 
betekent blijvende verwantschap en broederschap. We blijven in de chris
telijke gemeente van de aspiraties, de scherpe analyses en inzichten, het 
geloof van de socialistische makkers leren. Maar het is wel socialisme als 
een gebroken gestalte, dat we in het geloof recipiëren. Afgewezen moet het 
socialisme als idee, als ongekritiseerde ideologie, als eigenmachtige reli
gie. Maar wat het socialisme geloofde, soms absoluut, kan voor christenen 
geen voorwerp van volstrekt ongeloof zijn. We blijven uitzien naar en 
ijveren voor vaste vormen van vrede, recht en broederschap in de samenle
ving van mensen en volken. Het ons voegen in het grondpatroon van deze 
wereld en het meespreken met de heersende ideologieën is ons vanuit de 
verwachting van de toekomst des Heren niet toegestaan. Naar andere mo
gelijkheden blijven we uitzien, met verrassingen blijven we rekenen. 

Zo is het einde van het (Oosteuropese) socialisme niet het einde van de 



hoop, die het oorspronkelijk bezielde. Uit deze 'doos van Pandora' werd de 
hoop gered. De niet-ingeloste belofte van een samenleving in broederschap 
en vrede mogen we vasthouden. Wellicht is na deze epoque een grote 
adempauze, diepgaande bezinning op zijn plaats, studie, wachten en wa
ken, temidden van een 'allesbeheersende neo-liberale orkaan-van-leer' 1 4 

(Reeling Brouwer), die de overtolligen van onze wereld geen toekomst 
opent. Maar deze 'niet-zijnden' (ta mè onta) heeft God uitverkoren (1 
Cor. 1:28) en terwille van de hopelozen is ons de hoop gegeven. 
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A . P O L H U I S 

O V E R R E V O L U T I E E N G E W E L D 

Golfoorlog 

Hoewel mij geen onderzoek bekend is, is het niet al te gewaagd te ver
onderstellen, dat voor veel christenen de oorlog tegen Saddam Hoessein 
een rechtvaardige oorlog was. Bush, zelf een christen, aarzelde niet de 
oorlog een 'just war' te noemen.' Het tegen Saddam gebruikte geweld was 
te rechtvaardigen; ook voor christenen. 'Een mensen vreter heeft er recht op 
op verzet te stuiten, moreel verzet, maar als het niet anders kan, gewapend 
verzet, dat als uiterste middel niet immoreel is. ' Dit citaat is ontleend aan 
het in het jaar van de Golfoorlog verschenen boek van Ter Schegget 'Het 
innigst engagement'. Zo geciteerd doen we Ter Schegget onrecht. Hij is 
wel de laatste die het geweld van het Amerikaanse militair-industriële 
complex zal rechtvaardigen. Tussen de regels door laat hij dat in dit boek 
ook blijken. Even voor de genoemde uitspraak kritiseert hij het kapita
lisme. Ideaal en werkelijkheid worden door elkaar heen gehaald. 'Wij 
roepen vrijheid, maar bedoelen olie. ' (63) 

Ter Schegget maakt niet duidelijk wie hij wel met de mensen vreter bedoelt. 
Bush dan, als de personificatie van het zegevierende kapitalisme. Daar is 
iets voor te zeggen. De slachtoffers van het kapitalisme zijn zeer talrijk. 
Ook Irak met zijn olie hoort daarbij. Betekent dit dan dat het geweld van 
Saddam Hoessein, onmiskenbaar ook tegen deze kapitalistische exploitatie 
gericht, gerechtvaardigd kan worden? Hij verstoorde toch maar de over
winningsroes na het ineenstorten van het communisme? Gelukkig nog 
ergens iemand die zich niet wenst neer te leggen bij de dictatuur van het 
kapitalisme; die zich verzet tegen de mensenvreter. Een rechtvaardiging 
van Saddam Hoessein, maar zijn geweld tegen de Koerden dan? 

De Golfoorlog laat ons in grote verwarring achter. De schema's die in de 
Vietnam oorlog nog klopten passen nu niet meer. Toen kon nog gezegd 
worden dat het om de strijd van een gekoloniseerd volk tegen zijn bezetter 
ging; een anti-kapitalistische strijd, gevoed door het ideaal van het socia
lisme. 'The times, they are a-changin'. Het kapitalisme zou verslagen 
worden. Welnu de tijden zijn veranderd, maar anders dan we dachten. Het 
trauma van Vietnam is verwerkt. Het kapitalisme is niet verslagen; het 
heeft gewonnen. De Golfoorlog is er de bezegeling van. Met een enorme 
overmacht wordt de overwinning gevierd. Militairen worden enthousiast 
ingehaald en luide toegejuicht. De trauma's van Vietnam zijn geheeld. 



Oorlog blijkt weer een aanvaardbaar middel te zijn. God wordt in een op 
initiatief van Bush gehouden dankdag dankgezegd. Vanaf nu is het duide
lijk. De pax kapitalistica zal, met de zegen van God, overal heersen op 
aarde. Nederland draagt er zijn steentje aan bij. Er wordt hard gewerkt aan 
het opzetten van een luchtmobiele brigade. Verzet tegen deze hegemonie 
zal, door het ontbreken van een feitelijk en ideologisch alternatief de vorm 
hebben van zinloos, wanhopig geweld. Keet trappen in de school van 
rector Bush. 

De reactie op de Golfoorlog is veelzeggend. Hij wordt verdrongen. We 
doen net alsof er niets aan de hand is. Na de Tweede Wereldoorlog duurde 
het zeker tien jaar voordat er in het openbaar over de wereldschokkende 
wandaad van de moord op zes miljoen Joden gesproken kon worden. Nog 
altijd is het moeilijk onze schuld daaraan ter sprake te brengen. Naar mijn 
stellige overtuiging is het met de Golfoorlog niet anders. Wat daar gebeurd 
is, is te groot om te bevatten. Het gaat dan niet alleen om de honderddui
zend gedode Iraki's (of zijn het er meer?). Het gaat om de miljoenen, die in 
onze wereld geen deel van leven hebben. We hebben ze niets te bieden. We 
kunnen ons zelf niet meer troosten met een mogelijk alternatief. Het zal 
voorlopig niet anders worden. Hoeveel schuld hebben we daaraan? We 
willen het niet waar hebben, maar vroeg of laat zal de waarheid van de 
Golfoorlog stukje bij beetje naar buiten komen. 

In deze verwarring en pijnlijke verwerking is het boekje van Ter Schegget 
troostend. Hoop zoekend, hoop verwoordend, waar geen hoop meer aan de 
feiten te ontlenen is; een concentratie op het 'innigst engagement'. Juist 
daarom struikel ik over de in de aanhef van dit artikel geciteerde uitspraak. 
Kan dat na de Golfoorlog nog zo gezegd worden? Wordt het niet tijd elke 
relatie tussen geweld en het 'innigst engagement' te verbreken? De bezin
ning op dit punt is een bescheiden bijdrage het zwijgen na de Golfoorlog te 
doorbreken. Ook het theologisch spreken is na de Golfoorlog niet meer 
hetzelfde. We komen er niet om heen, schrijft Kerk en Vrede naar aanlei
ding van de Golfoorlog in een brief aan de Raad van Kerken (29/8/91), 'de 
vraag van rechtvaardig geweld, van gerechtvaardigde oorlog komt op
nieuw naar voren'. 

Gerechtvaardigd geweld 

De geciteerde uitspraak staat in het oeuvre van Ter Schegget niet op zich
zelf. In zijn dissertatie uit 1970 gaat hij in paragraaf 12 uitgebreid in op de 
vraag naar het geweld van de revolutie. Twee citaten. 'Alleen in een 
konkrete situatie ( . . .) kan geweld eventueel gerechtvaardigd worden, als 
namelijk de gewelddaad een kleiner kwaad is dan het laten voortduren van 



de violencia blanca en een ander middel dan geweld redelijker- en zedelij-
kerwijs niet meer voorhanden is . ' ( l 17) 'Ik wijs de apriorische leer van de 
rechtvaardige revolutie af, maar niet de mogelijkheid van een gerechtvaar
digde omwenteling, zelfs als deze met geweld gepaard gaat. '(l 19) 2 Een 
paar jaar later herhaalt Ter Schegget zijn stellingen over de revolutie in 'Het 
geheim van de mens' . 3 Verzet, ook wanneer dat gewelddadig is, tegen een 
onrechtmatig bewind is voor christenen een kleinere bedreiging van de 
liefde, dan de stilzwijgende berusting in zo'n bewind. 'Verzet is in dit 
geval een daad van zachtmoedigheid, onder de vreemde gedaante van 
tegengeweld, terwijl berusting een daad van hardvochtigheid zou zijn, 
onder de schijn van liefde'. (60) Pacifisme lijkt dan de meest 'christelijke' 
weg te zijn, in feite is het het tegendeel daarvan. 'Het nalaten van verweer 
kan verloochening en verraad zijn en deze nalatigheid mag niet als paci
fisme worden verheerlijkt.' (68) 'In zijn latere werk komen soortgelijke 
uitspraken telkens voor. Op dit punt kan dan ook gesproken worden van 
een constante in zijn denken. 4 De vraag is nu waarom Ter Schegget de 
geweldsoptie in zijn denken, in zijn ethiek open laat? Bij de beantwoording 
van deze vraag concentreer ik mij op zijn dissertatie en in mindere mate op 
'Het geheim van de mens'. In het antwoord op deze vraag onderscheid ik 
bij Ter Schegget twee soorten argumenten: argumenten ontleend aan de 
praktijk en argumenten ontleend aan de theologie. 

Praktijk 

Als Ter Schegget over het geweld spreekt, dat gerechtvaardigd kan wor
den, spreekt hij over revolutionair geweld. Het geweld dat in de revolutie 
eventueel nodig is mag nooit los gezien worden van het geweld dat in de 
bestaande orde ingebed en daardoor voor een deel onzichtbaar is. Dit 
geweld is het werkelijke kwaad. Door dit geweld lijden mensen in de 
wereld. In de revolutie wordt geprobeerd aan dit geweld een einde te 
maken. Deze poging wordt gewaagd door de ontrechten en de met hen 
solidaire partijgangers. In en door de revolutie proberen zij een rechtvaar
dige orde te vestigen. Dat is een orde waarin de humaniteit meer tot zijn 
recht zal komen. Dat is de inzet van de revolutie, 'geen ander doel dan de 
humaniteit rechtvaardigt de revolutie en haar machtsuitoefening'. (Stad 
H l ) 

Dit betekent dat de revolutie volgens Ter Schegget naar haar wezen ge
weldloos is. Met verwijzing naar Gandhi bedoelt Ter Schegget daarmee 
'boven-gewelddadige geweldloosheid'. Geconfronteerd met het geweld 
van de bestaande orde, de realiteit daarvan onder ogen ziende, de verzoe
king voelend met geweld te antwoorden, ziet de revolutionair daar toch van 
af. Hij wil niet terecht komen in de duivelskring van het geweld en tegenge-



weid. Juist omdat de revolutionair weet heeft van de eigen dynamiek van 
geweld is het hem zeer veel waard niet in deze dynamiek terecht te komen. 
Het hart van de revolutie is er mee gemoeid. Wanneer de revolutie in de ban 
van het geweld komt, is zij niet langer een voor armen hoop brengende 
revolutie; dan lijkt zij op de bestaande orde die zij wenst te vervangen. 
Daarom: 'Geweld past niet bij het wezen van de revolutie, want zij doelt op 
een rijk van recht, waarin het geweld en de dwang zijn overwonnen, omdat 
het onrecht van de klassentegenstellingen er overwonnen is. ' (Geheim 73) 

In dit licht beoordeelt Ter Schegget dan het geweld dat feitelijk bij de 
concrete revolutie hoort. Dit geweld draagt - of behoort dat te doen - 'de 
tendentie naar geweldloosheid in zich'. (Stad 109) Dit betekent dat dit 
geweld nooit de geweldsspiraal mag aanjagen. Het is het uiterste middel 
waarnaar in de revolutie gegrepen mag wórden. In de gewelddadige con
text waarin de revolutie plaatsvindt kan het revolutionaire geweld het be
slissende moment zijn deze gewelddadige orde omver te werpen. Dat 
middel dan aan de revolutionair ontzeggen is een misdaad ten opzichte van 
de onderdrukten, de armen, die het slachtoffer van de gewelddadige orde 
zijn. Wie voor dit geweld in deze situatie geen verantwoordelijkheid wil 
nemen, pleegt vaandelvlucht; ziet niet in dat de verantwoordelijkheid voor 
het revolutionaire geweld ligt bij hen die vreedzame veranderingen onmo
gelijk maken. 

Kritiek 

Deze poging de verantwoordelijkheid voor het geweld van de revolutie niet 
te ontlopen is niet onweersproken gebleven. De beide voormannen van het 
na-oorlogse kerkelijke pacifisme in Nederland hebben Ter Schegget op dit 
punt gekritiseerd. In een rede uit 1970 over 'rechtvaardig geweld?' brengt 
J. de Graaf5 de dissertatie van Ter Schegget ter sprake. Naast alle waarde
ring heeft hij met name kritiek op de relatie die Ter Schegget volgens hem 
legt tussen het geweld als middel en het doel van de revolutie. Geweld is 
geen middel datje kunt gebruiken; het is volstrekt onberekenbaar. Het is 
ondenkbaar dat het vanuit de identiteit van de revolutie te rechtvaardigen 
is. Wie dat doet ontkent de realiteit van het geweld. Wat Ter Schegget doet, 
is volgens De Graaf een abstraheren van de concrete werkelijkheid. 

De kritiek van Kr. Strijd komt in grote lijnen op hetzelfde neer. In 'Geweld
loze weerbaarheid' 6 verwijt hij Ter Schegget 'de realiteit van het structu
rele én van het revolutionaire geweld' (57) niet ernstig genoeg te nemen. 
Wat Ter Schegget concreet onder geweld verstaat wordt volgens Strijd niet 
duidelijk. ' . . .hij blijft op een abstract-generaliserende wijze van 'geweld' 
spreken; onze 'kennis van zaken' wordt niet vergroot.' (57) Verder merkt 



Strijd op, dat Ter Schegget nergens ernst maakt met geweldvrije actie. 
'Wat King deed en schreef speelt in zijn betoog nergens mee. ' (57) 7 

Deze kritiek is ernstig, vooral omdat Ter Schegget het in zijn dissertatie en 
in heel zijn verdere werk opneemt voor een zakelijke ethiek. Ethiek is voor 
hem 'geen principe, waaruit de bijzondere toepassingen gededuceerd kun
nen worden' (Stad 100). In de concrete situatie moet gezocht worden hoe te 
handelen. Dit vereist een grondige kennis van zaken. Ethiek is voor hem 
'een vragende, induktieve wijsheid'. (Stad 119) In 'Het geheim van de 
mens' omschrijft hij ethiek als volgt: 'Op het leven moeten geen van te 
voren gegeven normen en waarden worden toegepast (dat zou een abstrahe
ren van de werkelijkheid betekenen, ap), maar in het leven zelf moeten zij 
worden geëlaboreerd'. (Geheim 66) In 'Theologie en ideologie' is het 
kenmerk van de ethiek haar verzet 'tegen het verlenen van goddelijk gezag 
aan menselijke woorden'. (8) Telkens gaat het er om de abstracties, die in 
de theologie en dus ook in de ethiek op de loer liggen, te bestrijden. Het 
verwijt dat juist hij van de werkelijkheid abstraheert moet hem dan ook in 
het hart treffen. 

Ter Schegget heeft, voor zover mij bekend, niet zelf op deze kritiek geant
woord. Toch zal een poging gedaan moeten worden. Daarvoor is de kritiek 
te gewichtig en de zaak waar het om gaat te belangrijk. Daarmee komen we 
bij de tweede serie argumenten, die ik bij Ter Schegget onderscheid, in zijn 
beantwoording van de vraag waarom het revolutionair geweld ook voor 
christenen een niet te ontlopen mogelijkheid kan zijn. 

Theologie/ethiek 

In zijn dissertatie komt Ter Schegget op voor een dialectische betrekking 
tussen Gods werkelijkheid en de onze. 8 Daarmee wijst hij twee in de ethiek 
gangbare posities af. De eerste is de opvatting, dat Gods werkelijkheid met 
de onze samenvalt. Dat is wat hij noemt het misbruik der eschatologie. In 
ethicis zijn de gevolgen catastrofaal. De politieke-sociale utopie wordt 
vereenzelvigd met de absolute toekomst, die God voor ons is. Het gevolg 
kan alleen maar gewelddadigheid zijn. Wij willen immers die toekomst, 
die in het verlengde van ons bestaan en mogelijkheden ligt - de toekomst is 
immanent in het historisch proces aanwezig - realiseren. Gods toekomst is 
dan de toekomst geworden die wij formuleren. Elke kritiek daarop zal de 
kop ingedrukt worden. De ethiek gaat aan de feiten vooraf. 

De begrijpelijke reactie op dit misbruik der eschatologie is de transcende
ring van de werkelijkheid van God. Onze werkelijkheid en die van God 
vallen niet samen. Onze werkelijkheid blijft onder de kritiek van deze 



transcendente werkelijkheid Gods. Van enige identificatie tussen onze 
utopieën en Gods toekomst kan geen sprake zijn. Ook deze positie wordt 
door Ter Schegget verworpen. Zij ontkomt niet aan het misbruik der ab
stractie. De kritiek op onze werkelijkheid kan heftig zijn, maar ontkomt 
niet aan moraliseren. De kritiek raakt onze werkelijkheid niet echt, omdat 
zij van buiten af komt. Het gebod van God, de ethiek, wordt dan tot een 
tijdloos principe, waaruit bijzondere toepassingen gededuceerd kunnen 
worden. Ethiek wordt tot een spreken a priori; zij stelt geen vragen, maar 
geeft antwoorden. De werkelijkheid hoeft niet gekend te worden om toch 
tot ethische uitspraken te kunnen komen. De scheiding tussen Gods werke
lijkheid en de onze betekent, dat onze werkelijkheid in feite aan zich zelf 
overgelaten wordt. Er is een interne dynamiek, die niet gerelateerd is aan 
een bepaalde zin. Met Kolakowski zegt Ter Schegget: 'de zinvraag wordt 
'ausgeklammert', het politieke doel in de dynamisch-ethische zin wordt 
geabstraheerd; de middelen, waarmee het bereikt wordt, worden louter een 
zaak van effektiviteit en techniek' .(114) Wanneer het te gek wordt kan de 
ethicus slechts machteloze woorden spreken. De ethiek komt na de feiten. 

Ter Schegget gaat het om een dialectische betrekking tussen Gods werke
lijkheid en de onze. Zij vallen niet samen, maar hebben alles met elkaar te 
maken. Niet door onze actie, maar door de actie van God. Zijn Rijk is en 
blijft gave aan ons. Dit brengt Ter Schegget tot de uitspraak, dat alleen 
vanuit de christologie wij de historie kunnen lezen. Onze werkelijkheid 
staat onder het teken van 'Gods revolutie tegen alle ongerechtigheid van 
mensen'. (102) Concreet betekent dit voor de ethicus het stellen van de 
juiste vragen. 'Ethiek, die die naam verdient, kan ons alleen maar willen 
onderrichten in de kunst van het zakelijk stellen van de vraag naar Gods wil 
en het zich openstellen voor Gods antwoord, - in de konkrete situatie 
waarin wij verkeren.'(100) Dit vereist een grondige kennis van zaken en 
een grondige kennis van God en de mens. In de situatie moet tot een in deze 
situatie passende reactie op Gods actie gekomen worden. Voor Ter Scheg
get gaat de ethiek niet aan de feiten vooraf, zij komt er ook niet na; de ethiek 
ligt in de feiten. 

Geweld en geweldloos 

De hierboven beschreven ethische positie verklaart waarom Ter Schegget 
tegelijk prachtige stukken kan schrijven over geweldloosheid zonder af
stand te nemen van het geweld van de revolutie. Het verklaart ook waarom 
de kritiek van De Graaf en Strijd hem niet echt lijkt te raken. 

In zijn weerwoord op de kritiek van Sperna Weiland op zijn dissertatie 9 

gaat Ter Schegget uitvoerig in op de aard van zijn dissertatie en de plaats 



daarvan in het theologische debat. Ik beperk mij in dit artikel tot de opmer
kingen die hij over geweld en revolutie maakt. Zijn stellingnemen in deze 
zaken beschouwt hij als een bijdrage in het 'pacifistische' debat. Over 
zichzelf zegt hij: 'Sinds 1956 ben ik lid van Kerk en Vrede en zelf pacifist.' 
(48) In zijn dissertatie levert hij kritiek op het pacifisme, niet om het te 
verwerpen, maar om het adequater te maken. Dat gebeurt wanneer 'de 
geweldsvraag in het kader van de gerechtigheid' (49) gesteld wordt. Zijn in 
zijn dissertatie verwoorde kritiek dient dus in een 'pacifistisch' kader gele
zen te worden. Dit betekent dat Ter Schegget doordrongen is van de eigen 
dynamiek van het geweld. Hij weet hoezeer revoluties daardoor kunnen 
ontaarden. Hem op dit punt naïviteit verwijten is niet terecht. Als pacifist 
wil hij het dilemma te boven komen waar pacifisten telkens opnieuw voor 
komen te staan: het conflict tussen het principe en de werkelijkheid die 
gewelddadig is. In dat opzicht is zijn dissertatie een kritiek op de positie die 
Strijd en De Graaf naar zijn idee vertegenwoordigen. 

Vasthouden aan het principe van geweldloosheid maakt het pacifisme vol
gens Ter Schegget tot een irrelevante factor in de politieke besluitvorming. 
Het leidt in het slechtste geval tot afzijdig zijn op het moment waarop het 
werkelijk aankomt. In het beste geval leidt het tot een vorm van een eigen 
christelijke weg. In zijn dissertatie en in heel zijn verdere werk wil Ter 
Schegget de gemeente van Jezus Christus toerusten deze keuzen niet te 
maken. In beide gevallen wordt de ernst van de situatie, i.c. de revolutie 
ontweken. Juist omdat de gemeente daartoe telkens weer geneigd is, legt 
Ter Schegget op dit punt zoveel accent. De gemeente dient toegerust te 
zijn, 'indien er revolutie uitbreekt' (Memorandum 45) Dat is de inzet van 
zijn dissertatie. 

In het bovenstaande klinkt door wat de theologische kritiek van Ter Scheg
get op het principiële pacifisme is. De dialectische verhouding die er vol
gens hem tussen God en onze werkelijkheid dient te bestaan wordt doorbro
ken. Het principe van geweldloosheid gaat aan de feiten vooraf, of volgt in 
de vorm van een eigen christelijke weg de feiten. Er vindt in beide gevallen 
theologisch gesproken een ontoelaatbare grensoverschrijding plaats. Men
selijke woorden krijgen goddelijk gezag. Theologisch gesproken is dat zijn 
kritiek op het pacifisme. Voor Ter Schegget ligt de ethiek in de feiten; in 
zijn eigen woorden: de enige verificatie ligt in de praxis. Dit betekent dat 
alleen met de feiten gerekend kan worden. In de werkelijkheid zal gezocht 
moeten worden naar geweldloosheid. 

In zijn Memorandum aan Sperna Weiland brengt Ter Schegget scherper 
dan in zijn dissertatie onder woorden wat hij daarmee bedoelt. Zijn disser
tatie is een 'poging het Selbstverstandnis van de revolutionair te verdiepen 
tot op de konklusie, dat hun protest op 'God' teruggaat'. (Memorandum 



46) Deze poging leidt dan tot de conclusie, 'dat dit protest tegen de grond-
strukturen van deze wereld niet zonder geloof in God is, ook al is het 
onbewust of verdrongen... ' (Memorandum 48) Wanneer we het doel van 
de revolutie zo verhelderen kan er 'een heiligende werking . . . uitgaan op 
de middelen'. (Stad 113) De theoloog ofbeter de gemeente, staande in deze 
beweging, is de kritische instantie in de beweging. Concreet betekent dat 
dat zij telkens opnieuw, al vragen stellend, speurt naar het wezen van de 
revolutie: de humaniteit. Zij doet dat opdat het zo ontdekte doel van de 
revolutie ook de middelen zal heiligen. Geweld, zo zal dan blijken, is voor 
de revolutie niet alleen om praktische, maar ook om theologische redenen 
een oneigenlijk middel. Dat is de taak van de pacifist in de concrete werke
lijkheid van de revolutie, met andere woorden de wereld heeft recht op 
gemeente. 

Wanneer de revolutie dan toch, geprovoceerd door het geweld van de 
bestaande orde, gewelddadig wordt, is dat voor Ter Schegget de vuurproef 
van de solidariteit met de ontrechten. Voor hem is het duidelijk, ook dan 
blijf je hun revolutie trouw. Daarmee staat hij voor de taak deze mogelijk
heid van geweld, die vanuit het wezen van de revolutie een onmogelijkheid 
is, ook theologisch te verantwoorden. 

Na alles wat er gezegd is, is nog duidelijker aan te geven waarom Ter 
Schegget de geweldsoptie open laat. Er is geen sprake van dat hij daartoe 
komt op grond van een leer van de gerechtvaardigde revolutie. Die wijst hij 
expressis verbis af. Het zou betekenen dat het geweld van de revolutie van 
te voren gerechtvaardigd wordt. Voor Ter Schegget is er geen enkele 
rechtvaardiging van het revolutionaire geweld vooraf mogelijk. Om het 
eenvoudig te zeggen. Het is niet zo dat een christen voor geweld kan 
kiezen, omdat God die optie open laat. Ook bij Ter Schegget is God niet 
met geweld te verbinden. Op dit punt verschilt hij niet van mening met 
Strijd en De Graaf; raakt hun kritiek hem niet. Er is geen sprake van dat hij 
geweld rechtvaardigt. Wie 'auf Gedeih und Verderb voorde revolutionaire 
beweging' (Memorandum 46) kiest, is niet rechtvaardig, maar wordt 
schuldig. Dat is bij uitstek het geval wanneer de revolutie gewelddadig 
wordt. De keus voor revolutie, inclusief het geweld, wordt in vrijheid 
gewaagd, in het besef dat het in de concrete situatie niet anders kan. 'Met 
een goed geweten, in de stellige overtuiging, dat de mens en God, God en 
de mens het eens zijn, doch zonder hen anders dan in het waagstuk der 
vrijheid: het geloof en de hoop, eschatologisch verzoend te zien.' (Stad 
120) Een andere weg te antwoorden op het Woord van God lijkt niet meer 
mogelijk. Daarom mag deze daad in de hoop op vergeving van de schuld 
door mensen gewaagd worden. Achteraf zal blijken of het geweld in de 
concrete situatie gerechtvaardigd was; of de revolutie van Godswege een 
justa revolutio was. 



Solidariteit 

Precies op dit punt zetten de vragen in die nu in de tijd na de Golfoorlog 
gesteld moeten worden. Kan er met een voor mensen gepaste bescheiden
heid in onze eeuw achteraf van een justa revolutio gesproken worden? In 
het Memorandum noemt Ter Schegget drie voorbeelden van revolutie 
waarmee hij solidair wil zijn: de chinese, cubaanse en Vietnamese revolu
tie. (47) Met recht kan de russische revolutie daaraan toegevoegd worden. 
Allemaal revoluties waarin ontrechten opstaan om meer sociale gerechtig
heid te realiseren. De solidariteit met hen weegt voor Ter Schegget zo 
zwaar dat hij, ook wanneer de revolutie contre coeur gewelddadig wordt, 
hen trouw wil blijven. De kerk mag zich dan niet van deze revoluties 
afmaken. Dat is de reden waarom de kritiek van Strijd en De Graaf hem ook 
niet echt lijkt te raken. Voor hem behoort het gesprek niet te gaan over 
geweld of geen geweld; onze solidariteit met de slachtoffers is in het 
geding. Hoe zijn en blijven wij solidair met hen? Hij ziet eenvoudig niet 
hoe men in de revolutionaire praktijk met ontrechten solidair kan blijven, 
terwijl men zich van het geweld distantieert. Door de betrokkenen kan dat 
niet anders opgevat worden als desertie op het meest kritieke moment. Om 
werkelijke solidariteit met ontrechten gaat het Ter Schegget. Dat bepaalt 
zijn keuzen en zijn ethische positie. De vraag, de vreselijke vraag moet 
gesteld worden, juist door de ontwikkelingen, die hun voorlopig eindpunt 
in de Golfoorlog vonden, of we wel echt solidair geweest zijn met armen en 
geringen. Op dat punt moet het gesprek met Ter Schegget ingezet worden. 
Met grote hartstocht heeft hij het in zijn werk opgenomen voor deze solida
riteit. We doen hem recht wanneer we ons in deze tijd van de totale 
overwinning van kapitalisme ons opnieuw met elan en intensief met deze 
vragen, met het in de situatie stellen van de goede vragen bezig houden. 
Hoe zijn wij solidair met de armen in onze wereld anno 1992, nu hun 
situatie uitzichtslozer lijkt dan ooit? Een begin van die bezinning is een 
evaluatie van de posities uit de jaren 60 en 70. Met wie waren we solidair? 

Er valt meer te zeggen dan in het bestek van dit artikel mogelijk is. Toch wil 
ik een paar vragen noemen. Heeft het geweld van de revoluties, die Ter 
Schegget expliciet noemt, er niet toe bijgedragen dat het kapitalisme eco
nomisch en militair totaal overheerst? Zijn deze in oorsprong sociale revo
luties niet mede te gronde gegaan omdat men zich gedwongen of geprovo
ceerd voelde met de tegenstander ook militair de confrontatie aan te gaan? 
Dat alles zou nog te verdedigen zijn als het in deze revoluties om de armen 
zou gaan. Daar zijn indringende vragen bij te stellen. Ter Schegget noemt 
als een belangrijke voorwaarde voor een revolutionaire situatie 'een breed 
stratum van de bevolking moet zich op zijn minst in potentie bewust zijn, 
dat hun onrecht en ongeluk onnodig wordt aangedaan en dat dit niet hoeft, 
niet mag worden geaccepteerd'. (Stad 121) De onthullingen uit Oost Eu-



ropa maken pijnlijk duidelijk dat uiteindelijk de armen zelf de rekening van 
de revolutie betaald hebben. Zij zijn er niet beter van geworden. Dat zal in 
Cuba, Vietnam en China niet anders zijn. Na de revoluties is hun positie 
zelfs nog verslechterd. Kon men daarvoor nog de hoop koesteren dat door 
revolutie een rechtvaardiger wereld bereikt kon worden; deze hoop is de 
grond in geboord. Niet alleen door de overmacht van het kapitalisme, maar 
ook omdat door de revoluties de menselijke onmacht gebleken is werke
lijke veranderingen tot stand te brengen. Als het er op aan komt gaat een 
bepaalde elite met de inzet van de armen aan de haal. Dat zij subject van de 
revolutie blijven, blijkt in de praktijk een onhaalbare kaart te zijn. 
Is achteraf het geweld van de revolutie niet een signaal geweest dat ons had 
moeten waarschuwen? Had toch niet, juist omwille van de solidariteit met 
ontrechten, een veel duidelijker neen tegen het geweld moeten klinken? Is 
het niet een idee van de elite dat geweld en de belangen van armen samen 
kunnen gaan? Armen zelf weten uit hun geschiedenis maar al te goed dat 
geweld altijd in hun nadeel uitpakt. 

Ook theologisch zijn er vragen te stellen. Hebben we niet te snel wat de 
wereld revolutie noemt een "Merkmal' van het komende Rijk van God' 
(Stad 96) genoemd? Geldt ook bij de revolutie niet wat bij andere noties 
geldt: dat het bijzondere het algemene bepaalt? Zou dat ons niet veel 
kritischer gemaakt hebben ten opzichte van de revoluties? Moet dan zelfs 
niet de vraag gesteld worden of wat wij revolutie noemen en noemden 
vanuit dit bijzondere wel deze naam verdiende? Hebben wij niet te weinig 
wat Barth het 'gelassene Konservatismus' van Jezus noemt in ons denken 
over de revolutie verdisconteerd? Op het moment dat Jezus voor Pilatus 
staat, met de steun van het volk in zijn rug, kiest hij niet voor de revolutie of 
de revolte. Hij kiest niet voor een krachtmeting met de machtigen. Politiek 
gesproken is zijn optreden dan ook niet relevant. Hij weet dat er dan niets 
wezenlijks voor het volk veranderd zal zijn. Zulk optreden mag de naam 
van revolutie niet hebben. De tragiek is dat hij in deze keuze door het volk 
niet begrepen wordt. Hij wordt als een verrader overgeleverd. Toch is juist 
zijn optreden door de kerk als revolutionair opgemerkt. Juist als we vanuit 
de christologie de geschiedenis moeten lezen, zou dit gebeuren ons kritisch 
moeten maken voor wat zich in onze wereld als revolutie aandient. Hebben 
we door onze solidariteit met deze revoluties de werkelijke revoluties, die 
ogenschijnlijk politiek niet interessant zijn, niet over het hoofd gezien? Is 
ook ten aanzien van deze zaken het geweld niet een belangrijk signaal? Was 
dat niet ten diepste de inzet van Strijd en De Graaf? Zij spreken over een 
andere revolutie. Dat bepaalt hun kritiek op Ter Schegget. Dat is het 
fundamentele verschil tussen hen en Ter Schegget. Daarover dient het 
gesprek te gaan. Ter Schegget heeft in zijn werk laten zien wat het betekent 
wanneer de revoluties zoals wij die kennen het kader zijn van ons handelen 
en theologiseren. Dan ontkom je er niet aan op enigerlei wijze het geweld 



ook een plaats te geven, omdat dat nu eenmaal onlosmakelijk met deze 
revoluties gegeven is. Dan moet de zachtmoedigheid van de revolutie en 
het geweld met elkaar verenigd worden. Dan is pacifisme ondanks alle 
goede woorden als het er op aankomt toch 'berusting' en 'verraad'. Is dat 
toch niet een teken dat we het over de verkeerde revolutie hebben gehad? 

Zijn er in onze wereld na de Golfoorlog nog tekenen van hoop? Met wie 
moeten wij na het mislukken van de revoluties van deze eeuw nog solidair 
zijn? Dat zijn de vragen die mij in dit artikel ten diepste bezighielden. Het 
betekent dat we opnieuw over de revolutie, de verandering, de omwente
ling moeten nadenken. In de bezinning daarop is de vraag naar het geweld 
een belangrijk moment. Ik houd het er voorlopig op dat wanneer we revolu
tie en geweld met elkaar blijven verbinden, we de werkelijke revoluties in 
onze wereld, die om onze solidariteit vragen, niet opmerken. Zijn dat dan 
revoluties? Waar mensen in solidariteit met elkaar, in een innigst engage
ment zich verbinden om in hun situatie verandering aan te brengen is dat 
revolutionair. Daar is geweld uitgesloten. Is dat in onze gewelddadige 
wereld niet werkelijk revolutionair? 

Noten 

1 Bush deed zijn uitspraak in een rede tot de 'National Religious Broadcasting conventions' 
op 28 januari 1991. 

2 G. H. ter Schegget, Het beroep op de stad der toekomst. Haarlem 1970. 
3 G. H. ter Schegget, Het geheim van de mens. Baarn 1972. 
4 Zie verder: G. H. ter Schegget, Theologie en Ideologie. Baarn 1981. p. 158.159. Het lijkt er 

op dat Ter Schegget in 'De andere mogelijkheid' (1979) en in 'Het moreel van de gemeente' 
(1985) afstand neemt van de mogelijkheid van 'rechtvaardig' geweld. Zie daarvoor p.96 
e.v. in 'De andere mogelijkheid' en p. 74 e.v. in 'Het moreel van de gemeente'. Bedacht 
moet worden dat deze boeken vooral toerusting voor de gemeente betekenen. Het gaat in 
deze boeken dus om een iets andere spits dan in de dissertatie. De ondertitel van 'De andere 
mogelijkheid' is 'bijbelse theologie voor de kritische gemeente'. In het andere genoemde 
boek wordt de gemeente reeds in de titel opgenomen. In dezelfde lijn staat ook 'Volmacht in 
onmacht'(Baarn 1988). Ook nu wordt in de ondertitel aangegeven om wie het gaat. 'Over 
de roeping van de christelijke gemeente in de politiek'. In 'Het geheim van de mens' brengt 
Ter Schegget het onderscheid zelf onder woorden. 'Wat haar zelf betreft zou de gemeente 
kunnen willen dulden en lijden, maar terwille van de slachtoffers moet zij spreken en ook 
handelen.'(60) 

5 J. de Graaf, Rechtvaardig geweld? Kerk en Vrede, Driebergen 1971. 
6 Kr. Strijd, Geweldloze weerbaarheid. Kampen 1974. 
7 Voor Strijd was dit punt van zo'n gewicht, dat hij aanvankelijk grote moeite had met Ter 

Schegget als zijn opvolger in Amsterdam. Pas in een laat stadium sprak Strijd zich voor Ter 
Schegget uit. De vacature was toen al bijna vier jaar een feit. Bij het tot stand komen van de 
brief waarin Strijd zich voor Ter Schegget uitspreekt als zijn opvolger ben ik indertijd als lid 
van de Synode intensief betrokken geweest. De late interventie van Strijd bleek te laat. 

8 Later breed uitgewerkt in 'Theologie en ideologie'. 
9 G. H. ter Schegget, Memorandum naar aanleiding van prof. dr. J. Sperna Weiland 'Enkele 

kritische opmerkingen enz.', 1973. In: K. H. Kroon en R. Zuurmond, 'De zaak Ter 
Schegget', 1978. p. 30 e.v. 



M . N . W A L T O N 

OVER HET VERSCHUIVEN VAN DE RUIMTE 
IN DE KERK 

Het verbond in zijn dubbele beweging van exclusiviteit en inclusiviteit is 
de methode, die hoort bij de waarheid der gemeente. Het is de weg, die 
de katholiciteit van het christelijk geloof heeft te gaan: van de ene 
besloten en open gemeenschap naar de andere, overal heul en vrijplaats 
biedend, maar ook overal aansporend tot bezinning en bezonnen actie 
met het oog op gerechtigheid in de wereld.1 

F.O. van Gennep 

Als de gemeente spreekt getuigt zij van het evangelie en van daaruit wijst 
zij af wat dit belijden weerspreekt. Heel anders dan vaak wordt ver
ondersteld, is dit spreken helemaal niet absoluut; het is juist anti-absolu
tistisch. Tegengesproken en afgewezen wordt in wezen nooit iets anders 
dan het bukken voor andere goden. ... Als dit absolutistisch lijkt, is dat 
de weerschijn van het absolutisme waartegen het woord gericht is.2 

G.H. ter Schegget 

Het gesprek over de status confessionis 

Het is de vraag in hoeverre het opgevallen is, maar er suddert een kerkelijk-
theologisch gesprek door met betrekking tot de 'status confessionis'. Voor 
velen is de vraag misschien op zijn plaats: Wat is de 'status confessionis', 
gesteld dat het meer is dan een herleving van het kerklatijn? 
In zijn boek Volmacht in onmacht heeft Ter Schegget aan de status confes
sionis aandacht besteed. 3 Letterlijk duidt de status confessionis een situatie 
aan waarin het belijden van de kerk in het geding is. Het modern gebruik 
van de term is gevormd door Bonhoeffer, Barth, Niemöller en anderen in 
de duitse kerkstrijd van de dertiger jaren. Daar was de identiteit en de 
integriteit van de kerk in het geding toen Joden uit de gemeenschap verwij
derd werden, toen ingrepen door de staat in zaken van de kerk geduld 
werden, toen niet alleen Christus maar ook volk en 'Führer' als normatief 
voor leven en belijden van de kerk beschouwd werden. Daar waar het 
geloof geloochend werd, moest opnieuw geformuleerd en beleden worden 
waar het op aan kwam, het kritieke punt waarop de kerk moest staan of 
anders vallen (articulus stantis et cadentis ecclesiae). 
Sindsdien was de roep vanuit de status confessionis - een vraag aan de 
kerk: 'Wie ben je? Waar sta je? ' - ook te horen in andere contexten: in de 
strijd tegen apartheid, temidden van de bedreiging met massavernietiging 
en in de verontwaardiging over de verpaupering door economische mach
ten. Toen Ter Schegget over de roeping van de christelijke gemeente in de 
politiek ging schrijven, nam hij de status confessionis op als een onmisbaar 



belijden van de ene, heilige, en katholieke kerk. Waar de inclusieve ge
meenschap rondom de avondmaalstafel door apartheid en racisme ge
schonden wordt, is de eenheid van de kerk te belijden. Waar het voorgaan 
van de armen en de solidariteit met de achtergestelden door economisch 
onrecht te niet wordt gedaan (en de schepping aangetast), dient de ge
meente haar roeping tot heiligheid opnieuw te horen. Waar de wapens op 
broeders en zusters gericht worden en de veelkleurigheid van de wereld
wijde kerk opgeofferd wordt aan strategieën van massavernietiging, wordt 
de katholiciteit van de kerk (haar eenheid én verscheidenheid) hoogst actu
eel. 
In Nederland heeft ook de vereniging Kerk en Vrede zich met de vraag van 
de status confessionis bezig gehouden, met name op het punt van de kern
wapens. 4 Het belijden ten opzichte van de economie, dat W. A. Visser 't 
Hooft al in de zestiger jaren aan de orde had gesteld, werd opnieuw door 
H.M. de Lange benadrukt. 5 Maar hoewel er enige, ook kritische, respons 
kwam, was de belangstelling in het algemeen gering. 6 

Ondertussen heeft de Wereldraad van Kerken het gesprek voortgezet door 
een document aan te reiken waarin de economie als geloofszaak, als een 
'confessional issue' wordt verstaan. Ook in Nederland is een geloofsbrief 
verschenen, 'De keerzijde van de economische medaille'. 'Een belangrijke 
overeenkomst van de teksten is dat beide stellen dat het onmogelijk is dat 
christenen zich niet uitspreken over economische kwesties. De eenheid van 
de kerk en de waarachtigheid van het belijden van de kerk staan op het spel 
wanneer we accepteren dat economische processen mensen de kans op een 
menswaardig bestaan ontnemen. ' 7 

Ik vrees echter dat tot nu toe het gesprek over de status confessionis tot 
ingewijden beperkt is gebleven en onvoldoende tot de buitenwereld (waar 
in dit geval ook onze kerken toe behoren) doorgedrongen. Ik hoop dat het 
document van de Wereldraad en de Nederlandse geloofsbrief gehoor zullen 
vinden. (Op het moment dat ik dit schrijf, april 1992, is het te vroeg om 
daar iets over te zeggen.) Ik merk wel op dat, hoewel de discussie over de 
status confessionis in deze laatste documenten op de achtergrond mee
klinkt, de term zelf er niet in voorkomt. Dat hoeft ook niet, want een 
vakterm, die vooral verbonden is met de (duitstalige) lutherse en gerefor
meerde tradities, moet beproefd worden op zijn bruikbaarheid in oecume
nische documenten gericht op een breed publiek. Toch hoop ik dat de 
scherpte van de status confessionis niet verloren gaat. 
Destijds was ik tegelijk met Ter Schegget met de status confessionis bezig. 
Ik heb een poging gedaan om het uitdagende karakter ervan te verduidelij
ken in verband met ons zoeken naar vrede, gerechtigheid en heelheid van 
de schepping. 8 Het samen beraden, bezinnen en beslissen (conciliariteit) 
steunt namelijk op de eenheid, heiligheid en verscheidenheid (katholiciteit) 
die eveneens in de status confessionis op het spel staat. 
Natuurlijk is ook het conciliair proces een poging om antwoord te geven op 



de schande van overkill, discriminatie en economisch onrecht. Het spreken 
over een status confessionis wil echter duidelijk maken dat er sprake is niet 
alleen van een crisis in onze wereld, maar ook in de kerk. Het gaat er niet 
alleen om dat wij er wat (meer) aan doen, maar evenzeer dat wij beseffen 
wie wij als kerk zijn, hoe de schande tot diep in het hart van de kerk reikt, 
hoe de gemeenschap in Jezus' naam door dezelfde schanddaden aangetast 
wordt. 
Daarom wil ik, bij gebrek aan beter, de term 'status confessionis' nog even 
aanhouden. Dat doe ik omdat die omschrijving aangeeft, dat er werkelijk 
iets mee staat of valt, dat het wezen van de kerk en haar belijden in het 
geding zijn, dat de integriteit en identiteit van de kerk op het spel staan. 

De intolerantie van het pluralisme 

Nog steeds heerst de ideologie van het pluralisme in onze kerken. 9 De 
pluraliteit is meer dan een feit. Ze is ingebouwd in de structuur van de kerk, 
er wordt alom rekening mee gehouden en ze wordt telkens gelegitimeerd, 
bijvoorbeeld vanuit de rechtvaardigingsleer of vanuit een algemeen begin
sel van tolerantie. 
Ik heb mijn twijfels of de pluraliteit die wij feitelijk dulden steeds dezelfde 
is als de verscheidenheid die met de katholiciteit van de kerk gegeven is. 
Die verscheidenheid is ten diepste gegrond in de onvoorwaardelijke liefde 
van God, zoals wij die in Jezus hebben leren kennen, en in de veelvormig
heid van het werk van de Geest. Daarmee is die verscheidenheid gekleurd 
en gekwalificeerd door de gemeenschap die dezelfde Geest in de naam van 
dezelfde Jezus bewerkt. De naam van Jezus en de heiligheid van de Geest 
verlenen die gemeenschap een bepaalde identiteit. Zij definiëren de een
heid én de verscheidenheid. 
Waar de pluraliteit en de tolerantie de identiteit doen verkleuren of verva
gen, werken zij drukkend, zo niet onderdrukkend. Twee voorbeelden ko
men mij in zin. De eerste ontleen ik aan het 'Kairos dokument' van Zuid-
afrikaanse christenen uit 1985. 1 0 Daarin werd een 'theologie van de kerk' 
bekritiseerd waarin men uit de naam van verzoening naar beide partijen 
wilde luisteren zonder de vragen van gerechtigheid en macht, van macht
hebbers en slachtoffers, werkelijk te onderscheiden. Die tolerantie jegens 
'beide partijen' liet feitelijk het onrecht bestaan en verdoezelde het onder
drukkend geweld van de machthebbers. 
Een tweede voorbeeld lijkt mij de behandeling van seksuele bepaaldheid 
binnen de Hervormde Kerk. Uit naam van de pluraliteit wordt de uitsluiting 
van homoseksuelen van het avondmaal getolereerd. Uit naam van dezelfde 
pluraliteit wordt op zeer dubbelzinnige wijze rekening gehouden met be
zwaren tegen vrouwen in het ambt. 
Zoals de tolerantie haar grens in de intolerantie vindt, zo stelt het inclusieve 



van de kerk grenzen aan wat zij kan verdragen. 'Dan wordt een grens 
gesteld aan het 'misschien wel - misschien ook niet'!' om met Barth te 
spreken." Waar dat niet herkend en erkend wordt, wordt het pluralisme 
een gevaarlijke, zo niet gewelddadige karikatuur van de katholiciteit. Waar 
het pluralisme plaats maakt voor de katholiciteit, verschuift de ruimte van 
de kerk. 
Nu doen wij er goed aan om Bonhoeffer te volgen wanneer hij stelt dat de 
grenzen van de kerk niet zomaar van te voren gegeven zijn. 1 2 Het past de 
kerk niet om haar grenzen bij voorbaat te zoeken en voor altijd te definië
ren. Toch kan het gebeuren dat de kerk met haar grenzen geconfronteerd 
wordt. Dan moet zij opnieuw beslissen, haar identiteit opnieuw laten blij
ken in haar belijden. 
Het lijkt mij dat Van Gennep iets dergelijks verwoordt wanneer hij stelt dat 
het katholieke denken voor de identiteit van de ander openstaat. De kerk 
dient gekenmerkt te zijn door een fundamentele openheid en gastvrijheid. 
Maar het kan 'gebeuren dat mensen zichzelf van de waarheid uitsluiten die 
in de katholiciteit tot uiting komt . ' 1 3 De tegenstelling van de katholiciteit 
vindt Van Gennep primair in de apartheid. 1 4 De apartheid tast de integriteit 
van de kerk als inclusieve gemeenschap van verzoenden in Christus aan . 1 5 

Wie zo de eenheid aan de avondmaalstafel verstoort, zet zichzelf buiten de 
gemeenschap. 
Op deze manier wordt duidelijk dat de inclusiviteit op een exclusiviteit 
berust. Wanneer de ideologie van volk en ras tot tweede norm in de kerk 
verheven wordt en gebruikt wordt om anderen, om medemensen, uit te 
sluiten, zoals in het Duitsland van de dertiger jaren en meer recentelijk in 
Zuid-Afrika, dan moet exclusief Gods verzoening beleden worden. Wan
neer de behoefte aan eigen veiligheid ertoe leidt dat de broeder en zuster (en 
de massa's) aan de andere kant militair-strategisch afgeschreven worden, 
dan moet exclusief de vrede van Christus uitgeroepen worden. Wanneer de 
eigen 'wetten' van de economie hun offers eisen en de vrijheid ^ w i l l e 
keur) van de markt zijn slachtoffers maakt, dan moet exclusief het goede 
nieuws voor de armen klinken. (Een soortgelijke conclusie geldt, lijkt mij, 
ten aanzien van seksuele bepaaldheid, zowel van geslacht als van geaard
heid. Tot nu toe is dat kennelijk minder evident gebleken, en bij mijn weten 
nog niet in termen van de status confessionis geformuleerd.) 
Ik verval bewust in herhaling om te verduidelijken hoe het exclusief klin
kende belijden van de status confessionis juist gericht is op het inclusieve, 
op de katholiciteit. Of, om met Ter Schegget te spreken, het belijden is juist 
anti-absolutistisch, gericht tegen de absoluutheid van allerlei ideologieën 
en mindere goden. Het is juist in het weerstaan van de absolute ideologie 
van het beest (Openbaring 13) dat 'de volharding en het geloof van de 
heiligen' blijkt. Want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet 
blijven staan. 



De kerk als een sociale ethiek 

Dit verzet tegen het absolutisme is, mijns inziens, een grondtrek van de 
christelijke ethiek en verleent aan de gemeente juist haar identiteit. Ik wil 
dat verduidelijken door kort het theologische ontwerp van de Amerikaanse 
theoloog Stanley Hauerwas te bespreken met zijn claim dat de kerk niet 
zozeer een sociale ethiek heeft als dat zij een sociale ethiek i s . 1 6 

Hauerwas daagt de kerk uit om bij haar verhaal te blijven, het bijzondere 
van Israël en Jezus, en niet te vluchten in de wensdroom van een algemene 
ethiek. Te lang heeft de kerk haar ethiek willen aanpassen aan het algemeen 
belang, aan de behoeften van staat en maatschappij en/of aan de 'mense
lijke natuur', terwijl haar sociaal-politieke relevantie juist in haar eigenaar
digheid ligt, in haar leven vanuit het bijzondere verhaal. 
Bij Hauerwas speelt de moreel-filosofische stelling (van m.n. Maclntyre) 
mee, dat morele deugden, regels en waarden niet in een algemene mense
lijke rede of natuur gefundeerd zijn, maar van een historische gemeenschap 
of traditie afhankelijk. Ethiek mag bovendien niet een abstracte bezigheid 
zijn die voorbijgaat aan wat mensen overkomt en beweegt. 
Hauerwas wil zijn kerkelijke ethiek laten vormen door het verhaal over 
Jezus, met name zijn verkondiging van het koninkrijk van God. Jezus 
maakte de contouren van het koninkrijk duidelijk door een alternatief te 
bieden voor zowel een militaristische als een ritualistische opvatting van 
het rijk: voor het eerste door van geweld af te zien, ook als hij zelf aangeval
len werd, en voor het tweede door zijn weigering om zich af te zonderen 
van wie 'buiten' s tond. 1 7 Het lijkt mij juist om te constateren dat de twisten 
van Jezus met zijn tijdgenoten en concurrenten voor een belangrijk deel 
over de grenzen van het heil gingen. Uit het zoeken naar het verlorene, uit 
de goede boodschap voor de armen, en uit de zorg voor de kwetsbaren en 
weerlozen spreekt een radicale inclusiviteit die op niets anders berust dan 
de gerechtigheid en de genade van God. 
Aan Hauerwas is verweten dat zijn opvattingen van kerk en ethiek secta-
risch zouden zijn, vanwege zijn nadruk op het eigene van de gemeente dat 
haar van de wereld onderscheidt als ook vanwege zijn geweldloosheid die 
een afzien van politieke verantwoordelijkheid zou betekenen. 1 8 Hauerwas 
keert het verwijt om. Hij vindt dat wij in een sectarische wereld leven, met 
allerlei particuliere belangen en loyaliteiten, met allerlei scheidsmuren en 
vijandigheden, met allerlei pogingen om de waarheid en de tragiek van het 
leven met geweld te onderdrukken. 1 9 

In het verhaal van Israël en Jezus vindt Hauerwas een waarheid, een waar
achtigheid, die ons in staat stelt om de wereld te zien zoals zij is in al haar 
verrukkelijkheid en verschrikkelijkheid, om de tragiek en de vijandigheid 
te lijf te gaan zonder geweld, om ons te openen voor de ander en voor de 
vreemdeling. De kerk die zich door dat verhaal laat vormen is een sociale 
ethiek, doordat zij daaruit de vindingrijkheiden verbeeldingskracht put om 



een contrastmodel te worden tegen de zogenaamde noodzakelijkheden in. 
Voor Hauerwas heeft de kerk geen alternatief voor oorlog, maar is Gods 
alternatief, omdat zij een eenheid vormt boven sectarische loyaliteiten uit 
en omdat zij een waarheid kent die geweld niet nodig heeft. 
Niet een algemene, universele ethiek hebben wij nodig, maar een concreet 
verhaal en een levende traditie die ons vormen en bewegen in de richting 
van Gods heil voor alle mensen, ja, voor de hele schepping. Het zijn juist 
onze overtuigingen over het bijzondere van de messiaanse hoop van Israël 
die ons een wereldomvattende hoop verschaffen. Het zijn onze overtuigin
gen omtrent de inclusieve gemeenschap in Jezus' naam die ons een ethiek 
van universele proporties biedt, temidden van alle kleinzielige verdeeld
heid en gewelddadigheid. Hier geldt dat het bijzondere voor het algemene 
ruimte verschaft. Het is een sterk gekleurde, ook 'kerkelijke', ethiek, die 
de zaken open houdt, door van de kortsluiting van het geweld af te zien, 
door open te staan voor de uitdaging van de vreemdeling, door naar mens
waardige alternatieven en contrasten te zoeken. 

Nu weet ik dat er over de kwestie van geweldloosheid meer te zeggen valt, 
juist met behulp van Ter Schegget. Het revolutionaire geweld en het 
atoompacifisme, bijvoorbeeld, kunnen een katholieke strekking bezitten, 
die bij nucleaire strategieën ontbreekt. Anderzijds loopt ook het pacifisme 
het gevaar van ideologische versimpeling en uitsluiting. (Mede daarom 
geef ik de voorkeur aan de term 'geweldloosheid' of 'geweldloze weer
baarheid' boven de term 'pacifisme'.) Waar ik mij tegen verzet is de 
neiging om geweld of oorlog als een gegeven te aanvaarden, waartegeno
ver geweldloosheid gerechtvaardigd en verdedigd moet worden. Niet het 
geweld maar de geweldloosheid moet ons uitgangspunt en norm zijn. Niet 
wie militaire dienst weigeren, maar wie wapens opnemen moeten hun 
handelen verantwoorden, dat wil zeggen, de bewijslast voeren. Daarom 
laat ik het op dit moment bij de constatering hoe een radicale ethiek van 
geweldloosheid en gastvrijheid juist niet sectarisch of elitair is, maar inclu
sief en anti-absolutistisch, dat wil zeggen, katholiek en ontvankelijk, ont
vankelijk voor alle waarheid. 

Kerk en wereld 

In de dertiger jaren wees Bonhoeffer de dreigende oorlog af met het argu
ment van de universaliteit van de kerk, vanuit het besef dat christenen de 
wapens niet op hun broeders (en zusters) kunnen richten zonder ze op 
Christus zelf te richten.20 Wanneer Ter Schegget op een soortgelijke wijze 
de ene, heilige, katholieke kerk als een ethische werkelijkheid verstaat, dan 
krijgt hij de vraag te horen of zijn redenering alleen voor medechristenen en 
niet eveneens voor medemensen zou gelden. Toch is daarmee de draag
wijdte van het ecclesiologische argument onderschat. 



Het argument draagt namelijk het karakter van een gelijkenis. Volgens H. 
Falcke komt bij Bonhoeffer een gedachte naar voren die pas later door het 
Tweede Vaticaanse Concilie als ook door de Wereldraad van Kerken in 
Uppsala opgenomen zou worden, namelijk dat de eenheid van de kerk als 
een sacrament, als een hoopvol teken van de eenheid van de mensen te 
verstaan i s . 2 1 En inderdaad, in Bonhoeffer's Ethik kunnen wij lezen hoe 
wat in de kerk gebeurt in waarheid voor de hele mensheid geldt . 2 2 

Ook Ter Schegget wijst naar Uppsala, dat wil zeggen naar wat daar door 
Visser 't Hooft is uitgesproken. 2 3 Het meest bekend zijn de woorden: 'Het 
moet duidelijk worden dat kerkleden die in feite hun verantwoordelijkheid 
voor de behoeftigen waar ook ter wereld ontkennen, even schuldig zijn aan 
ketterij als zij die een of ander geloofsartikel ontkennen. ' 2 4 Men heeft deze 
uitspraak weieens uitgelegd in termen van ethische ketterij. Toch ligt de 
kern van de uitdaging niet in de ethiek als zodanig, maar in wat Visser 't 
Hooft noemt 'de duidelijke bijbelse leer van de eenheid van de mensheid'. 
'De mensheid is één als voorwerp van Gods liefde en reddend handelen. De 
mensheid is één vanwege haar gemeenschappelijke roeping.' 
Het moet duidelijk zijn dat de mensheid op zich geen eenheid vormt. Met 
Hauerwas moeten wij constateren dat de mensheid verschrikkelijk ver
deeld is. Want de mensheid, de wereld, zo vervolgt Hauerwas, heeft geen 
gemeenschappelijk verhaal, geen samenbindende (morele) traditie, die 
haar een eenheid verschaft. Zij is eenvoudig haar pluraliteit en verdeeld
heid. 
De kerk heeft wel een eenheidvormend verhaal. Van Eva als moeder van 
alle levenden. Van Adam in wie allen sterven. Van Christus in wie allen 
levend gemaakt zullen worden. Of nog eerder van Abraham met wie alle 
geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Van Jesaja met zijn 
visioen van alle volkeren die naar Jeruzalem trekken om gerechtigheid en 
vrede te leren. Jezus leefde en leerde een liefde die niet alleen voor volksge
noten gold, maar evenzeer voor vreemdelingen en vijanden. In hem wordt 
duidelijk dat er voor alle mensen rechtvaardigheid en leven is, verzoening 
voor de gehele wereld. En zo gaat het verhaal voort. 
De eenheid van de mensheid kennen wij alleen via de 'omweg' van de 
eenheid in Gods roeping van Israël en de kerk. Het is in eerste instantie 
vanuit dat volk en vanuit die vergadering dat God zijn bedoeling voor de 
wereld wil laten zien. Vandaar dat Ter Schegget de gemeente een brugge-
hoofd, een experiment noemt. Vandaar dat Hauerwas van een contrastmo
del en een voorsmaak van het rijk spreekt. Vandaar dat Van Gennep bena
drukt dat de uitverkiezing niet exclusief is, maar dat die Gods weg van het 
bijzondere naar het algemene, van het ene volk naar alle volkeren, tekent. 
'Het is de exclusiviteit van het handelen van God, die de voorwaarde is van 
zijn inclusieve handelen. ' 2 5 

Dat wij in de kerk de voorsmaak van het rijk al te vaak laten verzuren en 
verbitteren, dat moeten wij tot onze schande toegeven. Maar dat er een 



experiment gaande is en dat er wat te proeven valt, dat mag met vreugde en 
dankbaarheid gezien worden. Dat wij wonderlijk genoeg onverwachte 
bondgenoten tegen komen en dat wij zelf aan de bevrijding deel mogen 
hebben, dat mag ons hoop verschaffen voor de mensheid, voor de aarde, 
voor de wereld. 

Een open gesprek 

Is er voor de kerk altijd een status confessionis? Dat is een vraag waarmee 
Ter Schegget ons confronteert. 2 6 En die vraag leidt tot het inzicht en de 
erkenning dat de katholiciteit en de heiligheid van de gemeente steeds 
opnieuw gezocht en gevonden moeten worden. 
In de discussie rondom de status confessionis is steeds geprobeerd de 
eigenlijke vragen uit de weg te gaan door te vluchten in formele en procedu
rele overwegingen. Geloof en politiek, belijden en ethiek zouden niet 
vermengd mogen worden. De status confessionis zou een bedreiging van 
de eenheid van de kerk zijn, met als consequentie excommunicatie. Ik hoop 
dat intussen duidelijk is hoe omgekeerd het belijden van Gods inclusieve 
heil verdedigd wordt, hoe de status confessionis juist de eenheid van geloof 
en gehoorzaamheid wil bewaren of herstellen, hoe ermee niets anders dan 
een vernieuwde communicatie en gemeenschap gezocht wordt. 
Al te duidelijk wordt het feit dat onze kerkelijke cultuur niet rijp is voor 
zulke uitdagingen. Wij kunnen nog niet luisteren. Wij willen de crisis niet 
aan. Barth stelt dat de kerk van tijd tot tijd de crisis nodig heeft om tot nieuw 
inzicht en tot een vernieuwde, geestelijke eenheid te komen. 2 7 En al wordt 
de uitdaging in nog zo slechte en onverstaanbare termen als de 'status 
confessionis' gesteld, al valt het nog zo moeilijk om te formuleren wat 
precies in het geding is en om het niet verwijtend of zelfverwijtend te 
zeggen, dan nog zal de uitdaging gehoord moeten worden wil de kerk haar 
eigen kleur en katholiciteit bewaren. 
De status confessionis vraagt om een proces van onderkenning, vaststelling 
en beantwoording (ook wel 'processus confessionis' genoemd). 2 8 In ver
band met het conciliaire proces is gevraagd om gebed, beraad en beslis
s ing . 2 9 In de pastorale brief van de Hervormde Kerk over de kernbewape
ning (1980) is gepleit voor 'een intensieve dialoog op alle niveaus van onze 
kerk, opdat zij die onze keuze tot de hunne maken en zij die onze keuze 
afwijzen tegenover elkaar rekenschap afleggen van hun diepste mo
t ieven. ' 3 0 Het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving wijst 
de kerken op de noodzaak van moreel beraad, willen wij onze motieven 
met verantwoorde analyse verbinden om zo de crisis in maatschappij, 
wetenschap en cultuur te lijf te gaan. 3 1 Kortom het gesprek is niet vanzelf
sprekend. En een gesprekscultuur moet nog gecultiveerd worden. 
Het probleem rondom de status confessionis draait mijns inziens niet zo-



zeer om de vraag op welk niveau of met welk gezag de status confessionis 
aan de orde wordt gesteld, zoals Bert Hoedemaker heeft gesteld. 3 2 Het 
probleem ligt veel meer in de kwaliteit en de reikwijdte van de communica
tie. Daarom is een oecumenisch beraad met het oog op de mondiale con
text, zoals Hoedemaker ook bepleit, van wezenlijk belang voorde proces
sus confessionis. 
Het samen beraden en beslissen ('conciliariteit') is een weg die wij nog 
moeten gaan. Wij weten niet hoe het moet. Wij zien alleen af en toe hoe het 
niet moet. En wij hopen er oog voor te krijgen wie er allemaal bij horen en 
wie nog gehoord moeten worden. Conciliariteit zal, zoals ik al stelde, 
eveneens op het fundament van de katholiciteit gebouwd moeten worden. 
Want in dat geloofsgesprek, in de oecumenische communicatie, moeten de 
gemeenschappelijkheid én verscheidenheid beide tot hun recht komen. 
Een soortgelijke gedachte vind ik verwoord binnen de vrouwenbeweging 
in verband met de vraag naar een vrouwenkerk. I. Clement beschrijft hoe 
vrouwen omgaan met haar ervaringen van zusterschapen vervreemding ten 
opzichte van elkaar, met haar verbondenheid én verschillen. 3 3 De wense
lijkheid van eenheid en gelijkheid mag niet verward worden met de ( on
werkelijkheid ervan. 
Het boeiende van een vrouwenkerk is dat zij als een stap van voorlopige 
verbijzondering kan bijdragen tot de katholiciteit. Dat blijkt op een andere 
wijze uit de kritiek die op de geloofsbrief 'De keerzijde van de economi
sche medaille' vanuit feministisch(e) gezichtspunt(en) is gekomen. In 'De 
keerzijde van de keerzijde' wordt erop gewezen dat de geloofsbrief te 
weinig rekening zou houden met de verstrengeling van de economie met 
andere onderdrukkingsmechanismen zoals racisme en seksisme. 3 4 Ook de 
manier van spreken over 'slachtoffers' en het ontbreken van een analyse 
van macht in al zijn subtiele gedaanten worden bekritiseerd. De uitdaging 
van de geloofsbrief blijft zeker staan, maar het wordt duidelijk dat de 
katholiciteit die erin bedoeld is nog scherper en inclusiever geformuleerd 
kan worden. 

De uitdaging die nog voor ons ligt 

Het begrip 'katholiciteit' blijkt een uiterst kritisch begrip te zijn. Het is niet 
een zich neerleggen bij de pluraliteit, het 'misschien wel, misschien ook 
niet'. Noch is het een voorbarige eenheid, een harmonie die de nijpende 
verschillen verdoezelt. Ook is het geen grootste gemene deler, zowel een
heid als pluraliteit. De gemeenschap (en met Van Gennep geef ik in ver
band met de katholiciteit de voorkeur aan het woord 'gemeenschap' boven 
'eenheid' 3 5 ) moet met, door en vanuit de verscheidenheid gewonnen wor
den. 
Katholiciteit komt pas tot ontplooiing waar de laatsten de eersten worden, 



waar wie achter lopen, vooraan komen. Katholiciteit betekent dat er plaats 
is voor wie niet welkom zijn. Conciliariteit betekent dat er geluisterd wordt 
naar wie geen gehoor krijgen. Zoals gerechtigheid betekent dat er ruimte is 
voor wie geen bestaan hebben. 
Zo heeft Ter Schegget, in gesprek met Van Gennep, de katholiciteit willen 
aanscherpen. 3 6 In aansluiting op Levinas stelt hij: 'Juist in de buitengeslo
ten ander openbaart zich God als absoluut, transcenderend punt.' En ver
der: 'Christus als grensganger doorbreekt de grenzen in één richting... 
Christus staat niet tussen de partijen, ook niet boven de partijen - maar als 
middelaar Gods staat Hij aan de éne kant terwille van de verzoening van 
beide kanten.' 
Is er voor de kerk altijd een status confessionis? Zo gesteld zou de vraag 
overspannen kunnen klinken. Wat die echter duidelijk maakt is dat de 
uitdaging van de katholiciteit en de heiligheid nog voor ons ligt. Er bestaat 
ook zoiets als de katholiciteit van de schepping waarvan wij deel uitmaken. 
Het is in verband met de heiligheid dat Ter Schegget over de integriteit van 
het milieu spreekt. Daar krijgen wij nu pas oog voor, maar de vraag van de 
katholiciteit is voor de kerk zeker zo oud als haar afscheiding van Israël, al 
is de draagwijdte van de crisis toen niet algemeen erkend. In plaats daarvan 
werd een sectarische ontsnapping gevonden door de vraag naar het bijzon
dere intern op te lossen en de kerk als een 'nieuw Israël' te beschouwen. 
Toch moet de crisis onderkend worden voordat wij daar een antwoord op 
kunnen geven. En niet alles lukt tegelijk. Niet iedere kerk in het voormalige 
Oost Europa was in staat zich tegen de inmenging van de staat als zijnde 
ongeoorloofd te verzetten. Profeten en voorhoeden zullen voorlopig nog 
nodig zijn om de crisis te constateren en de uitdaging te formuleren. Maar 
eenmaal geformuleerd moet op de vraag van de status confessionis een 
antwoord gegeven worden, een nieuw belijden, niet in het minst van 
schuld. Wanneer de uitdaging niet gehoord wordt, wordt het zout zouteloos 
en verspeelt de gemeente haar integriteit als gemeente van Jezus Christus. 
De identiteit van de gemeente ligt, zoals Bonhoeffer stelde, niet voor altijd 
vast. Gaandeweg en geconfronteerd met de grenzen die zij ontmoet, ver
woordt zij opnieuw haar belijden en geeft zij opnieuw gestalte aan haar 
heiligheid en katholiciteit. Zij is, juist ook in haar ethiek, vragend en 
biddend op reis. Zij zoekt en zij vindt, daar waar zij gastvrij en ontvankelijk 
is, waar zij luistert, waar zij de laatsten voor laat gaan. Zo leert zij, in de 
weerklank van haar eigen verhaal, met de ruimte te schuiven. 
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C . W I G M A N S 

OPVOEDING EN ONDERWIJS ALS THEOLOGISCH 
PROBLEEM 

Een pijnlijk gemis 

De samenstellers van het register van trefwoorden uit de 9000 pagina's 
omvattende 'Kirchliche Dogmatik' van Karl Barth hebben slechts op één 
plaats het woord 'Padagogik' aangetroffen. Bij lezing daarvan neemt de 
verbazing over het feit dat Barth zich slechts tot die ene uitspraak heeft 
beperkt alleen maar toe. 
'Das Werk und die Offenbarung Jesu Christi (musste) nun einmal eine 
grundsatzliche Wende auch in der Geschichte der Padagogik bedeuten'. 1 

Wie de context nagaat waarin dit citaat te vinden is, ontdekt dat die de
zelfde is waarin Barth het grootste deel van zijn (overigens zeer beperkte 
aantal) uitspraken doet over 'Erziehung'. Het betreft een onderdeel van het 
twaalfde hoofdstuk 'Das Gebot Gottes des Schöpfers', namelijk het ge
deelte uit paragraaf 54: 'Freiheit in der Gemeinschaft', waarin Barth 
schrijft over de relatie tussen 'Eltern und Kinder'. In het register zoekt men 
overigens tussen de trefwoorden 'Schriftprinzip' en 'Schwangerschaftsun-
terbrechung' vergeefs naar 'Schule' en tussen 'Leid' en 'Liberalismus' 
mist men node het trefwoord 'lernen'. Nee, voor wie geboeid is door 
vragen van onderwijs en opvoeding biedt de KD op het eerste gezicht 
weinig soelaas. 
In 1984 ben ik bij Bert ter Schegget gepromoveerd op een proefschrift 
getiteld: 'Onderwijs en bevrijding', ontwikkelingstheorie vanuit een mes
siaans vooroordeel. 2 Is het niet verwonderlijk, dat een pedagoog, een 
onderwijskundige bij een barthiaans theoloog terecht kwam op zoek naar 
een leermeester? Nog wonderlijker wordt het wanneer je daarbij mijn 
afkomst in rekening brengt. Vanuit een oer gereformeerde opvoeding was 
ik een duidelijke exponent van de neo-calvinistische pedagogische praktijk 
waarvoor het boek van Prof. J. Waterink 'Aan moeders hand tot Jezus' het 
richtsnoer vormde. Als onderwijzer ben ik opgeleid in datzelfde milieu, 
zodat de noodzaak van christelijk onderwijs mij met de paplepel is ingege
ven. Er was in de jaren vijftig en zestig nauwelijks groter tegenstelling 
denkbaar in het theologisch debat over opvoeding en onderwijs dan tussen 
neo-calvinisten en barthianen. Dat spitste zich in de nederlandse situatie 
toe op de keuze voor openbaar of christelijk onderwijs. In mijn herinnering 
leeft de brochure van Waterink: 'En toch: "De Christelijke school" ' 3 voort 
als een monument van ons eigen gelijk tegenover G.C. van Niftrik en 
andere barthianen die het bestonden om op grond van bijbelse noties te 
pleiten voor de openbare school. Ik ging dus bij de duivel te biecht al had 



Bert ter Schegget vanuit zijn 'hersteld verband' verleden een gevoelige tik 
van de gereformeerde molen meegekregen (was ook J.J. Buskes niet een 
graag geziene barthiaanse dissident op bijeenkomsten van organisaties 
voor het christelijk onderwijs?). Maar toch, op een grondige doordenking 
van de bijdrage die opvoeding en onderwijs kunnen leveren in de ontwikke
ling van een kritisch bewustzijn, kon de kritische theologie van Ter Scheg
get niet bogen. En de fascinatie die van het werk van Miskotte uitging werd 
niet gevoed door verhandelingen over de rol van leren en onderwijzen in de 
bestrijding van 'ons heidendom'. Zo las ik onlangs in diens dagboek van 7 
januari 1931 niet zonder glimlach uitlatingen over de verplichting om 
godsdienstonderwijs te geven op een school in Haarlem: 'De schoolcate-
chisatie een crime, een vernedering, een lijden. Op de Botermarkt staat dat 
beulshuis. Tegen half elf, als ik er heen moet, krijg ik een 'beklemming op 
de borst'; orde kan ik houden, maar met prijsgave van mijn ernst alleen, 
door boeiend en grappig te zijn en niets te vergen. En dan nog is er het 
bovenpersoonlijk getreiter van hun ouderhuis, dat leeg is van elke vere
ring' . 4 De zaterdag daarop vraagt hij dan ook maar aan een onderwijzer om 
dat deel van zijn werk over te nemen. 

Ondanks dat alles was en ben ik van mening, dat de theologische ver
nieuwing die in het werk van Barth, Miskotte en Ter Schegget naar voren 
komt 'eine grundsatzliche Wende' in het pedagogisch denken met zich mee 
kan brengen en een betere oriëntatie vormt voor de mogelijkheden die met 
het bestaan van 'christelijk' onderwijs zijn verbonden, dan de klassieke 
neo-calvinistische pedagogiek kon bieden. 

Theologie en pedagogiek, twee rijken 

Maar kun je je als pedagoog in deze tijd nog wel met goed fatsoen tot de 
theologie wenden? Is het stilzwijgen van theologen over onderwijs en 
opvoeding, na eeuwen van leerstellige dictaten in zake geloofsoverdracht, 
niet begrijpelijk? 
Toch is er nog iets anders aan de hand. 

Zeker in het nederlandse academische klimaat bestaan er waterdichte 
schotten tussen wetenschappelijke disciplines. Hoewel men in veel opzich
ten analogieën tussen de theologische en pedagogische wetenschap kan 
onderkennen, is er van wederzijdse (zowel methodische als inhoudelijke) 
bevruchting nauwelijks of geen sprake. Dit verschijnsel vormt op zichzelf 
een boeiende illustratie van de stelling, dat maatschappelijke omstandighe
den grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling van wetenschappelijke 
theorievorming (een stelling die binnen de wetenschapstheorie zeer om
streden is). Het is onmiskenbaar dat de theologiebeoefening op neder
landse uni versiteiten in een aantal opzichten beïnvloed is door de kerkelijke 



praktijk, zoals de ontwikkeling van de onderwijswetenschap mede bepaald 
is door het karakter van het nederlandse onderwijssysteem. Als illustratie 
daarvan is een vergelijking met de duitse situatie verhelderend. In de 
evangelisch-lutherse kerk in Duitsland spelen vragen van onderwijs en 
opvoeding een aanzienlijk grotere rol dan in de calvinistische kerken in 
Nederland. Vele predikanten hebben een taakstelling waarin het geven van 
godsdienstonderwijs in 'Grundschulen' is opgenomen. Het verzorgen van 
aparte 'Kindergottesdiensten' maakt voor velen deel uit van hun beroeps
praktijk. Door de jeugdige leeftijd waarop vele kinderen geconfirmeerd 
worden beperkt de catechetiek zich ju ist niet tot de problematiek van jonge
ren tussen 12 en 18. Kortom, (godsdienst)pedagogiek vormt in Duitsland 
een wezenlijk bestanddeel van de theologische discipline. Dat daardoor de 
integratie tussen systematische, ethische, exegetische en pedagogische 
vragen wordt bevorderd hoeft geen betoog. Maar juist dan wordt duidelijk 
hoezeer die vragen (en antwoorden) mede gevoed worden door de duitse 
protestantse traditie, de verhouding tussen kerk en staat en de ideologische 
verdediging van de 'christelijke cultuur' ondanks secularisatie. Om de
zelfde redenen is het in de duitse pedagogische opleidingen en onderzoeks
instituten ondenkbaar dat kennis van en inzicht in theologische en levens
beschouwelijke vragen zou ontbreken. Elke bekende duitse pedagoog geeft 
blijk van gedegen inzicht in theologische debatten en omdat godsdienst tot 
de vakkenkanon van duitse gymnasia behoort en zelfs eindexamenvak is 
zijn er vele onderwijskundigen die zich met vragen van levensbeschouwe
lijke vorming bezighouden. Het is in dit licht des te verwonderlijker dat 
Karl Barth zich nauwelijks heeft beziggehouden met de vraag welke rol de 
school speelt in de doorwerking van de natuurlijke theologie in de hoofden 
en harten van mensen. Inderdaad, een 'grundsatzliche Wende in der Pada
gogik' zou het gevolg moeten zijn van 'die Offenbarung'. Maar geen 
enkele Wende geschiedt vanzelf. Daarvoor is ontwikkeling van bewust
zijn, daarvoor is 'geloof' nodig. 
Het zijn soortgelijke maatschappelijke ontwikkelingen die in Nederland 
juist een gebrek aan aandacht voor onderwijs en opvoeding in de theolo-
giebeoefening hebben veroorzaakt. De situatie in het openbaar onderwijs 
is, mede als gevolg van de vrijheid om door de overheid bekostigde bijzon
dere scholen op te richten, vergelijkbaar met het franse onderwijssysteem. 
De verwijzing naar levensbeschouwelijke aspecten van onderwijsinhouden 
is welhaast taboe. De scheiding van kerk en staat vertaalt zich in de overtui
ging dat zinvragen, normen, waarden en geloofsovertuigingen tot de pri
vate sfeer moeten worden gerekend en dat daaraan in het publieke onder
wijsbestel geen aandacht mag worden besteed. Slechts buiten de schoolse 
aktiviteiten om bestaat de gelegenheid om op vrijwillige basis tijd voor 
godsdienstonderwijs in te ruimen. 
In de theologische opleidingen in Nederland is de aandacht voor (gods
dienstpedagogische vragen van recente datum en nog steeds zeer beperkt. 



Het accent ligt op de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jarigen, omdat de 
beroepsoriëntatie van predikanten en godsdienstleraren zich daarop nu 
eenmaal richt. Opvallend kenmerk daarbij is de dominantie van gods-
dienstpsychologische en -sociologische theorieën, die in sterke mate lei
draad vormen voor het pedagogisch-didaktisch handelen. Dat deze afhan
kelijkheidsrelatie in de algemeen pedagogische theorievorming al sinds de 
dertiger jaren grotendeels is doorbroken schijnt aan vele praktisch theolo
gen voorbij te zijn gegaan. De religieuze ontwikkeling wordt veelal be
schreven als een eigen-aardig proces, waarbij node een aan Barth geo
riënteerde kritische analyse van het religiebegrip wordt gemist. 
Ook het feit dat er in Nederland (niet in het minst onder invloed van de neo-
calvinistische 'soevereiniteit in eigen kring') geen formele relatie is tussen 
kerken en scholen vormt mede een verklaring voor het feit dat de analyse 
van de invloed die het onderwijs heeft op de ontwikkeling van het mense
lijk bewustzijn geen voer voor theologen is. 
Ook de situatie in de beoefening van de onderwijswetenschap in Nederland 
kenmerkt zich door een verbazingwekkend gebrek aan aandacht voor het 
feit dat twee van de drie scholen hier gesticht zijn op basis van levensbe
schouwelijke uitgangspunten. De verzuiling van ons onderwijssysteem, 
die tot in het wetenschappelijk onderwijs is doorgezet, heeft ook hier zijn 
sporen nagelaten. Vanouds waren het de Vrije Universiteit en de Katho
lieke Universiteit van Nijmegen aan wie de pedagogische doordenking van 
levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs stilzwijgend was toebedeeld. 
Maar sinds de daar ontwikkelde normatieve pedagogieken (van Waterink 
en Rombouts) als antieke relikwieën in het rariteitenkabinet zijn bijgezet 
(de sporen ervan leven nog slechts voort bij een oudere generatie leerkrach
ten) ligt het probleem van de levensbeschouwelijke identiteit van confessi
onele scholen in een wetenschappelijk niemandsland. 
Het is boeiend om te constateren dat juist vanuit het ministerie van onder
wijs en wetenschappen, onder sociaal democratisch bestuur, recentelijk de 
oproep uitgaat aan het onderwijsveld om meer aandacht te besteden aan 
normen en waarden. 'Moraaltheologen' en pedagogen worden op het mi
nisterie ontboden om deskundige bijstand te verlenen aan de poging om de 
pedagogische taak van de school te herstellen. Het ontbreken van waarden
oriëntatie leidt blijkbaar tot maatschappelijke (en vooral ook economi
sche) problemen. Maar hoe zouden theologen en pedagogen dit verschijn
sel werkelijk kritisch kunnen analyseren (zowel de invloed van onderwijs 
en opvoeding op het ethisch besef van kinderen en jongeren, als de poli
tieke en maatschappelijke belangen achter deze 'pedagogisering' van de 
school) als het decennia lang aan aandacht voor zulke vragen heeft ontbro
ken? 
De boedelscheiding tussen theologie en opvoedings- en onderwijsweten
schap werkt op vele terreinen door. Wie zich in de onderwijswetenschap 
met levensbeschouwelijke vragen bezighoudt wordt al ras verwezen naar 



het theologische kamp of moet zich verdedigen tegen het verwijt dat men 
normatieve pedagogiek bedrijft, wat gelijk staat aan onwetenschappelijke 
en dus niet serieus te nemen retardatie. Maar wie binnen theologische 
kringen vragen van onderwijs en opvoeding aan de orde stelt wordt wel
haast gedwongen te opereren binnen het keurslijf van catechetiek of didak-
tiek van het godsdienstonderwijs en wordt voortdurend geconfronteerd met 
het al zo lang gepasseerde station van psychologisme, van antropologische 
theorieën als voertuig van natuurlijke theologie. 
Maar hoe kom je er als onderwijswetenschapper dan toe je te verdiepen in 
het werk van Barth, Miskotte en Ter Schegget en zelfs de conclusie te 
trekken, dat hun dialektisch-theologische analyse van kerk en cultuur (wel
iswaar onder voorbijzien aan de school als instituut van cultuuroverdracht) 
zoveel perspectief biedt vooreen kritische onderwijstheorie waarin levens
beschouwelijke vragen een sleutelrol spelen, zonder in normatieve pedago
giek terug te vallen? 

Dialektiek in de onderwijswetenschap 

Wie in 1971 vanuit een beschermd gereformeerd opvoedingsklimaat te
recht kwam in het academisch milieu van de Groningse onderwijsweten
schap ondervond een intellectuele botsing van culturen. De hoogleraar L. 
van Gelder, afkomstig uit het Amsterdamse geseculariseerd-joodse en so
cialistische proletariaat, oud direkteur van het A(lgemeen) P(edagogisch) 
S(tudiecentrum) was bezig in Groningen school te maken. Zijn gedreven
heid voor emancipatie van arbeiderskinderen kreeg de vorm van een onder-
wijswetenschappelijke analyse van de voorwaarden waaronder in Neder
land een middenschool gestalte zou kunnen krijgen. Het eerste wat een 
student leerde was dat de onderwijswetenschap vanuit een geëxpliciteerde 
visie op mens, onderwijs en samenleving een bijdrage moest leveren aan 
een emancipatorische ontwikkeling. De school speelde in het denken van 
Van Gelder een sleutelrol. Maar die sleutelmacht van de school bestond nu 
juist niet in het creëren van een 'pedagogische provincie', een beschermde 
ruimte waar kinderen zich ongestoord konden ontplooien, om zodoende de 
maatschappelijke ongelijkheid buiten de deur te houden. Tegen dat beeld 
van de middenschool heeft Van Gelder zich altijd heftig verzet. De bestrij
ding van ongelijkheid, van maatschappelijke achterstelling, is primair ge
legen in de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn, waarin de taal als 
instrument van analyse en ontwerp, van ontmaskering en verbeelding, 
centraal staat. In de aloude pedagogische discussie over opvoeden als 
'führen' of 'wachsen lassen' was Van Gelder representant van de 'derde 
weg', van een dialektische onderwijswetenschap. Hij bestreed heftig de 
vooral van Rooms-Katholieke zijde afkomstige zelfontplooiingstheorieën 
(zoals van M.A.J.M. Matthijssen 5 en tot op zekere hoogte ook J.A. van 



Kemenade die als minister van onderwijs in de Contourennota zulke accen
ten legde). Wanneer kennis, inzicht en vaardigheid ondergeschikt worden 
gemaakt aan zelfverwerkelijking via expressie, aansluiting bij belevings-
en ervaringswereld, nadruk op het gebruik van 'thuistaal' e t c , dan levert 
dat geen bijdrage aan emancipatie, maar onthoud je met name kinderen in 
achterstandsituaties de mogelijkheid om mondig en kritisch deel te nemen 
aan het proces van maatschappelijke ontwikkeling. 
Maar hij bestreed even heftig de scheiding tussen onderwijs en opvoeding, 
waarbij de school zich moet beperken tot cultuuroverdracht en maatschap
pelijke voorbereiding, aan de hand van criteria die vastgesteld worden in de 
strijd tussen belangengroeperingen. Op die wijze reproduceert het onder
wijs, via selectie en allocatie (de toewijzing van 'onderwijsprodukten' aan 
de arbeidsmarkt) immers eveneens de maatschappelijke ongelijkheid. 
Het was juist in zijn pogingen om te komen tot een dialektische onderwijs
theorie, dat hij zich plaatste in een lange traditie van pedagogische reflectie 
waarin onveranderlijk joodse denkers de boventoon hadden gevoerd. 

Is het in dit licht verwonderlijk, dat lezing van Miskotte en met name 'Edda 
en Thora' een vloedgolf van herkenning teweegbracht bij iemand die van 
huis uit gewend is maatschappelijke vragen mede vanuit een geloofsper-
spectief te benaderen? Voor alle duidelijkheid, Van Gelder heeft zelf nooit 
enige reden gegeven in woord of geschrift, om een relatie te leggen met 
theologische problemen of om zelfs maar de levensbeschouwelijke diversi
teit van het nederlandse onderwijs in zijn analyses te betrekken. Daarvoor 
bestond, mede door de wijze waarop het zelfbesef van christelijke onder
wijsorganisaties tot uitdrukking kwam, ook geen enkele aanleiding. 
Zeker, hij was in veel opzichten leerling van de joods-christelijke peda
goog Ph. Kohnstamm, de grote bestrijder van Waterinks biologische antro
pologie (die de door God bepaalde verschillen in natuurlijke intelligentie 
tussen kinderen verdedigde). Maar Van Gelder had grote moeite met het 
Bijbels Personalisme van Kohnstamm. Over het bijbelse zweeg hij maar 
liever en het personalisme was hem te weinig maatschappelijk, had te 
weinig oog voor de materialistische kant van zijn antropologie. Toch doet 
dit niets af aan het feit dat de inspiratie voor de ontwikkeling van een 
dialektische onderwijstheorie telkens gevonden werd bij denkers die in al 
dan niet geseculariseerde vorm blijk gaven van beïnvloeding door een 
traditie waarin messiaanse motieven van grote betekenis waren. Vooral de 
cultuur-historische theorie, ontwikkeld in de Sowjet Unie door Lev S. 
Wygotsky, werd in toenemende mate de basis voor de bestrijding van de 
burgerlijke naturalistische psychologie. Al in de dertiger jaren was immers 
het werk van Jean Piaget (n.b. nu nog steeds inspiratiebron voor veel 
godsdienstpedagogen) door Wygotsky zowel empirisch als ideologisch 
grondig bekritiseerd. Daarbij had men in Groningen geen oog voor het feit 
dat Wygotsky en zijn leerlingen op vele plaatsen, zij het vaak impliciet 



vanwege de politieke situatie in hun land, refereerden aan talmoedische 
geschriften. Ook het werk van 'de grondlegger van de materialistische 
onderwijstheorie' Jan Amos Komensky kwam veelvuldig ter sprake. Dat 
de theoloog-pedagoog Comenius zijn ideeën vooral bijbels theologisch 
fundeerde en in sterke mate door joodse denkers uit het 17e eeuwse Am
sterdam is beïnvloed kwam daarbij uiteraard niet aan de orde. 
Ook in Duitsland, met name in kringen rond de 'Frankfurter Schule' von
den wij als leerlingen van Van Gelder meer en meer aanknopingspunten 
voorde verdere uitbouw van een schooltheorie, een leer- en ontwikkelings
theorie, waarin emancipatie als uitdrukking van de ontwikkeling van een 
kritisch bewustzijn, het perspectief vormde. Dat Adorno ('Erziehung zur 
MUndigkeit'), Walter Benjamin ('Ueber Kinder, Jugend und Erziehung') 
en vooral H.J. Heydorn ('Ueber den Widerspruch von Bildung und Herr-
schaft') in hun analyses blijk gaven van verbondenheid met de joods-
messiaanse traditie werd opnieuw niet relevant geacht. In het werk van 
Heydorn signaleerde ik voor het eerst expliciete verwijzingen naar Karl 
Barth, 6 terwijl in zijn historische analyse van de begrippen 'Kindheit' en 
'Sprache' de parallellen met het werk van Miskotte zeer opvallend waren. 

Religiekritiek als correctie 

De eerste les voor studenten onderwijswetenschap bleek tegelijk een einde
loze doorn in het vlees voor de ontwikkeling van een emancipatorische 
onderwijstheorie. Wie doelgericht en vanuit een geëxpliciteerde visie op 
mens, onderwijs en samenleving wetenschap wil bedrijven, stuit voortdu
rend op de vraag naar criteria voor emancipatie. De poging om een werke
lijk dialektisch ontwikkelingsbegrip te hanteren dreigt spaak te lopen in de 
negatie. Het doel van onderwijs en opvoeding kan niet afgeleid worden uit 
antropologische constanten, alsof echte menselijkheid zou bestaan uit uit
groei van gegeven mogelijkheden en emancipatie niets anders zou zijn dan 
de zelfverwerkelijking van de menselijke natuur. Het kan ook niet afgele
zen worden uit maatschappelijke ontwikkelingen, alsof emancipatie gelijk
gesteld zou kunnen worden aan de zelfverwerkelijking van de menselijke 
cultuur. Een pedagogiek van de hoop (op bevrijding) is het enige alterna
tief. Maar zo'n wetenschappelijk onverdedigbare 'Wende' , het zich beken
nen tot een als normatief beschouwde geloofstraditie kwam en komt binnen 
de pedagogische wetenschappen nauwelijks in aanmerking. 
De hardnekkige poging om elke levensbeschouwelijke dimensie als ver
meende terugval in onvrijheid buiten de onderwijswetenschappelijke dis
cussie te houden heeft grote consequenties. Het leidt onvermijdelijk tot 
nieuwe afhankelijkheid van veronderstelde wetmatigheden. Onderwijs
doelen worden de laatste jaren weer in hoge mate bepaald door het 'vrije' 
spel der maatschappelijke krachten en de wetenschappelijke analyse richt 



zich voornamelijk op de middelen tot het bereiken van die doelen. De 
hernieuwde overschatting van onderzoeksresultaten van onderwijspsycho
logie en -sociologie is een indicatie voor het ontbreken van een eigen 
kritisch pedagogisch perspectief (een treffende analogie met de rol die 
godsdienstpsychologie en -sociologie toebedeeld krijgen in de praktische 
theologie). 
Men kan dit proces uitstekend beschrijven aan de hand van Miskotte's 'Als 
de goden zwijgen'. Het ontbreken van een eschatologisch perspectief leidt 
tot terugval in religie, ook in de wetenschap. En het is juist de religiekri
tiek, die zo sterk in het werk van Barth, Miskotte en Ter Schegget aanwezig 
is, die maakt dat de dialektische theologie perspectief biedt voor de ontwik
keling van een kritische onderwijstheorie. Dat was de inzet van mijn 'On
derwijs en bevrijding' en Bert ter Schegget was voor zo'n bevrijdende 
ontdekkingsreis een onovertroffen leermeester. 

Een pedagogische Wende in de theologie 

Die ontdekkingsreis vond een voorlopig einde in het genoemde niemands
land. 
Toen mij gevraagd werd een bijdrage aan deze bundel te leveren, werd 
daarbij de suggestie gedaan om de volgende vraag centraal te stellen: 'Wat 
blijft er te zeggen voor het chiliasme?' De reden voor die vraag is duidelijk. 
De grote vermoeidheid heeft toegeslagen. De generatie van maatschappe
lijke vernieuwers die de revolutionaire praxis van het dialektisch materia
lisme poogden te beoefenen kijken weemoedig terug op de 'tandeloze tijd'. 
Het faillissement van de grote systemen wordt allerwegen breed uitgeme
ten. De spraakmakers van toen staan met lege handen en de mond vol 
tanden. De partijgangers van gisteren bekennen vandaag de zonden van 
hun jeugdige idealisme en rechtse columnisten halen verlekkerd hun gelijk. 
Nee, alle utopie is uit den boze. Toekomstontwerpen zijn slechts schone 
schijn of leiden tot verderfelijke terreur. Het heden dient in al zijn veelvor
migheid geleefd en beleefd te worden. Niet wat anderen ons voorspiegelen, 
maar wat we zelf beleven en ervaren heeft eeuwigheidswaarde. Maar valt 
nu met dit alles ook het beroep op de stad der toekomst onder de verdenking 
van achterhaalde geestdrijverij? Het 'vleugje chiliasme' van Miskotte en 
Ter Schegget hield toch altijd de waarschuwing in tegen de vereenzelviging 
van welk politiek of maatschappelijk systeem dan ook met de kenmerken 
van het koninkrijk Gods? Als iets bestand zou moeten zijn tegen de huidige 
tijdgeest dan is het wel het beroep op het eschaton. Zeker, maar de diep 
gevoelde teleurstelling over mislukte experimenten en over de allerwege 
waarneembare terugval in bewuste-loosheid is al gauw sterker dan de eens 
geformuleerde belijdenis: 'zonder eschatologie geen revolutionair prin
cipe, zonder geweten geen revolutie'. 7 



Maar juist het begrip 'geweten' is voor Bert ter Schegget altijd van levens
belang geweest. Wie weet heeft van Gods beloften, wie zich aangesproken 
weet op zijn 'wezen', op de menselijkheid die de God van Israël beoogt, die 
kan zich niet laten leiden door de waan van de dag. Maar waarom eindigde 
de zoektocht in de bevrijdende wereld van de dialektische theologie toch in 
niemandsland? Mijn antwoord (en ik geef het voor beter) luidt: omdat het in 
de praxis van de bevrijdende theologische reflexie vrijwel ontbroken heeft 
aan aandacht voor het leren als voorwaarde voor een betere weerstand. In 
de KD bleef het beperkt tot die ene uitspraak over de 'padagogische 
Wende'. In dat opzicht heeft Ter Schegget de grote meester vrijwel letter
lijk nagevolgd. In 'Het beroep op de stad der toekomst' schrijft hij over de 
vooruitgang; niet in technisch-economische zin, maar over de vooruitgang 
in menselijk bewustzijn, in ware humaniteit. Ligt de waarborg voor de 
continuïteit daarvan niet in God? Maar juist daarom stelt hij de retorische 
vraag: 'Betekent dit dan niet een opdracht tot revolutionering in de richting 
van de menselijkheid van deze God? Ligt hier niet de grond der mogelijk
heid van transcendering? En ook de grond der machtiging om menselijk
heid te verkondigen en mensen in hun 'wezen' aan te spreken?' 8 En dan 
plaatst hij een opmerking tussen haakjes '(met de revolutie is een enorm 
pedagogisch probleem verbonden; geen pedagogiek echter zonder 
'norm') ' . Als er een register op het werk van Ter Schegget zou worden 
samengesteld, zou blijken dat dit vrijwel de enige plaats is waar hij over 
'pedagogiek' spreekt. En wellicht zijn de haakjes zelfs symbolisch op te 
vatten. 'Geen pedagogiek zonder 'norm". Betekent dat een pleidooi voor 
een normatieve pedagogiek? Nee natuurlijk niet. Er is geen pedagogische 
praktijk deductief af te leiden uit normatieve beginselen. Het kan niet 
anders zijn dan een theologische conclusie. Wil het geweten als echatologi-
sche categorie, als meeweten met God, de aanzet kunnen geven tot bevrij
dend denken en handelen, dan moet dat geweten gevormd worden. De 
ontwikkeling van kritisch bewustzijn is de basis voorde humaniteit waarop 
de wereld in het licht van 'die Offenbarung Jesu Christi' recht heeft. Maar 
een theologie van de hoop (op bevrijding) dreigt dood te lopen in niemands
land als er geen nieuwe generatie mensenkinderen opgroeit die leert om te 
blijven geloven dat het anders kan en moet. Daartoe is het, juist in een tijd 
waarin aloude goden van de 'new age' opnieuw welsprekend de dienst 
dreigen uit te maken, broodnodig om de hoop levend te houden. Dat kan 
alleen door Ieren en onderwijzen, door pedagogisch handelen waarin de 
Naam, het Woord bekend wordt gemaakt. En de aloude 'didaktiek' van 
barthiaanse theologen, het 'aanzeggen', de 'verkondiging' is meer dan 
ontoereikend. Tot het tegoed van het eerste testament hoort namelijk niet 
alleen dat wat Miskotte ons zo ingrijpend (en aangrijpend) heeft aange
reikt. Het waren niet voor niets pedagogen uit de joods messiaanse traditie 
die zo'n geweldige inspiratiebron vormden voor aanzetten tot een dialekti
sche leer- en onderwijstheorie. Het tegoed bestaat namelijk ook uit de 



gegronde verwachting dat de wereld in stand wordt gehouden door de adem 
van lerende kinderen. De bijbelse verhalen leggen daarvan bij voortduring 
getuigenis af. Ze zijn ontstaan in en bedoeld vooreen leergemeenschap die 
juist in het leren en onderwijzen de weerstand tegen religie ontwikkelt. De 
woordtheologie van Barth, Miskotte en Ter Schegget kan slechts bevrij
dend zijn en blijven als het kind in het midden mag staan en als de 'pedago
gische Wende' ook daadwerkelijk wordt voltrokken in een vruchtbare 
samenwerking tussen theologen en pedagogen die elkaar kritisch bevragen 
met het oog op een praxis (van huis, kerk én school) waarin het beroep op 
de stad der toekomst de richting aangeeft. 

Een pover begin 

In 'Onderwijs en bevrijding' heb ik slechts een eerste povere bijdrage 
geleverd aan zo'n samenwerking. Daarin stond het belang centraal dat in de 
cultuur-historische theorie over leren en onderwijzen aan het begrip 'bete
kenis' wordt toegekend. Opvoeden en onderwijzen kan (in navolging van 
velen) omschreven worden als 'inleiden in betekenissen'. De laatste jaren 
heb ik mij vooral beziggehouden met de wijze waarop bijbelse verhalen 
uitdrukking zijn van samenhang in betekenissen, die voor kinderen en 
volwassenen een kritische oriëntatie kunnen bieden voor bevrijd en bevrij
dend handelen. In mijn werk als direkteur van de Nederlandse Zondags
school Vereniging (waar Bert Ter Schegget overigens zitting heeft in de 
raad van advies) ligt dat accent ook voor de hand. 
Wie de bijbel leest zal direkt beamen dat verhalen daarin de boventoon 
voeren. Verhalen die ontstaan zijn in een pedagogische context, waarbij 
vragende kinderen centraal staan (een uitermate belangrijk kenmerk van de 
joods-messiaanse traditie). Maar er zijn ook vele bijbelgedeelten waarin 
het verhalende element schijnbaar ontbreekt. Toch blijkt telkens dat geen 
enkel deel van de Bijbel begrijpelijk is wanneer niet op de achtergrond de 
grote en betekenisvolle verhaallijnen daarin worden meegehoord. De pro
feten spreken hun bijtende verwijten, hun verhelderende vergezichten, hun 
opgetogen heilsboodschap tegen de achtergrond van de verhalen, van Ab
raham, Isaak en Jacob, van uittocht en woestijntocht, van schepping en 
zondvloed, van David's koningschap en Salomo's heerlijkheid. De psal
men zingen hun lofprijzing en hun ellende, hun wanhoopsvragen en over
winningsaanspraken tegen de achtergrond van wat de 'vaderen' hebben 
verteld. De evangelisten verkondigen uitspraken van Jezus voor oren die 
gevormd zijn door Mozes en profeten. De apostelen schrijven brieven 
waarin voor en te na verbanden zijn te horen met Jezus' weg en werk, maar 
vooral ook met wat in de joodse traditie is overgeleverd. 
Heel wezenlijk daarbij is, dat al die verhalen niet worden verteld opdat de 
kinderen gevormd zouden worden naar beeld en gelijkenis van die vaderen 



van wie ze de verhalen te horen krijgen. Als voorbeeld van de wijze waarop 
de bijbelse traditie met verhalen omgaat wil ik trachten iets van die samen
hang te laten zien. 
Wie veel lezingen houdt over geloofsopvoeding op avonden waar ouders 
en bestuurders van christelijke scholen samenkomen, zal niet zelden mee
maken dat aan het begin van de avond een passend bijbelgedeelte wordt 
gelezen. Daarbij is Psalm 78 nogal populair. Daar staat dan ook verwoord 
wat in veel christelijke gezinnen en op nog veel scholen wordt beleefd (en 
waarop een groot deel van Waterinks betoog: 'En toch.. .de christelijke 
school' indertijd was gebaseerd) 

3 . . .Hetgeen wij gehoord hebben en weten 
en onze vaderen ons hebben verteld 
4. dat willen we voor hun kinderen niet verhelen 
wij willen vertellen aan het volgende geslacht 
des Heren roemrijke daden, Zijn kracht 
5 . . .Hij stelde een wet in Israël 
die Hij onze vaderen gebood 
hun kinderen te leren, 
6. opdat het volgende geslacht die zou kennen 
de kinderen die geboren zouden worden, 
dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen 
7. opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen 
en Gods werken niet vergeten 
maar zijn geboden bewaren. 

Onveranderlijk stopt hier de lezing en gaat de voorzitter voor in gebed. 
Maar wie één vers verder leest krijgt plotseling een ander perspectief op 
wat hier staat en wordt geconfronteerd met het kritische karakter van bij
belse verhalen. De Psalm vervolgt namenlijk: 

8. en niet worden gelijk hun vaderen, 
een weerbarstig en weerspannig geslacht. 

Nee, alsjeblieft niet vaders gelijke worden! Geoefende oren horen daarin 
een verwijzing naar een koning, Achab, wiens naam precies dat betekent: 
'vaders gelijke'. Hij staat in een groot profetisch verhaal tegenover Elia. 
Van Achab wordt daarin verhaald dat hij Jericho laat herbouwen, de stad 
die in puin moest vallen voordat het land van belofte open kwam te liggen 
voor het volk Israël (dat komt tot uitdrukking in de naam van de hoer 
Rachab, dat 'ruimte' of 'open' betekent en die uit Jericho wordt gered door 
haar rechtvaardige daad). 
Achab laat Jericho herbouwen en dat geschiedt ten koste van de zonen van 
de bouwmeester. Want van Jericho ging het verhaal dat kinderen in de 



muren werden ingemetseld als offer aan de natuurgoden. In het koningen-
verhaal valt Israël ten prooi aan grote droogte en de profeet vlucht het land 
uit en verblijft in de woestijn, met zicht op de grensrivier, de Jordaan. Daar 
wordt hij gevoed door de raven met water en brood. De bedoeling is 
duidelijk. De bevrijdende gang door de geschiedenis van Israëls God met 
Zijn volk wordt geblokkeerd, zelfs teruggedraaid, als 'vaders gelijke' aan 
de macht komt. Dan is er niets nieuws onder de zon, dan verkeert Israël 
weer in de woestijn en moet opnieuw gaan leren wat het betekent bevrij
dend te handelen. 
Wanneer ook in verhalen rond Jezus nadrukkelijk de naam Jericho valt, dan 
komt daarin de samenhang tot uitdrukking tussen de weg van Israël en 
Jezus' opgang naar Jeruzalem. Zijn weg loopt van Galilea naar de stad van 
de vrede, via Jericho, waar hij doortrekt om ruimte te maken voor versla
gen en verachte mensen. Ook hier worden mensen gered. Zoals eens Ra-
chab de hoer is het nu Zacheüs de tollenaar (hoeren en tollenaars worden 
regelmatig in één adem genoemd), die door zijn rechtvaardige daden de 
naam krijgt: zoon van.. .Abraham (Lucas 19:9), de vader van alle gelovi
gen die slechts op grond van een beloftewoord op weg ging naar het land 
dat God hem wees en daarin een teken stelde van echte menswording. 
Als verhalen in het onderwijs een grote rol spelen, dan is de vraag aan de 
orde of we kinderen willen vormen naar de maat van ons bestaan. Als dat zo 
is richten we machtsbolwerken op, bouwen we Jericho, wat ten koste gaat 
van de kinderen. Zij worden dan geofferd aan hedendaagse goden. Bevrij
dende verhalen bieden perspectief op menselijkheid die we om ons heen 
niet direkt zien en ervaren, maar die in het bestaan van kinderen zichtbaar 
kan worden als uitdrukking van hoop op beter: kinderen van Abraham. 

En toch ...de 'christelijke' school? 

Maar waarom zouden door Barth gevormde theologen zich nu ineens bezig 
moeten gaan houden met het onderwijs? Is het bestaan van christelijk 
onderwijs dan niet nog steeds uitdrukking van datgene waartegen Barth 
zich juist met grote kracht heeft verzet, die ontoelaatbare pretentie die in 
het adjectief 'christelijk' ligt besloten? 
Wie zich werkelijk bewust wordt van de macht die scholen vertegenwoor
digen in ons maatschappelijk bestel, kan niet om het feit heen dat in het 
onderwijs niet alleen de beperkingen voor de ontwikkeling van kritisch 
denken en handelen, maar juist ook de mogelijkheden daartoe zijn gelegen. 
Het beeld van christelijke scholen als bolwerken van en broedplaatsen voor 
antithetisch denken is volstrekt achterhaald. Het beeld van christelijke 
scholen als laatste stuiptrekkingen van een verouderd zuilensysteem, als 
zandkastelen die nog even de vloedgolf van het secularisatieproces lijken te 
weerstaan, slaat nergens op. 
Wie de europese economische ontwikkelingen volgt en hoort en ziet welke 



rol de staat (en vooral ook het bedrijfsleven) in verschillende landen aan de 
scholen toekent en welke ruimte het daar heersende onderwijssysteem de 
machten daartoe biedt, gaat volstrekt anders aankijken tegen de mogelijk
heden die met de 'vrijheid' van onderwijs in Nederland in potentie worden 
geboden. Het is in alle opzichten te betreuren dat zo weinig ondersteuning 
wordt geboden aan scholen die (volgens hun statuten, hun doelstellingen en 
uitgangspunten) aanspreekbaar zijn op bijbelse noties over leren en onder
wijzen. De kritisch theoloog die meent dat zijn of haar bijdragen aan een 
kritische doordenking van het pedagogisch (en theologisch) handelen van 
leerkrachten niet welkom zijn in grote delen van wat zich 'christelijk onder
wijs' noemt, beseft niet dat juist daar de mensen zitten die leerhuizen 
bezoeken, die geboeid raken door bevrijdende bijbels-theologische inzich
ten. Maar hoe die bevrijdende inzichten juist in de school zouden kunnen 
doorwerken, daar laat de theologie (en de pedagogiek) hen in de steek. Zo 
dreigen door gebrek aan aandacht 'christelijke' scholen juist dat te worden, 
wat vanuit kritisch theologisch perspectief wordt gevreesd: bolwerken van 
aanpassing, broedplaatsen van religie (en dat is ongeloof), toeleveringsbe
drijven voor een economische orde die mensen knecht in plaats van be
vrijdt. De sociale wetenschappen hebben voor dat proces vanouds een 
woord bedacht: een 'self fulfilling prophecy'. Is dat het profetisch perspec
tief dat de dialektische theologie te bieden heeft? 
Ik heb Bert ter Schegget leren kennen als leermeester en vriend en ik meen 
in zijn geest te spreken als ik in zijn afscheidsbundel schrijf dat de haakjes 
wegkunnen en dat zijn uitspraak als theologisch probleem kan worden 
geherformuleerd: met de revolutie is een enorm pedagogisch probleem 
verbonden; geen pedagogiek echter zonder bevrijdende theologie en geen 
bevrijdingstheologie zonder pedagogiek en beide met het oog op de stad 
der toekomst waar de kinderen dansen. 

Noten 

1 (KD.III/4p.317). 
2 Kampen 1984. 
3 Kampen 1961. 
4 K.H. Miskotte Uit de dagboeken 1930-1934. Kampen 1990, p.33. 
5 zoals M.A.J.M. Matthijssen, Klasse-onderwijs Deventer 1971. 
6 In: Heinz J. Heydorn, Zur bürgerlichen Bildung. Ansprudt und Wirklichkeit. Frankfurt 

1980, p.9. Daar wordt vermeld dat Heydom in 1934 een briefwisseling met Barth begon. 
7 G.H.ter Schegget, Het beroep op de stad der toekomst, Haarlem 1972, p.89. 
8 o . c , p.53. 



R . Z U U R M O N D 

T E R S C H E G G E T A L S B I J B E L S T H E O L O O G 

In 1975 verscheen bij de uitgeverij Wereldvenster van de hand van Bert ter 
Schegget Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in 
Filippenzen 2:6-11. Het was duidelijk bedoeld als bijbels theologische 
pendant van zijn dissertatie en andere, door sommigen - overigens niet 
perse onwelwillend - als 'pamflettistisch' gekarakteriseerde publikaties. 
Die functie heeft het boek zeker vervuld. Het is een studie geworden die 
laat zien dat de auteur meer dan één pijl op zijn boog heeft. Het had even 
goed andersom gekund: dit boek als proefschrift en Het beroep op de stad 
der toekomst als pendant. Ik gebruik het woord 'pendant' met opzet, niet 
'aanvulling', laat staan 'correctie'. Het is er dan ook, weliswaar goed 
bedoeld, helemaal naast wanneer de flaptekst Het lied van de Mensenzoon 
toeschrijft aan een 'nieuwe Ter Schegget.' Nee, dit is: óók Ter Schegget. 
De kracht van Het lied van de Mensenzoon is dat hier een 'systematisch 
theoloog', dat wil zeggen een theoloog die heeft nagedacht over de vooron
derstellingen en de theologische implicaties van zijn exegetisch onderzoek, 
aan het werk is. Dat is niet vanzelfsprekend. Nog steeds lijdt de academi
sche theologie aan wat Miskotte het 'heilloze dualisme' noemde van de 
systematische theologie (of: met een juistere, maar eindeloze misverstan
den oproepende term 'dogmatiek') en de exegese. Je bent 'dogmaticus' of 
je bent 'exegeet'. In het laatste geval ben je 'nieuwtestamenticus' of 'oud
testamenticus'. Een 'nieuwtestamenticus' die ook nog 'oudtestamenticus' 
is moet wel een amateur zijn. Laat staan de figuur die zowel dogmaticus als 
exegeet is. Hij is een contradictio in terminis. 
De gevolgen van zulk een ondoordachte dichotomie zijn alom zichtbaar, 
zowel aan de kant van de dogmatiek als aan de kant van de exegese. 
Dogmatici hebben de neiging te wijzen op het korte leven dat de meeste 
exegetische modes is beschoren en zich vervolgens vermoeid van dit kort
ademig bedrijf af te wenden. Begrijpelijk is dat wel. Als iemand dertig jaar 
geleden bij zijn exegese het woord 'struktuur' liet vallen kreeg hij de hoon 
van het hele academische establishment over zich heen. Wanneer je thans 
het woord 'structuur' niet laat vallen geld je voor achterlijk. Een soortgelijk 
verhaal kan worden verteld over de kwestie of het Nieuwe Testament 
vooral tegen zijn hellenistische of vooral tegen zijn joodse achtergrond 
moet worden uitgelegd; een tegenstelling die overigens in zichzelf aan
vechtbaar is. 
Maar toch, kortademig en modieus als het exegetische bedrijf moge zijn, 
geen enkele theoloog kan er met een goed geweten aan voorbijgaan. Het 
hele gebouw van onze theologie rust immers op deze teksten. Overdrijvin-



gen en eenzijdigheden nemen niet weg dat exegeten soms belangrijke 
zaken aan het licht brengen. Wetenschappelijk werk waarvan men de syste
matische vooronderstellingen niet deelt, kan desniettemin belangwek
kende observaties bevatten. Men behoeft geen Hegeliaan te wezen om iets 
op te steken uit Hegel's Vorlesungen ueber die Geschichte der Philoso-
phie. Men behoeft geen overtuigd aanhanger van de Religionsgeschichtli-
che Schule te zijn om het werk van Wilhelm Bousset met enige vrucht te 
kunnen lezen. Evenmin is het noodzakelijkje ziel te verkopen aan Greimas 
c.s. om oog te krijgen voor het belang van een structurele analyse. Het is, 
met enige moeite, mogelijk onderscheid te maken tussen genuine inzichten 
en visies die al te zeer het spoor dragen van hun ideologische afkomst. 
Althans, zolang men de laatste onderkent. 
Niet alleen voor 'systematische' theologen, ook voor exegeten is het scha
delijk in het bovengenoemde dualisme te blijven steken. De tijd waarin de 
dogmatiek aan de exegese haar resultaten voorschreef is voorbij. De strijd 
tegen de dogmatische dominantie, begrijpelijk en soms zinvol in de acht
tiende en de negentiende eeuw, is aan het eind van de twintigste eeuw een 
strijd geworden tegen windmolens. Het permanent betrekken van verou
derde stellingen, het eigengereid vastpinnen van anderen op posities die al 
een halve eeuw zijn verlaten, is een teken geworden van innerlijke onzeker
heid. De exegese moet niet net doen of ze zich nog moet emanciperen; ze is 
al lang volwassen en ze moet zich niet zo aanstellen. 
Het exegetisch bedrijf kan er alleen maar beter van worden wanneer het 
zich begeeft in een kritische dialoog met de 'systematische vakken'. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het debat over 'de historische Jezus'. Wanneer de 
methodische, wijsgerige en dogmatische componenten van dit probleem 
eenvoudig worden genegeerd, als 'dogmatiek' terzijde geschoven, zal de 
uitkomst van het onderzoek daaronder lijden. Pogingen om een gebrek 
voor te stellen als een deugd, zullen alleen de eigen parochie overtuigen. 
De uitzonderingen niet te na gesproken zijn de resultaten van geleerd 
exegetisch onderzoek dat zich nolens volens op systematisch terrein be
geeft dan ook vaak pover. Dat is dan op zijn beurt voor de dogmatici geen 
aansporing om tot een gesprek over te gaan. En zo is de vicieuze cirkel 
gesloten. Beide partijen sluiten zich hooghartig op in hun eigen gelijk, tot 
schade van beide partijen. 
Hier, lijkt mij, ligt de betekenis van het bijbels-theologisch werk van Ter 
Schegget. Zijn Lied van de Mensenzoon doet volledig recht aan alles wat 
van de zijde der exegeten over Filippenzen 2:6-11 te berde is gebracht. Er is 
in dat opzicht m.i. eerder sprake van een te veel dan van een te weinig. Als 
kritisch dogmaticus heeft Ter Schegget daarbij een scherp oog voor de 
dogmatische, wijsgerige en methodologische uitgangspunten van zijn ge
sprekspartners; uitgangspunten die zij zelf zich meestal niet eens bewust 
zijn. Niet zelden valt hij dan ook vak-exegeten in hun conclusies bij, met de 
mededeling dat hij hun uitgangspunt niet deelt. Inderdaad, waarom zou dat 



niet kunnen? Eklekticisme is in de filosofie een teken van zwakte, maar in 
de exegese een deugd. 
Er is nóg een 'systematisch' aspect aan het bijbels-theologisch werk van 
Ter Schegget dat de aandacht verdient. Meer dan in de meeste exegetische 
studies het geval is heeft hij oog voor de eenheid van de nieuwtestamenti
sche teksten. Zoals bekend: ook dat is een berucht strijdpunt. Al sinds de 
opkomst van de Formgeschichte bestaat de tendens de teksten van de bijbel 
theologisch te atomiseren. Met name in de theologie van het Nieuwe Testa
ment is dit de laatste tijd weer erg in. Men denke bijvoorbeeld aan publika-
ties van de Fin Raisanen. Het probleem is ook hier echter meer filosofisch 
dan exegetisch: wat verstaat men onder 'eenheid?' Ter Schegget ziet, bij 
alle verschillen zowel in vocabulaire als in accent, ook de daaronder lig
gende samenhang, als eenheid van messiaans getuigenis. In moeilijke 
gevallen, zoals de kwestie of de Kurios in Filippenzen 2 al dan niet in 
verband moet worden gebracht met de deutero-jesajaanse 'Knecht des 
HEREN', bepaalt de eenheid de blikrichting; totdat het tegendeel blijkt, 
zou men kunnen zeggen. 
Het boek gold destijds als 'moeilijk' en voor de niet vak-theologen was het 
dat ook. Toch is het overwegend goed ontvangen. In de vakpers is er echter 
helaas te weinig aandacht aan besteed en is het te snel vergeten. Met name 
heeft men - bij mijn weten - onvoldoende oog gehad voor het feit dat hier 
een unieke symbiose plaatsgreep van systematische en exegetische theolo
gie, een exempel van dialectische betrokkenheid waarmee beide 'vakken' 
hun voordeel zouden kunnen doen. Natuurlijk, de wet van de traagheid 
doet zich ook in de theologie gevoelen. Posities worden verdedigd vanuit 
de bestaande bastions en met de voorhanden wapens. Kritische vragen, 
wanneer ze niet passen binnen ons paradigma, zijn onwelkom. Toch, een 
herbezinning op de bijbelse theologie en op de vragen die dit vak oproept, 
zou ook vandaag nog bij Het lied van de Mensenzoon kunnen aanvangen. 
Bijbelse theologie is een van de aspecten van het veelzijdige werk van Bert 
ter Schegget. Er is meer. Maar in een tijd waarin ook de theologie zich alom 
weer terugtrekt op de oude linies, waarin vernieuwing alleen maar in de 
specialismen wordt getolereerd, verdient deze voorbeeldige poging oude 
fronten te doorbreken met waardering te worden genoemd en ter navolging 
aanbevolen. 



K . A . D E U R L O O 

HET VERGRUIZELDE BEELD VAN GOD (Gen. 2 2 ) 

Onder het hoofd van 'Het Tegoed' schrijft Miskotte in het kader van het 
ethos niet meer dan een kleine notitie over Gen. 22. De vraag - zo zegt hij -
of zulke geschiedenissen ons ten voorbeeld gesteld zijn, draagt een typisch 
westers, rationalistisch, 'moralistisch' karakter. 'De heilige schrijver heeft 
zeker geen ogenblik bedoeld tot navolging op te wekken, maar hij heeft in 
zijn 'erzahlende Philosophie' willen tonen, hoe God, déze God, kan wor
den verstaan of ook misverstaan.' 1 

Ter Schegget wijdt in zijn boek 'Het geheim van de mens . . . ' het gehele 
eerste hoofdstuk aan Gen. 22, ofschoon zijn eerste zin luidt: 'Het is onbe
zonnenheid over Genesis 22 te willen schrijven' 2; kennelijk omdat hij het 
nog onbezonnener vindt er niet over te schrijven. Het gaat er immers om 
hoe 'God, déze God' kan worden verstaan of ook misverstaan. 'Inderdaad, 
dit verhaal legt ons uit, het vergruizelt ons beeld van God, het zegt ons dat 
de mens pas daar ter zake komt, waar hij zich zijn eigengemaakte gods
voorstellingen uit handen laat slaan, en voor de Heer-die-ziet komt te 
staan. ' 3 Dit verhaal legt uit wat het geheim van de mens is door het gods
beeld te vergruizelen en het woord 'God' van 22:11 te claimen vóór en te 
laten kleuren dóór het tetragrammaton. Het tetragrammaton gebeurt met 
Abraham in zijn gang in het verhaal. 
Te weinig is nog de praktische zin van het feit dat monotheïsme niets 
bijzonders is 4 overwogen. Is het goddelijke niet het éne licht dat zich in de 
kleuren van het polytheïsme breekt? Is de éne God als hoogste wezen niet 
het ene licht dat de kleuren van het veelgodendom in zich hernomen heeft? 5 

Zó valt de uitdrukking God der goden voor JHWH niet te verstaan. JHWH 
degradeert namelijk de goden tot, op z'n best, zwijgende vazallen. Gods
diensthistorisch gesproken is JHWH ongetwijfeld in preëxilische tijd één 
der goden, zij het een centrale, nationale godheid geweest. Soms brengt die 
constatering al schrik teweeg. In reactie op de bundel 'Der einzige Gott. 
Die Geburt des biblischen Monotheismus' 6 , waarin de stelling verdedigd 
werd dat rond Hosea in het noordelijke rijk een 'JHWH-alleen-beweging' 
de kop opstak, die onder de ballingen, getuige Deuterojesaja, tot een 
monolatrische meerderheid uitgroeide, schreven katholieke oudtestamen-
tici schielijk een bundel onder de titel: 'Gott, der Einzige', met de gerust
stellende boodschap dat monotheïsme echt veel ouder is en dan liefst ook 
verstaan moet worden als echt monotheïsme, want de stelling van Lang c.s. 
riekte teveel naar henotheïsme. Bovendien vermoedde men hier een kwa
lijke, oerprotestantse drijfveer, namelijk die der dialectische theologie. 7 

Er lijkt mij echter al veel gewonnen als men het Oude Testament en het 



Nieuwe leest onder het gezichtspunt van het henotheïsme. Het brengt bij 
'theïsten' en 'atheïsten' naar mijn ervaring enige verwarring teweeg, 
waarin het woordje god als predikaat van de Naam weer op bijbelse wijze 
ter sprake komen kan. Daarbij behoeft men niet over het hoofd te zien dat 
het ene henotheïsme het andere niet is, ja zelfs dat vanwege die predicering 
de term theïsme als zodanig aan kritiek onderhevig moet zijn. JHWH 
gebeurt, en daarbij zijn de woorden god en mens beide in beweging ge
raakt. Ter Schegget spreekt in dit verband van 'de nieuwe gehoorzaamheid 
van Abraham, de openheid voor de bevrijdende stem van de God der 
menselijkheid'. Het verhaal is er, met Miskotte gezegd, niet ter navolging, 
maar wel ontspringt de ethiek juist aan deze bevrijdende openbaring. 
Openbaring van de Naam is altijd gericht op de menswording, de 'humani
sering' . 8 

I 

Het verhaal van Genesis 22 blijkt telkens aanleiding te geven tot overwe
gingen en betogen in den brede. Dat is niet verwonderlijk, want het verhaal 
vormt het kennelijke hoogtepunt van de Abrahamcyclus, en die staat in zijn 
geheel in het perspectief van alle geslachten/volken op de aardbodem/aarde 
(12:3; 22:18, een inclusio rondom de cyclus in eigenlijke zin). Die uit
spraak krijgt een speciale pointe, juist na Abrahams offergang. Maar zoals 
het 'monotheïsme' niets bijzonders is, zo kan men ook zeggen dat bepaalde 
wijde termen als 'godvrezendheid' (Westermann), 'suspensie van het ethi
sche' (Kierkegaard), niets bijzonders zijn als juist dit verhaal in het geding 
is. Ter Schegget waarschuwt ervoor te gemakkelijk met het tetragramma
ton als toverwoord om te gaan en pleit voor een schroomvallige en eer
biedige benadering van juist dit verhaal, waarin de godsnaam op zulk een 
indringende wijze functioneert: Abraham noemde de plaats 'JHWH-ziet'; 
ik zou er aan willen toevoegen: en dus ook eerbied voor het verband waarin 
dit verhaal functioneert. In de cyclus van Abrahamverhalen wordt het 
thema van de wording van Israël temidden van de goyim na de zondvloed-
geschiedenis in een eerste ontvouwing neergezet aan de hand van de rela
ties man-vrouw en vader-zoon: Israël, de eerstgeborene temidden van de 
goyim, de vele broeders. Frans Breukelman heeft hier, geïnspireerd en 
gestimuleerd door Miskotte, de weg gewezen: het gaat in Genesis telkens 
om die éne. 'Als de eerstgeborene temidden van zijn vele broeders is hij de 
op unieke wijze representatieve mens onder de mensenkinderen, de geze
gende, in wien ze allen gezegend worden met een toekomst des heils. 
Gelijk zijn God vere Deus is onder de goden, is hijzelf als partner Gods vere 
homo onder de mensenkinderen.' 9 Het 'henotheïsme' of de 'monolatrie' 
van Israël is daarin bijzonder, dat er de Deo en de homine tezamen en niet 
anders dan tezamen gesproken wordt. Dat theologie als 'theanthropologie' 



niet met 'anthropotheologie' verwisseld mag worden 1 0 , maakt de Abra
ham-geschiedenis duidelijk. Genesis 22 tekent Abraham tenslotte als vere 
homo, en wel onder de beproeving Gods waarin Abraham léért om dit te 
zijn. Het is een leerproces dat niet kon uitblijven na het voorafgaande. De 
aartsvader schoof bij zijn profetische roeping in Gen. 15 reeds zijn major 
domus als erfgenaam naar voren; hij hoorde in plaats van naar de stem van 
JHWH naar de stem van zijn vrouw Sarai (16) en verwekte Ismaèl. Hij 
'lachte' bij de belofte van een zoon uit Sara (17:17), zodat die zoon de naam 
van Abrahams ongeloof draagt. Als Sara in haar vruchtbare jaar is (18:14), 
laat hij haar in Abimeleks harem verdwijnen (20), zodat de zoon zijn zoon 
niet geweest zou zijn als God Abimelek niet door de plaag van impotentie 
en onvruchtbaarheid had uitgeschakeld. Deze Abraham wordt beproefd, 
om al doende te leren horen en al horende te leren doen (vgl. 'beproeven' in 
Ex. 20:18-21 en Ri. 3:1-4). De roep van de Godsbode ten besluite-met het 
profetisch ik van JHWH zelf - wordt dan ook omlijst met de woorden: 
'omdat je dit gedaan hebt', 'aangezien je gehoord hebt naar mijn stem' 
(22:16-18). 1 1 Wat heeft Abraham gedaan? Hij heeft aan JHWH zijn zoon, 
zijn enige niet onthouden (22:11, herhaald in vs. 16). De jure heeft Abra
ham hem ook geofferd - al is de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel zo 
ongeveer het ergste wat een bijbelvertaler kan leveren: 'je was zelfs bereid 
mij je enige zoon te offeren' - om hem, het zaad der belofte, eerst werkelijk 
als de toekomst die JHWH voor ogen heeft te ontvangen. 

// 

Terecht onderstreept Ter Schegget dat eerst in de loop van het verhaal 
duidelijk wordt wat Abraham bezig is te doen. Evenzo blijkt eerst gaande
weg wie JHWH/God is. Niet voor niets begint het verhaal met de term ha-
elohim en eindigt het met het profetische ik van de naam JHWH. De 
spanning van het sic et non van de beproeving wordt reeds voelbaar ge
maakt in de scène van de eerste voorbereiding. Alle aandacht van de lezer 
wordt gericht op Abrahams gedrag. Op de achtergrond staat het bevel met 
de drie verba in de imperatief: ga, neem, breng ten brandoffer, die ook in 
het vervolg op sprekende wijze zullen terugkeren. Wordt de volgorde van 
deze scène (vs. 3) logisch gemaakt - zoals de GNB dat doet - dan verdwijnt 
precies deze spanning. Abraham zadelt zijn ezel - gaat hij werkelijk? Hij 
neemt twee jongens - maar er wordt toegevoegd: en Isaak zijn zoon! 
Tenslotte klieft hij hout - is het waar? Jazeker - voor het brandoffer en hij 
gaat. 
Van het geheim van Abrahams offergang wordt reeds iets ontsluierd als hij 
de twee knechten met de ezel achterlaat. De auteur heeft hen kennelijk mee 
laten gaan om Abraham tot hen te kunnen laten spreken. Het gekloofde 
hout wordt straks Isaak opgelegd, maar is Abraham bereid om zijn enige 



zoon aan de godheid te offeren? Tot zijn knechten zegt hij: 'Blijven jullie 
h ier . . . ' , 'ik en de jongen, wij gaan naar daar, we buigen ons neer en keren 
tot jullie terug' (22:5); en zo gebeurt het ook. Ze zullen, zonder dat Isaak 
'apart' genoemd wordt, tezamen naar Berseba gaan (22:19). 
'Zo gingen die beiden tezamen'; binnen de omlijsting van deze zin - maar 
vergelijk ook de functie van het verbum zien - staat het centrum van het 
verhaal. Nu zij tezamen (jachdaw, vs. 6, 8, 19) gaan, moet de vader 
tegenover zijn zoon, de enige (jachid, vs. 2, 12, 16), zijn tweede 'hier ben 
ik' spreken en antwoorden op de vraag naar het lam ten brandoffer. Dan. 
onthult zich de horende en vertrouwende mens in het antwoord: 'God zelf 1 2 

zal zien naar het lam ten brandoffer, mijn zoon'. Op twee wijzen wordt in 
het vervolg naar dit centrale woord terugverwezen. De bode van JHWH 
noemt Abraham vanwege deze confessie (Elohim yirèh, 'God zal zien') 
een yeré Elohim, 'God-vrezende'. Abraham noemt de plaats van de open
baring: 'JHWH-zal-zien'. Zo onthult Abraham ook de plaats die God hem 
gezegd had als de berg van JHWH, waar al wat manlijk is zich op de drie 
hoge feesten zal laten zien 1 3 , coram Deo (Deut. 16:16). 

III 

Verbond of correlatie? 1 4 Openbaart JHWH zich omdat Abraham zijn ge
waagde weg gaat, ja zelfs tot aan de uiterste grens? Anthropotheologie? Is 
Abraham in zijn gehoorzaamheid de geloofsheld die als in de derde verzoe
king (Luc. 4:9vv.) de sprong van het geloof waagt en daarmee JHWH als 
God bewijst? Het orthodoxe gemoed wil de vraag al bij het uitspreken 
ervan ontkennen. En toch, wie niet weifelt, heeft wellicht nog niet diep 
genoeg beseft hoe bijzonder Israëls 'henotheïsme' is. In ieder geval gaat 
het om theanthropologie, waarbij de anthropos Abraham is. Het verbond is 
bijzonder omdat de correlatie er in opgenomen is. JHWH is de God van 
Abraham, of Hij is niet. Al heeft Abraham niet het criterium waaraan hij de 
echtheid van de stem kan testen en al verheldert alleen JHWH zelf zich in 
zijn spreken als Elohim voor Abraham 1 5 , JHWH heeft zich daarmee wel 
onlosmakelijk verbonden aan het horen naar zijn stem door Abraham. Het 
sjema Jisraël wordt alleen door radicale belijdenis van de simplex cognitio 
Dei serieus genomen. Om met een citaat van Ter Schegget te eindigen: 
Hij bevrijdt het menselijk leven door er zich mee te identificeren en solida-
riseren en zó is Hij ons alles, zo is Hij Jhwh èchad, d.i. Adonai die uniek is. 
Of Hij is niets voor ons, minder dan de projekties van ons eigen beeldend 
vermogen, dat toch nooit wezenlijk uitkomt boven de toestand waarin we 
bevangen z i jn . ' 1 6 Het beeld van dat beeldend vermogen wordt vergruizeld 
bij wie zich door het verhaal van Genesis 22 laat uitleggen. 
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C H R I S T I N A H A C K 

E R O T I S E R I N G E N E T H I S E R I N G V A N G O D S B E E L D E N ? 

'Godsbeelden?': het lijkt een onmogelijke vraagstelling in een artikel voor 
G.H. ter Schegget, de theoloog die bekend staat als nauwlettend hoorder 
van Karl Barth en K.H. Miskotte. 
Maar ze zijn er, de Godsbeelden. Talrijk in vinding of projectie van erva
ring. Een werkelijkheid die zich aan ons opdringt en zich uitgeeft voor De 
Werkelijkheid. Waarom op deze plaats een referentie hieraan? 

Het lijkt mij toe dat het door mij gekozen onderwerp nauw aansluit bij de 
belangstelling van Ter Schegget. Als we bedenken hoe de werkelijkheid, 
de praxis, het alledaagse, het materiële doen, denken en laten van de mens 
een rol bij uitstek speelt in zijn werk. Hoe het bij hem de Werkelijkheid is 
die de ideologie moet onttronen, een Werkelijkheid die de 'Partijganger der 
armen' centraal stelt en de ware Werkelijkheid belijdt in De Ikoon: De 
Mensenzoon als Knecht én Heer. 

Waar echter de werkelijkheid zichzélf uitroept tot een continue gebeuren, 
tot voortgaande ontvouwing, tot beelddrager Gods, daar ontmoeten we de 
niet te stuiten drang tot aanpassing van beeldvorming. Beelden van God, 
gedacht vanuit onze betekenisgeving, vanuit de spanning der seksen, van
uit de emancipatiestrijd van vrouwen, vanuit een gelijkheidsideologie die 
zich participerend waant aan het Woord. Een Woord dat Zichzelf sprak, 
Zichzelf uitdrukte als Werkelijkheid in deze werkelijkheid. 
Het is niet genoeg. Wij spelen de 'creatieve wording' en maken beelden die 
'herkenbaar' zijn en 'beter' lijken te functioneren als voertuig voor Gods 
aanwezigheid in deze schijnbaar van God verlaten wereld. Binnen die 
beeldvorming ontstaan beelden, die appelleren aan een erotisch gehalte, 
waarin het gehele beeld wordt gedrongen: een erotisering van godsbeel
den. Het blijkt te leven via verschillende vormen in de theologie van 
vrouwen. 'Erotisering' hier geduid als reductie tot geslachtelijk seksueel 
beladen metaforen in de beeldvorming. 
Naast erotisering kan gevraagd worden naar de mogelijkheid van ethise-
ring van het godsbeeld. Geduid als het reduceren van God tot de imperatief 
(prescriptief), Zijn gebod, Zijn voorschrift. De vraag die ontmoet wordt, is 
of met name Emmanuel Levinas zich schuldig maakt aan een identificering 
van Verplichting en God? Is God terug te brengen op de noemer van de 
Wet, de Tora? Gaat God bij Levinas op in ethiek, in een poging te ontsnap
pen aan dialectische- en participerende godsvoorstellingen? Kunnen we 
Levinas als Jood aangrijpen op een verabsolutering van 'De Wet ' , waar 
onze christelijk getinte Liefde tegenover gesteld kan worden? 



Hier en daar kom ik deze vraag tegen. Ook bij Ter Schegget in een noot bij 
zijn oratie van tien jaar geleden: Het gebed als hart van de ethiek, (noot 13). 
Hij zegt daar ondermeer sprekend over Levinas en over diens artikel: 'Meer 
van de Tora houden dan van God' 1 : 'Een belangrijk verschil met mijn 
betoog springt in het oog: God gaat bij mij niet op in de ethiek (curs. C.H.), 
en de liefde tot Hem is hoger te schatten dan die tot de thora, die juist als 
zijn levende woord beminnenswaardig is en anders tot een dode letter 
wordt. Dit verschil wortelt in de christologie'. 
Indertijd spraken wij erover. Hoe in tien jaar het gedachten-proces is verlo
pen, weet ik niet. Maar de gedachten blijven levend waar Levinas met 
christologische maat gemeten wordt. 2 Daarom ben ik zo vrij te veronder
stellen dat een kleine uiteenzetting over erotisering én de wijze waarop 
Levinas de eros verbindt met de ethiek, welkom kan zijn. 
Mijn bijdrage beschrijft in de eerste plaats de huidige neiging tot erotise
ring van godsbeelden en de daarbij te noemen bezwaren, om daarna over te 
gaan naar de verhouding van erotiek en ethiek bij Levinas met het oog op de 
Godsgedachte. 

1. Erotisering van Godsbeelden 

Er is, vooral onder invloed van vrouwelijke theologen een sterke neiging 
gaande om nieuwe godsbeelden te ontwerpen. Van deze beelden wordt 
verwacht dat zij 'beter' passen bij ons huidige leven dan de 'archaïsche', 
'patriarchale' beelden van de bijbel. Geen 'Vader', maar 'Moeder', een 
'Kosmische Matrix' 3 ; 'levenwekkende moeder'; 'amfora voor de aarde ' . 4 

Het zijn beelden die sterker lijken te verwijzen naar een poging tot waarde
vermeerdering van het vrouwelijk bestaan, dan naar de bijbelse God. 
Naast deze geslachtelijke beelden, die met de biologisch vrouwelijke ('fe-
male') trekken, soms ook rol-aangevende ('feminine') aspecten weerge
ven, vinden we beelden die vooral het relationele gehalte uitdrukken. God 
in vriendschapsrelaties. Relaties geladen met liefde en seksualiteit. De 
mens is immers een geslachtelijk wezen en de 'mannelijke' macht die de 
man zich, als van God gegeven, toeeigende, heeft zich toch juist geperver
teerd in de seksuele relaties? Dit moet hersteld worden in een 'hartstochte
lijk bestaan' waarin God de relationele kracht is, die ons in staat stelt elkaar 
te "vergoddelijken" ' . 5 

Toch: het is waar. God als Vader, als Koning, als Heer; Christus als 
Bruidegom, is door vele christenen in bezit genomen en gebruikt in een 
onderdrukkende machtsuitoefening. Maar is het nodig om afstand te doen 
van de bijbelse beelden omdat deze vaak verkeerd gebruikt zijn? Moeten 
daarom nieuwe beelden ontworpen worden? Beelden die de neiging heb
ben de andere zijde te benadrukken en ons te brengen op het vlak van de 



machtsconcurrentie? Moeten nu vrouwen aan het Woord komen teneinde 
hun recht te halen? Betekent dit, dat we ons eigen bestaan tot criterium 
stellen van de nieuwe beeldvorming? 

Dit lijkt de inzet van Sallie McFague: 'God begrijpen volgens het model-
.. .van onszelf'. Voor haar betekent dit: God als moeder, als minnaar! 
minnares en vriend/vriendin.6 Zij wil echter in haar beeldvorming niet 
eenzijdig zijn. Ook het mannelijke aspect is niet uitgesloten. Maar ook bij 
haar ligt de nadruk op de vrouwelijke geslachtelijke functies. God als 
moeder benadrukt dat 'de wereld is geboren uit het zijn van God, en dus als 
God zal zijn'. 7 Hier is de oude emanarie-gedachte, die de theologie kan 
verleiden tot te biologisch-vrouwelijke beelden voor God, niet ver weg. 
Ook het eventuele verwijt dat in de nieuwe beelden, het politieke aspect dat 
de bijbelse beelden kenmerkt, verdwijnt, wordt door Sallie McFague weer
sproken. Zij ervaart de functies van haar beelden niet neutraal of individua
listisch: ze weerspiegelen impliciet ook een ethische, sociale en politieke 
inhoud en geven een verantwoordelijkheid weer, waarin de mens wordt 
opgeroepen 'de wereld, dat wil zeggen de mensen en de aarde, te bemoede
ren, lief te hebben en in vriendschap bij te staan' . 8 

In deze korte weergave kan geen recht worden gedaan aan het uitgebreide 
vrouwelijke oeuvre op dit gebied: het gaat slechts om enkele voorbeelden 
van veel voorkomende gedachten en godsbeelden, waarin een vrouwelijk 
geslachtelijke metafoor wordt voorgestaan. Binnen die metaforen is gevaar 
van specifiek biologisch-vrouwelijke definiëring groot: in plaats van 'va
der': 'moeder'; in plaats van 'koning en bevrijder': een alomvattende 'Ma
trix' . En in plaats van in de bijbel aangeboden beelden: een god die herken
baar moet worden door baarmoeder en vrouwelijke erotiek. 
Toch kunnen we ons afvragen: hebben de betreffende vrouwelijke theolo
gen niet gelijk? Moet een taal- en metafoorgebruik van eeuwen geleden 
richtsnoer blijven voor een hedendaagse verwoording? En als de bijbeltaal 
wél gehandhaafd blijft, geeft het hebreeuws dan zélf niet aanleiding tot 
deze vrouwelijke beelden? Is Gods barmhartigheid niet de 'rachamin', die 
in de woordstam verwant is aan de moederschoot: 'rèchèm'- baarmoeder? 

Op deze plaats kan nu één van de centrale bezwaren tegen de specifiek 
vrouwelijke beeldvorming inzetten. Ons bezwaar is ondermeer, dat we ons 
meestal laten verleiden om de metafoor van de moederfiguur af te zetten 
tegen de metafoor van de vaderfiguur, alsof het zou gaan om een tegenstel
ling: een figuur van onmacht tegenover een figuur van macht. Terwijl de 
relationaliteit van beide aspecten in zowel de vader- als de moederfiguur 
daarmee geheel verloren gaat. De oude beelden zijn ook een cultuurgebon
den interpretatie van moederlijke onmacht én macht naast de interpretatie 
van de vaderlijke macht én onmacht. In de - tijdens zijn leven - , vaak zo 



mooi gekozen taal van F.O. van Gennep: 'Moederlijke macht symboliseert 
nabijheid, directe afhankelijkheid, directe levensbehoefte. Haar macht is 
de macht van het 'eigene', dat toch anders is; vaderlijke macht is die van de 
'ander', die zich toch met mij inlaat'. 9 

Deze relationaliteit wordt meestal vergeten: aan een vrouwelijke metafoor 
wordt een rechtstreekse betekenis gehecht die moet corresponderen met 
goddelijke hoedanigheden. Het is de betekenis van het specifiek vrouwe
lijke: moederschap, en de omvattendheid van de moederschoot, die geëx
trapoleerd worden naar God. Echter: de bijbelse beelden gaan niet over 
ónze - cultuurgebonden - invulling van een materieel verworden - of 
ideëel vader- en moederschap. Het gaat over God, die zich laat duiden in 
onze taal: als een Vader in de hemel en als een Moeder die troost (Jes. 66, 
13) én als een (joodse) Vader die de Wet der Gerechtigheid vertegenwoor
digt en als een Moeder die de mensheid draagt. 
Het zijn metaforen, de niet-aanwezige werkelijkheden, die 'over het gege-
vene heendragen', teneinde de betekenis van het gegevene te duiden. En 
die betekenis is tweevoudig, relationeel, zowel het één als het ander in een 
polaire duiding vanuit de vaderlijke (mannelijke) zowel als de moederlijke 
(vrouwelijke) pool. Hoe zullen wij dit vrouwelijke én mannelijke, het 
moederlijke én vaderlijke, ooit in onze, met positief en negatief beladen 
beeldentaal, weergeven? 
Opvallend is nu, hoe het in de bijbeltaal mogelijk blijkt, van meet af aan de 
tweevoudigheid in het Godsbeeld te duiden. Het zijn de in het hebreeuws 
geduide namen voor God die de tweevoudigheid als een polaire structuur 
doen zien. 
Als het in de joodse weergave over God gaat, dan gaat het niet over een 
'mannelijke', 'machtige', óf'vrouwelijke', 'onmachtige' godheid. In het 
Oude Testament gaat het over God die een rechtvaardige Rechter is, die 
rechtvaardigheid eist én over God die barmhartig is en vergeving schenkt. 
Deze beide aspecten worden uitgedrukt in de bijbelse namen: Elohim: God 
die de maat van het recht vertegenwoordigt, en Adonai, die in het Tetra
grammaton, als de Heer van de maat der vergevende Barmhartigheid wordt 
geproclameerd. 1 0 

Juist in het hebreeuws van de bijbeltaal wordt het duidelijk hoe anders het 
joodse denken over de God van het Verbond spreekt. Het is nooit de 
eenduidigheid van ons westers rechtstreeks verwijzend en corresponderend 
denken. Het is de joodse God die in Zijn Barmhartigheid de Rechter is, en 
in Zijn roep om Gerechtigheid: de Barmhartige. In het Nieuwe Testament 
vertaalt Jezus dat als 'Vader' in een beleving van de twee aspecten: de 
Initiator van de Wet en de Vader van de Zoon. 
Hier kan ónze beeldvorming nooit tegen op. Wij horen de joodse relationa
liteit niet en blijven westers gevangen in een ontisch begrippenkader. Waar 
in het joodse denken een relationaliteit en polariteit geduid worden, daar 
storten wij ons op enkelvoudige duidingen die rechtstreeks betekenisge-



vend moeten staan voor de Referent. Wij vergeten het metaforische gehalte 
en de 'als'-uitdrukking ('als' een moeder, 'als' een vader) en gaan over tot 
een ' is ' betekenisgeving (God ' is ' moeder; God ' is ' vader) en draaien het 
vervolgens om : een 'vergoddelijking' van zowel moeder als vader. 

De bijbels joodse Vadernaam, waarin God wordt aangeroepen, is in het 
Jodendom de vader, die de Tora verplicht en daarmee het kind in de 
verantwoordelijkheid stelt, maar dat doet in zijn vaderlijke zorg en liefde. 
Een vader die liefheeft en zijn kinderen barmhartig omsluit als Hij zijn 
geboden meldt: Tk ben Heer én God, Barmhartige én Rechtvaardige: Ado-
nai, jouw Elohim' (Exodus 20:2). 

Naast deze polariteit van Barmhartigheid en Recht in de Godsnaam en 
Vaderduiding, is er in de bijbelse weergave van Gods Naam, ook een 
polariteit van ruimte én tijd. Waar wij de Oneindige trachten weer te geven 
met onze taal van eindige begrippen en de in ruimte-categorieën opgevatte 
concrete beelden van 'vader' en 'moeder', daar klinkt in het joodse denken 
een gebeuren van Tijd mee, een 'Oneindigheid'. Niet als tegenstelling tot 
'eindig', maar als een categorie die de 'eindigheid' draagt en overstijgt. 
De Tijd is aanwezig in het beeld van de joodse vader die zijn erfenis 
overdraagt aan zijn nu verantwoordelijke erfgenaam: zijn zoon. Het 'ge
beurt' in de Zoon, Zijn Verbondsvolk en in Jezus als Heer: hen doorwoont 
Hij: Oneindig. De Zoon (joods of christelijk gezien moet hier buiten be
schouwing blijven), die van de Vader - gescheiden - is en toch met zijn 
nabijheid verbonden; de zoon die als zijn kind zo zeer gelijkend en toch 
geheel anders is (E. Levinas). 

Het is de Zoon van de Vader die de tijdelijkheid draagt en door de Onein
dige Tijd gedragen wordt, een diachronie van de nabijheid.11 De Zoon die 
de 'Eerste Rechtvaardige' is in een omvattende liefde, overgave, en verge
ving. Het is een werkelijkheid van ruimtelijk begrip in een 'Geschieden', 
een 'Gebeuren' dat contingent gebeurt: gerechtigheid op aarde, vanwege 
het appèl van de Barmhartige Rechter. 'Oneindigheid' in de tijd: niet 
slechts als ruimte-begrip, maar in de woorden van Levinas: een 'veronein-
diging' ( 'Infinition') 1 2 van het oneindige. 

Deze joodse eigenheden: Barmhartigheid én Rechtvaardigheid; ruimte én 
tijd, zijn mijns inziens de belangrijkste argumenten om het bijbelse taalge
bruik normatief te blijven achten voor onze verwoording van God. De 
beelden zijn ons aangereikt in een polaire structuur van Liefde en Wet. Zij 
stijgen uit boven ons taalgebruik dat de bijbelse beelden slechts verschraalt 
tot tijdgebonden rol-opvattingen, waarmee wij God binden aan de eindige 
interpretatie van ons bestaan. We kunnen dit nader bezien aan de hand van 
Emmanuel Levinas. 



Ethisering van het Godsbeeld? 

Bij Levinas blijkt, dat wat wij steeds verengen tot één begrip, in een bi-
polariteit kan blijven staan: God verbonden aan de mens door zijn 'Wet' , 
waarin de Wetgever zich manifesteert als Liefltebbende Barmhartige. En 
tevens: God verbonden aan de mens door ruimte én tijd, met name door 
ethiek en erotiek in specifiek vrouwelijke en mannelijke aspecten. 
Deze drie relaties zijn eigenlijk, net als bij Rosenzweig's driehoek, onder
ling met elkaar verbonden. We stippen echter in dit kort bestek slechts de 
eerste twee relaties aan: Liefde en Wet en erotiek en ethiek, en daarin de 
mannelijke- en vrouwelijke aspecten. 1 3 

Liefde en Wet 

We hebben gezien dat vraag- en uitroeptekens geplaatst worden bij de 
uitdrukking van Levinas in een artikel 'Meer van de Tora houden dan van 
God'. De titel is door Levinas ontleend aan een tekst van Yossel ben 
Yossel, in de laatste levensuren in het getto van Warschau, gepubliceerd 
door een anonieme auteur. 
Deze context van de laatste ernst moet wel meeklinken in de woorden: 
'meer houden van de Tora dan van God'. Het is geen dogmatische uit
spraak, maar een laatste belijdenis in de ogen van de dood. 
Het gaat dan om een relatie van God tot de mens door bemiddeling van het 
Onderricht, de Tora. Het is een in de verantwoordelijkheid gesteld wórden 
(de 'accusatief') door de God van die relatie. Niet God is schuldenaar, maar 
schuldeiser. En daarin, juist daarin licht Zijn Aangezicht op. Je zult de 
relatie met God niet anders beleven, dan in de bemiddeling van de Tora. 
Geen religieuze onderonsjes met de God van het Leven, maar een kennis 
van Zijn Wet: de rechtvaardige eis van de Barmhartige. En daarin wordt de 
Liefde herkend. 
De 'Wet' is ook bij Levinas geen abstract - te verabsoluteren - begrip. Het 
is verbonden aan Hem die het Gebod gééft: de ons wekkende Liefheb
bende. Hier is vooral te verwijzen naar Levinas' woorden over Rosen-
zweig.]4 Rosenzweig verbindt duidelijk het gebod van God met Zijn 
Liefde: 'Die Liebe des Liebenden hat gar kein anderes Wort sich zu aussern 
als das Gebot ' . 1 5 Levinas getuigt schrijvend over Rosenzweig, van de 
'onscheidbaarheid' van het 'Jodendom', 'het gebod' en de 'liefde'. De Wet 
is in het Jodendom 'de levende tegenwoordigheid van de goddelijke eeu
wig vernieuwde l iefde ' . 1 6 

Deze laatste woorden: 'Pamour divin, éternellement renouvelé', geven 
duidelijk de tijdscategorie aan van het joodse denken. Geen statisch begrip 
vanuit een autonome Vrijheid die de verplichting stelt, maar een gegeven 
verantwoordelijkheid, vanuit de heteronome Tegenwoordigheid van God 



in Zijn gebod: de vrijheid gevende Liefde. Geen wettische geboden, geen 
oude moraal, maar 'Onderricht', 'Weisung', zich richtend op het concrete, 
praktische leven, cumulerend in uitleg, ook voor de 20e eeuw. In die 
beweging is God aanwezig. 

Erotiek en ethiek 

De beweging die zich manifesteert als Gods Aanwezigheid, als Tijd in de 
tijd, wordt bij Levinas ook duidelijk in de verhouding van erotiek en ethiek. 
Voor Levinas gaat 'aan de joodse wettelijkheid, de ethiek van de nabijheid 
(curs. C.H.) vooraf'. 1 7 De 'nabijheid' als grondervaring van het Gelaat van 
de Ander, uitgedrukt in erotische metaforen, maar tóch voorafgaand aan 
eros en l ibido. 1 8 

Is er een duidelijker bi-polariteit dan 'nabijheid' van de ander-en-Ik in 
erotische- en ethische betekenis? Wordt onze erotische beleving niet geper
verteerd als de ethiek daarin afwezig is? Is er dan wellicht sprake van een 
''animaliteit', die zich restloos en persoonsloos in de driften stort? En kan 
andersom de ethiek wel zonder erotiek? Zonder een gevoelvolle spanning 
van een energie-aanvoerend leven van mannelijke- en vrouwelijke aspec
ten dat de tegenstellingen als tegendelen*9 leert beleven? 
Zeker, ook bij Levinas lijkt sprake van een geïsoleerd 'animaal beleven' 2 0 

en juist op het moment dat hij spreekt over 'de beminde', over de vrouw die 
'haar statuut als persoon verlaten heeft'. Zij is dan nog slechts vrouwelijk, 
geërotiseerd, geslachtelijk aantrekkelijk voor het andere geslacht: vrouw 
zonder Gelaat. Ver weg is de ethiek in het nachtelijk duister. Het hoeft ook 
niet. In de partnerrelatie kan men zich permitteren om de ethiek even 
buiten de deur te houden, om haar toch gezamenlijk te beleven als een 
ethisch-metafysische 'optiek' 2 1 op de werkelijkheid. 
Komt Levinas na zijn erotische uiteenzettingen weer met beide benen in het 
daglicht van de dagelijkse geboden staan? Geboden van de ethische a-
symmetrische relatie? De relatie die niet verward moet worden met de 
erotische partnerrelatie, welke gekenmerkt wordt door een eigen recipro
citeit. Maar ook in die maatschappelijke ethische relatie speelt een niet te 
nivelleren spanning. Een spel van afwezig-aanwezig; van aantrekking en 
afstoting, van statisch conservatisme en dynamische creativiteit. Daar in 
die ethische relatie kan de erotiek zijn: de bedding, de opening van gemeen
schappelijkheid naar de ethiek; een erotiek die nochtans door de ethiek 
voorafgegaan- en gekwalificeerd wordt. In de maatschappelijke relatie is 
het de eros die de tweeheid bewust maakt, de interferentie van mannelijke-
en vrouwelijke polen, en naar de ethiek doet verlangen. Maar het is de 
vóóronderstelling van het ethische Gelaat, die door de nabijheid van de 
A(a)nder, de eros bewaakt. 



Bij Levinas concentreert de ethische kracht zich in de Ander. En de godde
lijke kracht manifesteert zich in de relatie van de Ander en Ik. Voor lezers 
van Kar! Barth, lijkt het begrijpelijk dat theologen zo gemakkelijk Levinas' 
duiding van 'de Ander' omarmen. 2 2 Ik vraag mij echter af, of 'de Ander' 
van Levinas zo eenvoudig christelijk geïdentificeerd mag worden met 'Je
zus Messias' en verbonden met de 'agapè'. De Zoon die zijn identiteit 
ontleent aan de verlossende relatie met de Vader ten behoeve van de mens, 
moet mijns inziens anders betekend worden dan de 'Ander' van Levinas, 
die zijn identiteit ontleent aan de relatie met de wetdragende anderen (de 
weduwe, de wees, de armen), en de in de verantwoordelijkheid gestelde Ik. 
Levinas' ethische Ander hecht zich niet aan een goddelijke Persoon, noch 
aan een systeem van wetgeving. Het is een pluraal en pluriform Gebeuren 
dat mede door de niet-ruimtelijke betekenisgeving een ethisering ontloopt. 
Levinas: 'De verhouding tussen God en mens is een relatie... door bemid
deling van de Tora. De aanwezigheid van een levende God (curs. C.H.) 
wordt juist door een niet-geïncarneerd (curs. C.H.) woord van God ge
waarborgd. .. 'Meer van de Tora houden dan van God' laat zien hoe het 
ethische.. .een persoonlijke verhouding met God teweegbrengt' . 2 3 De An
der van Levinas doet pas in de relatie met de gehoorzamen, een persoon
lijke God beleven, die slechts zijn 'spoor' doet zien. Het gelaat van de 
Ander is voor Levinas geen beeld van God, niet Gods Ikoon. 2 4 

Bij Levinas drukt het Oneindige zich uit door de Ander, maar de Ander is 
niet de Oneindige. De Idee van het Oneindige is méér dan gedacht kan 
worden: 'inadequatie bij uitstek': het 'ideatum' overschrijdt de idee . 2 5 

Eros en ethiek, polair verbonden, een interferentie van niet te isoleren 
beleving en daad. Eros, die de ethische kracht van de Ander onderkent. 
Ethiek, die het 'zicht' is van een mannelijk-vrouwelijke dualiteit; de 'op
tiek' op dat wat zonder beeld zich in onze werkelijkheid, onze eindigheid 
manifesteert. Het betekent bij Levinas: het Oneindige, dat in de relatie van 
verantwoordelijkheid, voor de mens De Oneindige blijkt te zijn. 
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N . T . B A K K E R 

I N D E S P I E G E L V A N W A L T E R B E N J A M I N 

De strategie der bevrijding, beoefend door de Messiaanse gemeente, is 
mogelijk vanuit de werkelijkheid der ontfatalisering in Christus. 

(G.H. ter Schegget) 

Hoe het profane het Rijk Gods bevordert 

Bert ter Schegget willen we eren als een denker wiens visioen ontsprong 
aan de utopische kracht van de messiaanse belofte. Uit die oorsprong welde 
een stroom van gedachten, die velen in vervoering brachten. Hij mobili
seerde daarmee de gemeente, inspireerde jongeren en studenten, wakkerde 
het vuur aan op een breed front van verzet. Voortrekker in de révoltes van 
de zestiger jaren, partijganger der armen, rebel tegen het establishment, 
bevleugeld door het visioen van een humanere samenleving, bevrijd van de 
doem van het kapitaal. 
Maar hij bezielde ook eenlingen, af geschrevenen, eenzame vogels op het 
dak. Van de gemeente moest het komen. Daar lag de springstof opgesta
peld, die de muren van het gevang konden opblazen, de kettingen breken 
en de bloemen eraf rukken. De gemeente was de kern, het bruggehoofd. 
Maar daar direkt omheen stonden de bataljons in slagorde opgesteld op het 
veld van de wereldpolitiek. 
Bert heeft altijd iets gehad van een generaal. Vanuit zijn hoofdkwartier in 
Doorn, de pastorie, overzag hij de dialectiek van de wereldgeschiedenis. 
Daar dacht hij met zijn staf de strategieën uit en berekende hij de kansen. 
Levend vanuit de utopie van het messiaanse rijk, was hij toch volop 'Real-
politiker'. Hij was in dit opzicht geheel de wijsheid toegedaan van Walter 
Benjamin: de orde van het profane kan niet worden opgebouwd vanuit de 
gedachte van het Godsrijk. Theokratie heeft geen politieke zin, slechts 
godsdienstige. Niets van het historisch gebeuren is Messiaans. Pas de 
Messias zelf voleindigt het. Namelijk door het te verlossen. Het Godsrijk 
ligt niet in het verlengde van de geschiedenis. Het is het einde ervan, maar 
allerminst haar telos. De orde van het profane moet zich richten naar de 
idee van het geluk.' 
Die gedachte is ook karakteristiek voor de levenshouding van Bert ter 
Schegget. Op de vóórhand rationeel en koelbloedig de machten analyse
rend, maar op de achtergrond onstuimig, ongeduldig de machten provoce
rend en don-quichottesk afstormend op doelen, waarvan naar messiaanse 
inschatting mag worden aangenomen dat zij reeds gevallen zijn. Zoals eens 
de muur van Jericho omviel bij de aanhef van trompetgeschal. De tegen-



standers mogen talrijk zijn, oneindig veel talrijker zijn de cohorten des 
Heren. Zij werpen vanuit een lichtende horizon hun fantastische schadu
wen vooruit op het strijdtoneel. 
De strijd wordt aangevat vanuit het weten van een messiaans surplus. Toch 
is het allerminst Cervantes die hier de toon zet. Achter het ongeduld ver
bergt zich een geheim weten. Een weten waar Walter Benjamin van ge
waagt in zijn theologisch-politiek fragment. Tussen het geluk (of de 
macht), waar de profane orde naar streeft, en het recht en de barmhartig
heid, waar de messiaanse intensiteit op is gericht, bestaat een diametraal 
verschil. Zij bewegen zich in tegenovergestelde richting. Maar zoals een 
kracht door haar weg een andere kracht op een tegengesteld gerichte weg 
kan bevorderen, zo kan ook de profane orde de komst van het messiaanse 
Rijk bevorderen. Het profane is weliswaar geen categorie van het Rijk, 
maar een categorie - en wel de meest treffende - van zijn langzaam nade
ren. De ondergang, waarnaar al het geluk streeft, is voor Benjamin de 
keerzijde van het komen van het Rijk. In het profane ligt de belofte van de 
verlossing. Nog meer: het profane bevordert haar, doet haar langzaam 
naderen. 2 

Paulus leert dat ook. Maar veel minder mystiek en veel dramatischer. 
'Waar evenwel de zonde toenam, is de genade méér dan overvloedig ge
worden'?1 De tekst slaat op de Messiasmoord. De profane orde in z'n 
geheel is medeplichtig aan de moord op de Messias Jezus. Maar daarmee 
werkt zij mee - ongewild en ongeweten - aan haar verlossing. Zo doet het 
profane (door de zonde) het Rijk Gods naderen. De verlossing komt niet 
automatisch via de ondergang, zoals Benjamin schijnt te leren, maar zij 
komt via de messiaanse ruil (katallagè: zijn intreden voor zondaren). In de 
opstanding van Jezus komt het oneindig surplus van de genade aan het 
licht. Het verzet tegen het Rijk kan de komst ervan slechts bevorderen. Dat 
is van een seigneurie zonder weerga. Aan de almacht van zulk een barm
hartigheid ontspringt een eigensoortige courage. De lef die de gemeente 
nodig heeft om avant-garde te zijn in de strijd tegen de machten, heeft zijn 
grond in deze opvatting van Paulus. Dat is het geheime weten van Bert ter 
Schegget. De rotsgrond van zijn utopie. 

Deze opvatting van Paulus heeft ook consequenties voor het tempo. Bij 
Benjamin nadert het Rijk langzaam. Het volgt het natuurlijke ritme van de 
geschiedenis. Het komt aan het einde van de tijd, als de vleugels van het 
streven naar vooruitgang verbrand zijn, verschroeid door de zon van het 
geluk. De komst kan enkel verhaast door de tijgersprong van het geden
ken. 4 De fatale gang van de geschiedenis wordt stilgelegd5 waar in het 
heden het vuur van het verzet tegen de machtigen wordt aangewakkerd 
door de gedachtenis van de slachtoffers in het verleden. Dit gedenken 
werkt als springstof. Messiaanse splinters, noemt Benjamin ze . 6 Zij doen 
de homogene tijd springen. Benjamin is zich terdege de zwakte van deze 



krachten bewust. De mens beschikt slechts over een zwakke messiaanse 
kracht. Reden waarom het Rijk maar langzaam vordert. De grote tegen
stander is hier de vooruitgangsidee. 7 Het grote idool van de westerse cul
tuur. Het is vooral de sociaal-democratie die zich aan de cultus van dit idool 
schuldig heeft gemaakt. Uit het paradijs waait een storm, die zich in de 
vleugels nestelt van de engel van de geschiedenis. Engel, die de doden wil 
opwekken en het gebrokene wil helen. Maar de storm belet hem zijn 
vleugels dicht te slaan. Deze storm drijft hem onweerstaanbaar in de toe
komst, die hij de rug toekeert. Terwijl de puinhoop vóór hem tot aan de 
hemel groeit. 'Dat wat wij vooruitgang noemen is deze storm'. 8 

De nadering van het Rijk wordt tegengehouden door de storm van de 
vooruitgang. De kracht van deze storm is meer dan ideologie. In het tech
nocratische kapitalisme heeft de idee van de vooruitgang zich verstoffe-
lijkt. Zij is tot een fysische noodwendigheid geworden, die de hele werke
lijkheid met zich mee sleurt in de afgrond. De keerzijde van het Rijk. 

Bij Paulus komt het Rijk plotseling, abrupt, loodrecht van boven. Congeni
aal met hem spreekt Barth in zijn Römerbrief van het 'kritisch ogenblik'. 
Het is de inval in onze tijd van de crisis van alle tijd. Het einde van de 
geschiedenis breekt in de geschiedenis aan. Dat einde is de Messias zelf. 
Erbarmen gedoogt geen uitstel. Het Rijk komt niet enkel aan het einde van 
onze tijd. Het stelt zichzelf als Midden, oorsprong en einde van alle tijd. 
Daardoor wordt de wereldgeschiedenis onttroond. Het rumoer der volken 
stilgelegd. De voleinding is geen kwestie meer van dagen of jaren, maar 
van ieder ogenblik. Nu eerst recht geldt: elk ogenblik kan de poort zijn 
waardoor de Messias binnenschrijdt. Onder het puin van de wereldge
schiedenis vandaan worden de slachtoffers ogenblikkelijk geborgen, bin
nengehaald in het opstandingslichaam van de Messias. En dat zijn er nogal 
wat. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 9 Eschatologie is niet enkel 
het einde van onze geschiedenis. Ze is als einde presentl Dit einde is 
veeleer het werkelijke begin van de geschiedenis. Onze werkelijke ge
schiedenis is in Christus verborgen in God. Daarom is zij komende. Escha
tologie is het einde aan en in onze fatale geschiedenis. 

Een taai misverstand 

Het misverstand van een gestage voortgang naar het einde toe kwam op, 
toen men onze (vooruitgangs-)geschiedenis (eerst kerk-, later profane ge
schiedenis) ging vereenzelvigen met Gods geschiedenis. Zij werd gemaakt 
tot heilsgeschiedenis en gesteld onder het regime van de goddelijke voorbe
schikking. Dat begon al bij Eusebius en oneindig veel subtieler bij Augusti-
nus. Het denkbeeld spookt door de hele westerse cultuurgeschiedenis heen. 
De historische theologie van de vorige eeuw maakte het tenslotte helemaal 



bont. Hier werd zonder blikken of blozen de europees-amerikaanse voor
uitgangsmythe tot openbarings-geschiedenis verklaard. De Jahu-gods-
dienst van Israël gezien als een primitief vóórstadium van de westerse 
vooruitgang. Jezus en de profeten uitgeroepen tot exemplarische manifes
taties van het algemeen menselijk religieus apriori. Zó aan het begin van 
onze eeuw Troeltsch. 1 0 Zó - een tikkeltje banaler^ dat wél - in onze dagen 
Kuitert." Daar komt geen reële Messias meer aan te pas. Laat staan een 
reële verlossing. Het Rijk verschijnt in het denken van Troeltsch als de 
historische realisering van waarden en normen op basis van het natuur
recht. 1 2 

Volgens Fukuyama zijn dat de waarden en normen van de liberale demo
cratie. 1 3 Die realisering is nu een mondiaal feit. Het einde van de ge
schiedenis is daar. En ook volgens de discipelen van de New Age-bewe-
ging staan we onder een zeer gelukkig gesternte. Al moet er eerlijkheids
halve bij worden gezegd, dat de zegslieden van deze beweging een paar 
forse ongelukken in het kosmisch en politiek bestel voorshands niet uitge
sloten achten. 
De mythe van de vorige eeuw blijkt nog springlevend. Wél heeft zij intus
sen veel van haar overtuigingskracht verloren. Het vooruitgangsgeloof 
heeft een flinke deuk opgelopen sedert het ineenstorten van het socialisme. 
Het christendom biedt al lang geen alternatief meer. Met het geloof in 
Christus ging ook zijn jeugd verloren. 'Niet de Zoon, maar de Vader en de 
ziel behoren thuis in het evangelie' verklaarde Harnack in het jaar 1900 in 
'Das Wesen des Christentums'. 1 4 Een boek dat reeds in 1927 zijn veer
tiende oplage genoot en in veertien vreemde talen verscheen. De consensus 
daaromtrent blijkt groot. Met het verdwijnen van de Zoon uit het evangelie 
lijkt het christendom bescheiden geworden. Het houdt zich tegenwoordig 
bezig met zingevingsvragen. De leeuw van Juda ziet er danig gemuilkorfd 
uit. Tot schoothondje gemaakt van samenlevingsspecialisten, meedarte-
lend in de discussie over maatschappij-structuren. Het christelijk geloof is 
voortaan een godsdienst als alle andere. Het kan van nu af deelnemen aan 
het interreligieuze gesprek. En: 'gesprek betekent dat partners elkaar op 
voet van gelijkheid behandelen. Hoe moeilijk dat ook op te brengen is. 
Anders blijft er alleen het getuigenis en dat is voor een gesprek te weinig', 
aldus één van de meest openhartige en populaire apologeten van het chris
tendom in onze dagen. 1 5 Het mocht eens waar zijn: de gemeente als messi
aanse getuige! Stel je voor. Een aanfluiting voor de dialoog. En welk een 
onbescheidenheid! Ziedaar de droeve balans van bijna tweeduizend jaar 
christendom. Van zout der aarde tot interreligieuze debatingclub! 



Gekooide utopie 

De metaalklank van de frans-socialistische utopist Francois Fourier uit het 
begin van de vorige eeuw lijkt definitief verstomd. Volgens deze utopische 
fantast zou een maatschappelijk goed georganiseerde arbeid onvoorstel
baar geluk voor de mensheid kunnen opleveren. Vier mannen zouden de 
aardse nachten belichten. Het ijs zou zich van de polen terugtrekken. Het 
zeewater zou niet meer zout smaken. En de roofdieren zouden in dienst van 
de mens treden. Dat zou allemaal mogelijk zijn zonder uitbuiting van de 
natuur en zonder uitbuiting van het proletariaat. 1 6 Daar is natuurlijk niets 
van terechtgekomen. Integendeel. Maar is daarmee het bestaansrecht van 
de utopie voorgoed van de baan? Liggen de oorsprongen van de utopie in 
onze cultuur niet voornamelijk in de metaalklank van het profetisch en 
apostolisch Woord dat viel in Israël? Jeruzalem, de nieuwe stad die van de 
hemel komt. De zon die stilstaat bij Gibeon en de maan in het dal Ajalon? 
De steen weggewenteld van het graf. Opwekking uit de doden bij de laatste 
bazuin. Geen rouw. Geen gekerm. Tranen voorgoed afgewist. Doorvoe
ring van ultiem en onbetwistbaar recht. De bergen zullen vrede dragen en 
heilig recht. Met als kern en apotheose de verschijning van de Nieuwe 
Mens: Jezus! Summum van reële utopie, absolute top. Rijk Gods in eigen 
persoon! Auto-basileia. 
'Een theologie die het zou willen wagen (in deze utopische zin) eschatolo
gie te worden - zou niet enkel een nieuwe theologie zijn, maar tegelijk een 
nieuw christendom, ja een nieuw wezen, zelf een stuk van de laatste 
dingen, torenhoog verheven boven de reformatie en alle religieuze bewe
gingen', schreef Barth in 1920 naar aanleiding van het boek 'Christentum 
und Kultur' van Franz Overbeck. 1 7 

Ook daar is niets van terechtgekomen. Niet alleen de metaalklank van 
Fourier, maar ook die van het christelijk kerugma schijnt verstomd. Bur
gers, kerkvorsten en sluipschutters in dienst van het gangbare, hebben het 
mooiste en nobelste dat ons gelaten is, om zeep gebracht, zo lijkt het. Allen 
ten prooi gevallen aan de afgod 'geschiedenis'. Gelijk god 'chronos' die 
zijn eigen kinderen verslindt. Het socialisme ging ten onder aan haar ge
schiedenisopvatting. Volker Braun, een der meest gewetensvolle socialis
ten in de DDR schreef een opstel in 1981 getiteld: Unsere Hoffnung ist das 
Wirkliche. Daaronder verstond hij niet de werkelijkheid als verschijning, 
maar, in navolging van Bloch, de mogelijkheidsvoorwaarden tot handelen 
die in de werkelijkheid besloten liggen. 1 8 In de filosofie van Bloch trilt het 
vooruitgangsdenken van idealisme en verlichting nog geducht na. De toe
komstmodus van de tijd, zo zegt Bloch ergens, is de ruimte van de reële 
mogelijkheden van de geschiedenis. Deze mogelijkheden doemen op aan 
de horizon van de werkelijkheidstendenzen die het wereldgebeuren zelf 
aanreikt. Het eigenlijke staat nog uit. Het staat onder de vrees verijdeld te 
worden. Naar het staat ook onder de hoop te gelukken. Bij Bloch wordt het 



principe van de hoop verankerd in de mogelijkheden van de geschiedenis. 
Alleen in de werkelijkheid ligt de mogelijkheid voor de realisering van de 
utopie. Een ander artikel van Volker Braun is getiteld: Utopisch ist es, 
wahrzunehmen, was mit uns ist. Het werd opgeschreven tijdens een confe
rentie over de DDR-literatuur op 30 mei 1987 in Pisa. Door de stagnatie 
van het reële socialisme in de DDR neemt Volker Braun hoe langer hoe 
meer zijn toevlucht tot begrippenmateriaal van Ernst Bloch 1 9 . 
Maar, zo kan gevraagd, waar komt dit geloof in de geschiedenis vandaan? 
Wat is er dan zo utopisch aan hetgeen 'met ons is'? 

Het gelijk van Franz Overbeck 

Overbeck (1837-1905), leerling van Nietzsche, heeft aan het begin van 
onze eeuw ervoor gewaarschuwd niet al te enthousiast te doen over de 
geschiedenis. Hij heeft gelijk gekregen. Het optimisme over de liberale 
democratie, dat Fukuyama heden ten dage verkondigt, heeft geen aantoon
bare grond. Zijn neo-hegeliaanse denkconstructies drijven als bloemen op 
het oppervlak van de baaierd! Wat Overbeck heeft gezegd van het christen
dom geldt ook voor de filosofie van Bloch. Spreken van de zin van de 
geschiedenis is een uitvinding van theologen. 2 0 De Verlichting is hiermee 
gestopt. Maar de slechte gewoonte is gebleven, aldus Overbeck. Voorna
melijk onder geschiedenisfilosofen. Aan die slechte gewoonte heeft, vol
gens Benjamin, het hedendaagse socialisme zijn ondergang te danken. 
'Wie christendom' - men kan evengoed zeggen: utopie (ntb) - 'tot onder
daan maakt aan de geschiedenis, geeft het prijs aan degeneratie en ver
va l ' . 2 1 Op het 'eeuwige wezen' van de geschiedenis moeten alle zoge
naamde historische pretenties van het christendom - socialisme en aller
hande ismen incluis (ntb) - te pletter slaan. Niet de geschiedenis kan door 
het christendom, of welke religie dan ook aan banden worden gelegd. De 
groei van de geschiedenis gaat overal hun grenzen te buiten. Daarom is de 
geschiedenis een afgrond, waarin het christendom - inclusief het socia
lisme (ntb) - zich tegen zijn wil gestort heeft. 'Het christendom stellen 
onder het begrip historie, dus toegeven, dat het historisch geworden is, wil 
zeggen: toegeven, dat het van deze wereld is en daarmee toegeven dat het, 
zoals al het leven, enkel geleefd heeft om zich uit te leven.' Beweging, 
vooruitgang of ontwikkeling behoeft de geschiedenis zich niet te laten 
schenken. Zij draagt de beweging in zichzelf. Aan een historische rij is 
enkel de vergankelijkheid van het geheel te constateren. 2 2 Tot zover de 
stem van Overbeck. 
Hetzelfde geldt ook met betrekking tot het begrip 'tijd'. Ook voor de tijd in 
de hoedanigheid van 'toekomstmodus van de geschiedenis'. Bloch schijnt 
daar besef van te hebben gehad, toen hij leerde dat de realisering van 
utopische tendensen ook wel eens kon uitlopen op een mislukking. De 



mislukking van het Niets... Geen prettig vooruitzicht overigens! In ieder 
geval een aanwijzing, dat in zijn filosofie utopie en nihilisme dicht bij 
elkaar liggen, blijkbaar zijde en keerzijde vormen van één en dezelfde 
werkelijkheid! 

De stem van Overbeck moet gehoord! Al was het alleen maar om ons te 
bevrijden van onze niet aflatende afgoderij met de geschiedenis of met de 
werkelijkheid. Als aan die stem een eeuw eerder gehoor was gegeven, wie 
weet, had dat ons behoed voor een aantal rampzalige misdaden, waaronder 
Auschwitz bijvoorbeeld. In ieder geval kan deze stem een aansporing zijn 
om, aan de vooravond van het jaar 2000, iedere valse hoop te laten varen. 
Er is de laatste vijfentwintig jaar genoeg te doen geweest over ervaring, 
zingeving, zoekplaatjes, tendensen, theologie 'van boven', 'van beneden' 
etc. De tijd komt dat een nieuwe generatie zal opstaan en de onze zal 
verwerpen vanwege haar bigotterie (kwezelarij). Het goed recht van de 
theologie zal bewezen moeten worden aan het probleem van de dood! En 
dat wil zeggen: aan de definitieve ontfatalisering van de werkelijkheid. 'De 
theologie zal het lef moeten hebben', zo Overbeck, 'om zich op geheel 
nieuwe grondslagen te stellen, eventueel ten koste van wat tot nu toe 
godsdienst geheten heeft ' . 2 3 Kortom het zal in de theologie moeten gaan 
om God zelf. Niet om onze godsdienst. Maar om Zijn mensendienst! 
Kortom: om Zijn Rijk, om Zijn Daden, om Zijn Geschiedenis, die onze 
geschiedenis niet teniet doet, maar omvat en zegent met Zijn werkelijk
heid. Een werkelijkheid waarvan, volgens Dostojewski, het laatste en 
diepste kan worden uitgezegd in de woorden: vergeving en opstanding uit 
de doden.24 

De utopische kracht, waar Paulus in zijn Romeinenbrief van getuigt en 
waar ook Walter Benjamin op zijn wijze van gewaagt, bezit de eigenschap, 
het rampzalige karakter van onze werkelijkheid niet te verbloemen noch te 
verdonkeremanen en niettemin de hoop gaande te houden, tegen de klippen 
op. Het utopische gehalte blijkt zo groot, dat onheil en collectieve afval de 
komst van het Rijk niet alleen niet kunnen verhinderen, maar deze enkel 
nog kunnen bespoedigen! Met deze kracht is de weg geëffend voor een 
nieuwe daadkracht en een nieuwe courage. Daarop te hebben gewezen 
blijft de onschatbare verdienste van het werk van Bert ter Schegget. 
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R . G . V A N Roo N 

UTOPISCHE NOTITIES1 

'De gelovige weet ook dat hij niets bewijzen kan, niet met een beroep 
op de religieuze ervaring en ook niet met een beroep op de openba
ring. Hij laat zich ook niet door het rationalisme overtuigen, want 
voor hem is een door het geloof verlichte wereld onbegrijpelijker en 
leefbaarder dan een lege wereld. Kolakowski zegt terecht: hier ligt 
een kultureel konflikt, dat niet sociologisch kan worden afgedaan. In 
een rationalistisch klimaat van kalkulatie en berekening, waarin ge
dacht wordt in geld en efficiëntie, in termen van nuttigheid en beheer
sing, maken geloofsopvattingen die niet geschikt zijn om de drang 
naar macht te bevorderen weinig kans. Dit kulturele konflikt moeten 
wij als theologen niet interioriseren door verinnerlijking van het ge
loof, door een leer van natuur en genade of een Twee Rijkenleer. Het 
niet aangaan van dit konflikt zou wel eens verraad aan onze bescha
ving kunnen zijn'. 
(Ter Schegget, Dr. G.H., Volmacht in onmacht, Baarn 1988; p. 23). 

Veel van onze politici zijn reaktionair doordat zij vervallen in een geweld
dadig konformisme. Het is geboden om een subversieve herinnering te 
onderhouden, te voeden en zelfs te koesteren. 'Er is een denken geweest 
dat de wereld zal wakker maken uit een droom die zij over zichzelf 
droomt', schreef Marx aan Ruge en hij vervolgde met de woorden 'dan zal 
men opmerken dat de wereld allang de droom van iets bezeten heeft waar
van ze alleen maar een bewustzijn dient te hebben om het in werkelijkheid 
te kunnen bezitten. Dan zal men zien dat we niet te maken hebben met een 
groot hiaat tussen verleden en heden maar met een verwerkelijking van de 
gedachten van het verleden. En tenslotte zal het duidelijk worden dat de 
mensheid niet aan een nieuwe taak begint, maar nu bewust de oude taak 
voleindigt'} Marx was de eerste die de term 'utopie' in diskrediet bracht en 
deze wilde vervangen door 'wetenschappelijk': 'Het utopisch socialisme is 
achterhaald en moet een wetenschappelijk socialisme worden. Het spinrag 
van dromerijen en fantasieën zal weggevaagd worden door een nauwkeu
rige analyse van de werkelijke toestanden waarin de wereld zich bevindt,' 
aldus Marx. Volgens Ernst Bloch is dat wetenschappelijk socialisme een 
noodzakelijke koude stroom van de realistische analyse maar er behoort 
ook gedacht te worden aan de 'warme stroom': de stuwende geschiedenis 
van de utopie, die tracht de droom met het leven te verbinden. Een droom 
zonder leven leidt tot abstract utopisme, een wereldvreemd idealisme. Een 
leven zonder droom leidt tot dat realisme, waarmee we dit verhaal begon-



nen, de abstracte trivialiteit van de gelegenheidsoplossingen die gebaseerd 
zijn op die gemeenplaatsen die men feiten wenst te noemen. 

Bloch, die pleitte voor de warme stroom van het utopisch denken heeft het 
geweten toen hij opnieuw binnen het marxisme de utopie introduceerde. 
Als utopisch marxist wekte hij het wantrouwen van de bureaucratische 
jargonhouders, die partij-ideologen van stalinistische regimes en partijen 
bleken te zijn. Bloch heeft dat aan de lijve ervaren in de DDR. Uit de staat 
waaraan hij zijn politieke voorkeur gaf moest hij vertrekken. Hij werd een 
dissidente en daarmee niet geaccepteerde filosoof. 
In de loop der geschiedenis waren er steeds mensen die zich een andere 
wereld droomden. In een 'utopie' (Gr.; betekent letterlijk: nergens) gaven 
ze daarvan een schets. Gekombineerd met wetenschappelijke kennis zou
den zij ons kunnen helpen met een betere inrichting van deze wereld. Het 
gedroomde verlangen zou zich dan verbinden met reële kennis van 
diezelfde wereld. De hoop levert het referentiekader van losstaande maar 
gekonstateerde feiten. Op koers van het menselijk verlangen zouden die 
feiten pas oplichten! Gebeurtenissen komen daarmee eindelijk in een 
nieuw verband te staan. Dan verbindt zich de warme stroom van het mense
lijk verlangen naar een betere wereld met de koude en verstandelijke ge-
dachtengangen van analysen over diezelfde wereld. Dan wordt het denken 
rond de polis 'realistisch' maar niet in de betekenis van een berustende 
aanpassing aan het bestaande maar aktief rekening houdend met dat be
staande, om de voorwaarden voor zijn omvorming te bepalen en aan te 
grijpen. 
Nu is dit een rijkelijk abstrakte gedachtengang en deze zou beter te om
schrijven zijn wanneer we daar kriteria bij aanleggen. Zo kunnen wij 
bijvoorbeeld nagaan welke problemen worden aangesneden en hoe een 
bepaalde schrijver deze denkt op te lossen. In de utopieën uit de oudste tijd 
duidde men wel veel problemen aan maar werkte die zelden nauwkeurig 
uit. Uit die tijd is er één die het omgekeerde doet: er komen weinig proble
men voor maar deze worden in een bijna volmaakte nauwkeurigheid uitge
werkt. Ik citeer een willekeurig stuk uit deze utopie:' .. .Nu mijn inrichting 
binnen en buiten klaar is, kan ik wat meer tijd aan mijn liefhebberijen 
besteden. Het laatste wat ik voor mijn plezier gemaakt heb is een pijp. Eerst 
heb ik er een van klei geboetseerd, een beetje grof, maar hij trok erg goed. 
Daarna heb ik met veel geduld uit een stuk palissanderhout een steel gesne
den die ik aan de kop van een uitzonderlijk fijn aardewerk heb bevestigd. 
Het is een genot om uit deze pijp de geurige tabak te roken die ik twee keer 
per jaar oogst . . . ' Dit is een fragment uit de geschiedenis van Robinson 
Crusoë die in 1719 door Daniël Defoe werd geschreven. De hoofdpersoon 
werd zo getekend dat zelfs Virginia Woolf zich verbaasde dat er ook nog 
een auteursnaam aan verbonden was. De oorspronkelijke titel van dit ver
haal was nogal uitvoerig en gaf de gehele inhoud weer: 'Het leven en de 



zeer ongewone avonturen van Robinson Crusoë, zeeman uit New York, die 
achtentwintig jaar helemaal alleen op een onbewoond eiland aan de kust 
van Amerika heeft gewoond; die op de kust is geworpen door een schip
breuk waarbij alle mannen na hem omkwamen. Met een verslag hoe hij 
uiteindelijk op wonderbaarlijke wijze door piraten is gered '. Waarschijn
lijk is het verhaal gebaseerd op de avonturen van de zeevaarder Alexander 
Selkirk, die op zijn eigen verzoek op het onbewoonde eiland Juan Fernan-
dez werd afgezet. Dit verhaal, met misschien nog het uit Nederland afkom
stige verhaal over de Zwolse dokter Hendrik Smeets (1708), gebruikte 
Defoe voor zijn boek. De geschiedenis over de aangespoelde Robinson 
Crusoë had zo'n succes dat Defoe er een aantal verhalen bij verzon die 
waarschijnlijk met goede reden in de ramsj terecht zijn gekomen. Het 
thema werd zo'n geliefd onderwerp dat veel schrijvers zich aan een derge
lijke vertelling waagden. Op deze wijze ontstond het genre' Robinson-
nade'. De pedagoog Comenius vatte het verhaal op als een opvoedkundige 
vertelling. En op die manier werd Robinson Crusoë een echt jongensboek. 
Als zodanig werd het in 1878 in het Nederlands vertaald. 3 Voor kinderen 
lijkt het me een heerlijke fantasie om op een onbewoond eiland aan te 
spoelen en ontslagen van schoolverplichtingen en van alle ouderlijke auto
riteiten op jezelf de wereld te ontdekken en vorm te geven. Aan het slot 
krijg je nog een vriendelijke neger als butler toegevoegd! De laatste versie 
van dit thema ken ik van A.M. de Jong in de vertellingen van 'Oude Hein' 
over Bulletje en Bonestaak. 4 

In de vertelling van Defoe is Robinson geen abstracte enkeling, maar een 
man die geschapen is in de geest van de puriteinen uit de zeventiende eeuw. 
Hij is afkomstig uit de eerste groep burgers die het toneel van adel en 
geestelijkheid gingen aflossen. Daarmee ontstond het type van de progres
sieve ondernemer met gevoel voor eigen onvervangbare en unieke indivi
dualiteit. Deze nieuwe burger is in staat om zich in een verdiende onafhan
kelijkheid te handhaven en zijn wereld te beheersen. In het boek van Defoe 
wordt nog al eens een beroep op Gods zegen gedaan, maar erg nodig is het 
niet. Die burgers kunnen zich wel redden! Het laatste beetje religiositeit 
legt het af tegen het moedige ondernemerschap. 
Interessant is dat de schrijver Defoe twee boeken noemt die voor hem 
normatief waren. Het zijn de bijbel en het boek 'Pilgrims progress' van 
John Bunyan. Het boek van Bunyan is in 1666 geschreven, vijftig jaar 
voordat Defoe publiceerde. Hoewel Defoe zich door Bunyan liet inspireren 
zijn de verschillen met hem enorm. Bunyan schreef weliswaar over een 
ontdekkingsreis maar dan over één naar binnen toel Het is een reis om het 
eeuwig zieleheil te verwerven. De zondaar moet zijn verkiezing aanvaar
den en waarmaken door goede keuzen te doen. Het is een reis van verlei
ding naar verleiding waarin de held door standvastigheid en een getrouw 
geloof overwint. Bij Defoe hangt het heil van zijn arbeid en vindingrijkheid 
af. Het gaat er hier om dat hij op de aarde veel produceert! Robinson Crusoë 



kent weinig andere problemen dan technische. Zijn ontmoeting met de 
wilde Vrijdag is van meet af aan een heer/knecht-verhouding. De tijd 
waarin het verhaal verteld wordt is nog niet ver verwijderd van de slaven
handel. De 'dienstbaarheid' van de neger is hier nog vanzelfsprekend. 
Robinson Crusoë is de mythe van het individu, die, anders dan adel en 
geestelijkheid als een kleine ondernemer vecht tegen de diktatuur van de 
feodale maatschappij. Het is een nieuw avontuur waarin niet de kosmische 
systemen maar de maakbaarheid van deze wereld centraal staat. 
Alleen gelaten uit de eerder geldende verhoudingen wordt hij uit de zee op 
het strand gesmeten. Hij staat op en gaat aan het werk om de aarde bewoon
baar, leefbaar te maken. Tussen de idealiserende systemen van de oude 
wereldorde en de nieuwe dimensie van het werk met eigen handen, ligt een 
brug. Robinson is de eerste die deze brug overgaat. 

Tweehonderdenvijftig jaar later schrijft Michel Tournier 'Vendredi ou les 
Limbes du Pacifique' dat een jaar later vertaald wordt onder de titel 'Vrij
dag of het andere eiland'. Het leverde hem de literatuurprijs van de Acadé
mie Francaise op. Zijn Robinson Crusoë is een variant op de drenkeling van 
Defoe. Daarmee herschrijft Tournier opnieuw een utopie. Bij Tournier 
ontstaat een andere en nieuwe Robinson. Het begin en de eerste entourage 
blijft hetzelfde: een man wordt eenzaam op het strand van een onbewoond 
eiland geworpen. Er is wel iets aan vooraf gegaan. Robinson raakt door de 
kapitein in een tarot-spel betrokken. In dit kaartspel wordt door middel van 
geheimzinnige symbolen de toekomst afgebeeld. Het lijkt op die manier op 
een spel met utopieën: je speelt met wens-beelden al zijn die symbolen 
nooit in duidelijke bewoordingen weergegeven. Op zijn hoogst stelt het ons 
in staat, zo vertelt de kapitein aan Robinson, een voorgevoel te krijgen. Pas 
in de reële gebeurtenissen krijgt de werkelijkheid gestalte. Welnu, tijdens 
dit spel meldt zich een storm. Er vindt een schipbreuk plaats en Robinson 
komt op het strand terecht. Vergeleken met alle eerdere verhalen over 
Robinson komen een aantal nieuwe aspekten aan de orde. Allereerst voelt 
Robinson zich een verloren kind dat het eiland als een hem omringende 
moeder ervaart. Zijn liefde voor deze plaats gaat langzamerhand over in 
een andere verhouding, het eiland wordt zijn bruid. Hij stort zijn zaad er op 
uit en tot zijn verbazing draagt dit zaad vrucht: er groeien alruinen uit. 
Alruinen zijn lelie-achtige planten waarvan de wortels de vorm aannemen 
van een mensengestalte. Het is een oud mythisch en magisch thema uit de 
Middeleeuwen. 5 

Eerst is de schipbreukeling aangewezen op wat hij in de natuur aan voedsel 
kan vinden, voor het overige tuurt hij de horizon af. Maar dit tijd-loos 
bestaan bezorgt hem angst. Hij besluit weer te gaan leven 'in de tijd' . 6 Voor 
hem betekent dit dat er geproduceerd en gepresteerd moet worden. En die 
prestaties behoren op schaal gemeten te worden. Een mandfles wordt ge
maakt tot een zandloper van de tijd. Hij konstrueert een waterklok. 'Wan-



neer hij overdag of 's nachts het regelmatige geluid hoorde van de in het 
kuipje vallende druppels, bezorgde dat hem het trotse gevoel dat de tijd niet 
meer buiten hem was of in een donkere afgrond weggleed maar voortaan 
werd geregeld en bedwongen, in feite getemd was. ' Tournier ziet het, alsof 
de tijd geleidelijk aan het gehele eiland wordt gebonden door de zielekracht 
van één enkel mens. 
Door een klein, schijnbaar toevallig verzuim, houdt de metronoom op een 
middag stil. Robinson heeft vergeten het water bij te vullen. De vlucht der 
uren staat stil. Robinson ervaart deze vakantie als een ogenblik van on
schuld. De verlossing van de mechanisch dwingende ondernemerstijd is 
het eerste moment waarop een nieuwe ruimte, een ander eiland opdoemt. 
Bij Tournier hangen tijd en plaats met elkaar samen. Verandert die tijd dan 
wijzigt zich ook het eiland. Robinson begeeft zich naar een naburig eiland 
dat hij 'Esperanza', 'hoop' heeft genoemd. Dit alles is slechts een korte 
passage in zijn leven. De waterklok herneemt de tijd weer en de gedreven 
ondernemingen worden opnieuw in dagen geregistreerd. 
Inmiddels komt een Indiaan, die hij 'Vrijdag' noemt, op dit eiland terecht. 
Letterlijk per ongeluk blijft deze gespaard voor Robinsons pistoolschot. 
Deze wilde man vertegenwoordigt een andere kuituur en verandert de 
gehele wereld waarin Robinson leeft. Met hem begint een andere wereld, 
een tegenwereld van die beheerste tijd en produktieve ruimte. Op een dag 
houdt de waterklok opnieuw op met zijn stille registratie. Vrijdag ontdekt 
dit. Voor hem betekent het stilleggen van die tijd de vrijheid van drukkende 
verplichtingen in zijn slavenbestaan. In de ontstane vrijheid veroorzaakt hij 
een ongeluk door een brandende pijp bij het kruitvat te leggen. Door de 
ontploffing wordt vrijwel alles vernield wat Robinson heeft opgebouwd, 
inklusief de kalendermast. Nu de registratie van de tijd verdwenen is lijkt 
het wel of daarmee de gehele tijd is verdwenen. Of, anders gezegd, de tijd 
wordt weer even indifferent als bij Robinsons komst. Een nieuwe tijd 
breekt aan die de schrijver 'eeuwigheid' noemt. In de wereld van het 
ondernemersbestaan verschijnt een nieuwe kunstzinnige wereld vanuit het 
creatieve vermogen door de vertegenwoordiger van de derde wereld. 'Vrij
dag' is niet een onbeschaafde wilde die zich moet bekeren tot de superieure 
civilisatie maar een origineel mens die al het oude en eerdere problematisch 
maakt. Robinson zelf verandert daardoor. Tournier beschrijft het als de 
metamorfose van een insekt: 'Hij was ontegenzeggelijk een trapje hoger 
geklommen in de fase, die het meest verborgene van hemzelf aan het 
bewerken was. Het was slechts een voorbijgaande flits. De larve had 
tijdens een kort moment van extase voorvoeld dat hij eens vliegen zou. Een 
bedwelmend maar voorbijgaand visioen'. Hij ziet zijn eiland niet meer als 
een plaats om ondernemingen op te zetten maar als een provincie in een 
zonnerijk waar andere maatstaven zullen gelden. Het is Vrijdag die hem dat 
openbaart door een andere geaardheid, die van een groot kunstenaar en 
gevoelsmens uit een andere orde, destruktief voor de zijne en zegenrijk 



voor een andere. Langzamerhand neemt het nieuwe rijk bezit van Robinson 
in zijn eerdere vastgelopen ondernemerschap. 
Opnieuw doorkruisen gebeurtenissen de gedachten en verwachtingen. 
Vrijdag vlucht bij de eerste herontdekking weg van het eiland en gaat -
ironie van zijn lot - met de kolonisten mee die het eiland bezoeken. Intus
sen verlaat een jongen het schip en voegt zich bij Robinson. Het is een 
proletenkind, een gevluchte scheepsjongen die Robinson 'Zondag' zal 
noemen. 

De tijd heeft zich nu in Robinson vastgezet. Hij is niet meer de schepper 
van zijn eigen tijd maar schepsel, overgeleverd aan de tijd waarin hij nu 
terecht is gekomen. Hij ziet zijn beperktheid, zijn sterfelijkheid in. Het 
kind wordt door hem naar de dag van de opstanding genoemd, het is een 
zondagskind. Robinson voegt aan zijn naam toe: 'Van de jeugd van alle 
dingen, in geleefd alternatief en een zich baanbrekende emancipatie zullen 
wij dit jaar moeten nadenken op de dag van onze meester, de zon'. In de 
terminologie van Bloch kan men zeggen dat Robinson zich van het logisch-
mythische naar een astraal-mythische tijd en plaats begeeft. De mens is nog 
incognito. De logos vertegenwoordigt het objektief menselijke. In de kos
mos is de mens gevangen door de astraal-mythe, de despotische cesaristi-
sche godsvoorstelling. In zijn boek 'Atheïsmus im Christentum' overwint 
de bijbel volgens Bloch de theocratie en verandert 'boven' in 'voorwaarts'. 
De heidense centraal-stelling van de kosmos wordt door het logos-mythi
sche teruggedrongen. Volgens Bloch heeft het orfisme, de stoa en de 
gnosis getracht de logos te laten ontwijken uit de almacht van de astraal-
mythische kosmos. Bloch vraagt zich af of dat een bevrijding is. Tournier 
laat de zon en het licht als laatste heidense astraal-mythische rest gelden. In 
dit geval is er sprake van een vermeende emancipatie, een 'uitvloeiing' 
naar een andere wijkplaats, het hogere doet terugverlangen naar de bron. 
Bloch kiest voor het lagere dat zich bevrijdend omhoog strijdt. Het gaat er 
niet om dat de mens zich identificeert met het abstrakt hoge en psychisch 
diepe maar dat hij mét het aardse, lagere en materiële zich bevrijdend 
omhoog strijdt. Al het geschapene wordt in de bevrijding meegenomen en 
niet laatdunkend vanuit hogere sferen achtergelaten. In Vrijdag kritiseert 
de oude wereld de nieuwe, die weliswaar met het proletariaat (de scheeps
jongen) uit de oude wereld begint. 

Inmiddels ontvallen ons schijnbaar alle utopieën. In ieder geval is de vraag 
levensgroot geworden wat onze eigen Europese utopieën ons waard zijn. 
De Golfoorlog deed Europa aan zichzelf twijfelen. Met een fijn gevoel 
voor nieuwe onderscheidingen schrijft Ton Lemaire over de 'Twijfel aan 
Europa' . 7 Moet de utopie hernomen worden wil ze ons in de toekomst 
boeien? Rest ons dan andere keuzen? We kunnen werkelijk niet verder met 
alles wat zich als vanzelfsprekendheid aanbiedt. 'Nur wenn das Wolfgesetz 
des Kapitals Weltweit gebrochen wird, hat die Menschheit seine Chance 
und Zukunft' 8. 



De dromers u it de traditie van de utopie I ijken met lege handen te staan. ' Den 
Utopikern geht es nicht anders und nicht besser als denen, die heute danach 
fragen, wie es weitergehen muss, wenn es weitergehen soll, so sich das neue 
'revolutionaire Subjekt' zeigen könnte, nachdem Arbeiterklasse und Sozia-
lismus zwei offensichtlich disparate Termini geworden s ind ' . 9 

In navolging van Barthes bepleit Vogelaar een atopie.10 De utopie kan toch te 
zeer een reaktievorm zijn, een tegenbeeld van de bestaande samenlevings
vorm, een omgekeerde wereld die in het teken blijft staan van de wereld 
waartegen zij zich afzet. De illusie van een utopie is dat er een plaats zou zijn 
buiten het heden, buiten de samenleving en de daarbij horende denkwereld; 
het effekt is al evenzeereen illusie, namelijk dat het elders beter zou zijn, iets 
waarvoor men het heden gerust kan opofferen. De atopie houdt een radicaal 
negatieve houding in, die alleen geen blinde vlucht betekent als telkens 
konkreet wordt aangegeven wat men weigert. De atopie is geen uitweg uit de 
werkelijkheid, maar een opening in een vastgelegde wereld van betekenis
sen. Hetkomtmij voor dat Franz Rosenzweig deze atopie met zijn 'leerhuis' 
ook beoogde. Het ging daarin niet om het ernstig nemen van vragen die ons 
vaag beroeren en snel tot gemeenplaatsen klonteren. Het gaat er om te leren 
nieuwe vragen te stellen, die nog niet gesteld werden, bevangen als men is in 
rond om zichzelf cirkelende ervaringen. Eindelijk moeten we eens ernstig 
nemen wat werkelijk gaande is met de mensen en de wereld. 1 1 Hans Groene-
wegen schrijft in zijn essay, 'Disparate notities voor desperate lezers' over 
een anamnese die in het verlangen en verwachting van de verlossing halt 
houdt voor een transcendentele anticipatie en er een antwoord op i s . 1 2 

Anders gezegd: In het gebed geeft de mens akte van zijn dankbaarheid. In 
deze akte geeft hij zichzelf over aan de beweging naar het Rijk. Hij laat achter 
zich de bindingen, vervreemdingen en uitdrukkingen van gisteren en strekt 
zich uit naar wat voor hem ligt: de belofte. Hij past God en de wereld niet 
langer in zijn eigen verhaal, maar zoekt zichzelf en de wereld te verstaan in 
het verhaal van de God der hoop. Levend in de aanroeping, stelt de mens zich 
weer steeds opnieuw voor Zijn aangezicht en zweert de andere machten, die 
in dat licht geen aanbiddingen eerbied verdienen, af, hoe respektabel zij ook 
kunnen zijn of schijnen. 1 3 

Noten 

1 Eerder schreef ik onder deze titel een feuilleton in het blad 'Forum' dat als een ontijdige 
utopie in maart 1991 het veld moest ruimen. 'Wetmatigheden van de opiniemarkt hebben 
het gewonnen van het ideële' vertelde Frank Biesboer in zijn redaktionele afscheid. Hier 
geef ik in wat gewijzigde vorm enkele fragmenten die ik niet geschreven zou hebben zonder 
geïnspireerd te zijn door het werk van Ter Schegget. 

2 Ruge, Arnold.Gest. 1880.: Duits redakteur en schrijver, die zich Marx' vijandschap op de 
hals haalde na 1844. Padover, S.R. e.a., 'De brieven van Karl Marx', Deel I,p. 14 vv;Ned. 
vert., Bussum 1981. 



3 Anre en Michel Politzer, Het schetsboek van Robinson Crusoë, Amsterdam 1878. 
4 Als feuilleton in het 'Vrije Volk' verschenen vóór de tweede wereldoorlog. 
5 Het is ook een Nachtschade. De vrucht daarvan werd als tovermiddel gebruikt, de vruch

ten zouden een geheime liefdeskracht hebben. De 'liefdesappel' in Hooglied 7:13, de 
düdaïm. 

6 Zie: 'De strukturele (kosmische) betekenis der psychologische verschijnselen', Mis-
kowski, E. in zijn boek 'Het menselijk aspect van de kosmos', Ned. vert. Utrecht 1967; 
Hoofdstuk III. 

7 Lemaire, T.,'Twijfel aan Europa': Zijn de intellektuelen de vijanden van de Europese 
cultuur?, Baarn 1990. 

8 Kraft, D . , 'Über den Begriff der Utopie' in: 'Weissenseer Blatter', Berlin-Brandenburg, 
1992, nr. 1. 

9 a.w., Kraft, p. 27. 
10 Vogelaar, J.F.,' Terug schrijven', Amsterdam 1988; 'Van utopie naar atopie', p. 228 vv. 
11 Rosenzweig, F., 'Der Stern der Erlösung', Dritter Teil, Einleitung 'Über die Möglichkeit 

,das Reich zu erbeten; Frankfurt aMain, Uitg. 1988 (eerste druk uit 1921), p. 295 vv. 
12 Hans Groenewegen, 'Disparate notities voor desperate lezers' in: Jan Bonsen e.a., Ner-

genshuizen, Gorinchem 1991, p. 89 vv. 
13 Ter Schegget, Dr. G.H., 'Het gebed als hart van de ethiek', Leiden 1982; p. 15. 
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