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ERRATA 

Blz. 24 regel 1 v.b.: door de stoten, moet zijn: door te stoten. 

Blz. 62 regel 13 v.o.: anderhalve ton, moet zijn: anderhalf miljoen 
ton. 
regel 12 v.o.: drie en halve ton, moet zijn: drie en een half 
miljoen ton. 

Blz. 201 regel 23 v.o.: vormen zich niet klassen, moet zijn: vormen zich 
klassen. 



DE DERDE DIMENSIE 

Op verzoek van de uitgever schrijf ik gaarne een inleidend woord bij 
het boek van Dr. G. H. ter Schegget; het zal een woord van hoge waar
dering zijn, omdat het een goed boek is; goed is wat verschijnt als wat 
het is, goed is wat is zoals het zijn moest naar de aandrijvende crea
tieve bedoeling. Misschien is dat te formeel gesproken; althans in dit 
geval is het engagement zo woedend-innig, zo, dat het geschrevene in 
heerlijke geestdrift tot een appèl worden kon. Het gaat over de theorie 
der revolutie, over de sociologische en ethische varianten ervan, in het 
denken van Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Richard Shaull, Theodor 
Geiger en zo vele anderen. De lezer wordt, kort en bondig, maar ner
gens vluchtig over de consequenties hier en ginder en de controversen 
naar vele zijden ingelicht. Wat mij betreft, voor mij is het bijna altijd 
raak en zuiver gebleken; achter het wegen van het ethisch gewicht van 
de theorieën waakt de medeverantwoordelijkheid, het mede-weten, de 
kennis van het verzuimde op alle wereldfronten, krachtens het boven
genoemde engagement. 

De jonge auteur zat in Nederland, in Vreeland, vloog eruit naar Cu
raçao, onder het bewind van de 'olie', toog naar Berlijn als studenten
predikant in de zestiger jaren, keerde in het vaderland terug en werd 
docent bij 'de Horst' in Driebergen. In al dat zoeken en trekken, jagen 
van ergernis, stokken in de vraag, wat te doen, bleef hij theoloog, een 
helder en vurig man. De lezer gelieve dit goed vast te houden: het gaat 
bij alle meest nauwkeurige kennis van de geëxploreerde gebieden, bij 
elk ogenschijnlijk summiere oordeel over wat er gaande is, om de be
kering van de theologie, willen ooit de burgers en christenen, de 
christen-burgers, wakker worden. Wakker ook, uit een scheve theo
logie! want altijd was voor de vorming van het geweten der volkeren 
de god-geleerdheid beslissend. Dat schijnt nu onzinnig, om te berde te 
brengen en de sociologen brengen het verval der Kerk in kaart - alstu
blieft - en constateren de vaart der saecularisatie en de bloei der 
menselijke zogenaamde goddeloosheid. 
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Theologie heeft het niet met religie te doen, tenzij om er zich tegen áf 
te zetten, omdat het christelijk geloof háár waarheidspretentie niet kan 
honoreren. En als het christendom, in zijn religiositeit, gaat denken 
over God, dan gaat het over de schepping, de afhankelijkheid, over de 
creatuur, de ordinantiën, de geboden, de overheden - en hele continen
ten leven sedert eeuwen alsof ethos = gehoorzaamheid is. En als ze 
daar horen al die dwepers en chiliasten, dan denken ze: als ze maar 
niet met bommen gaan smijten! Natuurlijk is dat niet naar de wijsheid 
der Schriften (waarvan trouwens in Brazilië het volk niets weet). 
Natuurlijk is dat geen reine leer, geen gezonde theologie. Natuurlijk is 
het een stuk naief, populair denken, dat het bestaande ook gelden 
moet, want evenals kinderen, willen ze in het verhaal bij het begin be- . 
ginnen en telkens weer van voren af aan. Israël heeft altijd van achteren 
naar voren gelezen, vanuit het komende Rijk, zo de profeten en zo de 
apostelen. Op die weg kon ontdekt worden, dat het geweten een cate
gorie der toekomst is. Ontdekt? maar vooral geloofd, zo dat een mens 
weet, met God mede weet, dat het in de geschiedenis gaat om de toe
komst, om de toekomende stad. Het geweten kan niet worden begre
pen als aangeboren of verworven eigenschap tot onderscheiding van 
goed en kwaad in de daden, die op het gegevene rusten, van het be
staande uitgaan. Het geweten kan niet verstaan worden als een span
ningsveld tussen recht en liefde, het wordt, gezien vanuit de toekomst, 
die de mensen is beloofd, een revolutionair beginsel, dat door zijn la
ding, structuren oordeelt, verandert, breekt, ómzet. Daarbij is het 
meest tot bescheidenheid manende van wat wij in laatste instantie het 
geweten moeten noemen, dat het zich niet laat constateren, als ware 
het een psychologisch-empirisch feit. 

Het geweten is echter anderzijds geen openbaring, geen instantie 
waaraan de mens verantwoordelijk is; het slaapt, is in zijn slaap een 
onbewuste tegenstander van Gods toekomst; het heeft geen fiducie in 
de toekomstige stad, tenzij het gewekt wordt door de aankondiging 
van de Laatste Dingen. Dan weten wij wat God met de wereld vóór 
heeft; we weten het met Hem mee, Hij die de Bevrijder en Voleinder is' 
van de menselijke existentie. Het gebod van God treft de mens als 
schepsel, en dan gaat het over de eerbied voor het leven; het treft hem als 
uitverkorene en verzoende in de omvatting van Zijn volk, en dan gaat 
het om de dienst aan de naaste. Het gebod treft ons tenslotte als kind
van-God voor altijd en dan gaat het om het bestemd-zijn van de toe
komst, méér: om het zelf nu reeds die toekomstige mens zijn, door het 
geloof, d.i. door de erkentenis dat men zich weet aangesproken door de 
Vader, de 'Vader der eeuwen' (Jes. 9: 5), in wiens plannen wij wel niet 
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zijn ingewijd, maar die Zijn bestemming in 'Zijn kind' heeft geplant, 
zodat het de definitieve, de onovertreffelijke mens is door de hoop'op 
het Rijk zo te belijden, dat radicale daden aan dit geweten~in-hope 
ontspringen. 

Men zou hier kunnen spreken van een derde dimensie van het ethos; 
deze derde dimensie boven, achter en in het gebod van de eerbied voor 
het leven en dat van de liefde tot de naaste. Het werkt bovendien, néén, 
bij uitstek relativerend op de twee eerste gestalten van het ethos, maar 
het is ook retrospectief funderend. Het komt immers uit de toekomst 
en wekt het geweten uit de doodslaap om een nieuw afsluitend, kro
nend gebod te horen. De alerte geest van de schrijver vindt in moderne 
poëzie, met de wichelroede van zijn engagement, wat zijn theologische 
visie trefzeker vertolkt. Zo dit van Paul van Ostayen 

dit is het signaal 
naar de heiligmakende Jordaan van ons 
geweten te gaan. 

Of dit van B. Brecht: 

Verfolgt das kleine Unrecht nicht sosehr, in Bälde 
Erfriert es schon van selbst, denn es ist kalt. 
Bedenkt das Dunkei und die grosse Kälte 
In diesem Ta/e, das van Jammer schallt. 

Of dit van W. Barnard: 

laten we zingen dat het een· aard heeft 
laten we zingen over de zee 
laten we zingen tegen de helling 
tegen de lange duur van de dingen 
tegen de jaren laten we zingen 
over het water aan de lippen 
tegen de klippen op -

Met eigen woorden zegt deze jonge theoloog zo goed, waarom het bij 
deze derde dimensie van de ethiek gaat, zo b.v. op p. 82: 'Geïsoleerd 
recht, daaraan gaat de wereld ten onder; verabsoluteerde liefde ver
wordt tot sentimaliteit. En op de valse dialektiek van beide berust de 
beruchte dubbele boekhouding, die door zoveel bereidwillige theolo
gische accountants wordt gevoerd. Eerst door de dimensie van het 
'teleion' (Rom 12:2), het volmaakte, 'het heilzame' worden de cirkels 
van de ethiek (of de ellips met twee brandpunten) opengebroken en 
krijgt de wenteling richting; recht en liefde krijgen betrekking op de 
toekomst; niet in het lege midden tussen recht en liefde, maar in' het 
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messiaans-besliste, dat gericht staat op het heil der mensen vindt de 
ethische beslissing plaats; 'daar ligt het Gegenüber van onze verant
woordelijkheid'. - En elders: 'het gaat om echte bewogenheid ... ook 
nuchterheid is met deze bewogenheid te verbinden. Wat onmogelijk is, 
dat is onze traagheid, onze nalatigheid, onze dufheid en middelmatig
heid, onze onverschilligheid en onze scepsis'. 'Laat men (roept Barth 
reeds in zijn Ethik van 1928) eens wat meer letten op zogenaamd of 
werkelijk 'profane' opgewondenheden en zichzelf voorhouden, dat God 
misschien in onze tijd wat minder nuchter wil worden gediend, dan wij 
in onze schoolwijsheid denken; ... een handelen, dat niet onder de be
lofte ligt, zou een naar voren toe gesloten, een resignerend handelen 
zijn ... het laatste moet de hoop zijn en dat betekent konkreet wachten 
op en haasten naar de toekomst van de Heer' (Ethik II S. 250). 

Dat is het beroep, het hoger beroep op de toekomende, op óns toe
komende stad; daarin zijn wij geen medearbeiders van God vóórdat 
wij mèt Hem weten en zo eindelijk een geweten hebben, dat niet in een 
zelfgesprek besloten blijft. 

Met dit alles is impliciet gesteld, dat theologische ethiek, niet een stel
sel van antwoorden kan zijn, maar een samenhang van zich accumu
lerende vragen. Wie meent dat de philosophie vrij is en vaardig in het 
vragen en dat theologie veelmeer voltooide antwoorden op tafel legt 
en daarmee een bovennatuurlijke autoriteit aan de mensen oplegt, 
die moet nog wegwijs gemaakt worden, om op dit punt althans 
mondig te worden. 

Men moge verder bedenken, dat de veel-gekoesterde situatie-ethiek, 
die veelszins de liefde tot principe verheft, falen moet, als ze preten
deert richting te kunnen geven aan de beslissingen, die vallen moeten 
in de polyvalentie van onze 'cultuur' en in de polyinterpretabiliteit der 
situatie. Juist dáártegen stelt zich de theologische ethiek als de geloofde 
en geleefde anticipatie op de toekomende stad. Zij is een 'beroep' op 
het eschaton, waardoor de 'derde dimensie' van het ethos d.i. het ge
weten van de mens als kind Gods, als een 'medeweten' met God, welis
waar niet wordt verstelligd tot een feit, maar wel uitgeheven uit de pre
tentie van een ethiek-der-antwoorden tot de eenvoud en diepte van een 
nieuw horen. 

Het hele boek van de zo begaafde jonge doctor heeft - zijn 'Sitz im 
Leben' in de Conferentie over de nood èn het misbruik der ontwikke
lingslanden, gehouden in Genève (1966). Als model van de noodzaak 
ener revolutie, die niet zonder geweld kan zijn, stond de auteur Z. Ame
rika, met name Brazilië voor ogen. R. Shaull is hem daarbij een pio
nier geweest, die gezien heeft dat gewelddadigheid dan slechts als 
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'meta-gewelddadigheid' revolutionair mag heten, als zij doelt op een 
niet-intermitterende maar bestendige geweldloosheid. 

Ik hoop, dat ik een indruk heb kunnen geven van de rijkdom.en de 
verrassing van dit boek; ik verwacht, dat zelfs de lieden, die in hun on
schuld vragen: 'is Barth niet achterhaald' zullen beseffen, dat het veel
eer aan de orde van de dag is deze grote leraar der oecumene in te ha
len. De schrijver heeft zijn 'Einstieg' in de problemen, die hij met grote 
akribie aangeeft en uiteenzet, nergens anders gevonden dan in diens 
Ethik van 1928! Het zou mij niet verbazen als vele jongeren (niet al
leen onder de theologanten, maar ook in andere faculteiten) dit boek 
als een wending zouden ervaren in hun leven, een stoot tot een nieuwe 
aanvat van hun denken, de poort tot een werkelijk ónburgerlijk en dus 
tot een christelijk oordelen. 

Het spijt mij dat er geen ruimte genoeg is, om mijn dankbaarheid, 
mijn respect, mijn lof uit te meten. Zo is er bijna niets gezegd over de 
wonderbare intuïtie van de auteur, die hem (vooral in de 80 blz. klein
gedrukte noten achterin) blijkbaar in staat stelt tot peilingen en verbin
dingen, vanfgeestesgesteldheden en politieke verwikkelingen, die echt 
niet voor de hand liggen. Steeds schijnt het hem te lukken het konkrete 
gebeuren op de maatstaf van de toekomstige stad te betrekken. 'De 
kansen in de constellatie der geschiedenis hangen voor de gemeente 
niet aan een noodlottige determinatie; zij laat het laatste woord aan 

. Hem die generzijds woont van de dialektiek van nee en ja, van diskon
tinuiteit en kontinuïteit. Zij probeert de Goede Herder in de wereld
geschiedenis te herkennen. Dit geeft haar een lange adem, geduld ook, 
maar evenzeer rust het haar toe met doortastendheid en kritische hel
derheid. De gemeente behoort daarom bij de wereld niet achter te 
lopen, maar in het herkennen van de tekenen der tijden en in het aan
voelen van wat komen gaat een paarde- althans een neuslengte vóor 
te zijn'. In K.D. IV, 3 (S. 1023) zegt Barth dat de 'diakonia', de dienst 
der gemeente, haar pas ernst heeft leren maken met haar taak op wereld
schaal, met het sociale onrecht en zijn gevolgen. Ze had 'den (leider) 
gottlosen Marxismus' nodig om in deze richting in beweging te komen. 
'Das offene Wort christ/icher Gesel/schaftskritik wird in dieser Si
tuation gerade urn der christlichen Tat willen eingreifen müssen : urn ihr 
neuen Raum und damit neuen Sinn zu geben'. 

Welnu, dat heeft Dr. Ter Schegget, op zijn wijze, met zijn uitrusting, 
met zijn nauwkeurige kennis der machten, die deze wereld schijnen te 
bepalen, gedaan. Daarvoor moge hem de erkentelijkheid van velen 
toestromen. Hij is geen Schwärmer, wel een enthousiaste geest, en 
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brengt een segment chiliasme in ons onderkennen van de tekenen der 
tijden. 

Tenslotte mag ik, als metgezel, wel een (misschien) wonderlijke wens 
uitspreken, n.l. dat vele jongeren in alle nuchterheid zo 'opgewonden' 
zullen worden als deze jongere, om zodoende lang jong te blijven als 
zelfs vóortrekkers moede worden en bedreigd door de melancholie van 
de vervulling, waarop ze aanstuurden en die ze, helaas, ook nog heb
ben kunnen meemaken. Zowel Bloch als Marcuse spreken van deze 
verveling in de utopie, in het bereikte. 

Het lijkt misschien meer stichtelijk dan reëel te spreken van het 'be
roep op de toekomende stad', toch sticht de gemeente de realiteit van 
de hoop in het 'medeweten' met God. 

Tussen de volken is zij, een nieuw volk, krachtens wat wij 'de derde 
"dimensie' hebben genoemd. Zij roept niet: 'Wir heissen euch hoffen!', 
maar ze is bezig te zingen, tegen de lange duur van de dingen, zingen 
tegen de klippen op. 

K. H. M. 



Nun ist zweifellos, besonders heutzutage, kein Typos 
innerhalb der Revolution schädlicher als der Radikal
lntellektuelle, als der Phantasielose, Unphilosophische, 
der mit abstraktem Verstand, mit dem Hochmut dieser 
spezifischen Arl von Beschränklheit, die Daseinsfülle 
meistern will. 

Ernst Bloch 

Alles is gewoon en alles wordt gewijd. Dat is nog zeer 
ver, het is - zo men wil - een utopie, maar de utopie 
beweegt de geschiedenis. Tenslotte ;s zij niet óns, maar 
Gods ontwerp en de droom van zijn Geest. 

K. H. Miskotte 

Er is geen geloof in God mogelijk zonder protest tegen 
de grondstrukturen van de wereld, maar ook het omge
keerde is waar: er is geen protest tegen de grondstruk
turen van de wereld mogelijk zonder geloof in God. 
Maar het zou wel eens kunnen zijn, dat het nog gewich
tiger was in het protest zichzelf te betrekken, wanneer 
men onthuld wordt aan zichzelve als één die de door
braak van de werkelijkheid in hem en om hem in de 
weg slaat. 

K. H. Miskotte 



HOOFDSTUK I 

URGENTIE VAN HET PROBLEEM EN WIJZE 

VAN BEHANDELING 

§ 1. DRINGEND APPEL 

In 1963 vergaderde in Praag de jeugdcommissie van de Pra:agse 
vredesbeweging. Tijdens deze vergadering heeft een Braziliaan, Uasa, 
het kort en krachtig zo gezegd: vrede betekent voor ons status-quo; 
status-quo in Brazilië betekent: elke veertig sekonden sterft er een 
kind van honger en daarom luidt ons probleem: revolutie.1 Het is on
getwijfeld mede deze cri de coeur, die de jeugdcommissie ertoe heeft 
aangezet het vraagstuk met zoveel klem te stellen, als zij inderdaad op 
de tweede 'Allchristliche Friedensversammlung', van 28 juni tot 3 juli 
1964 in Praag, gedaan heeft. Dat gaf toen een grote schok in de 
plenaire zitting. Een van de indrukwekkendste beschouwingen werd 
tijdens deze conferentie geleverd door Emilio Castro.2 Wij kunnen 
niet langer meer, zo stelde hij, met die kortzichtigheid naar de wereld 
kijken, die een gevolg is van onze bevoorrechte positie. De omstandig
heden dwingen ons tot een ekonomische herstrukturering der wereld.3 

Op grond van Jezus' lotsverbondenheid met de mensen, uitkomend in 
zijn woord: wat gij een van mijn minste broeders hebt gedaan, dat 
hebt gij mij gedaan (Mt. 25 : 40, 45), stelde hij dat er geen geprivile
geerde groepen van mensen of mensen, die een bijzondere voorrang 
genieten, zijn. Er is maar één mensheid voor Gods ogen, voorwerp 
van zijn liefde. Van hieruit wilde Castro geen sociaal-politiek systeem 
ontwikkelen, maar alle systemen aan het kriterium onderwerpen: 
draagt het ertoe bij, dat de rijkdom der aarde deze ene mensheid in 
haar totaliteit dient? Ironischerwijs echter is de kerk in de welverdien
de roep komen te staan, dat zij konservatief is en zich bindt aan syste
men en tradities, die tot het verleden behoren. Dat betekent negatie 
van de wijsheid, waarmee God ons geschapen heeft; dat betekent het 

Naar noten met kommentaar of beschouwingen wordt verwezen met een cijfer 
plus haakje, naar bronvermeldingen met een enkelvoudig cijfer. Zie p. 140 e.v. 
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characteristicum te ontkennen, dat pelgrims verbindt. Wij zijn bang 
geworden uit het geloof alleen te leven.4 Wij moeten boven het sta
dium der internationale filantropie uit. Giften kunnen het probleem 
niet oplossen. Integendeel: zij kunnen een werkelijke oplossing in de 
weg staan, omdat de punten van de wapens van die krachten erdoor 
worden stomp gemaakt, die in de naam van vooruitgang strijden en 
de wil tot verandering hebben.5 Castro roept de christenen dan ook 
op zich achter de geest van een gezond nationalisme te stellen, een 
nieuw nationalisme, dat het mogelijk maakt de menselijke waardig
heid der volkeren te verheffen.6) Internationale volkerendiskriminatie 
zal moeten ophouden. Dit nationalisme zal moeten verhinderen, dat 
de vorqüng van nieuwe ekonomische, sociale en kulturele strukturen 
door buitenlandse belanghebbers wordt tegengehouden. De christen 
is daarom geroepen aktief deel te nemen aan de ontwikkeling van een 
nationale onafhankelijkheid. In dit nationalisme - daarvoor zal de 
christen waken - drukt zich de loyaliteit jegens de mensheid uit. Het 
mag niet verworden tot een vergoddelijking van de staat, de partij of 
zelfs van het volk. Een christen zal zich openstellen voor alle sociale 
omwentelingen of revoluties, want hij ziet de geschiedenis in het per
spektief van het komende Rijk van God, dat zich niet met honger en 
ongerechtigheid verdraagt.7 Het zal zeer moeilijk zijn snelle verande
ringen te bewerkstelligen, zonder dat daarbij leed ontstaat. Zij, die nu 
door de status-quo zijn bevoordeeld, moeten lijden, ook al zijn zij zich 
de onrechtvaardigheid van hun privileges in het geheel niet bewust.8 ) 

Een christen zal echter altijd het risiko op zich nemen een vriend te 
zijn van hen, die geen vrienden meer hebben. Als de spanningen onder 
de volkeren onoverwinnelijk schijnen, zal een christen er altijd aan 
denken, dat woorden een geschenk van God aan de mensen zijn en 
dat wij ze hun ten nutte moeten gebruiken. Daarom staat hij altijd het 
gesprek van vrije partners voor, die elkaar op gelijke voet ontmoeten. 
Castro roept zijn medechristenen op om in hun land en onder hun 
volk 'die Stellung von Propheten einzunehmen'. Een christen mag niet 
toelaten, dat oekumenische bewegingen tot samenkomsten worden, 
die ontaarden in religieuze zucht naar escape. Het moeten vergaderin
gen zijn waar men zich bezighoudt met het zoeken naar Gods wil in de 
gebeurtenissen en gegevenheden van onze wereld om zo Gods op
dracht te leren verstaan en vervullen. Laten de christenen van alle 
landen er zich voor inzetten, dat de weg tot ontwikkeling van het 
latijnsamerikaanse volk niet wordt versperd door commerciële of 
ideologische belangen. Zouden wij nu menen, dat deze Emilio Castro 
een aktivistische drijver is, dan doen wij er goed aan het slot van zijn 
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rede goed tot ons te laten doordringen. Hij zegt daar letterlijk dit (ik 
vertaal uit het duits:) 'Al onze aktieve sympathie, al deze deelnemende 
zorg, die door de honger is wakkergeroepen, alle hoop op een recht
vaardige dag van morgen, alle worsteling van de onderontwikkelde 
volkeren, al· hun lijden moet voor God worden gebracht in het gebed. 
Het oordeel, de troost, de schuld, de hoop - zij komen uit het gebed. 
Het gebed is de ware ontmoeting met de Heer, die het lot der mens
heid tot het zijne gemaakt heeft. Het gebed is de ontmoeting met de 
menselijke nood, maar het is ook een ontmoeting met de bron van de 
kracht en de standvastigheid' . 

. In augustus 1967 leggen zeventien bisschoppen uit de derde wereld 
een verklaring af inzake de sociale revolutie.1°) Dit stuk is bedoeld als 
een bemoedigend woord tot het moderne proletariaat, de volkeren 
van de derde wereld. Met een beroep op de concilieconstitutie Gau
dium et spes en de encyclieken Pacem in terris en Populorum pro
gressio wordt de brandende vraag van de revolutie in klare taal aan
gesneden. Aan de proletarische volken, die naar gerechtigheid en 
vrijheid hongeren en dorsten, wordt duidelijk gemaakt, dat de kerk 
naast hen staat in hun gerechtvaardigde strijd. De geschiedenis laat 
zien, dat niet alle revoluties te verwerpen zijn, omdat ze meer kwaad 
dan goed doen 11, of omdat zij op atheïstische ideologieën rusten. In
tegendeel: niemand bestrijdt heden ten dage nog, dat de revolutie van 
1789 in Frankrijk de garandering der mensenrechten heeft mogelijk 
gemaakt. Op basis van zulke diepgaande omwentelingen hebben vele 
volkeren hun leven vorm moeten geven of moeten het nu doen. Het 
evangelie is altijd, zichtbaar of onzichtbaar, het krachtigste ferment in 
deze omwentelingen geweest gedurende twintig eeuwen. Zonder twij
fel is de kerk in een gegeven tijd met het systeem verbonden, dat een 
zekere maatschappelijke orde garandeert, maar zij is er niet mee ge
trouwd, zeker niet met het internationale imperialisme van het geld. 
De bisschoppen geven toe, dat vele christenen en hiërarchische leiders 
het kennelijk uit zichzelf, gaarne en uit liefde, niet opbrengen om deze 
banden met het geld en de privileges te slaken, maar zij begroeten be
paalde gebeurtenissen in deze wereld als tekenen, dat God bezig is 
ons tot zulk een offer te dwingen, zoals men kinderen terechtwijst. Er 
wordt niet geoordeeld over hen die voor dreigende revolutie gevlucht 
of geëmigreerd zijn, maar de bisschoppen achten het hun plicht als 
leiders bij de kudde te blijven. De christenen en hun herders moeten 
de hand van de Almachtige kunnen onderkennen in de gebeurtenis
sen, waardoor de machtigen van hun tronen worden gestoten en de 
vernederden verhoogd en de rijken ledig weggezonden, maar de hon-
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gerigen verzadigd worden.12 De bisschoppen heten de socialisering 
(Vergesellschaftung) welkom; wij mogen er niet mokkend tegenover
staan, maar moeten er met vreugde mee instemmen, omdat het een 
maatschappelijke vorm is, die beter in onze tijd past en meer met het 
evangelie overeenkomt. De kerk mag dan wel het kapitalisme met zijn 
krediètsysteem met wettelijke rente en andere methoden geduld heb
ben, zij zal zich alleen maar kunnen verheugen als er een sociaal 
systeem opkomt, dat meer overeenkomt met de moraal van de profe
ten en het evangelie. Vervolgens worden de onderdrukte volken aan
gemoedigd, hun eigen bevrijding zelf in de hand te nemen. Zij kunnen 
beter op zichzelf vertrouwen dan op de hulp der rijken. Het zou een 
illusie zijn passief op vrijwillige bekering van hen te wachten, van wie 
onze vader Abraham ons zegt, dat wij niet eens horen naar iemand 
die van de doden opstaat.13l Het is in de eerste plaats de zaak van de 
arme volkeren en de armen in deze volkeren zelf voor hun eigen voor
uitgang te zorgen. Men kan zich niet op het evangelie beroepen om 
een wereld te verdedigen waarin tussen rijk en arm een kloof is. God 
wil niet dat er rijken zijn, die van de goederen dezer wereld profiteren 
door uitbuiting van de armen. De armen moeten zich aaneensluiten 
om de rijken gerechtigheid te doen wedervaren. De publieke macht 
moet de rechtvaardige verdeling uitvoeren, waartoe men niet vrijwil
lig bereid is. Ongelukkigerwijze is er geen wereldregering, die gerech
tigheid tussen de volkeren kan stichten. Zulk een regering moet dan 
ook bevorderd en in de toekomst in het leven geroepen worden. De 
bisschoppen zijn geen voorstanders van klassenstrijd; zij verlangen 
van de rijken echter dat zij de klassenstrijd beëindigen. Want in tegen
stelling tot wat men gewoonlijk zegt, wordt deze strijd vaak ontketend 
door de rijken, die door ontoereikende lonen en onmenselijke arbeids
voorwaarden de arbeiders uitbuiten. Het is een onderaardse oorlog, 
die door het geld sinds lang reeds in de hele wereld op verraderlijke 
wijze wordt gevoerd en die hele volkeren te gronde richt. Het is hoog 
tijd, dat de arme volkeren, ondersteund en geleid door hun rechtvaar
dige regeringen aktief hun recht van leven verdedigen. Totzover de 
bisschoppen. 

Deze beide resumé's waren nodig, naar ik meen, omdat wij de illu
sie zouden kunnen hebben, dat wij met het probleem der revolutie niet 
te maken hebben. Maar aan zulk een blikvernauwing mogen de kerk 
en haar dienaren, waaronder ook de theologen, niet lijden. De vraag 
naar de gerechtvaardigde revolutie komt op ons af uit de oekumene. 
Onze medechristenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn met dit 
brandende vraagstuk gekonfronteerd. Zij hebben met zoveel woorden 
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ons gevraagd met hen te willen meedenken, met hen solidair te zijn en 
in deze turbulente tijden het theologisch hoofd koel te houden en het 
hart brandende. Daarom heb ik twee stemmen wat uitvoeriger weer
gegeven; dit spreekt meer dan een droge opsomming van namen, data 
en gelegenheden. Het thema heeft inmiddels bekendheid gekregen 
door de conferentie 'Church and Society', gehouden van 12-26 juli 
1966 te Genève.14 

§ 2. LEEMTE IN DE ETHIEK 

Gollwitzer merkt in zijn inleiding tot het bijzondere nummer over de 
revolutie, dat het maandblad Evangelische Theologie uitgaf, op, dat 
het thema revolutie bepaald niet nieuw is. Nieuw is alleen, dat het 
eindelijk de theologische opmerkzaamheid krijgt, die het reeds lang 
verdiende. Op zijn allerlaatst had Eugen Rosenstock-Huessy's boek 
Die Europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen, 
waarvan de eerste druk reeds in 1931 verscheen, de theologen moeten 
wakker schudden.15 Tot voor een paar jaar meenden wij het met de 
oude stelregels over het recht tot opstand te kunnen doen (geformu
leerd voor de zestiende eeuw). De revolutie in moderne zin vindt in de 
theologische-ethische standaardwerken slechts een schriele behande
ling. Hierop maakt E. Fahlbusch in zijn bijzonder instruktieve artikel 
over Revolution in Evangelischer Kirchenlexikon III opmerkzaam. 
Hij zoekt de oorzaak daarin, dat de theologen met een begrip van 
revolutie hebben geopereerd, waarmee historici, sociologen en juris
ten historische feiten kunnen vaststellen. Aan het zelfverstaan van 
de revolutie echter schonken zij weinig of geen aandacht. Men komt 
eigenlijk niet verder dan een onderzoek naar het recht of onrecht van 
een revolutie, resp. revolutionaire daden, en naar de rechtmatigheid 
of het geoorloofd-zijn van deelneming der christenen aan zulke da
den,16 Tot een theologische doordenking en kritiek van het probleem 
der revolutie komt het niet. Lochman valt Fahlbusch bij in zijn bewe
ring, dat de behandeling der revolutie in de theologische ethiek stief
moederlijk is. Nergens gaat het verder dan een vluchtige bewering,17 

a. Bonhoeffer 

Gezien zijn persoonlijke houding zouden wij een dieper ingaan op 
deze vraag bij Dietrich Bonhoeffer verwachten. Slaan wij echter zijn 
ethiek op, dan treft ons onder het hoofd 'Die politische Verantwortung 
der Kirche' de uitspraak: 'Es gibt nach der Heiligen Schrift kein Recht 
auf Revolution',18} Met die uitspraak maakt de schrijver in het geheel 
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van zijn ethiek ernst. Hij heeft als ethicus, voorzover ik zie, geen bij
drage aan de revolutievraag geleverd. Wel heeft hij door zijn politiek 
engagement een klimaat bevorderd, waarin de anti-revolutionaire ver
starring van het theologisch denken kon worden doorbroken. Onge
twijfeld heeft hij in deze richting willen wijzen met zijn eis van een 
niet-religieuze interpretatie van bijbelse begrippen. Als theoloog ech
ter is zijn bijdrage, tegen de verwachting in, uiterst klein. Wel kan men 
hem een heldere blik op wat er gaande was en is in de geschiedenis 
niet ontzeggen. Zijn interpretatie ervan echter blijft toch te zeer in 
oude schema's hangen, al zijn er Ansätze tot een andere visie. ' 

b. Sf)e 

Wij gaan hier niet alle theologisch-ethische handboeken op het tref
woord revolutie nakijken. Dat hebben anderen reeds gedaan en wij 
kunnen dus volstaan met daarnaar te verwijzen.19 Met enige verwach
ting echter zouden wij ons willen wenden tot N. H. SSlle in zijn Christ
Uche Ethik, omdat deze een grondige afkeer van de duitse theologie 
der ordeningen heeft. Hij houdt deze voor zo gevaarlijk, dat hij de 
werkelijkheid niet onder dat gezichtspunt wil benaderen. Dat kan een 
aanwijzing zijn, dat voor de theoloog SSlle de werkelijkheid ,onder 
eschatologischer glans ligt, zodat wij een zekere openheid voor dis
kontinuïteit en verandering bij hem mogen verwachten. Daarvoor zijn 
trouwens meer aanwijzingen. Wordt de kontinuïteit niet in schep
pingsordeningen gezocht, dan komt de vraag op, waarin dan wel? Het 
antwoord daarop vinden wij in de par. 16 en 17 van zijn boek. SSlle wil 
niets van kasuïstiek weten; er is geen vaarwater aan te wijzen, dat de 
klippen der zonde a priori vermijdt. Het gaat om het blijven in Chris
tus, hetgeen legalisme uitsluit. De kerk heeft trouwens geen midde
laarsfunktie en kan geen beslissingen voor anderen nemen (Reichs
unmittelbarkeit des Christen!). In de kasuïstiek probeert de mens over 
de wil van God te beschikken. De evangelische christen zal hier echter 
op de leiding van de Heilige Geest wijzen. Op deze wijze is de christe
lijke ethiek aan de heilige schrift gebonden, want God heeft zijn wil in 
Christus bekendgemaakt. Zo is de christelijke ethiek enerzijds indivi
dueel, voor zover zij bepaald wordt door de persoonlijke beslissingen 
van de enkeling naar uitwijzen van de Heilige Geest, en toch is zij 
wezenlijk gelijk voor alle christenen, omdat Gods wil voor alle tijden 
gelijk is. De konkrete beslissingen kan alleen de enkeling in verant
woording voor de God van de bijbel nemen. Ons bewustzijn is echter 
geen tabula rasa tegenover het woord van God, het is 'aangeslagen' 
door wat ons vroeger door Gods woord is gezegd. Deze herinnering is 
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een positieve zaak, voorzover het een hulp is voor het rechte horen, 
een negatieve, voorzover wij er een schild van maken tegen Gods aan
val. Een andere horizontaliteit dan deze kontinuïteit in Gods geest 
kent S~e niet. Mij dunkt, dat dit ons recht geeft op de hoogste ver
wachtingen in puncto revolutie. De zaak wordt in par. 53 aan de orde 
gesteld. Opvallend is, dat het probleem onmiddellijk gereduceerd 
wordt tot de vraag van het jus resistentiae. Wel wordt het woord 
révolutie gebruikt, maar in een onduidelijke, onkritische zin. Tot een 
theologische kritiek van de· revolutie komt het niet. S~e· sluit zich 
voorzichtig aan bij de monarchomachische traditie van J. Knox, waar
toe Barth zich in 1938 bekend heeft.21 Wat wij zochten, een visie op 
de revolutie als omwenteling der politieke en sociale strukturen, als 
diskontinu element in de voortgang der geschiedenis, vinden wij niet. 
Een principieel ja tot de overheid wordt als normaal gesteld; jus 
resistentiae geldt alleen als ultima ratio. Is hiermee recht gedaan aan 
het eschatologische karakter van de ethische verkondiging? aan de 
ontkenning van alIe andere kontirÎuïteit dan die van de Heilige Geest? 
Ons dunkt, dat binnen dit dynamisch veld de revolutie zinvoller aan 
de orde had kunnen gesteld worden. Toch mogen wij met een zekere 
vreugde opmerken, dat de opzet van deze Ethiek, mits konsekwentèr 
volgehouden, voor de probleemstelling der revolutie openstaat. Waar
schijnlijk komt de zaak niet tot werkelijke klaarheid doordat S~e de 
staat als grondordening aan de orde stelt, zonder dit hermeneutisch en 
exegetisch te verantwoorden. K. Barth heeft gezegd: de bijbelse ethi
cus moet uit Gods woord proberen te ervaren, welke terreinen het 
veld vormen waarop de ethische beslissingen vallen èn wat erop te 
doen is. Anders wordt de vraag naar de konstantheid, naar de hori
zontaliteit van het goddelijke gebieden theologisch-onkritisch, gezien 
vanuit de ratio van de theologische methode, op toevallige wijze, be
antwoord:22 Mij dunkt dat S~e dit gevaar niet vermeden heeft. Dat is 
de oorzaak ervan dat de revolutie binnen zijn ethische denken niet 
zinvol aan de orde werd gesteld en kon worden gesteld. 

c. Brunner 

Over de revolutie spreekt E. Brunner in zijn ethiek onder het hoofd: 
het gebod van de schepper en "verlosser.23 De stelling,· die Brunner in 
dit caput verdedigt, luidt: daar het gebod van God onvoorwaardelijk 
konkreet is; kan het niet algemeen worden gefárniuleerd. Daar echter 
de wil van God als eisende dezelfde is als qua schenkende, kan hij ons 
niets anders gebieden dan de gehoorzame navolging van zijn doen als 
schepper en verlosser (Ef. 5 : 1). Opvallend is al dirèkt wat ik met 
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enige overdrijving het binitarische van deze opzet zou willen noemen. 
Tussen verlossing en verzoening wordt niet onderscheiden. Dat moet 
gevolgen hebben: het binitarische leidt tot de keuze voor het juste 
milieu tussen twee extremen. Dat zien wij dan ook in dit geval. De 
schepper is de aanvang en grond, het 'Woher', de verlosser is het 
einde en doel, het 'Wohin' van alle zijn. Precies op de grens tussen dit 
begin en dit einde staat het ogenblik der beslissing. Slechts in onze 
tweeheid is Gods wil te verstaan. Maar alleen in deze twee. 'Denn in 
diese zwei zerlegt sich uns die Zeit, von ihrer leeren, unentschiedenen 
punktförmigen Mitte, vom Moment der freien Entscheidung aus. Wer 
zwischen diese beiden etwa noch den dritten Begriff Versöhner setzen 
wollte, hätte den ethischen Sinn der beiden Begriffe nicht verstan
den.' ~4 De verzoening is dit lege midden zonder uitbreiding; verzoe
ning is, dat God ons ons 'Woher' en 'Wozu' toont. Dit midden der ge
schiedenis wordt voor ons tot heden (Jetzt) door het geloof in Christus 
en zo leren wij kennen wat God wil in het lege midden, in het punt 
tussen verleden en toekomst, waar wij staan en hebben te handelen. 
Dit is interimsethiek naar Brunners opvatting. O.i. blijft Brunner 
daarmee op zijn minst halverwege in de gesloten kring van de existen
tiaalfilosofische beschouwing hangen, zoals kenmerkend is voor veel 
personalisme.25 Alleen in Gods openbaring in Jezus Christus 'ereignet 
sich das wahre Selbstverständnis des Menschen' 26, zegt Brunner. 
Deze verantwoordelijkheid als gehoorzaamheid maakt de mens tot 
persoon. Deze Personhaftigkeit is messiaans, want zij heeft haar oor
sprong en plaats niet in de mens zelf, maar in de persoon van Jezus 
Christus en de in Hem gevallen beslissing.27 Toch spreekt Brunner in 
zijn ethiek van de vrije beslissing als een leeg, onbeslist, puntvormig 
midden. Dat is een merkwaardige ambivalentie in dit denken. K. 
Barth heeft dit tweeslachtig hinken in een scherpe vraagstelling aldus 
aangewezen: Gibt es im Worte Gottes, in Jesus Christus, eine Unent
schiedenheit, aus der heraus der Mensch eines anderen Gebrauches 
seiner Freiheit als dessen in der Dankbarkeit des Gehorsams gegen 
Gottes gnädigen Handeln ebenso fähig wäre? 28 Het gaat er zo op 
lijken, dat de zonde een mogelijkheid van de mens is, die antropo
logisch moet worden ingekalkuleerd. Wij komen dan in een eigenaar
dige neutraliteit terecht. Beides zugleich und nebeneinander scheint 
mir nicht durchführbar und haltbar zu sein: der Begriff des durch das 
Wort Gottes konstituierten Menschen und der Begriff eines blossen 
neutralen Könnens dieses Menschen.29 Blijft het Personhafte een for
mele dispositie, die w.i.w. haar grond in Jezus Christus heeft, dan is er 
toch geen beslissing gevallen in de Messias. Dan zal het messiaanse in 
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de ethiek ook geen beslissende invloed hebben. Dat is dan ook niet 
het geval, zoals ik op het punt der revolutie zal aantonen. Het binita
rische drijft Brunner naar het burgerlijke midden. 

God de Schepper geeft ons deze wereld als plaats van ons hande
len.30 Daarom moeten wij eerbied hebben voor alles wat is. Daarop 
heeft het leven niet op zichzelf recht, maar als Gods schepping. Hier
boven uit echter hebben wij ook de wil Gods te erkennen, die 'aus 
dem Seienden selbst heraus (tritt)' te erkennen. Aan het gegevene is 
Gods wil als vorm, als orde opgedrukt. Wij moeten ons in die orde 
invoegen. Dat geldt ook van de geschiedenis! Wat de wereld als toe
val of (nood)lot duidt, kent het geloof als Schepping en voorzienig
heid. Daarom komt Gods 'Gebot der Stunde' uit de wereld op ons af. 
Ook het historisch gegevene is er primair als uitnodiging om ons in te 
voegen. 'Wie der Wille Gottes grundkonservativ ist, so sollen auch 
wir es sein'. Brunner grenst dit christelijk geloof in de conservatio dei 
tegen heidens conservatisme (bijv. het Chinese) af door op de gebro
kenheid van de schepping te wijzen, waardoor Gods wil er ons slechts 
indirekt uit tegemoettreedt. Primair blijft echter toch: het zich-invoe
gen, de positieve erkenning. Wij mogen niet a priori de wereld tegen
treden met de vraag: hoe kunnen wij haar beter maken. 'Die heute 
oft beklagte Ehrfurchtslosigkeit der jüngeren Generation ist nicht, wie 
meist geschieht, aus sekundären, psychologischen Ursachen zu ver
stehen, sondern aus dem Schwund dieser Grunderkenntnis, der seiner
seits dem national-idealistischen Selbstverständnis des Menschen aus 
sich selbst entspringt. Der moderne Mensch weiss nicht mehr, was es 
heisst: Hineingestellt sein und Sich einordnen.' 31 

Het heeft altijd iets komisch zulke bestraffende woorden te lezen, 
als zij gericht zijn tegen de jeugd van vroeger, in dit geval 1932, tegen 
de generatie van hen die nu als gedegen vijftigers Brunners woorden 
met instemming lezen en vanzelfsprekend toepassen op hen, die in 
1970 zo oud zijn als zij zelf in 1932 waren. De klaagzang is er zonder 
meer mee veroordeeld. Het is juist de jeugd, die jong is en tegen de 
klippen, de helling en de lange duur óp zingt, zoals de weduwe uit de 
gelijkenis van de onrechtvaardige rechter 32 de gestalte symboliseert 
van het jonge volk Israël temidden van een oude, vermoeide, berus
tende heidenwereld. Er komt geen licht ons tegemoet uit de gebroken 
schepping, ook niet indirekt; er valt licht vanuit de Messias in het 
duister der wereldnacht. De derde dimensie van het christusgeheim is 
bij Brunner geformaliseerd en buiten werking gesteld, ook al probeert 
Brunner door vervolgens de nadruk op de verlossing te leggen het 
eerder gezegde dialektisch te relativeren. 
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. Verlossing, Zegt Brunner 33, is niet dat wat het christendom onder
scheidt van andere godsdiensten. Omdat men in de indische verlos
singsreligies de scheppingsgedachte niet kent, is verlossing er 'Auf
lösung' en de erdoor bepaalde ethiek wereldvlucht, ascese. Vanuit de 
verlossing moet gesteld worden, dat alles naar een doel toe is gescha
pen. Het gegevene als zodanig als Gods orde en gebod accepteren, is 
heidens. Ook het niet-zondige, het geschapene is nog niet dat, waar
toe het bestemd is. In zoverre kan men het christelijk ethos ook revo
lutionair noemen. Brunner haalt de teksten 1 Kor. 7: 31, Openb. 
21 : 5, Rom. 12 : 2 daarbij aan. Een christen hoopt op het rijk Gods 
en handelt er nu reeds naar. Maar zowel het 'schwärmerische Chi
liasme' als het luie, conservatieve quietisme moeten worden afgewe
zen; want Godsrijk en duivelsrijk blijven tot de jongste dag met elkaar 
in strijd. Dat is de situatie van het ethische ogenblik. Dat is ook de 
grens van het menselijk 'Neuschaffen'. 

Jn plaats van een overwicht van de messiaanse dynamiek, van de 
genade van God in Christus en de toekomst van het rijk, is er een 
evenwicht tussen Godsrijk en duivelsrijk; in die situatie, die niet we
zenlijk . is opengebroken door waarachtige transcendentie, zal het 
konservatisme het altijd winnen van het revolutionaire. Er is volgens 
Brunner geen ethisch recht van revolutie, dat men algemeen zou kun
nen stellen. Er zijn echter situaties, waarin een nieuwe orde zich uit 
de oude orde loswringt. Dan is er de noodzaak, de 'Notwendigkeit' 
tussen de oude en de nieuwe orde te kiezen. Aan deze noodzaak kan 
geen christen zich onttrekken, want geen mens kan·haar ontgaan. De 
wordende orde moet de oude orde eerst opzijzetten, om de nieuwe 
orde te kunnen vestigen. Dat is zijn tragiek. Ethische rechtvaardiging 
van de revolutie is onmogelijk, ook al geschiedt de revolutie ter wille 
van een betere orde, want zij verheft de anarchie tot principe en ver
nietigt daarmee de basis van alle redelijkheid. Maar zoals de plicht tot 
gehoorzaamheid jegens de staat door de hogere gehoorzaamheid je
gens Gods gebod wordt begrensd, zo ook door de mogelijkheid, dat 
God de oude ordening wil tenietdoen omdat zij tot schijn is ontaard. 
En dan eindigt Brunner deze gedachtengang met de omineuse woor
den: 'Aber nur die unausweichliche Notwendigkeit vermag dieses 
gefährliche Tun vor dem Vorwurf widergöttlicher Empörung zu 
schützen'.34 

Er is, zoals wij zien, geen sprake van recht op revolutie. Wat erger 
is: impliciet wordt gesteld dat God met de winnende partij is! De 
noodwendigheid, die de christen dwingt (sic!) tot keuze, is niet Gods
wil-in-de-Messias, maar de onvermijdelijke noodwendigheid waar-
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mee het revolutionair proces zich voltrekt. Brunners ethiek veroor
deelt de christen hierbij tot een toeschouwershouding, tot een mens 
die zijn handen zo lang mogelijk schoon houdt om ze pas uit bittere 
noodzaak vuil te maken en onmiddellijk daarna in onschuld te was
sen. Hier wreekt zich de neutralisering van het messiaanse besliste. 
De afzijdigheid, waartoe deze ethiek ons veroordeelt, brengt ons ge
luidloos in het kamp van de 'jeweilige' status quo. De gegeven orde
ningen, zegt Brunner, zijn het raam van de dienst aan de naaste; zij 
zijn het vat, het 'Worin' der liefde. Primair is niet dit wat te verande
ren, maar het met nieuwe inhoud te vullen. Maar, zo zegt Brunner, er 
zijn vaten die met de inhoud, de liefde, in strijd zijn en het kan zijn 
dat de inhoud zo een vat moet doen barsten. Als de orde niet meer 
dient, maar verderft, is zij rijp om verbroken te worden. Maar waar 
de noodwendigheid van dit raam en vat geloochend wordt en de orde
ningen principieel ontkend worden, omdat zij nu eenmaal als vat iets 
anders moeten zijn dan de inhoud, daar geraakt het menselijke leven 
puur op de gezindheid aangewezen, in wanorde en ontbinding en 
wordt de kostbare inhoud vermorst. Het wetticisme van de mannen 
van de orde is erg, maar nog erger is de wetteloosheid der Schwärm
geesten, want zij 'brengt ons in de anarchie.35 Van hieruit meent Brun
ner te mogen stell~n, dat Barth, als hij de 'Hinweise', de sporen van 
de scheppersheerlijkheid in de schepping ontkent - en dat doet hij 
volgens Brunner, indien hij ontkent, dat wij door Christus de schepper 
ook'in de wereld vinden -, onvermijdelijk in de Schwärmerei of in het 
luchtledige terechtkomt.36) 

. Het zal, na dit alles, geen verwondering baren, dat Brunner in zijn 
boek over de toekomst geen enkel snuifje chiliasme gemengd heeft in 
de anders zo zouteloze pap der eeuwige verwachtingen.37 Hij noemt 
alle hoop op een rijk van vrede en recht binnen de geschiedenis, elk 
spoor van verwachting van het millennium, christelijke utopie. Met 
de Augustana (art. 17) en de Helvetica posterior (cap. 11) spreekt hij 
van joodse meningen en joodse dromen. Dat deze joodse dromen en 
meningen op het oude testament stoelen, is hem bekend, maar wordt 
afgedaan met de opmerking, dat een en ander tot het voorlopig karak
ter van deze openbaring behoort.38 Zo komt de profetie er abstrakt, 
onhistorisch en 'geestelijk' uit te zien. Tegenover de weeën der ge
schiedenis' staat BnlOner dan ook ietwat radeloos; zo meent hij te 
kunnen zeggen, dat het christelijk geloof de revolutie in die zin om
wentelt, dat het alleen de revolutie van binnen naar buiten erkent als 
echt 'en de omgekeerde als een gekamoefleerde reaktie ontmaskert.39 

Hoe de onvermijdelijke noodwendigheid, die de christen van buitenaf 
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- net als alle andere mensen - dwingt tot het doen van een keuze 
(contre coeur, want er is geen recht op revolutie), verbonden wordt 
met deze revolutie in de revolutie, die van binnen naar buiten zich 
voltrekt en waarvan de christen het geheim kent, vertelt het verhaal 
niet meer. Deze ethiek van de revolutie komt in het luchtledige te
recht, omdat het messiaanse een onbeslist, leeg punt is, het Woher 
van de persoonlijke beslissingsmacht, die door noodwendige proces
sen tot keuze wordt gedwongen. Zo zeg ik het op zijn felst. Vellen wij 
een voorzichtig oordeel der liefde, dan zien wij in die stukken, die van 
de springkracht der liefde, die druk uitoefent op de vaten van de 
ordening, Ansätze tot een voorzichtige erkenning van de revolutie, al 
volgt er onmiddellijk een waarschuwing tegen anarchisme. Als het 
messiaanse geneutraliseerd en geformaliseerd wordt, dan geraakt de 
liefde buiten spel - zij vindt speelruimte buiten het gebied der poli
tieke beslissingen. 

d. W. Künneth 

Na N. H. S~e en E. Brunner zou ik nog enige aandacht willen geven 
aan W. Künneth. Hiermede sluiten wij onze, naar we hopen, repre
sentatieve steekproef 40), die in het kader van ons betoog diende te 
bewijzen, dat GolIwitzer gelijk had, toen hij schreef, dat wij als theo
logen tot voor een paar jaar meenden in puncto revolutie uit te komen 
met de vóór de zestiende eeuw geformuleerde stelregels. 

W. Künneth raadt de christen aan, de revolutie te dulden en dit lot 
te dragen, als een teistering, een strafgericht en geloofsbeproeving van 
godswege, want de revolutie is demonisch van aard.41 Het zal ons niet 
verwonderen, dat deze konservatieve theoloog een opstel geschreven 
heeft, dat tot ondertitel heeft: wider die Theologie der Revolution.42 

Het is geschreven naar aanleiding van de 'Vorgänge am Heiligen 
Abend und im Silvestergottesdienst' (1967) in de Kaiser-Wilhelm-Ge
dächtniskirche in Berlijn en kort daarna in de St. Michaels-kerk in 
Hamburg. Deze gebeurtenissen zijn voor Künneth aanleiding genoeg 
om zich enige principiële gedachten hierover te vormen en naar de 
eigenlijke geestelijke achtergronden te vragen. Het grote verwijt, dat 
Künneth aan de studenten, aan de rebelse jeugd en hun theologische 
verdedigers maakt, is: 'dass man urn jeden Preis sich bemüht, das 
Evangelium als Impulsivkraft den eigenen Bestrebungen einzubauen, 
ohne sich urn die Eigenart und Intention des Evangeliums selbst zu 
kümmern.' De synthese tussen troon en altaar dreigt om te slaan in 
een mésalliance van het evangelie met een revolutionair-politieke 
ideologie van een tumultmakend radikalisme. De beschuldigingen, 
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die Künneth uit, zijn dus niet mis. Hij houdt het erop, dat de theologie 
hier misbruikt wordt om sociaal-politieke koncepties met theologische 
argumenten te funderen. Hij ziet er ook een aktualistisch godsbegrip 
achter - God 'ereignet sich' hic et nunc in tussenmenselijke gebeurte
nissen -, dat de weg vrijmaakt om het revolutionaire engagement reli
gieus te glorificeren. Het is inderdaad een gevaar, dat Künneth hier 
aanwijst, hij doet het echter in de vorm van een beschuldiging, zonder 
blijk te weten, dat de theologie der revolutie - de term is inderdaad 
niet gelukkig - juist tegen zulke kortsluitingen wil waken. Künneth 
beweert, dat dit sociaal-politieke fenomeen zijn eigenaardigheid in 
deze theologische fundering heeft: de wereldverbetering wordt gezien 
als praktische verwerkelijking van het evangelie. Leitbild is de prin
Cipiële verandering der sociaal-politieke strukturen en de destruktie 
yan het konservatisme. Aan de horizon echter verheft zich het Fata 
Morgana van een utopie: een wereld zonder strijd, een welvarende 
maatschappij in vrede, een mensheid, die niet meer door moraal ge
drukt wordt, hoog getechniseerd is en biologisch geëvolueerd, uit
lopend op het paradijs op aa,rde. Dit doel kan alleen door totale 
revolutie bereikt worden. Deze revolutionaire wil wordt tot het eigen
lijke levenselement. De verandering, het bewogen-zijn zelf draagt de 
signatuur van een goddelijk geschieden, van een konkretisering van 
het evangelie, dat heden ten dage als sociale medemenselijkheid wordt 
qmgeduid. Dit pathos kiest drastische middelen; terroristische de
monstraties zijn uitdrukking van het nieuwe levensgevoel. De revo
lutionairen willen gesprek en diskussie. Daar kan de kerk op ingaan, 
maar met inachtneming van bepaalde voorwaarden. Politieke 'Er
qtessensfragen' mogen niet met het gewicht van christelijke geloofs
beslissingen worden belast. Het evangelie moet bevrijd worden van 
politiek misbruik als middel tot een sociaal-revolutionaire wereldver
andering. Künneth vermoedt echter dat zulk een duiding van de dis
kussie niet in de konceptie van een revolutionair radikalisme past. 
Een theologie der revolutie zal veeleer, overeenkomstig haar voor
onderstellingen, ook het diskussiëren slechts als middel tot het begin
nen van een omwenteling, als een kritisch duel om der wille van de 
kritiek en niet om der wille van de oriëntering gebruiken. De diskussie 
zou dan een methode zijn, de kerk vanuit de sociale revolutie te pro
blematiseren en haar net als het evangelie aan deze ideeën dienstbaar 
te maken. De kerk kan aan zulke diskussies niet deelnemen. Zij heeft 
trouwens een opdracht, die nooit in een dialoog kan opgaan. Zij mag 
de verkondiging niet vergeten ter wille van de diskussie. Diskussies 
vinden in een voorveld plaats en moeten aan het krachtcentrum der 
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kerk, aan de christusboodschap georiënteerd blijven en mogen niet 
worden afgeschoven op het gladde ijs van goedkope aanpassingen aan 
de tijdgeest. Een politiserende kerk, die de revolutionaire postulaten 
tegemoetkomt, heeft haar zendingsopdracht reeds verraden. De bij
belse waarheid heeft het niet nodig als een weerhaan zich te voegen 
naar de wind des tijds. En daarom zal de kerkelijke verkondiging niet 
langer mogen zwijgen tegenover de voortgaande ondermijning van de 
staatsmacht, tegenover de verachting van elk gezag en de verwisseling 
van vrijheid en willekeur. De kerk heeft das Gesetz te prediken 43) -

de 'Depotenzierung' van het politiek-maatschappelijk bestel is voor 
de kerk geen onverschillige zaak, waarvan zij geen kennis behoeft te 
nemen. Aan de aardse ordeningen en instituties moet Gods onder
houding transparant worden en elke hervorming moet worden geleid 
en beteugeld door het gebod van God, dat de kerk verkondigt.· De 
conclusie moet volgens Künneth dan ook luiden: waar de wet van 
God wordt verzwegen en het evangelie gemaakt wordt tot een prin
cipe van wereld hervorming en revolutie, daar wordt het evangelie 
zelf tot wet en beide, wet en evangelie, worden in hun wezen bedor
ven. Juist omdat Gods wet de harde dokumentatie van de heilloze 
toestand van de wereld is, die niet door menselijke akties in een para
dijs kan worden veranderd, wordt de gelijktijdige verkondiging van 
het evangelie van Jezus Christus tot het reddingsanker voor een mens
heid, die tot in de diepste diepte van haar existentie problematisch is. 
Maar dit evangelie is heel wat anders dan alle revolutionaire heils
spekulaties op politiek erf. Het is de aanbieding van het meest inner
lijke recht op geborgenheid waaraan elk mens behoefte heeft en waar 
hij naar verlangt, welk politiek parool hij ook volgt. Dit onverander
lijke evangelie mag de radikalen niet worden gespaard. Tot zover 
Walter Künneth. 

Het artikel van Künneth vindt zijn aanleiding in een konkrete ge
beurtenis: het tumult in de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche op de 
vooravond van het Kerstfeest 1967. Opvallend is hoe weinig moeite 
de schrijver doet om het gebeurde te begrijpen en er de achtergronden 
van te verstaan. Wel grijpt hij het gebeurde en zijn kennelijke ergernis 
erover aan om zich enige principiële gedachten te vormen. Hij doet 
geen enkele poging om wat de studenten in Berlijn beweegt in een 
breder kader te zien. Hij geeft er nergens blijk van te weten, laat staan 
te beseffen, dat de Neue Linke in Berlijn een deel is van een veel gro
tere, ja van een wereldwijde beweging. Hoe is de houding van de 
nieuwe revolutionair ontstaan? Ingewijden weten, dat hij niet te be
grijpen is, zonder kennis te nemen van wat er, vooral in de burger-
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rechtbewegingen, in de Verenigde Staten gaande is; achter het revolu
tionair optreden ook van de berlijnse student liggen de teleurstelling 
en verbittering van de progressieven in Amerika na de dood van J ohn 
F. Kennedy: de onmacht tegenover de gevestigde orde is hun sinds
dien steeds schrijnender bewust geworden. In Zuid-Amerika is een 
radikale omvorming van de strukturen noodzakelijk, welk revolutio
nair proces alleen kan worden gedragen door rebellerende intellek
tuelen, die de jonge contra-élite vormen. Maar die contra-élite maakt 
geen kans als zij niet verbonden is met rebellerende groepen in de 
laat kapitalistische landen. De berlijnse studenten zijn zo een groep, 
die zich van deze mondiale solidariteit bewust is. Het verband met de 
Vietnam-oorlog is Künneth niet ontgaan, maar hij vermag er niet 
meer dan een dekmantel, een kamoeflage ter zelfrechtvaardiging in te 
zien. Zou het niet tot hem zijn doorgedrongen, dat velen op goede 
gronden overtuigd zijn dat de totale verbranding van Vietnam wel
licht alleen kan worden voorkomen als het Vietnamese verzet in de 
westerse metropolen hulp krijgt? 44) Weet Künneth ook niet, dat de 
jeugd methoden zoekt om produktieve alternatieven, waartegen het 
zittend systeem zich geïmmuniseerd heeft, op een kreatieve wijze door 
revolutionair handelen aan de orde te stellen, teneinde die flexibiliteit 
der gevestigde instituties te provoceren, die nodig is om de grote pro
blemen van emancipatie, ontwikkeling, herstrukturering en vrede der 
wereld aan te pakken? Indien hij het weet, negeert hij deze kennis, om 
onmiddellijk door te stoten naar een stelling, die hij niet bewijst noch 
bewijzen kan, maar die hij in de vorm van een beschuldiging poneert: 
het evangelie wordt hier voor een politieke kar gespannen. Als waar~ 
schuwing tegen een gevaar zou zulk een stelling van gewicht kunnen 
zijn. Inderdaad, op het punt van de zonde der voorbarige vereenzelvi
ging verkeert de revolutionair voortdurend in het gevaar der grens
overschrijding. Wij zullen gelegenheid genoeg hebben hierop te wij
zen. Een relevantie van de christelijke hoop met betrekking tot het 
politiek-sociaal handelen is er voor Künneth niet. En deze ontkenning 
houdt hij kennelijk voor niet-politiek van aard, hoewel zij linea recta 
naar het kamp der konservatieven en reaktionairen verwijst. Ik zie 
ook af van een ingaan op de negatieve instelling van Künneth tegen
over de diskussie met de revolutionaire demonstranten en de onzui
vere tegenstelling tussen krachtIoze aanpassing en trouw aan het evan
gelie, want het gaat er nu niet om Künneths beweringen te weerleg
gen, maar om nog eens te meer ...:. nu inderdaad met een tamelijk 
extreem voorbeeld - te laten zien, dat H. Gollwitzer zich niet te pessi
mistisch heeft uitgelaten over het achterzijn van de theologie bij de 
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problematiek der revolutie, die ons in deze tijd wordt voorgelegd. Er 
is werkelijk niet zo gek veel verschil tussen Künneths beschouwingen 
- men vergete niet noot 43 te lezen! - en bijv. wat destijds de grote 
Friedrich Julius Stahl (1802-1861) geleerd heeft aangaande de legiti
miteit contra de revolutie.45 ) 

Wij vertrouwen, dat met het voorgaande aangetoond is, dat de 
theologie op het brandende probleem van de revolutie, zoals dit door 
vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden in Praag en Genève aan 
de orde is gesteld, niet was voorbereid. Op zijn gunstigst kan men 
zeggen, dat er wel eens was nagedacht over de al of niet rechtmatig
heid van een christelijke participatie aan de revolutie; de theologische 
antwoorden echter tenderen naar de ontkenning van deze mogelijk
heid en veroordelen ons of tot afzijdigheid of tot afwijzing. Althans 
in de orthodoxe hoofdstroom der theologie komt er niet veel anders 
uit. Hiermede is de barre noodzaak van theologische bezinning op dit 
punt gegeven, daar toch duidelijk de indruk overheerst dat het pro
bleem verwaarloosd is. 

§ 3. GENEEFSE STEMMEN 

a. Wendland 
In Genève spraken drie theologen over ons onderwerp. Het zijn zeer 
verschillende referaten, die niet gemakkelijk op één noemer zijn te 
brengen.46 J. M. de Jong heeft ze in een artikel getypeerd: 'Heinz
'Dietrich Wendland, verantwoord, in goede zin traditioneel, niettemin 
'een gevoel nalatend, dat ook de theologie er meer toe dient de wereld 
'te begrijpen dan haar te veranderen. Met als achtergrond de westerse 
'industriële samenleving in de Bondsrepubliek, een type samenleving 
'waarin volgens Marcuse de kritische distantie t.a.v. eigen culturele en 
'sociale vanzelfsprekendheden teloor is gegaan in een sfeer van zelf
'genoegzaamheid en van voldaanheid over vermeerderde welvaart en 
'grotere levensruimte voor lustprincipe en beschaafd egoïsme'.47 
Wendland begon met de woorden: 'Die grossen Revolutionen der 
Neuzeit von der englischen über die französische bis zur russischen 
und chinesischen, haben die Welt geschaffen, in der wir leben'. Daar
mee wilde Wendland zeggen, dat kerk en theologie zich dit thema niet 
zelf hebben gesteld, maar ervoor werden gezet door de gegevenheden 
van onze wereld. Het wordt in deze voordracht dan echter meteen al 
duidelijk, dat het woord revolutie op zeer verschillende wijzen kan 
worden geladen. In een volgend hoofdstuk zal ons dit probleem van 
de definitie, van het begrip bezighouden. Wendland ziet als voor onze 
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tijd typerend: de totale revolutie. Daarmee onderscheidt hij het hui
dige verschijnsel van de politieke en/of sociale revoluties van vroeger 
dagen. De totale revolutie is dan: de omwenteling van alle levenster
reinen van het moderne leven door krachten van de technisch-maat
schappelijke civilisatie.48 Daarmee komt de kerk echter niet in iets 
vreemds, dat haar van buiten af wordt aangedaan door de historische 
ontwikkeling. Ook in de bijbel is er dit element en daarom moet de 
vraag luiden: hoe is de verhouding van het revolutionaire in het evan
gelie met de revolutie in historische zin? Wendland beantwoordt deze 
vraag dialektisch.49 ) Er is een affiniteit tussen het bijbelse denken en 
de revolutie, voorzover de dynamiek van het komende rijk de christen 
ook in de maatschappij onder het principe societas semper reforman
da stelt. Zij wordt onderstreept door de bijbelse antropologie, waarin 
de mens als een vrije beheerder, bouwer en hervormer van staat, eko
nomie en maatschappij gezien wordt. De opdracht van de christenen 
is de humanisering der seculaire ordeningen; christenen hebben dus 
geen christelijke revolutie te maken. Een klein stapje vooruit is meer 
dan de volkomenste, christelijke utopie. Het gaat immers om konkrete 
hulp aan mensen en groepen in de maatschappij. Het bijbels-revolu
tionaire element wordt op deze wijze afgegrensd tegen revolutionair 
absolutisme of het utopisch chiliasme der geestdrijvers.5o Geen histo
rische revolutie opent de poort naar het rijk der vrijheid; in deze aion 
wordt het rijk Gods niet direkt verwerkelijkt. Gods heerschappij werkt 
alleen indirekt door het stille, liefhebbende handelen der christelijke 
gemeenschappen. Alleen zo wordt de kerk oorsprong en bron van 
steeds nieuwe, revolutionaire veranderingen van staat en maatschappij. 

Wendland is zeer voorzichtig en behoedzaam. Het is zeer de vraag, 
of de vertegenwoordigers der arme landen, die om doordenking der 
revolutie vroegen, daarbij vooral het oog hadden op de totale revolu
tie in Wendlands zin. Zeker spelen de grote krachten van de tech
nisch-wetenschappelijke civilisatie en de vooruitgang, ook der ekono
mie, een rol bij het rijpen van een prae-revolutionaire situatie; zeggen 
wij echter niet meer dan dit dan blijven wij hangen in een tamelijk 
vaag spraakgebruik, dat wij ook vinden in uitdrukkingen als: indu
striële revolutie, kybernetische revolutie enz. In het tweede hoofdstuk, 
over de definiëring van het begrip zullen wij hier op moeten terug
komen. Een statische maatschappij-opvatting, waarin de instituties 
heilig verklaard zijn, wijst Wendland duidelijk af. Het zou in strijd 
zijn met de dynamiek van het messiaanse rijk. Evenzeer wijst hij ech
ter, indien wij hem goed begrijpen, een meedoen van christenen aan 
revoluties af, omdat deze absolutistisch of chiliastisch zijn. De enige 
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weg is de langzame, stille van het liefdevolle dienen. Hier nu zal de 
kritiek van de 'armen' inzetten: er is géén tijd. M. L. King schreef een 
boek: Why we can't wait 51; daarin schrijft hij: 'Zover ik kan terug
'denken heb ik niet anders gehoord dan een flemend "Wacht!" en 
, "Hebt geduld!" Maar geduld heeft altijd de betekenis gehad van 
, "nooit". Wij zijn zover dat wij met één onzer meest vooraanstaande 
'priesters durven beweren, dat "uitgesteld recht geweigerd recht is".' 
Dat is het probleem, waaraan ook Wendland dreigt voorbij te gaan. 
De weg van het liefdevol dienen is te langzaam, veel te langzaam. 
Snel, broeders, anders is het te laat! En: wanneer hebben wij dan wer
kelijk liefdevol gediend? Is het toch niet weer de abstraktie van de 
Christpersoon van de Weltperson, indien christenen ontzegd wordt 
politieke of militaire machtsmiddelen te gebruiken? Moet dat aan de 
legitimiteit worden overgelaten? Dan zijn wij echter niet ver van een 
terugval in het konservatisme. En als de christenen niet mogen mee
doen aan opstand en oproer (kennelijk onder geen beding), hoe is het 
dan met het recht van verzet? Künneth had toch daarin gelijk, dat met 
recht van verzet 'gewaltsamer Widerstand der eine Anderung der 
Staatsführung versucht herbeizuzwingen' bedoeld is. (zie noot 43). 
Heeft De Jong ongelijk als hij achter gelatenheid en schijnbaar ge
duld, de zelfgenoegzaamheid van onze westerse konsumptiemaat
schappij vermoedt, en eraan twijfelt, of er langs de weg, die Wend
lands theologie wijst, van wezenlijke verandering sprake zal kunnen 
zijn? 

.b. Wests visie op Genève 
Ch. C. West heeft in een boeiend artikel een interpretatie gegeven van 
de Wereldkonferentie Church and Society; hij gaf aan dit werkstuk de 
rake titel 'Technologen und Revolutionäre' mee.52) In Genève is het 
tot konfrontatie gekomen van de apostelen der historische kontinuÏ
teit en de apostelen van een bewuste historische omwenteling. Wij 
hebben hier te doen met twee vormen van humanisme, waarvan de 
wortels, in christelijke bodem gevoed, reiken tot in de oude griekse 
filosofie. Humanisme A staat ten voeten voor ons, als wij de uitspraak 
horen van Professor Emmanuel Mesthene (op de eerste de beste 
avond van de konferentie): 'de mensheid kan er in ons tijdperk voor 
het eerst naar streven zich van de tirannie der natuur, die haar sinds 
de dagen vanouds altijd geplaagd heeft, te bevrijden'. Op deze wijze is 
ons technisch kunnen vol belofte van vrijheid; vol vertrouwen moeten 
wij de geheimenissen van de natuur begrijpen om ze tot grotere macht 
en vrijheid van de mensen aan te wenden. Deze weg leidt ook tot een 
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nieuw religieus ethos, waaraan geappelleerd moet worden. De oorlog 
moet worden uitgeschakeld en de zelfzucht der mensen en naties moet 
worden omgewend, er moet bereidheid zijn naar elkaar te luisteren en 
van elkaar te leren (Robert Theobald). Jacques Ellul echter heeft ont
kend, dat men op een blind causaal proces, dat in zichzelf ambivalent 
is, mag vertrouwen en binnen het technisch systeem vinden wij geen 
antwoord op de vraag naar zin en doel der humanitas. Droog merkt 
West op: wat de een als bevrijding ziet, merkt de ander als verslaving 
aan. Voor Ellul is het de christelijke hoop, die het ambivalente 
systeem transcendeert. West ziet Mesthene, Theobald en Ellul als 
representanten van een bepaald humanisme, dat door Mesthene op 
Aristoteles (entelechie) wordt teruggevoerd, doch dat West zelf eerder 
zou situeren in het optimistisch vooruitgangsdenken van de Verlich
ting. En al kwam er kritiek op Mesthenes grenzeloze optimisme, die 
kritiek ging toch van hetzelfde rationalisme uit en had aan het zelfde 
humanisme deel, dat zich door drie supposities laat typeren: a) een 
onafhankelijke ratio geeft betrouwbare informatie over zijn objekt; 
b) feit en waarde moeten gescheiden worden gehouden (dualisme tus
sen wetenschap en ethiek); c) het boze zetelt in de irrationaliteit. Uit
eindelijk, zegt West, vinden wij bij deze mensen een merkwaardige 
uitschakeling van de historische, vitaal-menselijke ten gunste van de 
ontologische, eeuwig rationele kategorieën. Het zal ons niet verwon
deren, dat dit rationalistisch humanisme moeilijk in gesprek kon ko
men met de vertegenwoordigers van de derde wereld. Vooral Theo
bald was zeer verontrust over deze kloof, omdat hij zulk een grote 
nadruk legt op het gesprek. 

In Genève kwam nu tegenover dit technologisch humanisme een 
ander humanisme op: het revolutionaire! De scheidslijn liep daarbij 
niet tussen oost en west, maar tussen noord en zuid! Blijkbaar is in de 
beroemde definitie: bolsjewisme is kommunisme plus elektriciteit, het 
accent reeds lang op het laatste element gekomen. Bij de revolutio
naire humanisten ligt het vraagstuk in de verhouding der mensen en 
niet in de techniek. De politiek staat op de voorgrond, d.i. de vraag 
naar de macht. De rijke landen voeren een politiek, die kleine veran
deringen toelaat om grote en ingrijpende te voorkomen. Zij steunen 
machthebbers, die niet ten bate van het volk, maar van schatrijke 
minderheden regeren en manipuleren. Daarvan werden ter konferen
tie treffende voorbeelden gegeven. Ondanks technische en ekonomi
sche ontwikkeling stagneert en vervalt de maatschappij. Het is blijk
baar een mythe dat de maatschappij mee-evolueert met de techniek 
en ekonomie. Deze valse mythe moet het feit kamoefieren, dat de 
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maatschappij in de boeien zit van de ekonomie, van de wereldmacht 
en van de lokale oligarchieën. Arbeidersbewegingen, intelligentsia en 
kerk zijn alle ontwricht door de kombinatie van ekonomische macht 
en gebrek aan uitzicht en hoop. Hier .ligt uiteraard een lijn naar het 
pessimisme van Ellul over de ambivalentie der techniek. Toch is er 
een belangrijk fundamenteel verschil: hier,wordt de grondfout niet in 
de techniek, maar in de struktuur van de menselijke macht gezocht. 
Bola Ige heeft het zo gezegd: 'onze mensen verlangen naar een revo
lutie, die alle bestaande, benauwende instituties en systemen en de 
krachten die ze steunen, wegvaagt'. 

Tussen het technologische en het revolutionaire humanisme liggen 
diepgaande filosofische verschillen. De revolutionair gelooft niet in 
een onafhankelijke ratio, die betrouwbare informaties geeft over ob
jekten, waartoe de relatie zuiver rationeel blijft. Hij rekent met ideo
logische motieven; denken en verstaan zijn expressies van menselijke 
relaties tot het gegevene; zij weerspiegelen de worsteling van de mens 
om zichzelf te vinden en te verwerkelijken; zij zijn van de politiek niet 
te abstraheren. Voor de revolutionair is de praktische Vernunft niet 
gescheiden van de theoretische, ethiek en wetenschap gaan hand in 
hand (dat is merkbaar tot in de ontologie en de logika, ja tot in elk 
onderdeel der filosofie) en de zetel van het boze wordt elders dan in 
de irrationaliteit gezocht; het kwaad ligt voor hem in de hypostasering 
der maatschappij, in de status quo als heilig huis. Het intellektuele 
instrument is de ideologie der evolutie, die de vervreemden dwingt 
zich met hun toestand te verzoenen. De toetssteen der revolutionaire 
waarheid ligt in de praxis - is zij in staat aan de armen en verdrukten 
in hun strijd om macht en menselijke vervulling, door veranderingen 
in de machtsverhoudingen, helderheid en leiding te geven? 

Het valt in zekere zin niet zwaar ook theologen aan de hand van 
dit schema 'technologie of revolutie' in te delen. Toch zou het niet 
goed zijn en tegenover velen van hen een onrecht. De theologie is hier 
niet tot het salomosoordeel geroepen; het is haar taak in deze span
ning te staan, het dieplood uit te werpen om de menselijke situatie te 
peilen, die in deze spanning tot uitdrukking komt, om zo de spanning 
positief en vruchtbaar te maken. Een indeling van theologen op het 
voorgegeven schema zou aldus een impliciete beoordeling inhouden, 
die zeker in dit stadium van onze overleggingen voorbarig zou zijn. 
Wel kunnen er accenten worden gehoord, die ons doen vermoeden 
waar het zwaartepunt in een bepaald geval ligt, al blijkt steeds weer 
ho'e flexibel de posities zijn. 
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c. Cox 
Een voorbeeld van deze flexibiliteit is m.i. H. COX.53 West ziet hem in 
zijn genoemd artikel als de hoofdvertegenwoordiger van de techno
kraten onder de theologen. In het voorbereidingsboek van dekonfe
rentie schreef hij een artikel, dat in hooggestemde woorden de mense
lijke beheersing van de natuur prijst, maar waarin hij ook de ambiva
lentie van de techniek aanwijst: de mens zelf is oorzaak van de terreur, 
met de techniek kan hij meer schade aanrichten dan alle bliksem en 
donder der aeonen.54 Maar God is niet alleen de God der natuur, 
maar ook der geschiedenis, daarom mogen en moeten ook de politieke 
strukturen worden ontmythiseerd en gecontroleerd. De machten wor
den onttroond en dienstbaar gesteld aan de opbouw der menselijke 
gemeenschap. Israëls God is niet alleen Heer· der natuur eri zo der 
techniek, maar ook van de Mens der techniek.55 Op de achtergrond 
staat hier Karl Barth, die de weg heeft vrijgemaakt tot deze vrolijke 
beaming van het menselijk kreatief vermogen. Wij mogen echter niet 
vergeten dat bij Barth deze scheppingsleer ontvouwd wordt vanuit de 
christologie, zodat in het messiaanse licht alle menselijk weten en het 
daarop gebaseerde kunnen als fenomenen worden ontdekt diè eerst in 
het licht der verzoening symptomen blijken, verwijzend naar Gods 
toekomst. West heeft dan ook zeker geen ongelijk als hij de techno
kratische theologen onder aanvoering van H. Cox verwijt, dat zij het 
wezenlijke onvoldoende hebben gezien en dat is het 'bekeert u, want 
het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen.' 56 De macht' der zonde 
moet in gehoorzaamheid van Gods roep tot verzoening worden over
wonnen. De mens ziet zichzelf niet alleen maar bevestigd, hij wordt 
ook veroordeeld; dit laatste beseft hij in het aangeZicht van de Mes
sias. Bij de technokraten heerste toch nog een stukje ratiomilistisch 
optimisme, dat aan zonde en vergeving onvoldoende gezicht geeft 
Toch prijst West de technokraten onder de theologen, omdat zij veel 
rechtgezet hebben. Zij bestreden de mythe van een onafhankelijke 
ratio die haar objekt als waardevrij beschouwt, zij stelden het dualis
me tussen wetenschap en ethiek en daarmee de a-moraliteit van de 
techniek terzijde; positief stelden zij het humaan engagement vàn alle 
denken en weten en kwamen zij op voor· een bewegelijke openheid 
voor de bepaling van wat menselijk is; hetgeen niet door 'planning'der 
ràtio te bepalen is, maàr alleen in het gesprek met God en de naaste. 
Toch lagen de lijnen ie ongebroken, overheerste de kontinuïteit en 
het optimisme, was er, theologisch uitgedrukt, te weinig oog voor 
Gods revolutie, en de heling van de breuk der zonde, de verzoening, 
die noodzakelijk is om de 'kontinuïteit' te redden. 
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Het tekort van Cox wordt in het aan zijn boek The Secular City 
gewijde Wendingnummer 57 tamelijk breed uitgemeten. P. E. Krae
mer vindt dat Cox blijk geeft van een onmiskenbare blindheid: hij ziet 
voorbij aan de ernstige krisis symptomen in de amerikaanse metropo
len. Dat maakt Cox' optimisme moeilijk te verteren. Deze krisis wordt 
veroorzaakt door de spanningen tussen de samenstellende delen van 
de technopolis en deze spanningen zijn inherent aan zulk een samen
leving. Op het kernstuk van de sociale kwestie vertoont Cox' sociolo
gie weinig diepgang, omdat zij in een ongebroken negentiende eeuws 
optimisme blijft hangen. De technologie leidt tot steeds gekompliceer
der instituties, die echter de demokratie en de vrijheid voortdurend 
erger bedreigen en uithollen. Van deze kant mag de socioloog niet 
blind zijn.58 Kraemer is socioloog en houdt zijn kritiek binnen dit ter
rein. Beantwoordt nu echter aan deze sociologische blindheid ook een 
theologische lacune? Roscam Abbing acht, dat de moderne mens, die 
geen schuldgevoel heeft en geen zin om er voor in de rouw te gaan, 
bij Cox te zeer de norm van de theológie wordt. Dat is een fatale 
reaktie, omdat de vragen van zin en doel, verwondering, schuld en 
dood buiten het gezichtsveld komen. De stad van deze Mens blijkt 
zelfs de norm te zijn, waarmee wij Gods hand in de geschiedenis on
derkennen. In dit licht is Cox' opkomen voor secularisatie en ontreli
gionisering (exorcisme der dressaten!) een dubieuze zaak, want er zou 
wel eens een nieuwe religie kunnen zijn binnengesmokkeld. Is het 
konsekwent sekulair gedacht om de sociale (en technische!) verande
ringen als openbaringen en realiseringen van Gods wil te zien? Het 
gevaar is dat de situatie, waarvan het gesprek moet uitgaan, roman
tisch met Gods wil wordt overdekt, zodat het vrije en kritische van de 
menselijke respons wordt aangetast.59 Dit is gebrek aan theologische 
diepgang; ook hier: Cox heeft voor spanning en breuk te weinig oog. 
C. C. West zag daarom het gevaar, dat technici, managers, staatslie
den en revolutionair gezinden hun goede geweten door dit boek zou
den zien bevestigd, maar zij blijven met al hun welwillendheid binnen 
de grenzen van eigen belang en 'veiligheid'.60 Er zit door de opper
vlakkigheid van Cox te veel kans tot escape in zijn betoog; het mist de 
kleur die het zou hebben, indien de verandering niet zo optimistisch 
dreigde te worden geïdentificeerd met Gods handelen, zodat B. A. 
Willems moet waarschuwen tegen de berusting bij wat wordt, die 
even gevaarlijk is bij wat is. Men kan niet bij iedere consolidatie een 
vraagteken en bij iedere verandering een uitroepteken zetten.61 Alle 
verandering is geen verbetering. Kortom, het licht waarin de verande
ring als wending ten goede geopenbaard wordt, wordt hier "niet aange-
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wezen; wij blijven staan bij fenomenen en zien geen symptomen. Dat 
wijst er theologisch op, dat de schepping onvoldoende op de verzoe
ning, dat de voorzienigheid onvoldoende op het kruis is betrokken. 
Willems ziet het allerergste zo al opdagen: de nieuwe theokratie maar 
dan op planetaire schaal. Cox wil het koningschap Gods lokaliseren; 
wij kunnen pas handelen, als we weten waar en wanneer God zich 
handelend openbaart, zegt Cox, maar hij zegt ook - en wat blijft daar
van over? - dat alleen het geloof de kerk van Jezus Christus kan waar
nemen.G2 Het koninkrijk Gods komt in het verlengde van de (te opti
mistisch geïnterpreteerde) stad van de Mens te liggen; zo treedt er een 
kontaminatie tussen civitas dei en city of men Op.G3 Bovendien is het 
bij Cox zo, dat het koninkrijk Gods aan de bekering voorafgaat, dwz. 
het koninkrijk in de interpretatie van Cox, waarbij de genoemde kon
taminatie optreedt. Bekering wordt dan een reaktie op dit gebeuren! 
Mogen wij dit metanoia noemen? Is dit iets anders dan de vrijheid van 
Marx' snit, die niets meer is dan het inzicht in de noodzakelijkheid? 
Willems zegt: hier wordt de indruk gewekt, dat de groei en de ontwik
keling in de onderbouw een noodzakelijk proces is, waarbinnen de 
verkondiging pas kan gaan funktioneren. Deze evolutie in de onder
bouw is echter nog onderworpen aan de machten, waarvan hij eerst 
zei, dat het evangelie ons bevrijd had. Revolutie is niet meer dan ver
hevigde evolutie. De oproep om in naam van het evangelie in zo een 
onvermijdelijke stroomversnelling te stappen is slechts schijnbaar 
christelijk. Sakralisering van de beweging is even gevaarlijk als sakra
lisering van de status quo.G3 Zeggen wij te veel, als wij de vrees uit
spreken, dat deze theologie de grens naar de religieuze geschiedenis
filosofie dreigt te overschrijden? 

En toch zouden wij Cox groot onrecht aandoen, indien wij het bij 
deze aantekeningen zouden laten. Ik denk dan nog niet eens aan het 
politiek-sociale engagement van Cox, waarover wij in 'ontmoetingen 
met Harvey Cox' van de hand van A. Th. van Leeuwen kunnen lezen, 
al krijgen wij hierdoor aanvullingen, die ook het beeld van de theoloog 
moeten wijzigen.64 Misschien hebben wij toch niet alles goed begre
pen. Er is een merkwaardige aansluiting mogelijk tussen de typisch 
negentiende eeuwse trekken van wetenschappelijkheid, die Marx ver
toont in zijn afkeer van utopisme, en het positivistische pragmatisme 
van de amerikaan Cox; het resultaat van deze verbinding kan voor 
het europese oog a.h.W. verkleurd verschijnen. Ik laat dit probleem 
terzijde en wijs op een paar andere zaken. Cox probeert boven de 
dood-van-God-ziekte uit te komen, die alleen daar kan optreden waar 
de heersende kulturele voorsteIIingen onkritisch zijn samengesmolten 
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met de transcendente God 65 en door de stoten naar een sekulaire 
theologie met als horizon de menselijke geschiedenis en met een poli
tiek taaleigen (politiek opgevat als het verband waarbinnen de mens 
volledig mens wordt). Op die weg wil hij zich laten begeleiden door 
Pierre Teilhard de Chardin en Ernst Bloch, vooral door de laatste. 
Daarbij verwijst Cox met zoveel woorden naar J. Moltmann en G. 
Sauter. Zo komt hij ertoe te stellen, dat de enige toekomst, die de 
theologie nog heeft, is dat zij theologie van de toekomst wordt. Toe
komst wordt niet mogelijk gemaakt door iets dat is, maar door 'hem 
die komt'. Het is vooral aan het schisma tussen kerk en synagoge te 
wijten, dat de kerk in de tijdloze kategorieën der metafysika verzeilde 
en de levende hoop voor de wereld verloor. Wij moeten met Molt
mann weer leren zeggen: spero ut intelligam. De religie moet opge
,geven worden; de geschiedenis is ons terrein. Het tweede schisma, 
tussen kerk en revolutie, is niet veel minder desastreus, zowel voor de 
revolutie als voor de kerk.66 Door de neiging van de kerk, zich aan te 
sluiten bij de heersende macht, kregen de revoluties steeds meer een 
anti-christelijk karakter. Omdat de hoop een nieuwe orde, die zijn 
oorsprong heeft in het evangelie, zo weinig gastvrijheid vond in de 
kerk is zij uitgeweken naar sekulaire revolutionaire bewegingen. Zij 
zijn de willige erfgenamen van deze hoop. maar zij zijn afgesneden 
van de kritiek en de steun van de kerk. Zo formuleert Cox zeer nauw
keurig wat de taak van kerk en theologie is op het punt der revolutie: 
kritiek en solidariteit. Ook bij Cox gaat het niet om kritieklOze, Opti
mistische aanvaarding van alle verandering. Hij zoekt juist naar het 
kriteriUm - en hij zoekt dat in de theolögie. Natuurlijk is ook in zijn 
tweede boek een disparaat en te weinig kritisch gebruik van het woord 
revolutie aan te wijzen, zodat het begrip te poreus blijft en van allerlei 
in zich opneemt. Die gevaren echter zijn al genoemd. Ze hoeven niet 
herhaald.67) Cox wil een houding jegens de toekomst ontwikkelen die 
met het joodse moment in de christelijke traditie overeenkomt. Hij 
wil de remmende faktoren van apokalyptisch dualisme en griekse te
leologie elimineren. ZOwel in Teilhard, als in Bloch, vindt Cox de 
aristotelische entelechie terug 68, hij heeft dus vOor het evOlutionair 
onvermijdelijkheidsdogma zeker oog. Tegenover de teleologisch-evo
lutionaire instelling ziet de profeet de archè (het verleden) door de 
eschata (de toekOmst) getransformeerd wOrden en niet omgekeerd, 
zegt COX. 69 Een goddelijk dekreet, dat de onvermijdelijkheid van een 
niet-eindigende vooruitgang of het uiteindelijk succes van de mens 
garandeert, is er niet; er is wel hóóp! De klassenlöze maatschappij 
van Marx ziet Cox als vals messianisme. Wij zijn God niet. Wij moe-
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ten als mensen geen Endlösung willen; wij bouwen niet voor de 
eeuwigheid. De profetische roeping doet ons ook ontkomen aan de 
verlammende doorwerking van het verleden. Zij vraagt berouwen 
schulderkenning. Zo opent zij nieuwe toekomst. Wij moeten af van 
dualisme en evolutie - wij moeten weten, dat er maar één toekomst is, 
nl. die wij zelf maken.70 Er blijft een en ander in de mist, moeten wij 
helaas konstateren; zo bijvoorbeeld, of de toekomst van Hem, die 
komt, niet toch een definitieve intrede van het heil der eeuwigheid is 
- een toekomst, die wij als niet-joden riiet kunnen beogen en bouwen, 
maar die toèh werkelijk is. Cox spreekt er niet over. Hij laat alle 
accent vallen op de menselijke verantwoording, die niet bestaat in het 
deklameren van geloofsbelijdenissen, maar in het nemen van indivi
duele en politieke besluiten in de jaren die voor ons liggen. Ondanks 
deze onklaarheid (die niet ongelijk is aan die in Cox' Secular City
boek), boeken we winst: de revolutie staat centraler en wordt gesteld 
in het licht der profetie. Evolutionaire onvermijdelijkheid wordt on
derkend als grieks, onjoods. De kategorie van de hoop gaat overwicht 
krijgen. En zij is een gave van God, de docta spes.71 En ons geloof 
staat en valt met de realiteit van de levende God, die als de transcen
dente de geschiedenis mogelijk maakt, omdat Hij is de toekomende, 
die de mens bevrijdt tot waarachtig existeren.72 Miskotte heeft èens 
gezegd, dat in de zorg voor het politieke het eschatologische en apo
kalyptische niet zo keurig uit elkaar kunnen worden gehouden.73 Nu 
aat doet Cox ook niet; al toont hij afkeer van het dualisme in de 
apokalyptiek 74, hij noe'mt Apokalypse (Openbaring) als ééri van de 
karakteristieken (naast Exodus en Psalmen) van de zending der kerk. 
De gevaarlijke dekaden duren tot de laatste Dág. Wij blijven'als chris
tenen pelgrims, want wij zoeken de stad waar God de bouwmeester 
van is. Wie zo'rgt er temidden van computers voor visionairen? Een 
wereld die niet meer droomt is op weg naar de ondergang. Het boek 
Openbaring eindigt met het prachtige visioen van de stad 'waar geen 
rouw meer za] zijn, noch geklaag, noch moeite, want de eerste dirigen 
zijn voorbijgegaan', de oude orde is verdwenen.75 De Stad van God! 76 

He'Stad der mensen! Er blijft veèl onklaar; toch is duidelijk dat Cox 
flexibel is, in beweging en dat er een Quentchen Chiliasme in heril is, 
zbdat'er van ethiek en heiliging kan sprake zijn.771 

, J n ieder geval kunnen wij Cox niet langer met een goed geweten als 
hoofd vertegenwoordiger der technokraten onder de' theologen aan
merken. Hij heeft zich duidelijk gedistantieerd van het aristotelische 
teleologische denken, van het evolutieve denken, ook al zijn er resten. 
Zelfs merkt hij sporen van deze denkVorm bij BIoch en vooral bij 
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Teilhard de Chardin en is dit een reden voor hem zich in zover van 
deze meester te distantiëren. Cox is een bewijs hoezeer men in bewe
ging is. 

d. Impasse? 

Achter Wendlands referaat vermoeden wij een zekere voldaanheid 
over de westerse 'Errungenschaft' van de welvaartstaat. Met Roger 
Mehl, W. A. Visser 't Hooft en ook M. Kohnstamm mogen wij Wend
land rekenen tot de voorstanders van de conceptie der 'responsibIe 
society'. Van een uiteenzetting over dit in de oekumene sinds Amster
dam 1948 gebruikelijke 'Mittleraxiom' mag ik mij na het boek, dat 
H. M. de Lange aan deze zaak gewijd heeft ontslagen achten.78 De 
konceptie is bedoeld als een flexibel model om een hulp te zijn bij 
konstruktief handelen in de maatschappij. Het gaat erin om een maat
schappij van demokratisch karakter, waarin de normen vrijheid, ge
rechtigheid, menselijkheid en vrede zijn. Vanuit dit flexibele, konkrete 
doel kan de revolutie worden beoordeeld. West vertelt, dat Roger 
Mehl naar aanleiding van een voordracht van Canon Mueller gezegd 
heeft (in Genève 1966) 'Wie beurteilen wir heute die Bemühungen 
der Revolutionäre und ebenso die Bemühungen derer, die danach 
streben, inmitten des Chaos eine rationale Ordnung wiederherzustel
len? Genau genommen beurteilen wir sie gar nicht. Wir sagen ledig
lich zu ihnen: "Ob ihr Revolutionäre oder Wiederhersteller der Ord
nung, ob ihr, je nach den geschichtlichen Umständen, abwechselnd 
Revolutionäre oder Vertreter der Ordnung seid, denkt daran, dass ihr 
das Wohl des Menschen, die Freiheit, die Würde des Menschen, seine 
Teilnahme an menschlichen Unternehmungen, seine Verantwortung 
für die menschliche Entwicklung erstreben miisst! Alles andere ist 
Literatur und Romantik!" , 79 West heeft in zijn prachtige artikel over 
Genève het dilemma getekend waarvoor de theologen der 'Responsi
bIe Society' geplaatst werden, toen zij in Genève tussen de partijen 
wilden bemiddelen. Men moest of de weg gaan, die Visser 't Hooft 
had gewezen, Of de weg van Wendland. Visser 't Hooft had gewezen 
in de richting van een verantwoordelijk samenwerken met de verschil
lende machtsfaktoren en sociaal-politieke groepen, waardoor de we
reld van vandaag is gespleten. Dat ging echter betekenen, dat de 
tegenstellingen van de wereld zouden overslaan op de kerk en men de 
conceptie van de Responsible Society zou moeten opofferen. Wend
land, zoals wij zagen, probeerde aan te tonen, dat de idee der Respon
sible Society met gematigde revolutionaire verlangens te kombineren 
is en vandaar uit probeerde hij een beeld van sociale ordening en een 
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taktiek van sociale verandering te ontwerpen, dat door christenen 
kon worden goedgekeurd. Zo echter zou de kerk het kontakt met de 
werkelijke krachten, die de wereld bewegen, verliezen. Zij zou een 
introvert-kerkelijk, sociaal ideaal gaan hooghouden, dat de voeling 
met de echte problemen zou kwijtraken.so 

e. Shaull 
In deze impasse klinkt de doordringende stem van de revolutionaire 
theoloog R. Shalll1. Hij had reeds in het voorbereidingsboek voor 
Genève een belangrijk artikel geschreven, waarin hij zich krachtig 
tegen het Mittleraxiom der verantwoordelijke maatschappij had ver
zet, omdat dat 'ideaal' geen oplossing biedt voor de revolutionair, die 
niet gebaat is met de logische definitie van een nieuwe orde. De revo
lutionair heeft iets anders nodig: een verstaan van het revolutionair 
proces, waarop hij zijn strijd voor de toekomst kan oriënteren en dat 
hem hoop en vertrouwen biedt om verstan"dige beslissingen te nemen. 
Volgens Shaull hinkt de oekumenische theologie nog altijd op twee 
gedachten. Enerzijds het kalvinistisch 'ideaal' van het komende, nu 
reeds machtuitoefenende koninkrijk van God; anderzijds het rationa
listische ideaal, dat de kosmische orde door het natuurrecht beheers~ 
ziet.s1 Als wij de rapporten van Evanston opslaan zien wij deze onder
huidse spanning ook daar optreden. De inleiding van het rapport der 
derde sektie eindigt met de woorden: 'onze hoop op Christus biedt 
'ons geen technischt: antwoorden of speciale oplossingen, die door 
'politici of deskundigen nog niet zouden gevonden zijn. Maar vanuit 
'het christelijk geloof krijgen wij nieuwe inzichten in onze moeilijke 
'situatie en beginnen wij wegen te zien om die te overwinnen.' S2 

Shaull had graag gezien, dat men in het verdere rapport dan ook niet 
gedaan had alsof het christelijk geloof toch technische antwoorden en 
specifieke oplossingen heeft. Hij ziet deze grensoverschrijding ge
schieden, als het rapport zegt: verantwoordelijke maatschappij 'is 
geen sociaal of politiek alternatief, maar een maatstaf, waarnaar wij 
alle bestaande sociale ordeningen beoordelen en tegelijkertijd een 
richtlijn, die ons de weg wijst bij de bijzondere beslissingen, die wij 
hebben te vellen.' 83 Achter dat kriterium der verantwoordelijke maat
schappij ziet Shaull het natuurrechtsdenken, dat hij veel te statisch 
acht in een revolutionaire situatie. Zodra die optreedt, zo is Shaulls 
ervaring, helpen de algemene principes van het natuurrecht en het 
beeld van een ideale maatschappij niet langer, maar moet men wel 
uitzien naar een andere oriëntatie. De theologische uitspraken van de 

"oekumene volgen meestal het eerste spoor; het definiëren van de 
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strukturen doen we volgens het tweede recept. Dit laatste heeft een 
groot nadeel: kan zo een logisch deduceren op vruchtbare wijze ge
lijke tred houden met een revolutionair proces en is er voldoende 
ruimte om rekening te houden met de inbreng van specialistische ken
nis bij het stellen van onze ethische doeleinden? Kortom: de 'verant
woordelijke maatschappij' is als richtlijn voor beslissingen te statisch, 
terwijl het als maatstaf ter beoordeling van sociale ordeningen en 
systemen te zeer de westers-demokratische signatuur draagt (dit hangt 
samen met de hIstorische afkomst van het ideaal), om buiten de sfeer 
van het zg. deinokáltische westen een betrouwbare en rechtvaardige 
maatstaf te zijn.84 ) In de verwarring, die er heers"t, wil Shaull kiezen 
voor een Theology of Messianism. Hij verwacht daar meer heil van 
dan van een christelijke antropologie aangevuld met een gemodifi
ceerde theorie van het natuurrecht.85 

De hartstocht en beslistheid, waarmee Shaull voor een revolutio
naire theologie pleit, moet verstaan worden vanuit de achtergrond 
waartegen Zijn denkèn staat. Shaull is hoogleraar in de oecumenica 
aan Princeton Theological Seminary. Hij heeft echter twintig jaar van 
zijn leven in Latijns Amerika doorgebracht. Vooral de jongere gene
ratie van studenten wordt door zijn boodschap zeer aangesprokeli. 
Shaull is overtuigd, dat de beslissende vragen van humanisering of 
onthumanisering van het menselijke leven en deze moderne wereld 
worden beslist aan de fronten der revoluties.86 Het spreekt vanzelf, 
dat" Shaull dan ook verder wil gaan dan Wendland. Hij stelde in 
Genève, dat participatie van christenen aan revolutionair geweld in 
bepaalde situaties geboden kan zijn.87 Shaull gelooft niet aan het 
einde der revolutie, ook niet in de rijke industrielanden van het wes
ten. Het gaat er veeleer om een nieuwe" strategie voor de revolutie te 
ontwikkelen. Shaull staat daarbij een soort continue-uitoefening-van
druk vöor. Hij heeft dit in zijn bijdrage in het boek Containmeni and 
Chánge nader uitgewerkt. 88 Wat kan de theologie nu doen? Zij moet 
ophouden in de eerste plaats steeds "tegen verabsolutering van revo
lutioililÏre ideologieën te waarschuwen. Dat is ook een zinvolle zaak, 
maar geen primaire taak. Het is vèelbelangrijker, dat de theologie de 
revolutió"nair van perspektieveri spreekt, die hem vrijmaken om de 
bindingen van het seculiere, empirische ethos te doorbreken en nieuwe 
dromen over de toekomst van "de mensen te dromen ... , zodat hij leert 
over nieuwe problemen op een nieuwe wijze na te denken en nieuwe 
doelen en modellen voor een" nièUwe maatschappij" uit te werken. 
Daarbij gaat hef niet zozeer om een nieuwe taal, als wel om 'presentie 
en participàtie" dáár waar God op de meest dynamische wijze wei"k-



GENEEFSE STEMMEN 29 

zaam is', en de poging, 'de moeilijke, maar niet onmogelijke relatie 
tussen de omvattende bijbelse en theologische traditie en de huidige 
menselijke situatie voort te zetten en te ontdekken'. Terecht merkt 
J. M. de Jong op, dat de achtergrond van dit ultimatum aan de theo
logie de grauwe ellende van de ontelbare namelozen en de namen van 
Che Guevara 89 en Camillo Torres 90, namen die tot een symbool wer
den en die, ook voor jongeren in het Westen, op weg zijn een mythe te 
worden.91 

Laten wij zien hoe Shaull zelf in zijn publikaties tracht zich van de 
theologische taak, zoals hij die ziet, te kwijten. Laten wij vooral niet 
denken, dat Shaull de gevaren van de revolutie niet ziet. Hij noemt 
het een hoogst ambivalent fenomeen. Er leeft een grote passie in voor 
rechtvaardigheid en bevrijding van de verdrukte, maar ook sterke 
destruktieve krachten. Revolutie kan tot nieuwe vormen van onrecht
vaardigheid leiden. Wij moeten van de revolutie bepaald niet te veel 
verwachten. Vaak gaat het in een merkwaardige circulus vitiosus: de 
massa's worden wakker gemaakt, zij worden uitgenodigd om in de 
publieke macht te participeren, dan ontstaat er een destruktief fana
tisme en tenslotte worden de massa's weer van hun macht beroofd. 
En toch mogen wij het marxisme niet alleen laten staan in zijn pogen 
om revolutie te verstaan als een essentieel moment in de beweging 
naar een stabielere en rechtvaardige maatschappij. Laat het christen
dom toch niet het toevluchtsoord van allen worden, die bang zijn 
voor verandering. Shaull wil - met Lehmann 92 - de revolutie in mes
siaans licht zien. De messiaanse traditie en fantasie vormen de sleutel 
tot de geschiedenis. Alleen in dit licht wordt de geschiedenis als 
samenstel van kontinuïteit en verandering, van verval en vervuIling 
gezien, in die zin dat verandering het preludium van echte stabiliteit 
en verval een kans tot vervulling is. De christen graaft zich niet in in 
de gevestigde orde, maar kijkt uit naar de orde aan gene zijde van de 
verandering. Alleen in de kontekst van Gods revolutionaire handelen 
in de Messias, die mens werd om de mens te humaniseren, kan de 
revolutie in het telos van haar proces worden verstaan. Vanuit deze 
messiaanse theologie komt Shaull dan tot een beschrijving van de rol 
van de christelijke kon ion ia in de revolutie en tot een oriëntatie met 
betrekking tot de ethische beslissingen. Een en ander zal onze aan
dacht te bestemder plaatse vragen. In zijn boek uit 1967 (zie noot 88) 
heeft Shaull de vraag opnieuw geformuleerd. Hij konstateert dat een 
groot aantal mensen weloverwogen kiezen voor een nieuwe, een revo
lutionaire levensstijl. Dat staat in scherpe tegenstelling tot de vroegere 
wijzen van 'reform'. Menigeen ziet dit als een noodlottige ontwikke-
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ling, die ons hele sociale raderwerk bedreigt. Maar het gaat niet over! 
Wij hebben geen kans, wij moeten het proberen te begrijpen en ermee 
trachten te verkeren. Voor vele anderen is de keuze voor revolutie de 
enige weg tot echt en verantwoordelijk existeren. Deze mensen komen 
voor uiterst zware menselijke problemen te staan en moeten proberen 
te ontdekken hoe zij op verantwoordelijke wijze kunnen reageren. 
Hun eigen betrokkenheid en hun eigen houding, maar ook de situatie 
waarin zij leven, zijn gevormd door een zeer bepaalde kulturele en 
geestelijke erfenis. De revolutionair echter kan daar weinig mee be
ginnen, want dit erfdeel is, naar de vorm waarin het is uitgedrukt, een 
deel van de oude orde. De instituties - en dat is erger -, die hier een 
bemiddelende taak hadden, familie, school, kerk e.a., hebben gefaald; 
zij schenen vaak alleen te bestaan om de oude vormen te handhaven 
en te bewaren. En voorzover zij dat niet doen verkeren zij in dezelfde 
onzekerheid en verwarring die de jeugd reeds zo goed kent. Dit brengt 
Shaull tot een nieuwe formulering van zijn probleemstelling. Als wij 
onszelf willen verstaan en op een verantwoordelijke wijze willen leven 
in dit tijdsgewricht, dan zullen wij aandacht moeten geven aan het 
vraagstuk van de relatie die er is tussen de revolutionaire attitude en 
onze westerse kulturele erfenis en geschiedenis. Is deze geest van re
volte een vreemd groeisel, dat een kanker blijkt die ons dreigt te ver
nietigen? Of is hij de natuurlijke bloei van zekere idealen en verwach
tingen, die leven in het hart van deze traditie? 93 

Zo naderen wij het einde van dit eerste hoofdstuk. Het is natuurlijk 
niet mogelijk om aan iedereen recht te laten wedervaren.94) Het ging 
erom de voornaamste stemmen weer te geven.95 Het is duidelijk dat 
wij met een uiterst urgent probleem te doen hebben, dat zich in een 
betrekkelijk vacuüm heeft aangemeld. De bestudering en doordenking 
echter is snel op gang gekomen. Er gaat bijkans geen dag voorbij, of 
er komen artikelen over deze zaak uit.96 

§ 4. WIJZE VAN BEHANDELING 

Dit geschrift wil het verschijnsel van de huidige revolutionaire 
bewegingen zien in het licht van Gods openbaring in de Messias. 
Het beoogt geen filosofisch afgerond oordeel te geven over de 
idee der revolutie, maar wil praktisch-dogmatisch (ethisch) in 
een konkrete politieke situatie naar Gods wil en bedoelen vra
gen. Zo wil het de gemeente op het vlak van de rede en de rede
lijkheid toerusten tot de goede keuze. Het wil ten diepste alleen 
vragen stellen: het antwoord blijft aan Hem, die het laatste woord 
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heeft. Zo wordt de revolutionair (maar daarin verschilt hij niet 
van elk ander mens) in hoger licht gezien dan hij zichzelf wellicht 
ziet. Het Selbstverständnis van de revolutionair poogt het door 
het stellen van kritische vragen te verdiepen, zodat aan hem niet 
van buitenaf een wet wordt opgelegd, die hem vreemd en on
wezenlijk voorkomt, maar zo dat zijn zaak wordt toegespitst op 
de onvermijdelijke konklusie, dat er, zoals er geen geloof in God 
mogelijk is zonder profest tegen de grondstrukturen van deze 
wereld, omgekeerd geen protest tegen de strukturen, geen revo
lutie mogelijk is zonder geloof in God, zonder op zijn minst een 
impliciet beroep op de komende stad. Een en ander leidt tot een 
indeling van het boek in twee hoofdstukken, die respektievelijk 
het Selbstverständnis van de revolutie en de messiaanse grond 
van het revolutionaire ethos behandelen, gevolgd door een epi
loog over de eschatologie. 

De vraag naar de zin van de huidige ophanden zijnde en reeds aan
gevangen revoluties komt met onweerstaanbare kracht op de kerk af 
en de theologie is geroepen het antwoord van de kerk te begeleiden 
met haar kritische doordenking. De theoloog mag zich niet doof hou
den, omdat het probleem hem ongelegen komt; hij zal er, in alle be
slistheid en bescheidenheid, vanuit zijn eigen discipline op moeten 
antwoorden. Hij zal er zich daarbij voor moeten hoeden achter de 
leest van anderen te gaan zitten (dan zal zijn bijdrage terecht aan de 
laars worden gelapt). Neen, de theologie heeft geen pretenties te voe
ren; zij heeft het antwoord niet op alle vragen. Wel echter is ook zij 
geroepen mee te spreken en voor haar deel aan de verheldering, die 
wij zo dringend behoeven, bij te dragen. Wil haar woord werkelijk 
verhelderend zijn, dan dient de theologie zich aan het objekt te hou
den, dat haar is gegeven: de prediking van het in Christus Jezus geko
men Rijk van God, dat in de toekomst zal worden onthuld en vervuld 
en dat nu reeds proleptisch als emanciperende kracht des Geestes in 
onze geschiedenis macht uitoefent. Dit gegeven kan de theologie niet 
objektiveren in de zin van een manipulabele realiteit waarheen zij 
maar zou hebben te verwijzen om aan alle tweestrijd een eind te ma
ken, het blijft een dandum, steeds blijft God doende in de Messias, als 
subjekt dat subjekt blijft en nooit objekt wordt (hoezeer Hij ook 
Gegenstand van ons geloofsdenken is), zich te geven. Vanuit die op 
dit 'gegeven' gerichte bezinning zal de theologie op de vragen van het 
heden hebben te antwoorden. In dit licht moet zij tot een duiding van 
het gebeuren komen en aanwijzingen geven voor de toekomst. In het 
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licht van de toekomende tijd wordt ook het revolutionair gebeuren 
van onze dagen zichtbaar, ja alleen in dit licht kan het in zijn ware 
gedaante openbaar worden. Vanuit deze positie kan en mag de theo
logie over alles meepraten, op haar wijze, zonder dat zij daartoe an
ders dan door haar objekt verplicht zou zijn. Ook de revolutie is een 
fenomeen, dat in het licht van de Messias een symptoom zal kunnen 
blijken te zijn, een symptoom van Gods politiek-dynamisch handelen, 
dat ons verborgen is, maar waarvan wij de signa mogen en moeten 
ontdekken. 

In de geschiedenis der wereld schijnt er vaak een afschuwelijke 
keuze te dreigen, namelijk die tussen 'verkeerde zingeving' en 'hele
maal geen zingeving'. Dat zou een rampzalige zaak zijn, waarvoor de 
hemel ons behoede. In de laatste anderhalve eeuw is het besef van een 
zinvolle geschiedenis in het Westen langzamerhand teloorgegaan. Het 
kommunisme echter is rotsvast, wetenschappelijk gefundeerd, van de 
zin der geschiedenis overtuigd. Het Westen is zijn geloof in de toe
komst verloren - op deze onzekerheid, dit ongeloof in zichzelf heeft 
Hromadka in Amsterdam 1948 zeer duidelijk gewezen 97) - het houdt 
daarom des te krampachtiger vast aan de relikten van het verleden: 
de waarden en kultuurgoederen van vroeger. Dat geeft iets kramp
achtigs aan onze kultuur niet alleen, maar ook aan onze politiek, want 
achter het masker der zekerheid broeit de angst. De ijver, de industrie, 
de techniek van het Westen hebben de wereld veroverd, maar gefaald 
heeft het in de overdracht van het besef, een doel te hebben, betrok
ken te zijn in een bezield verband. Zo schept de industrie van het 
Westen een vacuüm, waarin het eerste het beste aanbod van zingeving 
welkom is. Het zal er dus op aankomen, dat dit vacuüm niet met een 
valse, een inhumane zingeving wordt gevuld.98 Want dan zou de prijs, 
die wij moeten betalen zeer hoog zijn. Dat zou het geval zijn, indien 
het vacuüm werd gevuld door de dogmatische, verstarde zingeving 
van het geétableerde russische kommunisme. De theologie betuigt, 
dat de zin der geschiedenis te vinden is in de openbaring van God in 
de geschiedenis van T sraël, zoals die kul mineert in het lot van Jezus 
van Nazaret. De bedoeling van dit geschrift is nu het fenomeen der 
huidige revolutionaire bewegingen in dit licht te bezien en kritisch
methodisch uit te maken, of ons aanvankelijk vermoeden, dat deze 
revoluties symptomen, signalen zijn van Gods verborgen handelen, 
enige grond van redelijkheid heeft. Dat wij de nacht niet kunnen op
klaren, dat wij de zin van alle gebeuren niet kunnen doorzien, wil 
zeggen dat ons de afronding van een filosofie der geschiedenis ver
boden is, maar wil niet zeggen, dat wij nu alle katten maar grauw 
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mogen noemen. Het zou kunnen zijn, dat het begrip revolutie in dit 
kritisch licht verhelderd werd, zodat de grenzen en contouren van dit 
veelszins zo mythologisch en ideologisch gehanteerde begrip scherper 
zouden kunnen worden getrokken. Het is immers veeleer de verabso
lutering en religionisering der revolutie die ons gekweld heeft (en die 
de revolutie haar nihiliserende tendenties heeft gegeven), dan de revo
lutie zelf. Juist waar het aankomt op ontmythiserende interpretatie 
heeft de theologie een taak. 

Ons kennen is stukwerk. Dat betekent, dat wij praktische theologie 
bedrijven. Dit onderzoek vindt in een belendend vertrek van de dog
matische zaal plaats. Maar het mondiale pastoraat wil inhoudelijk 
bij zijn antwoord op de wereldvragen wetenschappelijk begeleid 
worden. En dan moet er enig stukwerk geleverd worden! Het gaat 
hier strikt genomen om een profetische duiding. De maatschappij
kritiek, waartoe de theologie volgens Barth is geroepen, is een zaak 
van de Geest: het geloofsoog moet in de graduele verschillen van tint 
glimpen zien van het kwalitatieve onderscheid. Waar geduid wordt, 
wordt ook misduid. Het is een waagstuk, maar het leven in de geschie
denis is riskant; dat is er echter ook de grandeur van. In het profe
tische ambt wordt de gemeente op haar echtheid getest. Dit onderzoek 
wil hulp bieden bij het beproeven van de wil van God, het zoeken van 
hetgeen tot volkomenheid strekt.9!ll 

Er loopt dwars door onze wereld een kloof tussen rijk en arm (zie 
noot 13). Rijkdom en voorrecht hoopt zich op in het ene deel van de 
wereld ,terwijl het andere door armoede, onrecht en wrok wordt ver
teerd. loo Zulk een wereld kan en mag niet onveranderd blijven, de 
bestaande toestand heeft geen gerechte aanspraak vrede te heten.10l 

Doen wij alsof deze scheur niet bestond, dan bedriegen wij onszelf en 
bereiden de wereld voor op haar ondergang. Wij zullen er echter toch 
aan herinnerd worden, ongestraft negeert men geen feiten. De mensen 
in de ontwikkelingslanden zullen grijpen naar de revolutie en het ons 
hardhandig te verstaan geven, dat wij vrede vrede roepen terwijl 
er geen vrede is. En wij zullen verloren zijn, indien wij ons niet open
stellen voor de mogelijkheid, dat God handelt in de geschiedenis om 
die kwaliteit van rechtvaardigheid, vernieuwing en vrede te brengen, 
die ligt aan gene zijde van de verandering. Het is te weinig, neen 
erger: het is een kamoeflage van acedia, indien wij uit de nood der 
kloof de deugd der filantropie brouwen, want zo stagneren wij de 
dynamiek van de Messias, achter het vrome gordijn van zogenaamde 
caritas (die geen caritas is). Agape is geen bevolen gevoel, maar er
kenning van het recht der armen, der verdrukten, dat van Godswege 
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prevaleert (psalm 146). De moeilijkheid is, dat wij agenten van de 
status quo en van de moraal zijn, uit verdrongen egoïstische motieven 
of uit schuldige domheid (beide voeden zich in onze religiositeit): wij 
voelen ons als westen van de christelijke beschaving de stabiliserende 
faktor en behoeder van de waarden van het verleden. Maar welk ver
leden? Is het niet de mythe van het constantijnse rijk, die ons van de 
waarachtige herinnering (anamnese) afhoudt en ons vervreemdt van 
wat ons werkelijk verleden is? Zou het niet kunnen zijn, dat God aan 
de schijnbare rust van deze gewelddadige vrede een einde gaat maken 
door onze 'polis' om te keren, tenzij wij zelf omkeren? Zou het niet 
kunnen zijn, dat aan het licht gaat komen - als teken, als signaal of, 
wie weet, als meer dan dat (onder invloed van de wijn der anamnese 
loopt het ons wat door inzake eschatologie en chiliasme) -, zou het 
niet kunnen zijn, dat aan het licht komt waarvan Maria zong, dat het 
bij de geboorte van haar Zoon reeds geschied was (profetisch per
fectum, zegt de exegese): 

Kleinering van zijn slaaf trok hij zich aan . .. 
De krachten van zijn arm heeft hij getoond. 
Uiteengejaagd heeft hij die in hun hart 
hoogmoedig van gezindheid waren. 
Hij haalde machtigen van hun troon neer, 
en heeft vernederden verhoogd. 
Wie honger had heeft hij gevuld met goeds, 
Maar leeg heeft hij de rijken weggestuurd . .. 102 

Brood is nodig, en daarom is het broodnodig, dat de theologie tot 
bezinning komt: zij zal zich een begrip van de revolutie moeten vor
men, zij zal een kritiek der revolutie moeten doordenken en formu
leren. Kan zij dat? Moet zij dat? Nu dan doet zij het naar haar beste 
krachten. Zij kan er niet mee blijven volstaan de oude posities te her
halen. Onder het etiket van liefde wordt dodelijk vergif verkocht.103 ) 

Een a-politieke verinnerlijking van de agape, gepaard aan verblinding 
voor het feit dat de strukturen voor ons zondigen 104), verkeert de 
liefde als goddelijke dynamis in de geschiedenis in haar tegendeel. 
Het is liefde zonder kruisvorm, die de toekomst in de ambivalentie 
van idealisme en realisme intuimelt, zonder te beseffen, dat alleen de 
breuk met het verleden menselijke toekomst schept. De straf op deze 
geestelijke traagheid zal een bloedige revolutie zijn, waarvan wij het 
fanatisme niet zouden mogen laken omdat het de spiegel is waarin wij 
onze eigen onwil en onvermogen aanschouwen. Wie over de despe-
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rado van het geweld een veroordeling uitspreekt, veroordeelt zichzelf; 
hij oordeelt om niet geoordeeld te worden, des te zwaarder zal zijn 
veroordeling zijn. Aan de onder ons onrecht bezwekenen zouden wij 
de 'liefde' voorhouden, die onder ons tot een aanfluiting is geworden, 
een religieus produkt der menselijkheid voor de groene uren in de 
suburb, zo zouden wij ermee eindigen de liefde, reeds gedegradeerd 
tot sentimentaliteit, te misbruiken als afpersingsmiddel om ons slacht
offer de mores der berusting te leren, wel te verstaan: berusting in het 
onrecht door ons hem aangedaan. Nu, deze struktuur is het, waarin 
een breuk dient te worden geslagen, wil zich humane toekomst 
voor hen en voor ons openen. Wij zullen alerter en met meer fantasie 
moeten reageren op de voorseinen der revolutie, wij zullen moeten 
voorsorteren, willen wij straks niet meegenomen worden in de maal
stroom van het niets. Het is de taak der theologie haar methodisch
kritische bijdrage te leveren aan het verhelderen van de intellectus 
fidei, zodat de gemeente wordt toegerust tot de rechte keuze en zij 
niet radeloos en hulpeloos staat tegenover het gebeuren van onze da
gen. Misschien is de stelling niet te verdedigen, dat de meeste moderne 
revoluties uiteindelijk zijn voortgekomen uit het bijbelse geloof 105) 

(het zou annexatiedrift kunnen zijn het zo te stellen), de gemeente zou 
toch vanuit een rechte anamnese - niet vastgenageld aan het verleden 
van het kerkelijk verraad - er althans iets wezenlijks in kunnen terug
herkennen van het messiaanse, zoals zij dat in de geest van Jezus 
kent. Moeten wij dan konstateren, dat revoluties eng kunnen zijn, 
racistisch, nationalistisch, fanatiek, absolutistisch, totalitair ... , dan 
is dat geen reden om de handen af te houden van de vuile zaken der 
politiek, maar een reden te meer voor christenen om aktief en solidair 
te participeren waar zij kunnen en te kritiseren waar zij moeten. 

Echte vragen worden gesteld door mensen, die geen echo terugver
wachten! Dat wil zeggen: een echt antwoord heft de vraag in zijn aan
vankelijke gestalte op en roept andere, nieuwe vragen wakker. Het 
antwoord op de vraag naar de zin en betekenis der revolutie mag geen 
echo van de vraag zijn; het moet een kritisch antwoord zijn, geen 
botte afwijzing, geen gemakkelijke acceptatie, maar een verhelderend 
responsie. De theologie is er niet om het bestaande te sanctioneren, 
maar zij is er evenmin om alle verandering te bejubelen. 'Prediken is 
verkondigen, proklameren, dat het leven, zoals wij het kennen, door 
God is bezocht, gerechtvaardigd, bestemd voor een nieuwe toekomst, 
en dat het daardoor geheel veránderd is, objektief, in andere godde
lijke samenhangen is opgenomen, een andere waarde verkreég. De 
rechte prediking zal minstens de strekking hebben van dàt prophe- . 
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teuein, dat alle menselijke overwegingen relativeert, alle spel uitsluit 
vanwege de ernst Gods en alle ernst ontdooit door een warmte uit 
andere streken.' 106 'De grondwoorden van de schrift: de "Naam" 
Gods en de "daden" Gods, de roeping, rechtvaardiging en heiliging 
als goddelijke akten, en alle noties die hier te noemen zijn, willen 
steeds proklameren onze bevrijding uit de "stoicheia tou kosmou", de 
tot zelfstandigheid uitgegroeide oer-elementen van het bestaan.' 107 

'Het is onmogelijk, dat de prediking en het onderricht neutraal zou
den zijn, beschouwelijk, zelf zonder beslissing en tot geen beslissing 
dringend. We zullen als christen spreken, omdat we ook in deze kwa
liteit of bestemming, in deze algemene maar tegelijk eigensoortige 
situatie zijn binnengegaan' 108 ' ••• hoe zullen wij ontkomen aan kleine, 
partikuliere en partijdige inzichten raadgevingen, die het getuigenis 
van de kerk dubbelzinnig en duizendtongig maken? Alleen door het 
veld en domein van de rechte staat te verstaan als teken en onderpand 
van de messiaanse waardigheid van de Christus.' 109 Uit deze vier 
citaten zijn kriteria af te lezen, waaraan het theologisch antwoord te 
voldoen heeft, wil het de prediking niet verloochenen: 
- het wordt gegeven vanuit de relativering van alle menselijke over

weging, die het kenmerk is van de profetie; 
het proklameert de bevrijding uit de 'machten'; 
het is niet beschouwelijk, maar beslist en tot beslissing dringend; 
het stelt de politiek incI. de revolutie binnen de horizon der mes

. siaanse verwachting. 
Dit betekent, dat het antwoord konkreet moet zijn, gericht op een be
paalde situatie. Er worden geen 'principiële' uitspraken gedaan, geen 
oordelen a priori afgegeven (tegen de· revolutie, tegen het geweld, 
maar evenmin: tegen het bèstaande, tegen non-violence): in het licht 
van de adventus wordt de konkrete, politieke situatie bezien om tot 
oordeèlsvorming te komen. De vraagsteller wordt niet op zijn eigen 
Selbstverständnis vastgelegd, maar gezien in het licht van zijn gekend
zijn, in het licht dus van zijn objektieve betrokkenheid in de komst 
van het koninkrijk. Niet omdat hij tegen zijn wil wordt ingelijfd bij de 
Militia Chris ti, maar omdat er een dieper begrip van de mens is dan 
zijn zelfverstaan. De revolutionair of potentiële revolutionair zal daar 
zeker begrip voor hebben, want hij weet hoezeer het zelfverstaan der 
uitgebuiten en verdrukten een verhindering is voor de emancipatie. 
Revolutie is ook een proces van bewustwording; de nadering der 
andere toekomst noopt tot omdenken. Daarom kan een revolutionair 
in spe er geen bezwaar tegen maken ook zelf in hoger licht gezien te 
worden. De theologie kan hem niet anders zièn dan als een mens die 
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mede verlangt naar het openbaar worden der Godskinderen. Dat is 
het ontdekkende licht, tegelijk mild èn oordelend, genadig èn kritisch, 
waarbij de theologie zicht op de werkelijkheid krijgt. Alleen op deze 
wijze, in deze trouw aan haar zaak, kan de praktische theologie het 
werkelijk pastoraal-profetische gesprek bevorderen. De theologie is 
er in de tijd, zonder pretentie tussen de andere wetenschappen, zij is 
er vrij, niet schatplichtig aan de mode, zij is eigentijds om juist zo 
unzeitgem;äss te zijn, zij is er niet in het juste milieu, maar uitgeheven 
boven de ambivalentie van onwerkelijk idealisme en onvruchtbaar 
realisme, om tot een werkelijke beslissing te komen, in dit gegeven ge
val, in deze of gene richting. Welk ander licht geeft oriëntatie dan 
dat van de ster der wijzen, die ons heenbrengt naar de plaats waar de 
Messias wordt geboren? 110) 

In deze Geest is het de gemeente gegeven iets te betekenen. Haar 
dienst is de dienst der verzoening. Daarom kiest zij partij voor de 
armen, de zwakken, de ontrechten. Zij kiest in een bepaalde situatie 
voor de omwenteling, de verandering, de breuk, het konflikt, maar 
niet omdat zij in de diskontinuïteit gelooft, maar omdat zij in de trouw 
gelooft van de God der armen. Zij gelooft niet in de revolutie, maar 
in de revolutionaire God. Revolutie, werkelijk revolutie is alleen die 
revolutie voor haar, die zij mag zien als een wijze van handelen van 
deze God in de geschiedenis. Waar exodus, uitweg, escape wordt ge
boden aan verdrukten, daar is Hij niet ver. Maar God is God! Hij is 
alleen gebonden aan zijn eigen wezen. Hij levert zich niet aan de orde 
uit, maar evenmin aan de revolutie. Hij is de vrijmachtige, zijn oor
deel gaat ook over de revolutie. Hier ligt de grond van de noodzaak 
en van de mogelijkheid beide, om een theologisch begrip van het 
fenomeen der revolutie te vormen. Theologisch moeten wij de fout 
vermijden, die in het verleden tegenover de status quo en 't gevestigde 
gezag is gemaakt, dat zij werden gesanctioneerd door een 'natuurlijke' 
theologie der scheppingsordeningen. Wij moeten die nu niet gaan 
vervangen door een even 'natuurlijke' theologie der voorzienige ver
anderingen. Voor de messiaanse gemeente zijn er geen vanzelfspre
kendheden; zij is een pelgrimerende gemeente, die de toekomstige 
polis zoekt en wier politeuma in de hemelen is, vanwaar zij de Messias 
Jezus verwacht. Van die parousia - komst en tegenwoordigheid -
richt zij tekenen op; daartoe duidt zij in de Geest bij messiaans licht 
de geschiedenis (niet securiter maar fideliter!) en herkent zij de hand 
van God in dit gebeuren en de stem van de goede herder in gindse 
roep.11l) 

Wij willen niet op de resultaten van ons werk vooruitgrijpen. Wie 
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het ondernemen van deze studie gevaarlijk wil noemen, krijgt van de 
schrijver gelijk. Wij kunnen ons, als theologen, niet onttrekken aan 
onze opdracht. Er zal op korte termijn veel moeten veranderen in 
onze wereld, anders gaat zij verloren, naar menselijke berekening. De 
theologie mag niet achterblijven in het meedenken om de katastrofe 
af te wenden en de grote kansen die liggen in de huidige konstellatie 
te verwezenlijken. Zij doet dat in grote rust, en vreesloos, althans 
boven haar vrees uitgeheven, temidden van de gevaren, omdat zij in 
het geloof mag hopen en verwachten, dat deze wereld is (wat zij niet 
schijnt te zijn): het theatrum gloriae dei. Wij geloven niet in de onder
gang. Wij geloven in Hem, die niet teleurstelt. 



HOOFDSTUK II 

BEGRIP EN REALITEIT VAN DE REVOLUTIE 

§ 5. BEGRIP 

Zij die vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken 
gewelddadige revolutie onvermijdelijk. 

J ohn F. Kennedy 

Revolution ist die ruckartige Nachholung verhinderter 
Entwicklung. 

Kar! Marx 

'Revolution is one of the looser words', met deze woorden begint 
Crane Brinton zijn boek over de revolutie.112 Inderdaad: er valt nogal 
wat onder, dat, hoewel met één naam genoemd, niet op één noemer 
te brengen valt. Spreken wij van Franse Revolutie en Amerikaanse 
Revolutie dan gebruiken wij het woord heel anders dan als wij mel
ding maken van de industriële of technische revolutie. Dit is op zijn 
beurt weer iets anders dan bijv. revolutie van de waarden of - weer 
heel anders - de benaming revolutie voor een of andere putsch van 
een zuid amerikaans caudillo. Verder kan men nog - heel losjes welis
waar - spreken van een revolutie in de mode. Kortom: wie revolutie 
zegt, zegt niets, tenzij hij zegt wat hij wil zeggen! Het lijkt mij ten
minste zonneklaar, dat het geen zin heeft het woord revolutie in al 
deze betekenissen te onderzoeken om vervolgens de grootste gemene 
deler tot 'wezen' van het begrip te verklaren. Verba valent usu! dat is 
waar - het heeft dus ook geen zin om tegen het losse spraakgebruik te 
protesteren. Dat hoeft ook niet. Wij echter voor ons onderzoek geven 
een bepaling van het begrip zoals wij het bedoelen. Daarmee zitten 
wij meteen in de hermeneutische cirkel, want het doel van het gehele 
onderzoek kan niet anders zijn dan een kritische begripsvorming. 
Willen wij daartoe echter komen, dan dienen wij nu een voorlopige 
afbakening te geven. Daarbij moeten wij dus een te los, een te wijd 
woordgebruik afwijzen. Aan de andere kant echter moeten wij zo 
ruim definiëren, dat wij niet een vooroordeel binnensmokkelen per 
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definitie (voorzover dat althans te vermijden is). Bij de nadere be
schouwing mag dan zeker de eigen keuze en waardering mee gaan 
spreken, maar kritisch, expliciet, verantwoord en bewust. Wij vechten 
niet tegen het oordeel, maar tegen het vooroordeel! Positivisme is niet 
'onbevooroordeeld', zoals het wil suggereren, maar onkritisch tegen
over het bestaande, zo dat het door vermeende onbevooroordeeldheid 
zich de weg naar het werkelijk transcendentaal-kritische oordeel af
snijdt.113) 

De sociologische ('scientific') of positivistische definitie stelt dat 
revolutie een 'descriptive meaning' en geen 'value connotations' 
heeft. 114 Zonder het vooroordeel van deze opvatting van wetenschap 
te delen (zie noot 113), kunnen wij er in ieder geval ons uitgangs
punt in nemen, om dan later te zien, of een verklaring naar voren toe, 
ni. het betrekken van het beschreven fenomeen op een waarde of wel 
het aanwijzen van het telos in de revolutie niet bovendien nog nodig 
is om tot een kritische participatie te komen in het zelfverstaan van 
de revolutionair. Doen wij dit laatste niet dan moeten wij krachtens 
het positivistische, ambivalente uitgangspunt a) uitkomen bij de on
mogelijkheid de vraag naar de waarheid te stellen (die vorm van 
verificatie is afgesneden) 115); b) blijven steken in een eendimensionale 
beschrijving, die geen perspectief opent, omdat het positivisme de 
negatie van het bestaande als ideologisch afwijst (hetgeen zelf een 
ideologie is).116) Waarheid vinden wij dan niet, toekomst openen wij 
niet. Er is echter niets tegen met de meer algemene sociologische om
schrijvingen aan te vangen, om er de grenzen van te traceren en ver
volgens (wat zeker nodig zal zijn) te overschrijden. 

In de optiek der sociologie zijn alle plotselinge, radikale en min of 
meer gewelddadige verandering in het systeem van regering en maat
schappij echte revoluties, zolang althans vastgesteld kan' worden dat 
de politieke beweging, die deze veroorzaakte, gesteund werd door een 
breed stratum van de bevolking.117 Deze vrij algemene' omschrijving 
is in allerlei varianten in omloop, die elk een zekere waarde hebben, 
voor zover zij bepaalde elementen duidelijker stellen. Zo moet wel
licht het element van doelbewuste gerichtheid, van ideologie en be
wuste planning meer benadrukt worden, om zodoende de grenslijn 
met evolutie scherper te markerÇ!n. Griewank heeft waarschijnlijk de 
meèst waterdichte formulering gegeven.118 De formele definitie luidt: 
'Neuanfang unter entschiedenstem Bruch mit der Vergangenheit'. 
baar zit het element van de doelbewuste beslissing duidelijk in (ent
schiedenst). Ook: breuk - d.i. diskontinuïteit; waarbij echter de kon
tinuïteit, bij de gratie waarvan er breuk kan iijn, buiten beschouwing 
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blijft. Er komt dus niet in uit, wat ten diepste geldt: die Kontinuiteit 
wird durch den Bruch gewahrt,119 al zal niet bedoeld zijn dat de Neu
anfang in het luchtledige begint. Volgens Fahlbusch is de betekenis 
van Griewanks definitie, dat hij voor historici bruikbaar is 120); Grie
wank geeft dan ook een aantal karakteristieken, die tegelijkertijd 
moeten optreden, wil er van een revolutie in moderne zin sprake zijn, 
nl. een politieke, een sociale en een kulturele/ideologische omwente
ling. Deze drie worden dan gedefinieerd: 
1. Politieke revolutie: schoksgewijze, gewelddadige, diepgaande ver
andering van de staatkundige en juridische instituties; 
2. Sociale revolutie: breuk met de maatschappelijke strukturen; 
3. Kulturele/ideologische revolutie: breuk met de ideeën (geistige Ge
halte) en waardesystemen (valorisaties) door een programmatische 
idee of ideologie, die positieve doelstellingen van vernieuwing, ont
wikkeling of vooruitgang der mensheid opstelt.121l Deze definitie met 
zijn drievoudige karakterisering behoedt het begrip revolutie tegen 
het al te losse gebruik van de alledaagse taal. Inderdaad is het woord 
een modekreet geworden, waardoor de waarde ervan sterk gedaald is. 
Aan de andere kant bewijst de appreciatie voor dit dynamische 
woord, dat onze tijd dynamisch is en de afkeer van verandering die 
typerend was voor vroegere, meer statische tijden, niet deelt; integen
deel: het woord revolutie is 'in', ook in de reklame (dit of dat is een 
revolutie op het gebied van zus of zo!). Wij kunnen wel van de vage 
alledaagse taal uitgaan, wij mogen er echter niet meer in uitkomen. 
Griewank heeft het begrip naar de vorm zuiver gemarkeerd. 

Verwarring met een militaire coup, een Putsch, waarbij de zittende 
regering wordt omvergestoten en vervangen door een andere (zoals in 
Zuid-Amerika schering en inslag was), verwarring met een coup 
d'état, waarbij het staatshoofd zelf de regeervorm omzet (Napoleon I 
op 9 november 1799 (18 Brumaire)), verwarring met revolte (een 
paleisrevolutie bijv. is een revolte en geen revolutie!), met een spon
taan politiek oproer, is vanuit Griewanks definitie uitgesloten. Wel 
kunnen sommige van deze verschijnselen in het verloop van de revo
lutie optreden en is bijv. de omzetting van de regeervorm, zowel als 
de vervanging van de regeerders een element dat in een geslaagde 
revolutie niet ontbreekt. Denkt men bij de bepaling van revolutie hei
melijk toch te veel vanuit de gedachte aan opstand, dan krijgt men 
een verstrengelde definitie als van Dreyfus 122), die wel alle elementen 
opnoemt, maar meent dat er karakteristieken mogen ontbreken, ter
wijl hij een mislukte revolutie, omdat zij geen werkelijke verandering 
bracht, een oproer noemt. 
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Eén mogelijke verwarring echter hebben wij niet genoemd 123: het 
is die met de contra-revolutie. Daarmee is een geladen woord geval
len. Men kan met Marcuse van mening zijn, dat de (event. praeven
tieve) tegenrevolutie (zoals het fascisme en het nationaal-socialisme) 
door de gegeven definitie zijn uitgesloten, omdat zij de fundamentele 
maatschappelijke struktuur niet verandert. 124} Het is echter duidelijk 
uit de kontekst bij Marcuse, dat hij een fundamentele maatschappe
lijke struktuurverandering alleen als zodanig wil erkennen, als deze in 
een bepaalde richting gaat. Wij hoeven dan slechts een paar gedachten 
van de voorgaande bladzijden weer te geven. Marcuse gaat ervan uit 
dat het zinvol is om ethische begrippen als goed of rechtmatig toe te 
passen op maatschappelijke bewegingen en dat zulk een morele waar
dering geen willekeurige, doch een meer dan subjektieve zaak is. Hij 
noemt dan goed en rechtmatig, als iets ertoe dient, vrijheid en geluk 
der mensen en een gemenebest, van welke regeringsvorm ook, te ves
tigen, te bevorderen of te vergroten. Wij zien hier dan de verbinding 
van vrijheid en geluk, d.i. een leven zonder angst en ellende, een leven 
in vrede. Geluk is daarbij geen privé-zaak (het geluk dat fascistische 
beulsknechten in hun 'werk' vinden is geen geluk). Wat geluk is, 
wordt ook in een bovenpersoonlijke instantie uitgemaakt. Het is zon
neklaar, dat Marcuse met een fundamentele sociale en politieke ver
andering bedoelt een omwenteling in de richting van meer geluk en 
vrijheid der mensen. In zekere zin wordt dus in de ethiek (zo men wil 
in de antropologie) uitgemaakt wat revolutie en wat contra-revolutie 
is. Hier transcendeert Marcuse de positivistische sociologie. Het lijkt 
mij onmogelijk de contra-revolutie anders te ontmaskeren dan door 
zulk een transcendering. Boven heb ik gronden voor de noodzaak van 
transcendering aangegeven. De poging om de bestaande orde te hand
haven tegen een werkelijk alternatief, dat revolutionair gehalte krijgt, 
is de fascistische of nationaal-socialistische preëmptieve contra-revo
lutie 125, voor een positivistische sociologie, daarom niet van de revo
lutie te onderscheiden, omdat deze de waarheid die de revolutie zoekt 
te verwezenlijken, en het perspektief, dat de revolutie tracht te ope
nen, krachtens haar uitgangspunt buiten het bereik van haar bevoegd
heid en kennen heeft gebracht. De onderscheiding en herkenning er
van liggen op het terrein der waarden, waar zij zich niet op begeeft, 
doch dat zij gaarne aan dichters en dromers overlaat, terwijl zij niet 
weet dat de gevestigde macht intussen de wet stelt (of verzet). Zij 
echter biedt alleen maar 'manipulabiliteit', 'operabiliteit' aan - en 
maakt zich geen zorg over wat ermee wordt gedaan. Vandaar de 
blindheid voor het verschil tussen revolutie- en contra-revolutie. 
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Hannah Arendt lijdt niet aan deze verblinding. Voor haar is de 
revolutie in haar doelstelling afgestemd op de stichting der vrijheid. 
Dat gaat in twee fasen: eerst is nodig de (gewapende) opstand ter be
vrijding, vervolgens de constitutio libertatis. Een opstand echter die 
niet door revolutie gevolgd wordt gaat onder in de chaos van 'een 
menigte gemenebesten, misdaden en rampen' (John Dickinson). Dat 
is het lot van de meeste zogenaamde revoluties. Nu wordt het vaak zó 
voorgesteld, dat de revolutie als opstand wel doelt op bevrijding, 
maar machteloos is deze bevrijding te consolideren, te constitutiona
liseren. Dan is dit laatste het werk van de contra-revolutie! Historici 
maken, volgens H. Arendt, deze fout nogal eens, omdat zij te veel 
aandacht wijden aan het spannende verhaal van de opstand tegen de 
tirannie, maar te weinig aan het minder spektakulaire van de eigen
lijke revolutie, die bestaat in het definitief omwentelen van de struk
turen door het konstitutionaliseren van de bereikte vrijheid. De fun
damentele fout hierbij is, zegt Arendt, het onvermogen om te onder
scheiden tussen bevrijding en vrijheid; niets is nuttelozer dan opstand 
en bevrijding tenzij zij worden gevolgd door de konstitutie van de pas 
gewonnen vrijheid. Want: 'noch moraal, noch rijkdom, noch disci
pline, noch legers, noch al deze dingen tezamen, richten iets uit zon
der een konstitutie' (John Adams). De verleiding moet dus weerstaan 
worden de revolutie gelijk te stellen met de strijd van bevrijding, ter-' 
wijl haar wezenlijk kenmerk juist in het revolutionaire werk bij uitstek 
ligt: de vestiging der vrijheid.126l Hieraan echter is een merkwaardige 
problematiek eigen; Rousseau heeft dat aldus geformuleerd (in een 
brief aan Mirabeau, d.d. 26 juli 1767): 'het grote probleem in de poli
tiek, een probleem dat ik vergelijk met de kwadratuur van de cirkel in 
de meetkunde, is: hoe een regeringsvorm te vinden die de wet boven 
de mens stelt ... ' Dit probleem geldt bij het konstitueren van de 
grondwet. Is het wonder, dat de revolutie dan ook de neiging heeft al 
maar door te gaan wetten te produceren, waarvan de bedoeling is de 
revolutie te handhaven en haar loop te regelen en te versnellen (Con
dorcet). Zo moet het dan komen tot de dag der voltooiing, maar dat is 
tevens de dag van het onmogelijk eindpunt. Volgens Arendt is het de 
tegenbeweging, de contra-revolutie, die het revolutionair proces, dat 
een wetten producerende wet op zichzelf was geworden, tot staan 
brengt,127 Ook Geiger ziet de contra-revolutie als een integrerend cor
relaat van de revolutie; de contra-revolutie wordt gedragen door een 
onder het oude bestand geprivilegeerde klasse, die deze privileges 
verliest en een nieuwe orde ziet opkomen, waarin de oude klassen
struktuur waarin zij de boventoon voerde, desintegreert. Tot de revo-
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lutionaire beweging behoort ook deze tegenbeweging.128 Zo verloopt 
de revolutie in een bepaald ritme. Zij eindigt, als de oude en de 
nieuwe mens een gemeenschappelijk woord spreken,129) niet ten aan
zien van de inhoud, het programma of de theorie der revolutie, maar 
ter zake van de mensen: men neemt een nieuwe groep van personen 
op om mede beslissingen voor de toekomst te nemen. 

Het gegeven verhaal wettigt reeds enige gevolgtrekkingen. Marcuse 
noemt als doel van een revolutie, die deze naam verdient, vrijheid en 
geluk der mensen te vestigen, te bevorderen of te vergroten. Hannah 
Arendt noemt alleen de vrijheid en wel vooral in de zin van vrijheid 
om zich aan de publieke zaak te wijden. Zij is vooral gegrepen door 
de idealen van de amerikaanse revolutie, voor haar is het vooral de 
demokratie als institutering van de politieke vrijheid die haar hart 
heeft. Het is vooral het doel der franse 'hommes des lettres' in het 
Frankrijk van de achttiende en van de russische intellectuelen van de 
negentiende eeuw, dat bij haar centraal staat.130 Marcuse echter stelt 
niet de politieke zaak op de voorgrond en vult het ideaal van vrijheid 
met dat van geluk (dat is een leven zonder angst en ellende, een leven 
in vrede) aan en zegt, dat dit verwezenlijkt moet worden in een Ge
meinwesen von welcher Regierungsform auch immer. De politieke 
demokratie is hem niet het één en al. Hij is niet gebiologeerd door de 
ene, amerikaanse revolutie, maar door de sociale vraag, de bevrijding 
van honger en armoede. Wielenga probeert in zijn bovengenoemd 
artikel beide te combineren en komt tot een visie, die in overeenstem
ming met de aanbevelingen van Uppsala (maar Wielenga schreef dit 
eerder) de responsible society als doel stelt, maar niet als middel: 
Gerecht verteiltes Brot und Freiheit fijr alle, Befreiung aus dem Elend 
des Hungers und Befreiung aus dem anonymen DunkeI der Armut 
zur tätigen Freiheit in einer Ordnung, die allen das Tragen von Ver
antwortung ermöglicht, darauf zielen, wenn man beides festhält, echte 
Revolutionen.131 Hier ben ik het van harte mee eens. Wij zijn dan 
echter veel dichter in de buurt van Marcuse dan van H. Arendt. In 
ieder geval valt er geen zinrijk woord te zeggen over het verschijnsel 
der contra-revolutie, indien wij bij onze begripsbepaling van revolutie 
niet haar horizon betrekken, die ligt in de vrijheid en het geluk, in de 
waardigheid van de mens. Wie geabstraheerd van deze waarde denkt 
te kunnen definiëren doet een slag in de lucht. 

Deze gevolgtrekking zien wij bevestigd, als wij het boekje van 
Crane Brinton, The anatomy ot revolution, opslaan.132 Bij Brinton 
vinden wij geen kritisch begrip der revolutie, doch een wetenschap-
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pelijk-sociologisch, hetgeen voor hem gelijk is aan een positivistisch 
begrip. De filosofische bezwaren hiertegen noemde ik reeds. Brinton 
stelt zijn onderzoek op 'scientific basis', daartoe heeft hij een model 
nodig, of 'conceptual scheme for a suitable supply of facts'.133 Hij 
ontleent dit aan de medische wetenschap, omdat de 'clinical sciences 
(are) depending more on observation than on experimentation'.134 
Het is duidelijk, dat met het kiezen van dit schema veel gemoeid is. 
Brinton zou graag kiezen: the concept of equilibrium.135 Vervolgens 
constateert hij, dat er in de natuur een genezende kracht werkzaam is, 
een vis medicatrix naturae; die is ook in sociale systemen werkzaam 
volgens Brinton.136) Maar aan dit natuurlijk evenwicht wil hij toch 
zijn studie niet ophangen, hij wil bescheidener aan doen en neemt als 
model: koorts met zijn 'prodrome' en 'crisis'. Op basis van dit schema 
komt het soms tot enormiteiten. Bijvoorbeeld: What is loosely called 
the 'Industrial Revolution' had certainly a much greater effect, forced 
John Jones into a more difficult series of adjustments than did our 
revolutions.137 Hier schijnt de schrijver geen verband te zien tussen 
de revolutie in engere zin en de industriële revolutie: het grote effect 
van de industrialisatie is juist de omwenteling, die zij teweeg brengt in 
de maatschappij, omdat een afstand tussen het ekonomisch-technische 
en het sociale vroeg of laat wordt ingelopen. Maar dat is een kleinig
heid bij de volgende bewering, die ik zonder kommentaar overschrijf: 
'In Western Europe one can at least argue that the social and eco
nomie changes sin ce 1945 - Americanization, if you like - add up to 
a more significant set of changes than those of the Great Revolution 
of 1789-1815.' 138 In hetzelfde tekstverband komt de aap van het 
conceptual scheme (dat hij niet zou gebruiken, maar nu toch maar 
toepast) uit de mouw: 'if we adopt the very plausible concept of social 
equilibrium, we must expect to find certain forces pulling in the oppo
site direction, in the direction of stability.' We moeten die krachten 
vinden vanwege het schema! En zie ze zijn er ook: the habits, the 
well-established, slow-changing human sentiments. (They do not seem 
to interest intellectuals as much as do forces making for change!). 
Kortom de revoluties hebben in menig opzicht meer de geest van de 
mens dan zijn gewoonten en gevoelens veranderd. Ideas are not quite 
magieians in this world. 139 Dat deze positivistische zienswijze bij de 
bepaling van de contra-revolutie een slag in de lucht doet, blijkt over
al in dit boekje. Ik geef als voorbeeld Brintons oordeel over de pre
ventieve contra-revolutie in de vorm van fascisme en nationaal-socia
lisme. De revolutionairen van rechts en links worden over één kam 
geschoren. Alle twee hebben de moed niet gehad, die Nietzsche had, 
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om te zeggen, dat de elite meesters zouden zijn en de rest slaven, 
beiden in de volle zin des woords.140 Geen woord over het diepgaande 
verschil tussen kommunisme en nationaal-socialisme, geen woord 
over bloed en ras als grond van de elitevorming tegenover de heel 
anders te waarderen uitverkiezing van het proletariaat.141 ) Ironisch 
merkt Brinton op, dat 'revolutie' een zo dierbaar woord is, in het 
bijzonder voor het marxisme, dat zich verontwaardigd betoont indien 
de term wordt toegepast op de betrekkelijk onbloedige, maar wel ge
welddadige en illegale machtovername van Mussolini en Hitler. Ik 
laat het 'betrekkelijk onbloedige' van de bedoelde Machtübernahmen 
passeren: het is maar waar de grenzen worden getrûkken; men zûu 
ûok van tientallen miljoenen slachtûffers kunnen spreken. Laat ik de 
letterlijke tekst voor de lezer citeren, die zegt genoeg. 
In hoeverre de begripsbepaling, afgezien van haar onkritisch karak
ter, voorts nog aan deficiënties lijdt (eenzijdig accent op destruktieve 
fase van de revolutie enz.), laat ik ter beoordeling aan de lezer; ik wil 
hier alleen konstateren, dat de door Brinton gevolgde methode geen 
kriterium oplevert om onderscheid te maken tussen fascisme en socia
lisme, tussen nationalisme en kommunisme. Daarmee faalt deze me
thode op een voor onze tijd zeer saillant punt. Hier volgt het citaat: 
'These movements (sc.I. of Mussolini and Hitler), we are told, we re 
not revolutions because they did not take power from one class and 
give it to another.142 ) Obviously with a word in some ways as im
precise as "revolution" you can play all sorts tricks like this. But for 
the scientific study of social change it seems wise to apply the word 
"revolution" to overthrow of an established and legal parliamentary 
government by Fascists. If this is so, then our four revolutions are 
but one kind of revolution, and we must not attempt tû make them 
bear the strain of generalizations meant to apply to all revolutions.143 ) 

Het zogenaamd waardevrije oordeel van Brinton blijkt een waarde
loos oordeel te zijn. Als afsluiting van deze afgrenzing van de revolu
tie tegen de contra-revolutie geef ik de gevolgtrekkingen, die naar 
mijn mening, uit het gestelde kunnen worden getrokken. De contra
revolutie is geen zelfstandig verschijnsel, geen kreatieve uiting van 
politieke filosofie, maar een reaktie-verschijnsel van de bedreigde 
heersende klasse of stand. Dat de consolidering van de revûlutie, de 
konstituering van de vrijheid en het geluk, een daad van de contra
revolutie zou zijn, is onjuist: de konstruktieve fase is ook een deel van 
het revolutionair proces. De fixatie op de destruktieve fase vindt zijn 
oorzaak in gezichtsbedrog: het dramatisch verloop van opstanden, 
bestormingen, beeldenstormen, vernielingen houdt het oog geboeid. 



THEODOR GEIGERS VISIE 47 

Bovendien is het in het belang van de reaktie zichzelf de konstruktieve 
fase toe te schrijven en toe te eigenen. Revolutie is zonder konstruktie 
geen revolutie; dat zegt reeds het woord. Behoort echter de contra
revolutie tot het dialektisch proces van de revolutie, dan vindt dit ook 
zijn einde niet zonder dat de nieuwe en de oude mens met elkaar be
sluiten de toekomst onder ogen te zien. Revolutie is revolutie, indien 
zij afkoerst op verzoening, - niet op synthese van ideeën, maar op een 
nieuwe partnership met het oog op morgen,144) 

Hannah Arendt heeft laten zien 145), hoe de terreur van de oktober
revolutie samenhangt met deze visie op de revolutie als beweging en 
tegenbeweging. Zij toont aan, dat deze terreur - evenals die van de 
Jakobijnen - door het beginsel van de historische noodwendigheid 
(revolutie en tegenrevolutie) werden geleid, zodat zekere 'misdaden' 
tegen de revolutie moesten worden ontdekt. Maar het beginsel van 
'objektieve vijanden', typerend voor de stalinistische schijnprocessen, 
was de franse revolutie onbekend. Robespierres terreur van de deugd 
was erg, maar hij bleef gericht tegen een vijand, zij het een verborgen 
vijand; hij strekte zich echter niet uit tot mensen, die zelfs vanuit revo
lutionair standpunt onschuldig waren, zoals bij de russische zuiverin
gen. Daar werden mensen tot verraders uitgekozen om ze te doen 
meespelen in de bloedige maskerade van de 'dialektische beweging'. 
Zo leidt dogmatisering van de revolutionair-dialektische theorie, 
theorie die aan de praktijk wordt opgelegd (op ondialektische wijze!) 
tot misdaden tegen de menselijkheid. 

§ 6. THEODOR GEI GERS VISIE 

Wij kunnen dit gedeelte van onze beschouwingen niet afronden zon
der een referaat te geven van de sociologische beschouwingen, die 
Theodor Geiger aan de revolutie heeft gewijd.146 Zonder deze brede 
visie te ontvouwen, zouden wij geen recht hebben straks voor een 
zekere beperking te kiezen. Geiger definieert revolutie als 'Umsturz 
sinnentleerter und Aufrichtung werterfüllter sozialer Gestalten'.147 
Aangezien de revolutie deze beide omvat, kunnen wij de gewelddadig
heid en het plotselinge niet tot de wezenskenmerken van de revolutie 
rekenen; wezenlijk is de breuk met de kontinuïteit. Umwälzung (om
wenteling) ist darum eine bessere deutsche Übersetzung für Revolu
tion als Umsturz (omverwerping).148 Revoluties zijn processen van 
langere duur: de sociale 'Gestaltsysteme' worden wel plotseling en 
gewelddadig omgestoten, maar er volgt een lang konstruktief-revolu
tionair proces op: de omwenteling zelf.149 Wat verstaat Geiger nu 
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onder de 'soziale Gestalten'? Geiger gaat uit van de zogenaamde 
'Wertigkeit', d.w.z. er is een principe werkzaam in de maatschappij 
waaruit de objektivaties van de sociale gestalten voorkomen, dit prin
cipe is het Gestaltungsprinzip als pool van zinvolle betrokkenheid van 
het leven en beleven. Alles is een waarde, wat als waarde geldt. Geiger 
doet geen uitspraak over de materiële 'Wertigkeit' van de waarde; hij 
gaat ervan uit dat binnen de maatschappij zekere waarden gelden en 
dat er een zekere 'Wertwandlung' optreedP50; Geiger kan ook van 
'Kulturstil', resp. 'Kulturstilwandlung' spreken.15i Deze kultuurstijl is 
dan een komplex van grondtrekken der struktuur, die in een bepaalde 
maatschappij de verwantschap tussen de verschillende sferen garan
deren: een soort 'klankkleur'. Karakteristiek is dan voor de revolutie 
het verschijnsel van 'Wertwandlung', van 'Stilwandel', kortom: er 
treedt een diskontinuïteit op van het kultuurgehalte. Deze revolutie is 
niet plotseling, niet uno actu, niet gewelddadig, niet abrupt! Nu kan 
men hier tegen inbrengen, dat er dan beter van evolutie kan worden 
gesproken. In zekere zin is dat juist,152) n1. voorzover de geest geen 
abrupte sprongen maakt. Hiermede echter is het eigenlijke nog niet 
gezegd. Wij moeten dan vragen naar het effekt van de Wertwandlung 
resp. Stilwandel op de objektivaties van de waarde en de stijl in de 
sociale 'Gestalten' en het 'Kulturbestand'.153 Immers tegenover de 
vloeiend zich ontwikkelende gang van de Geest staan de sociale 
'Gestalten' die als objektivaties een 'überzeitliche Geltungsarroganz' 
hebben, een 'Beharrungstendenz'. De verandering van deze gestalten 
gaat dus altijd met rukken gepaard. Hier krijgt het woord van Marx 
zin: die Revolution ist ruckartige Nachholung verhinderter Entwick
lung. De rukken, waarmee de diskrepantie tussen waardeinhoud en 
waardevorm wordt ingehaald, kunnen groot en klein zijn. Bij een ta
melijk synchroon lopend proces krijgt de revolutie, die dan allengs 
verloopt, een evolutionair aanzien. Bij zeer gekompliceerde systemen 
van sociale objektivaties, die mitsdien ook een sterke bestendigheids
tendentie vertonen, is echter zulk een harmonieus verloop niet zeer 
waarschijnlijk. Zulk een serie van sprongetjes zou men revoluties en 
miniature kunnen noemen,154 Hoogontwikkeld kultureel en geestelijk 
leven bevordert snelle waardeverandering, een gekompliceerd sociaal 
systeem bevordert de geldingsarrogantie der instituties, zodat de kom
binatie van deze beide de voor een revolutie noodzakelijke verhinde
ring in de ontwikkeling begunstigt. De pre-revolutionaire situatie is 
mitsdien gekenmerkt door spanning tussen de waardestatus en de 
'Gestaltstatus' . Tussen deze polen vindt de plotselinge (!) ontlading 
plaats, doordat de waardestatus de 'Gestaltstatus' inhaalt. Diesen 
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Vorgang, der ein jähes Umsûürzen an versunkenen Werten orien
tierten Gestalten und deren Ersetzung durch die einem neuen Wert 
angemessenen Gestalten in sich begreift, diesen Vorgang nennen wir 
Revolution,155 Met dien verstande, dat niet alleen de plotselinge om
verwerping van oude, maar ook de opbouw van nieuwe objektivaties 
tot het geheel der revolutie moet worden gerekend. Revolutie is dus 
in zekere zin een modus van evolutie (sprongetjes of grote spron
gen) 156); het is tevens de kwalitatieve beschouwing van de omwente
ling die zich zodoende voltrokken heeft. Hoe komt het nu, dat velen 
de revolutie niet in dit konstruktieve verband kunnen zien? Velen 
zien niet in, dat waarden aan verandering onderhevig zijn, voorzover 
zij aan het (sociale) leven zin geven, omdat zij zich 'im Bannkreis der 
Wertfiktionen' bevinden, waardoor zij de revolutie alleen maar als 
een 'unberechtigten Gewaltakt aufbegehrerischer Proleten' zien kun
nen,157 Men hoeft de poging tot 'objektiviteit', tot een onderzoek sine 
ira et studio, niet op te geven om in die zin de sociologie niet 'wert
frei' te achten. Om het probleem van de sociale waarden, de kultu
rele valorisatie (Ricoeur), kan de sociologie niet heen lopen. Zij mag 
wertfrei blijven, voorzover zij geen rationele kritiek instelt op de 
materiële inhoud van de geldende waarden, al houdt de erkenning 
van het feit dat er waarden in een bepaalde kultuur gelding hebben 
tevens de erkenning in dat de mens waarden kreëert. Zonder te zien, 
dat de waarden die gelden alsof zij eeuwig waren (hier ligt één van de 
wortels van de Beharrungstendenz der objektivaties, want het geloof 
richt zich op deze 'Gestalten'), desondanks veranderen, is er geen 
mogelijkheid de dynamiek van de revolutie anders te begrijpen dan 
als explosie van destruktie. Wij zien dit gezichtsbedrog dan ook zeer 
vaak bij hen optreden, die onder de betovering van de bestaande orde
ningen zijn en ze zien in de glans van de onveranderlijkheid die aan de 
abstrakte waarde eigen is. 

Geiger stelt zich ook de vraag, waarom revolutionaire explosies 
niet tot één land of natie beperkt blijven, maar zich faktisch 
eigenlijk altijd tot een bepaalde kultuurkring uitstrekken.158 Le Bon 
verklaart dit uit de besmettelijkheid der revolutie, de suggestibiliteit 
van de massa, kortom: uit nadoen (imitatie, Nachahmung),159 Deze 
massapsychologie is door Geiger op magistrale wijze weerlegd. De 
geest van Le Bon is te proeven uit een zin als deze: in de heterogene 
massa's - anonyme straatoploopjes, jury's (!), parlementen (!) enz. -
speelt de intelligentie geen enkele rol, hier werken alleen maar gevoe
lens. Geiger vindt het te ver gaan om bij parlementen geen enkele in
tellektuele funktie te erkennen. Wederzijdse besmetting van indivi-
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duen binnen een massa is niet denkbaar (twee lijders aan t.b.c. hebben 
het niet van elkaar). De overdracht van gevoelens tussen individuen 
kan de bodem van een kollektivering zijn, doch alleen als daarbij de 
komponent van een gemeenschappelijke intentionaliteit komt, en dat 
vergeet Le Bon. Het is onvoldoende de uitbreiding van revolutie met 
de Ansteckungstheorie te verklaren, 'mit diesem Mädchen für alles, 
kann man diese Erscheinung doch nicht ernsthaft erklären wollen' .160 
Als men echter niet zo oppervlakkig was de franse revolutie met de 
bastillebestorming te laten beginnen, maar met de 'Wertwandel der 
Aufklärung', dan ziet men hoe de Umwertung der Werte in de kul
tuur kring voorafgaat aan en oorzaak is van de destruktie der ver
ouderde instituties. Is het dan verbazingwekkend, dat de revolutie 
zich niet tot één natie beperkt? De revolutie wortelt in de principiële 
verandering van het stijlprincipe ener kultuur; haar werking valt dus 
samen met de aktieradius van dit stijlprincipe en betreft alle objekti
vaties, alle instituties ervan in de betreffende maatschappij.161 De 
revolutie kan zelfs mede van invloed zijn op de grenzen van de aktie
radius van een kultuur; wat dat betreft groeien wij naar mondiale 
proportie. 

Geigers kultuursociologische visie probeert het revolutiefenomeen 
in zijn totaliteit in het beeld te krijgen. Men kan zich afvragen, of het 
nu nog wel zin heeft van 'politieke', 'sociale', 'ekonomische' revoluties 
te spreken. Dat heeft het wel, mits men goed ziet, dat deze revoluties 
symptomen zijn, dat er een sociaal-kulturele revolutie in alle sferen 
bezig is zich te voltrekken.162 Niet alle sociale instituties zijn even 
sterk achter bij de status van de waarde. De revolutionaire explosie 
(niet de revolutie zelf) breekt dan uit op dit meest geladen punt. Dat 
kan bijv. de ekonomie zijn; men kan dan van ekonomische revolutie 
spreken, mits men bedenkt dat de revolutie slechts in haar verschij
ning tot deze sfeer beperkt is, doch in wezen totaal is. In de val van de 
ene institutie wordt vaak de andere meegezogen. De staat heeft de 
sterkste bestendigheidstendentie en vindt bij de heersende klasse ma
ximale bescherming (het machtsmoment is vooral in de staat geënga
geerd), vandaar dat de meest explosieve verschijningen van de revo
lutie zich tegen de staat richten en mitsdien in de verschijningsvorm 
politieke revoluties genoemd worden.163 Ook is het zo dat de sociaal
kulturele revolutie niet volledig is zonder dat zij tot politieke verande
ringen leidt, d.w.z. zij leidt tot verandering van de politieke struktuur 
en tot sociale verandering, tot wijziging van de standen of klassen (de 
ene klasse neemt de heerschappij van de andere over, maar ook: de 
'soziale Schichtung' verandert struktureel). In zoverre is elke revolu-
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tie in zijn spits geen revolutie, als zij zich niet óók politiek-sociaal 
effektueert,164 Wel kan men de vraag stellen wáár de revolutie begint. 
Marx heeft gesteld, dat zij van de ekonomische onderbouw overslaat 
op de bovenbouw (ekonomisch determinisme). Het is verkeerd de 
revolutie dogmatisch vast te leggen (dat leidt tot ongelukken, zoals 
Régis Debray heeft laten zien), - in het algemeen kan men zeggen dat 
de explosie, die het beginsein geeft, tussen de polen, die het grootste 
potentiaalverschil hebben, zich ontlaadt. De onderscheidingen 'eko
nomische', 'religieuze' enz. revolutie kunnen dan ook zin hebben als 
aanduidingen van de oorsprong van een bepaalde revolutie. Het tradi
tionele gelijkstellen van revolutie met staatsomwenteling heeft tenge
volge, dat de revolutie uit de normatieve gezichtshoek wordt gezien, 
nl. als aantasting van de legitimiteit. Dat maakt het begrijpen van 
haar wezen onmogelijk.165 Natuurlijk heeft de staat in het eur-ameri
kaanse heden een hoge betekenis, maar hij is toch geen koncentratie 
van alle sociale krachten en strevingen van de bevolking 166, zodat de 
revolutie de facto altijd meer is dan Staatsumbruch. Bovendien zijn de 
aktie radii der kulturen wijder dan de nationale staten, zodat revolu
ties eigenlijk altijd 'Staatenrevolution' en niet revolutie van één staat 
zijn,167 De staatskatastrofe is slotfase van een wijder, dieper en om
vattender proces. Explosies, dramatische ineenstortingen zijn flitsen
de momenten in een gebeuren van langere duur; het zijn de kleine 
rukken waarmee de grote sprong van de revolutie-in-kwalitatieve zin 
verloopt. 

Erös definitie 168 spreekt ervan, dat de politieke beweging die de 
revolutie maakt moet worden gedragen door een breed stratum van 
de bevolking. Volgens Geiger zijn alle revoluties massa-revoluties, 
voorzover aan de massa de destruktieve rol toekomt in elke revolutie, 
maar geen revolutie is massa-revolutie in die zin, dat zij in haar gehele 
omvang werk van de massa zou zijn.169 Wel kunnen de explosieve 
massa-akties ontbreken, als de revolutie 'schleichend' is, maar dan is 
toch de destruktieve massa er als faktor. Alleen vergeet men dat wel 
eens te bedenken omdat de massa buiten zijn akties latent is. Toch is 
het kollektief massa, dat zijn neen spreekt tegen het bestaande de 
destruktieve faktor der revolutie. Dit neen wordt pas explosief als het 
systeem zich door botte macht handhaaft, want dan loopt de poten
tiaalspanning op. De ontploffing van de massa kan worden voorko
men door tijdige opruiming van verouderde 'Gestalten' (demokratie), 
bijvoorbeeld door hervorming (reform, sociale beweging) of door 
opstand (revolte). De druk van de massa kan hervormingen teweeg
brengen. Revolten kunnen door de massa begunstigd worden. De 
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moeilijkheid is de geldingsarrogantie van de sociale instituties, die 
niet meer op levende waarden steunen, doch op een heersende, repre
sentatieve en geprivilegeerde groep! Dan treedt het verschijnsel op dat 
de bestaande instituties de plaats van de waarden gaan innemen. 
Geiger noemt dat 'Gestaltfetischismus', de ultima ratio van alle eigen
machtige traditie. De machtsuitoefening van deze groep, die met zijn 
macht zichzelf tracht in stand te houden, vindt geen erkenning bij de 
niet-machthebbende lagen van de bevolking. De macht werkt zo 
mechaniserend en bevordert daardoor verdere massavorming! Hier
mede is een pre-revolutionaire spiraalbeweging gegeven, die in een 
explosie moet eindigen, tenzij de kringloop wordt doorbroken. Dit 
zou echter slechts dan kunnen indien de heersende klasse, al was het 
maar uit welbegrepen eigenbelang, van voorrechten zou afzien ten 
gunste van de opbouw van levende sociale strukturen en instituties.17° 

Destruktie heeft geen zin in zichzelf. De revolutie tot de destruktie 
beperken, betekent haar als zinloos veroordelen. Nu is, om te begin
nen, de destruktie ook nooit volledig; zij wil dat ook niet zijn, tenzij in 
nihilistisch pseudo-revolutionaire theorieën of in naïef radicalisme 
dat met tabuia rasa wil beginnen. Gedestrueerd worden eigenlijk al
leen de sociale instituties en levensordeningen, en die ook niet in één 
klap. Kultuurscheppingen worden slechts vanwege hun symbolische 
waarde vernield. Het overige, het meeste vindt een nieuwe duiding 
binnen het kader van het nieuwe sociaal-kulturele verband.171 Maar 
de destruktieve fase of het destruktieve facet van de revolutie kan uit 
zijn kracht groeien: wij krijgen dan het fenomeen van de 'sich selbst 
überschlagende Revolution' (Marx). De emotie van de negatie wordt 
dan het één en het al en verdringt het konstruktief aspekt. De moei
lijkheid voor de revolutionair is, dat hij twee zielen in één borst moet 
hebben: hij moet konstruktief-revolutionair handelen in de politiek, 
in de vakbond, in de partij èn hij moet destruktief handelen door die
zelfde instituties en ordeningen te negeren (tegen de klassenstaat, 
tegen kapitalistische ekonomische strukturen). Dezelfde latente mas
sa, die in de destruktie subjekt van aktie wordt, is samengesteld uit 
bevolkingselementen, die in vakbond, parlement, partij enz. vertegen
woordigd zijn! In elk revolutionair proces zijn er hoogrnomenten, 
waarin de massa tot aktie geneigd en bereid is op het geringste sein. 
Dan zijn alle tegenstellingen voor een moment vergeten. De latente 
massa is aktueel in oproer, bestorming, demonstratie, brandstichting. 
Het zal er dan op aankomen, dat de massa zijn leiders vindt, die aan 
de explosie richting en zin kunnen geven, zodat de opruiming 'ele
menten van de nieuwe maatschappij vrij laat komen" (Marx).172 ) De 
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zin van destruktie kan alleen gelegen zijn in de opruiming van belem
meringen. De negatieve-revolutie kan slechts de verlossing bevor
deren van wat in de schoot van de oude orde gegroeid is. Het nieuwe 
groeit in het oude (de marktekonomie groeide in het gildewezen) -
maar het treedt vaak eerst te voorschijn als de belemmeringen zijn 
weggenomen,173) 

§ 7. THEOLOGISCHE PROBLEEMKOMPLEXEN 

Overziende wat ons onderzoek naar de begripsbepaling van revolutie 
heeft opgeleverd, kunnen wij de volgende urgente vragen formuleren, 
die aan de orde moeten worden gesteld en waarmee ook kerk en theo
logie zich gekonfronteerd zien of zullen zien. De eerste groep vragen 
draait om de vraag van transcendering en eschaton, waarbij de ver
houding van emancipatie (bevrijding) en verlossing (vrijheid) aan de 
orde moet komen, en de 'invariant der richting' moet worden vastge
steld, want de openheid der geschiedenis is niet op een willekeurig 
uitzicht gericht. Het zal dan gaan om de tendenties en latenties in de 
geschiedenis, om het telos in het proces, zoals deze zich verhouden 
tot de openheid van het eschaton, de overvloedigheid van de belofte, 
die méér is dan aIle 'kata to dunaton' maar ook dan aIle 'to dunamei 
on', zelfs als dit laatste aktief wordt verstaan. De antropologische 
vraag kan hier niet buiten blijven, want de invariant is het 'humanis
me' - theologisch niet anders te kennen dan als Humanisme van God. 
Wie niet weet wie de mens is, zal aan zijn vrijheid en zijn geluk, zijn 
heil geen inhoud kunnen geven. En wie weet wie de mens is? Wie zal 
het verkondigen aan de mens die het (nog) niet weet of het nog niet 
weten kan, omdat zijn konditie onmenselijk is? 

De vraag naar kontinuïteit en diskontinuïteit hoort bij dit komplex. 
Is er waarneembare, vaststelbare kontinuïteit in de vooruitgang, als 
wij deze niet technisch-ekonomisch verstaan, maar menselijk, hu
maan, geestelijk? Ligt niet aIle kontinuïteit in God? En zo ja, betekent 
dit dan niet een opdracht tot revolutionering in de richting van de 
menselijkheid van deze God? 174) Ligt hier niet de grond der mogelijk
heid van transcendering? En ook de grond der machtiging om mense
lijkheid te verkondigen en mensen in hun 'wezen' aan te spreken? 
(Met de revolutie is een enorm paedagogisch probleem verbonden; 
geen paedagogiek echter zonder 'norm'). Wat betekent het tenslotte, 
dat hoofd en hart van de mens (niet van alle mensen, maar van hen 
die in de diepste zin representatief zijn) vóór zijn op het gegevene? 
Hoe zijn metanoia en omwenteling op elkaar betrokken? De verkon-
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diging van de Adventus gaat vooraf aan de bekering (zij is er de op
roep toe), maar er is geen futurum zónder ómdenken, zonder vooruit
denken, zonder ,protest tegen de retardatie! Hoe zou men uittrekken 
uit de bindingen van bloed en bodem zonder de hoop in het hart zich 
op weg te maken naar het land dat God zal wijzen en dat alle voor
stelling te boven gaat? 175) Zeggen wij, dat daarmee de revolutionair 
onmogelijk atheïstisch zijn kan? Neen, maar wel dat dit atheïsme zijn 
rechtvaardiging alleen vindt, indien het er is omderwille van God en 
de mensen.176) 

Een tweede komplex vragen ligt op ethisch vlak. De ethiek zal haar 
relevantie niet alleen op het niveau van het persoonlijke, maar vooral 
ook op het niveau der strukturen moeten bewijzen. De relevantie van 
de ethiek op sociaal, politiek, ekonomisch en technisch niveau is in 
het geding. De ethiek zal altijd post fes turn blijven komen, indien zij 
niet deel is van een profetisch theologische bezinning, indien zij geen 
vragende ethiek blijft, maar antwoordende ethiek wordt. 'Erger dan 
een misdaad, een fout', geldt in de politiek, in de revolutionaire situa
tie. Want een fout kost zeer veel slachtoffers. In de ethiek der revo
lutie zal plaats moeten zijn voor kalkulatie van de risico's, kalkulatie 
van de kansen. Niemand bouwt een toren zonder de kosten te bere
kenen. Wat is de plaats van deze berekening in de ethische beslissing? 
Wii zullen ons hier grondig moeten bekeren van een verkeerd soort 
gezindheidsethiek: een ethiek der goede bedoelingen.177) Hier ligt het 
waarheidselement van de steeds weer aangeheven kreet, dat wij de 
handen moeten durven vuilmaken. Maar dan toch niet zo vuil moge
lijk, en niet onnodig vuil. Er moet hier met hetzelfde overleg te werk 
worden gegaan, waarmee kinderen der duisternis hun kansen bereke
nen. Heilige onnozelheid kan bijzonder onheilig zijn. Zo kan de zeer 
gekompliceerde en uiterst gewichtige problematiek van de verhouding 
tussen midden en doel niet opgelost worden door dejezuïetenregel 
eenvoudig om te keren (hoezeer deze ook door fascistisch misbruik 
in zijn cynische konsekwenties is blootgelegd).178 Met name de vraag 
naar het geoorloofde geweld kan niet aprioristisch worden beant
woord, omdat zowel een 'ja' - als een 'neen-a priori' neerkomt op de 
sanktionering van elke verandering, ongeacht haar progressief of re
gressief, bevrijdend of knechtend karakter. 179 Principiële wereldmij
ding en principiële wereldgelijkvormigheid zijn extremen die elkaar 
raken. Wie uit het benauwde veld van vragen naar de haven van 
principes vlucht, geeft voorbarige antwoorden, waar het laatste woord 
nog niet gesproken is. Het gaat ethisch veeleer om verdragen en 
standhouden, in alle nuchterheid, moedig, hopend, maar niet zonder 
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berekening, als een duif, maar ook als een slang! De ethicus kan zijn 
ogen niet sluiten voor het verholen geweld der strukturen, de witte 
dood en het witte verderf die generaal Honger verspreidt. Geweld 
dáártegen is destruktie van het destruktieve en kan niet worden gelijk
gesteld met afbraak, ondermijning, negativisme. Maar hoe wordt de 
geweldsfase der revolutie beteugeld?, gehouden binnen de grenzen 
van uitrukken-om-te-kunnen-planten? Hoe wordt de 'sichselbst über
schlagende Revolution' vermeden? Hoe wordt de weg opengehouden 
naar konstruktie en de chaos der anarchie vermeden? Hoe staan de 
vernieuwers tegenover de chantage met de Doomsday Machine? 180) 

Zien wij het rechte verband waarin demonstratie en protest in de 
kapitalistische metropolen moeten worden gezien? Of staat de roman
tiek van revolutionair geweld vruchteloos en machteloos tegenover 
het cynisme van het 'legitieme' geweld? Kampvechters, die elkaar 
wederzijds behoeven, om te blijven wie zij zijn: geweldenaars! Te be
denken is, wat Brecht zegt: 

Dabei wissen wir doch: 
Auch der Hass gegen die Niedrigkeit 
Verzerrt die Züge. 
Auch der Zorn über das Unrecht 
Macht die Slimme heiser. Ach, wir 
die wir den Boden bereiten woUten für Freundlichkeit 
Konnten selber nicht freundlich sein.181 

Is dat het noodlottig deel van de revolutionair? Terwijl wij de mond 
vol hebben van 'vrijheid', verhongeren onze medemensen. Juist in de 
broodvraag maken wij ons schuldig.182 De broodvraag heeft prioriteit. 
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mora!. Als het om ons 
bestaan als kinderen van God gaat, dan moet eerst de broodvraag aan 
de orde komen. Dit houdt in, dat wij uit de ethiek een onzuiver ge
halte van spiritualisme, van anti-materialisme hebben uit te zwavelen. 
Hier liggen ook de bezwaren tegen het Mittleraxiom der verant
woordelijke maatschappij: het is te rozig in een wereld, waarin ieder 
uur duizenden en duizenden van honger omkomen en waar zij die 
daartegen in opstand komen worden neergeschoten als bandieten. 
Scherper en vooral moediger zal moeten worden nagedacht over de 
grenzen van de legitimiteit. Waarop berust de voorrangspositie van 
het gevestigde regime? Op gehoorzaamheid aan de roepstem van de 
levende God of op een principe, het zgn.legitimiteitsbeginsel, al of 
niet met beroep op Rom. 13 verdedigd? 183) Röling heeft gezegd: de 
gerechtigheidsgedachte (kan) voorkeur brengen voor de opstandige 
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groep - en zelfs leiden tot een volkenrecht met de plicht tot bij
stand aan degenen die opstaan tegen het wettig gezag. Rebellion to 
tyrants is obedience to God (Thomas Jefferson).184 Wie hier geen 
grens ziet, zou geen ruimte laten aan het geweten. Een grondige be
zinning van de theologie op wat 'geweten' is, is een eerste vereiste 
voor een theologische ethiek, die relevantie heeft op het terrein der 
sociale en politieke vragen. Een ethiek van 'ordening' en 'wet' is een 
zouteloos onderdeel van een affirmatieve kultuur! 'De geoorloofdheid 
van een revolutie is een zaak van ieders persoonlijk geweten. Aan de 
kerken is de taak te zorgen, dat het geweten reageert en dat het op de 
juiste manier reageert.'185 Hebben wij de mond vol van vrijheid, laat 
het dan zijn van de gewetensvrijheid, de vrijheid van de kinderen 
Gods, die in de kracht van de Geest de stem van het geweten volgen 
tegen het tirannische geweld van de zgn. legitimiteit. Geraakt zo de 
christen onder de revolutionairen, dan mag hem het ethisch-pastoraat 
niet ontbreken, dan zal hij moeten worden bijgestaan, als hij zijn eed 
van trouw heeft afgelegd, als hij zich gesteld heeft onder de discipline 
van de avant-garde, als hij de eerste schrede heeft gezet op de weg 
waarop allen met éénzelfde doop gedoopt worden. Zo kan de ethiek 
de vragen van eed, van trouw, van discipline, van terreur 186 niet ver
mijden, tenzij zij zichzelf veroordelen wil tot de ambivalentie van 
wereldmijdende afzijdigheid en wereldgelijkvormige medeplichtig
heid. 

Een derde serie vragen heeft te maken met het vormen van een 
nova praxis pietatis. Het piëtisme heeft een karakteristiek type van 
vroomheid voortgebracht, dat nog altijd in zekere mate als kriterium 
geldt, omdat er geen werkelijk nieuwe messiaanse levensstijl voor is 
in de plaats gekomen. Niet de dogmatische, leerstellige vragen hadden 
de aandacht in het piëtisme, maar de persoonlijke toeëigening van het 
geloof. De christelijke individualist bestormt de muren van het niet
eigene om zich alles eigen te maken, de muren van het uiterlijke, dat 
hij wil verinnerlijken, de muren van het 'Gegenüber', dat hij subjek
tiveren wiÎ.187) God en de medemens worden door het gelovig subjekt 
geabsorbeerd. De bekering des harten wordt als een strikt bijzondere, 
eigen zinsverandering geduid, die voorafgaat aan een nieuwe verhou
ding tot maatschappij en wereld.188) Deze subjektivering, individuali
sering en verinnerlijking moet worden doorbroken. Er moet een an
dere vroomheid komen, een nieuwe gestalte van messiaanse courage. 
Met de individualistische vorm van gelovigheid correspondeert de 
burgerlijke praxis van de individuele ekonomische en sociale carrière 
volgens het konformistisch patroon van de krantenjongen die mil-
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jonair wordt. Bekering moet op de sociale transformatie worden 
betrokken: volgen van Jezus betekent solidariteit met de minsten van 
zijn broeders. En dit sociaal-politieke engagement is geen prestatie 
van een 'ausgezeichnete Persönlichkeit', geen daad van een individu, 
die ten diepste met zijn eigen zieleheil bezig is, maar het zoekt bed
ding in het stroomgebied van de messiaanse gemeente, de koinonia, 
de avant-garde van de revolutie van God.1S9 Zo moet het in een revo
lutionaire theologie komen tot een nieuwe ekklesiologie, waarin het 
aktief messiaans organisme, het lichaam van Christus, als kopgroep 
van de nieuwe wereld wordt beschreven. Het zal moeten komen tot 
een bijbelser karakter van de vrome, die het nolite conformari (Rom. 
12') verstaat als opdracht om in de 'kosmos' der strukturen te funk
tioneren zonder zich eraan gewonnen te geven. Deze vrome kent geen 
ontzag voor heilige instituties, voor 'scheppingsordeningen' , hij lijdt 
niet aan 'Gestaltfetischismus' en doorbreekt voor zijn deel met zijn 
geestkracht de 'Beharrungstendenz' van de maatschappelijke en poli
tieke instellingen. Hij heeft hier geen blijvende polis. Zijn Herder, zijn 
Politikus is de Trekgod. Zijn utopie is niet utopistisch omdat de God 
der emancipatie God is, - en dat maakt hem soepel, bewegelijk, 
mobiel, maar ook ontspannen, geduldig, maar vooral schenkt het 
humor,190) eenvoud en mildheid, zodat de wereld hem niet in zwart
wit verschijnt, de tegenstellingen niet verabsoluteerd worden, zodat 
de weg tot verzoening, tot een gemeenschappelijk woord, tot nieuw 
vertrouwen openblijft. Maar met Beëlzebub en zijn rijk sluit hij geen 
pakt. Zijn haat gaat uit naar wie God haat, hij negeert de negatie; 
maar zijn 'ethos' is een biddend-vragen, of zijn weg niet schadelijk is, 
maar uitloopt op een 'nieuw-tijdperk'. 

Hiermede is reeds een vierde komplex van vragen aangeraakt. Het 
is te karakteriseren met het trefwoord: désakralisatie. De religieuze 
inertie der ordeningen moet worden doorbroken, omdat de strukturen 
funktioneel moeten zijn, dienstbaar aan de vormgeving der mense
lijke maatschappij. Theologisch betekent dit de destruktie van de 
theologische ethiek der ordeningen, het stellen van de onkenbaarheid 
van de Schepper buiten zijn in Christus geopenbaard messiaans be
doelen om.191 Dit betekent niet dat de theologie voet moet geven aan 
een nihilistische revolutie om de revolutie, alsof er niet verborgen, 
maar messiaans niet onkenbaar toch een zegen lag in het bestaande.192 

De mens echter, niet alleen als 'Weichensteller eines autonomen Pro
zesses' of als 'Bahnbrechter der Zukunft', maar ook als 'schöpf~ri
scher Vollstrecker des Aktes der Verwandlung' 193 zal dan moeten 
worden recht gedaan. God is geen Schepper ten koste van de mens: 
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Hij gunt de mens zijn eigen, relatieve kreativiteit; Hij mag het zonder 
de mensen afkunnen, nergens heeft Hij laten blijken dat Hij het fak
tisch zonder de mensen zou willen stellen. 'Heute fällt dem Menschen 
die Verantwortung zu, "Demiurg" seiner Umwelt zu sein und selbst 
seine Gesellschaft die lebensermäglichenden Grundstrukturen einzu
prägen.' 194 Dit betekent onttovering 195) der instituties, ontmaske.ring 
der religie, ook van de gekamoefleerde vormen, zoals het technisch
positivistisch denken als konformisme, de historiewetenschap als 
ideologie van het establishment (historisme als ideologie, Brands), en 
van veel begrippen met religieuze lading, als ras, bloed, gewoonte, 
evenwicht, sentiment, gehoorzaamheid, gezag, arbeid, beroep, orde, 
enerzijds en woorden als vrijheid, geluk, gelijkheid, gerechtigheid, 
broederschap, kreativiteit, authenticiteit, ludiciteit, rationaliteit an
derzijds (om een paar voorbeelden te noemen). 

Dit brengt ons onmiddellijk in het vijfde problemenkomplex, dat 
wij theologisch betitelen met het begrippenpaar: evangelie en wet. 
Fahlbusch heeft hier scherp gezien. 196 God schenkt de mens vrijheid 
en maakt hem daarmee aan zichzelf gelijkvormig. Deze vrijheid van 
het kind van God, deze 'gewetensvrijheid' is het revolutionaire prin
cipe. Dáár en nergens anders ligt de oorsprong van de revolutie. Zoals 
wij gezien hebben is met name de overgang van de revolutie naar de 
konstruktieve fase een gevarenzone, want de restauratie ligt er op de 
loer. De revolutie wordt tot institutie: het geschenk der vrijheid krijgt 
horizontale dimensie, het wordt 'wet'. Het instituut der revolutie re
geert en krijgt religieuze gelding ten koste van de humaniteit. Lenin 
heeft dit ook ervaren: 'men kan de czaar verjagen, de grondbezitters, 
de kapitalisten. Dat hebben wij gedaan. Maar de burokratie verjaagt 
men niet.' Terecht zegt Tädt dat men burokratie hier verstaan moet 
als symbool van de negatieve dwang der politieke, ekonomische en 
maatschappelijke strukturen,197 Theologisch gesproken: het evangelie 
der vrijheid wordt tot nova lex. De usus tertius legis rust op de gave 
der vrijheid, het verlof: dankbaarheid is een eschatologische gave, 
geen standpunt; er is een usus politicus mogelijk waarbij de wet niet 
sakraliseert en verstart, maar open blijft naar het eschaton toe? Men 
kan ook zeggen: is er zoiets mogelijk als permanente revolutie (d.i. de 
verbinding van kontinuïteit (=, permanentie) met diskontinuïteit 
( = revolutie) of is dit een contradictio? Kan het politicum in mes
siaanse kategorieën worden gedacht? De permanente revolutie ont
kent, dat er institutionalisering van een orde mogelijk is, waarmee 
men tevreden kan zijn. Men mag het 'laatste' niet van een revolutie 
verwachten; er is een onvervulde rest, die kiemcel is van nieuwe onte-
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vredenheid, een rest van teleurstelling, die weer virulent wordt, want 
'eerder zou mijn rechterhand zichzelf vergeten dan dflt ik Sion ver
gat'. Bloch spreekt van de melancholie der vervulling en de niet-aan
komst ook in de advent, de bittere rest in alle realisering. 'Kaum ist 
Odysseus in lthaka angelangt -, sammelt er urn sich wieder ein Paar 
Piraten, urn mit ihnen auszubrechen bis über die Säulen des Herakles 
hinaus.' 198 Het ultimum kan niet vastgelegd worden dan in wetti
sche voorbarigheid. De gemeente van Christus heeft wel het kerugma 
van het komende Rijk van God verkondigd, maar te zeer als idee, als 
leerstuk der laatste dingen, - zij heeft zichzelf echter in de wereld 
gekonstitueerd en getracht het rijk van God 'uit te breiden', horizon
taliteit en kontinuïteit te verlenen; zij deed dat echter door zich aan 
de ordeningen, de traditie, het gegevene te oriënteren. Zo brak de 
spanningsboog tussen eschatologie en profetisme, ten detrimente van 
beide; het chiliasme werd ketters, niet het chiliasme als kerkelijke 
anticipatie, maar het waarachtige chiliasme, dat hoopt en verwacht: 
het kan voor het einde je und je noch einmal licht werden (Ott). Zo 
leerde de kerk leven met de Parousievertraging, zij leerde die ad 
calendas graecas te projekteren om faktisch zich in de wereld in te 
graven. De kerk zal deze dubbelzinnigheid, deze ambivalentie moeten 
opgeven. Zij heeft ervoor te zorgen dat zij haar dienst vervult en die 
bestaat in 'der tätigen, beredten, beherzten Bemühung darum, dass es 
in der Welt, in allen Bereichen des Menschen entsprechend dem, was 
Gott in seiner Güte für den Menschen ist und tut, zugehe ( ... ), dass 
sie in der Welt eben nach Entsprechungen zu den Ereignis der Men
schenfreundlichkeit Gottes sucht, für diese eintritt, diese hervorhebt 
und unterstützt gegenüber dem, was jenem Ereignis nicht entspricht 
oder widerspricht.' HW) ZO is zij gemeente onderweg. Zij getuigt met 
woord en daad van Gods revolutie tegen alle ongerechtigheid der 
mensen. :?ij neemt deel en biedt steun aan en verklaart zich solidair 
met elke revolutionaire aktie, die het licht van Gods humaan bedoe
len reflekteert in haar oog. Zij is getuige van de trouwe God, in wie 
haar enige kontinuïteit ligt en zij weet dat deze trouw de onverander
lijkheid is van Gods bewogen handelen, zoals zij dat in Christus heeft 
leren kennen. De theologie der gemeente heeft dan ook duidelijk te 
stellen, dat de wet van God niet in konstituties, wetten, instituties is 
vast te leggen, maar altijd blijft: 'Weisung' van de levende stem. De 
gemeente heeft de opdracht door haar verkondiging te waarschuwen 
tegen het stichten van een blijvende stad, een oppidum permanens, en 
op te roepen tot het zoeken van de urbs adveniens, de toekomende 
stad. De theologie der gemeente heeft verder te zeggen, dat in het 
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natuurrecht - dat altijd weer klasserecht is - tóch méér zit dan alleen 
maar natuur, er spreekt méér in mee, namelijk het echte recht van de 
messiaanse heerschappij van Christus, erkend of niet erkend. Er is 
waarachtig geen eredienst der Rede noodzakelijk om de wet gelding 
te verschaffen tegenover de mensen. Daarom is de christen ook ge
roepen van het messiaanse licht te getuigen, dat het natuurrecht tot 
meer dan. klasserecht (ook meer dan het recht van de proletarische 
klasse!) maakt. Zo komt zij op voor de menselijke waardigheid, voor 
de mensenrechten! Zo komt de gemeente op voor het eerherstel van 
de verguisde massa, die de wet niet kent en van de wet niet weten wil 
(zij weet zich, óók middels de wet, gemanipuleerd door een heersende 
klasse!), de schare, die ontferming verdient en de blijde boodschap 
mag horen, dat het rijk van vrede en recht nabij is. 

Het bovenstaande is niet meer dan een rubricering en opsomming 
van de theologische vragen, die wij vinden als wij met de vinger langs 
de gevonden gegevens der begripsbepaling gaan. Het vormt een schets 
van het veld waarop wij bezig zijn. Allerlei detaillering en verfijning is 
uiteraard gemakkelijk aan te brengen. In het vervolg zullen wij niet 
op alle aangeraakte problemen ingaan. Wij zullen slechts kernvragen 
uit de verschillende komplexen bespreken, van waaruit wellicht het 
geheel een impuls krijgt om in patroon te schieten. Alvorens echter 
daartoe over te gaan, richten wij onze aandacht op de huidige situatie 
in de wereld. Wij praten niet over een begrip, maar over een realiteit. 

§ 8. REVOLUTIE DER STIJGENDE VERWACHTINGEN 

But ane day the giant awake, 
He ceased being a sleeping giant 
And la! a dwar! arase 
He was an underdevelaped cauntry! 

(Revolutionair lied uit Brazilië) 

Op 10 mei 1958 schreef Carolina Maria de Jesus in haar dagboek: 
'Ik ging naar de politiepost en sprak met de chef. Wat een vriendelijke 
man! Als ik geweten had, dat hij zo vriendelijk was, zou ik bij de 
eerste oproep er al heen gegaan zijn ( ... ) De chef interesseerde zich 
voor de opvoeding van mijn kinderen. Hij zei me dat de favela een 
omgeving is die de mensen naar beneden haalt, dat je er gemakke
lijker een misdadiger wordt dan een nuttig lid van maatschappij en 
vaderland. Ik dacht: als hij dit weet, waarom maakt hij dan geen rap
port en stuurt het aan de regering? Naar Senhor Janio Quadros, naar 
Kubstchek of dr. Ademar de Barros? Maar dit zeggen tegen mij, die 
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een arme vuilnisraapster ben! Ik kan niet eens mijn eigen moeilijk
heden oplossen. ( ... ) Brazilië moet bestuurd worden door iemand die 
ook honger geleden heeft. Honger is ook een leermeester. Wie honger 
lijdt leert te denken aan zijn naasten en aan de kinderen.' 201) 

Toen het dagboek van Carolina Maria de Jesus verscheen ging er 
een schok door Brazilië, want ineens zag men het land in het heldere 
licht van de waarheid, de waarheid van de arme, de uitgebuite, de 
vernederde mens, die niets te verbergen heeft omdat hij niets heeft.202) 
In het gegeven citaat zijn alle momenten van de revolutionaire ge
dachte aanwezig! De chef-politie is als persoon een aardige man, voor 
wie de schrijfster niet bang had behoeven te zijn. Maar hij is tevens 
'marionet van de struktuur der maatschappij', zijn oordeel is niet on
gevoelig, niet zonder warmte, maar toch hard door zijn éénzijdigheid. 
Hij ziet één ding over het hoofd: dat Carolina Maria de Jesus niet 
vrijwillig in de favela woont, dat zij het ook weet, veel beter weet, dat 
die je naar beneden haalt en je tot misdadiger maakt. En ook dat je 
dan tegen de lamp loopt, dat je dan 'im Lichte' bent en je 'gerechte' 
straf niet zult ontgaan. De chef is een nuttig lid van de huidige maat
schappij en behept met de geborneerdheid die daaraan eigen is. Hij 
interesseert zich voor de opvoeding van de kinderen. Maar wat 'im 
Dunkeln' is, dat ziet hij niet; Quadros,203) de president, verantwoor
delijk voor de maatschappij waarvan de favela een exponent is, ziet 
hij niet. Hij richt zijn persoonlijk-ethische, zijn 'moralistische' bood
schap tot de arme voddenraapster, die niet eens haar eigen moeilijk
heden kan oplossen.204 ) Honger echter is een leermeester, zegt Caro
lina Maria de Jesus, die ons de staar kan lichten, een leermeester van 
het hart vooral, die ons de naaste en het kind leert zien. Er moet een 
sociale omwenteling komen, die de klasse aan de macht brengt die 
alleen maar 'proles' heeft (veel te veel proles volgens de deskundigen), 
de klasse die veel heeft geleden, honger, onrecht, uitbuiting en die 
krachtens deze ridderslag geroepen is op te staan om een humaan 
regime te stichten. Dat het geen tragiek is, geen noodlot, maar de 
onwil der rijken, het verzet van de machtigen, de contra-revolutie der 
konservatieven, waardoor de favela favela blijft en kinderen van hon
ger sterven, alle dag bij duizendtallen, deze verlichtende gedachte ligt 
vlak onder het oppervlak van deze tekst. Wie echter verricht de 
maieuse? Dat is het grote vraagstuk: de bewustwording. Want som
migen zijn gekocht en ingespannen (de zuidamerikaanse arbeider is 
éénoog in het land der blinden), zij vrezen het weinige dat zij hebben 
ook nog kwijt te raken. En de anderen leven in de doffe trance, waar
in ondervoeding en monotone misère een mens brengen.205 ) 
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Wij willen in deze paragraaf aan de konkrete revolutionaire situatie 
aandacht geven, waarin de wereld anno 1968 verkeert, omdat het ge
vaar van een theologische benadering is, dat er over abstrakties wordt 
gesproken. De konkrete revolutie verliest men daarbij uit het oog.206 
Wij leggen dan een theologische basis voor iets dat zo nooit meer zal 
voorkomen. Het zij mij toegestaan deze konkretie aan te brengen door 
vooral over Latijns-Amerika te spreken. Door mijn werkzaamheden 
heb ik verscheidene malen Venezuela bereisd (tussen 1958-1963), zo
dat dit kontinent mijn bijzondere aandacht heeft gehouden. Het is ook 
bij de aanblik van de ranchos van Carácas, dat ik de hevige schok 
kreeg, die nodig is om voorgoed de vaderlandsloze gezel te zijn op 
weg naar betere tijden onder betere régimes. Men sta mij deze een
zijdigheid toe. Ik los er een schuld althans enigermate mee in; de 
machteloosheid verwekt een gevoel van schuld - ineens wist ik hoe ik 
werd gezien, hoe de ogen der armen naar mij keken, naar mij een 
representant, een exponent - een onwillige, ja maar toch een expo
nent van de gehate 'struktuur', die duistere macht, die vampyr die het 
bloed wegzuigt uit de lichamen der armen. Dat is geen 'metaphysi
sche' schuld, nauwelijks zelfs boven-persoonlijke schuld; het gaat mij 
persoonlijk aan, als ik lees: 

'de oliemaatschappijen (Shell en Esso) hebben de venezolaanse 
ekonomie geplunderd; en van het ogenblik af, dat zij zich vestigden 
tot het jaar 1960, zonder dus de overige zes jaren te rekenen, waarin 
de produktie aanzienlijk is gestegen, hebben ze 20 miljard dollar van 
het land gestolen. Dit verklaart onder andere, waarom de bevrijdings
beweging een anti-imperialistisch karakter draagt; de maatschappijen 
beperken het aantal werknemers in dezelfde mate waarin zij de bo
demschatten uitplunderen. In 1947 waren er 60.000 arbeiders en er 
werd anderhalve ton olie naar boven gebracht; in 1964 is de produk
tie gestegen tot drieëneenhalve ton, terwijl het aantal arbeiders tot 
32.000 is gezakt.' 207) Het gaat mij aan, het gaat iedere nederlander 
aan; Shell is een nederlands-engelse maatschappij. Ik zou het ieder 
willen toewensen, vroeg of laat in een situatie te komen waarin men 
op de eigen 'struktuur' wordt vastgelegd, waardoor men zich ervan 
bewust wordt en er zich tegelijkertijd van zou willen losmaken, maar 
het gaat niet; men is de machteloze marionet van het systeem. Daar 
vliegt de dominee rond, op kosten van Shell, boven het uitgemergelde 
land en bezoekt zijn gemeenteleden, de kleine, dienstwillige mario
netten van de company. Door dit vervreemdingseffekt gaat er een 
wereld voor een mens open: nooit kan hij meer schuldeloos-naïef zijn 
wat hij was. Als hem ooit een mes in de rug wordt gestoken, daar in 
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dat land, en hij was beroofd en achtergelaten als een hondsvod, dan 
zou historische gerechtigheid aan hem gedaan zijn, dat weet hij voor
goed. Zijn persoonlijke gevoelens staan hiertegenover als een mach
teloos pogen los te komen van het verleden. Die machteloosheid, die 
vruchteloosheid is het die als schuld bewust wordt. En er is geen 
excuus in, dat het in de historie naar andere maat en aard toegaat: in 
het tragische te gaan is een vlucht. Laat het mij echter gegund zijn 
vanuit deze onvoldoend geformuleerde gevoelens het genoemde kon
tinent extra aandacht te geven. 

Tegen het midden van de zestiende eeuw was de kolonisatie van 
Latijns-Amerika door de Spanjaarden en Portugezen praktisch vol
tooid. De beide kolonisatoren houden het handelsmonopolie in eigen 
hand; de ekonomie koncentreert zich in de grote steden. De oprich
ting van grote industriebedrijven werd verboden. De hele koloniale 
ekonomie steunde op de mijnen en op het grootgrondbezit. De onaf
hankelijkheidsbeweging komt op in het begin van de negentiende 
eeuw.208 Het is een beweging die niet, zoals de antikolonialistische, 
nationalistische bewegingen van onze dagen, van sociale aard, maar 
uitsluitend van politieke aard is. De beweging werd gedragen door de 
grootgrondbezitters, de handelaars, de notabelen. De emancipatie 
heeft niet tot een werkelijke demokratie geleid, al werd wel àf de 
franse àf de amerikaanse grondwet gekopieerd. Onder de post-revo
lutionaire, burgerlijke grondwetten werd eenvoudig het feodale sociale 
bestel voortgezet.209 Nog tijdens de opstand van de koloniën tegen 
Spanje, begint reeds het noord-amerikaanse imperialisme; in 1813 
beginnen de Amerikanen het noordelijk deel van Mexico, het huidige 
Texas, te koloniseren. Tussen 1816 en 1828 weten zich vele Latijns
Amerikaanse staten de vrijheid te veroveren, maar in 1822 veroveren 
de N.-Amerikanen de spaanse kolonie Puerto Rico. In 1829 schreef 
de grote latijnsamerikaanse bevrijder Simon Bolivar aan overste 
Campbell: de Verenigde Staten schijnen door de voorzienigheid te 
zijn uitverkoren om Amerika in de naam van de vrijheid in de ellende 
de storten.210 Het lijkt mij niet overdreven dit woord profetisch te 
noemen. Latijns-Amerika was reeds voor de eerste wereldoorlog poli
tiek en ekonomisch geheel onder kontrole van de Verenigde Staten. 
Pas in het krisisjaar 1929 hebben sommige landen een eerste poging 
gedaan om een nationale ekonomie op basis van enige industrialisatie 
te beginnen. Door de beide wereldoorlogen geraakten de imperialis
tische konkurrenten, zoals Engeland, buiten mededinging, vooral na 
1950 - als Europa ekonomisch weer op de been is en als amerikaans 
afzetgebied gegarandeerd, - werpen de V.S. zich weer op Latijns-
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Amerika. De private investeringen in Lat.-Amerika nemen hand over 
hand toe. Noordamerikaanse firma's vestigen zich en maken gebruik 
van de vraag naar industrieprodukten. Echter zonder New-Deal-poli
tiek, zodat ongeveer 1960 tekenen van krisis zich gaan vertonen 
(cubaanse revolutie, sociale spanningen).211 

Zo is het sociale systeem in deze landen disfunktioneel geworden. 
Er moet dan naar een nieuw evenwicht worden gezocht. Dit even
wicht wordt niet vanzelf gevonden, zoals men in een 'providentieel', 
laissez-faire-liberalisme wel verondersteld heeft. Als het 'ensemble de 
valeurs', dat in een maatschappij de denkwijze, de gedragswijze, de 
reaktiewijze van het individu bepaalt, tot kortsluitingen leidt, dan 
treedt er een bewustwordingsproces in werking - Geiger zou spreken 
van een vruchtbare spanning tussen Wertgehalt en Wertgestalt -, een 
bewustwording waarbij 'revolutie' een van de komponenten van het 
waardegehalte kan worden. In dat geval wordt er 'revolutionair' naar 
nieuw evenwicht gezocht.212 Op het vlak van de sociale struktuur vol
trekt zich een snelle transformatie, die tot een krisis in het waarden
ensemble leidt, want de overgang van de ene trap van waarden naar 
een andere voltrekt zich niet zonder schokken. Dit zien wij in Latijns
Amerika vooral bij de twee traditionele klassen: de boeren uit de 
provincie en de feodale élite.213 ) Het bewustwordingsproces en de 
verandering in het waarden gehalte is primair, omdat zij tot interpre
tatie, tot inzicht en tot aktie en gedrag leiden. Wh at makes the situ a
tion different is the fact that the people have became aware of their 
condition.214 Dat geldt van de 200 miljoen miserabelen, maar dat 
geldt ook van de feodale happy few. Er moet een nieuw evenwicht 
worden gezocht, niet alleen een kreatieve adaptatie aan de eisen van 
de technische ontwikkeling (Barbara Ward 215) maar ook een adap
tatie van de sociale struktuur aan de aspiraties van de (miserabele) 
massa (F. Houtart 216). Maar de oude élite is beducht op behoud! 

De verouderde, versteende sociale struktuur van feodaal karakter 
staat onder de druk van twee verschijnselen. Het koloniale tijdperk 
heeft een zeer ongelijke verdeling van het landbezit nagelaten, die tot 
heden eigenlijk onveranderd is gebleven, waardoor de landbouw
produktie niet kan worden opgevoerd.217) De latifundia uit de kolo
niale tijd met feodale struktuur liggen praktisch braak; zij liggen in 
hoofdzaak langs de Pacific. De latifundia van de landelijke bour
geoisie zijn patriarchaal gestruktureerd en bedrijven veeteelt, vooral 
in Argentinië. De derde groep latifundia is in handen van onder
nemers uit imperialistische landen. Voor deze groep is de monokul
tuur typisch; de struktuur is vroeg-kapitalistisch. (United Fruit Com-
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pany!). De buitenlandse ondernemers proberen industrialisering tegen 
te houden; zij beschermen hun monopolie en kopen ook de oogsten 
van kleine bedrijven voor lage prijzen Op.218) Hierbij komt onbekend
heid met bodemverbeteringstechnieken en erosiebestrijding, zodat de 
opbrengst van de kleine bedrijven nog daalt ook. 'Waar het er zo aan 
toe is ( ... ) is de normale reaktie een geografische bewegelijkheid, die 
tot uitdrukking komt in een zeer aanzienlijke uittocht van het platte
land naar de steden.' 219 Dit is dan oorzaak nummer één van revolu
tionaire spanning: urbanisatie, vorming van rancho's en favela's. De 
plattelanders vinden geen werk, verpauperen. Zie het dagboek van 
Carolina Maria de Jesus. 

Hier komt echter iets bij: de geurbaniseerde plattelanders, die vol 
verlangen naar de lokkende metropool trokken, leven door, verpau
perd, in het gezicht van de moderne welvaart. Ik heb in Carácas gezien 
dat villawijken en rancho's op een steenworp afstand van elkaar liggen. 
Er zijn rijken die mitrailleurs achter de zolderramen hebben opge
steld. De armen leven in het aangezicht van het paradijs der rijken. 
Wij kunnen dit een vorm van kommunikatie noemen. De arme wordt 
zich bewust van zijn lot; en hij is nog maar vliesdun gescheiden van 
het besef dat zijn lot geen noodlot is maar kwaliteit van zijn konditie, 
het hoe van zijn toestand, waartegenover hij zich 'revolutionair' en in 
vrijheid kan opstellen. De arme staat op het punt de geschiedenis in te 
gaan! Hij gaat zijn lot in eigen hand nemen. Dit komt door de visuele 
konfrontatie met een ándere, een menselijker wijze van leven. 'Vroe
ger wisten de armen niet dat er ook een ander leven bestond. Maar nu 
zijn ze arm en ellendig in het volle gezicht van een wereld vol over
vloed, waar technisch (klaarblijkelijk) geen enkele reden meer is 
waarom iemand honger zou moeten lijden.' 220 Dit zouden wij de 
direkte kommunikatie kunnen noemen. Maar door de moderne tech
niek, die radio en televisie heeft voortgebracht en gezorgd dat dorpen 
onderling en dorp en stad door autobussen en - maar dat is nog te 
zeer een luxe voertuig - vliegtuigen verbonden werden, is er een nog 
meer omvattende kommunikatie gaande. Het alfabetisme neemt toe, 
zodat de mensen in krant, boek en tijdschrift informatie krijgen over 
wat voor ons de gewone wereld is, maar wat in werkelijkheid eilanden 
van modern leven in een zee van ellende zijn. In de bioskoop zien zij 
het fotografisch-echt met hun eigen ogen! Film en televisie bewijzen 
dat het wáár is: er zijn mensen die zonder gebrek, zonder nijpende 
zorgen, tevreden, behagelijk leven in huizen vol comfort en luxe. En 
die huizen staan in de stad, die ligt achter de volgende bergketen. 
Hoevelen hebben de melodie der verten gehoord terwijl zij in het 
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dorpskafé naar het 'wonderkastje' keken? Wie zal het zeggen. Eén 
ding is zeker: de massa ontwaakt! 221) Het verborgen zelfbewustzijn 
begint het westers ekonomisch imperialisme als smaad en onverdra
gelijke aantasting van de menselijke waardigheid te beleven: het pro
letariaat, het mondiale proletariaat ontwaakt! Nu de aspiratie van de 
massa afketst op de versteende struktuur is er ook de vonk, die de 
revolutionaire explosie ontsteken kan. Op het vlak van de 'Wert
gehalt' vindt een brede verandering plaats; politiek: de ideeën van de 
demokratie ontkiemen; ekonomisch: het verlangen naar verheffing 
van het levensniveau ontvlamt; sociaal: de oude verbanden, de pa
triarchale familie, de lokale, traditionele groepen worden ontsakrali
seerd (sekularisatie!); kultureel: het volk eist onderwijs en wil zich 
ontwikkelen (verlichting!). Hierbij komt, dat 50% van de bevolking 
uit jongeren bestaat, zodat het generatie-konflikt genoemde verande
ringen nog aanwakkert.222 Wee de instituties! 

Nu moeten er echter niet alleen latente mogelijkheden zijn, doch 
ook tendenties, wil ervan revolutie sprake zijn. Het revolutionaire 
denken artikuleert, in analyse en doelstelling, juist wat op grond van 
latentie en gezien de tendentie nagestreefd moet worden en in de toe
komst gerealiseerd kan worden. Het revolutionaire denken staat 
tegenover het providentieel-denkende laissez-faire liberalisme: het 
laat de ontwikkeling niet zijn natuurlijke gang gaan, neen: de ontwik
keling moet georganiseerd en gewild worden. De revolutionaire ana
lyse is partijdig: zij stelt zich in dienst van de verlichting der ellendige 
massa, zij kweekt ontevredenheid, verlangen. Zij kan dat echter alleen 
effektief op het moment van de keer, op het moment, waarop de kans 
het juk af te schudden zich voordoet, op het kairosmoment. Het revo
lutionaire denken tracht de immanente inertie van het zich doorzet
tende ekonomisch-technische systeem te doorbreken ten gunste van 
de verdrukten juist op het moment waarop de evolutie van dit systeem 
daartoe kansen biedt. In zekere zin evoceert het systeem zelf de revo
lutie, zoals Kraemer reeds in 1948 opmerkte. Het blijkt dan ook dat 
de revolutionaire vleugel precies op dat tijdstip zich aanmeldt, waar
op ook de veranderingen zich aanmelden. In letterlijke zin: the Revo
lution of rising expectations! In een totaal vastgelopen, miserabele 
situatie zonder uitzicht, een toestand, die de naam van geschiedenis 
nauwelijks nog waardig is, is de minste verandering het signaal. tot 
rijzende verwachting.223 ) Zijn er zulke tekenen, die de verwachtingen 
doen stijgen, in de latijns-amerikaanse samenleving? Zij zijn er inder
daad. Er zijn bewegingen gaande, die door de partijganger der armen, 
de revolutionaire analyticus geduid kunnen worden als gunstige voor-
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waarden tot transformatie van de oude samenleving. De konserva
tieve krachten verliezen terrein, omdat het enige belang dat zij nog 
dienen het eigen geld en de eigen macht is. Hun streven en strijden is 
ontdaan van alle prestige, omdat het geen andere idealen dan het be
houd van 'verkregen rechten', van privileges meer vertegenwoordigt. 
De kerk staat steeds minder achter hen, er zijn steeds meer priesters 
en leken die een eigen geluid laten horen. Het hogere ideaal, het land 
te leiden, de kultuur te dragen, de onwetende massa te bevaderen, is 
er niet meer; de idylle is voorgoed verstoord en er is geen klerus meer 
om te zeggen tot het volk: God wil het zo! 224 Misschien is dit oordeel 
nog enigszins voorbarig, maar voorzover er beweging is tendeert zij 
in genoemde richting: er is geen omgekeerde tendentie, wel is er nog 
stilstand en inertie. BovencFen komt er een belangrijke faktor bij, die 
afbreuk aan de oude élite doet. In het algemeen is de macht van het 
leger kleiner geworden en begint allengs zelfs te verdwijnen. De tijd 
van de operette-revoluties (die geen werkelijke omwentelingen waren) 
is voorbij; de ene caudillo lost de andere niet meer af. Vooral in 
Argentinië, Uruguay en Chili, Brazilië en Mexico neemt de invloed 
van de massa in de grote stad op de politiek toe. Deze stedelijke massa 
is ongetwijfeld het verlengstuk van de plattelandsmassa (wij zullen 
straks zien, dat de evaluatie van deze massa tot een verschilpunt tus
sen twee revolutionaire visies leidt), maar zij is ook het bruggehoofd 
van de laatste naar een bredere sociale participatie. Zowel het tanen 
van de invloed van het leger als het toenemen van de macht van de 
massa verplaatst het evenwicht van de balans ten nadele van de oude 
élite. Bovendien echter zien wij ook nog een toenemende sociale mo
biliteit optreden, waardoor een gunstige konditie voor verandering 
wordt geschapen. Er is een nieuwe sociale élite in opkomst; een aan
zienlijk aantal jongeren, dat tegenwoordig toegang heeft tot het ho
gere onderwijs.225 Deze vormen een nieuwe middengroep, die dank 
zij de universiteit op de maatschappelijke ladder stijgt. In Argentinië, 
Chili en in Uruguay zijn er veel europese jongeren onder deze opko
mende élite. Deze klasse komt op belangrijke posten in fabriek, han
del en administratie. Zo vormt zij een belangrijke tegenkracht tegen 
de oude élite, waarmee zij een krachtmeting, een kompetitie aan
gaat, die op de duur zeker ten gunste van de opkomende groep zal 
worden beslist. Het is van groot belang hoe de'keuze van deze nieuwe 
élite uitvalt; zij beweegt zich moeilijk tussen de waardesystemen. De 
nieuwe élite treedt overal daar in, waar de oude verstek laat gaan door 
gebrek aan souplesse en aanpassing. Dit niet meer 'bij de tijd zijn' van 
de óude élite is een onmiskenbaar teken van verval.226) 
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§ 9. WERELDREVOLUTIE 

Ger Harmsen heeft een aantal historisch-filosofische kanttekeningen 
gegeven bij het begrip wereldrevolutie 227, waarvan de konklusie luidt, 
dat de conceptie van de wereldrevolutie geen geringere rol speelt in 
het internationale en politieke gebeuren dan vijftig jaar geleden.228 

Wij moeten ons echter van deze revolutie geen romantische voorstel
lingen maken, alsof alles ten goede keert in een geweldige en geweld
dadige omzwaai, de laatste, noodzakelijke krachtmeting op leven en 
dood en daarna het lichtende einde in een gelukkige wereld. Uit wat 
wij boven hebben uiteengezet is toch wel op zijn minst duidelijk ge
worden, dat er van een lang, tijdrovend revolutionair proces zal 
sprake zijn. Het proces in zijn totaliteit zal, in effekt revolutionair zijn, 
voorzover een kwalitatieve verandering in alle lagen van het leven der 
mensen zich voltrokken heeft, 'ruckartige Nachholungen' gepaard 
gaan, die in vele gevallen gewelddadig zullen toegaan, omdat de ge
étableerde (wan)orde zich verzet en reeds verzet had (anders was het 
inhalen niet nodig!). Er is een subjekt van de verhindering der 'evo
lutie'; dit subjekt - de 'have's' - maakt vreedzame revolutie onmoge
lijk en daarmee gewelddadige revolutie onvermijdelijk.229 ) Een 'ruk
kerig', een 'forcerend', een 'gewelddadig' moment hoort tot het wezen 
van de revolutie; dit wordt echter niet alleen geprovoceerd, maar ook 
veroorzaakt door verhindering, die tot stuwingen leidt, die op hun 
beurt de druk leveren voor doorbreken. Dit gewelddadig moment 
echter mag niet zonder meer worden geïdentificeerd met wapenge
weld, al kan het daartoe nopen. 

Hoe kunnen wij ons nu het revolutionair proces van langere duur, 
dat ons te wachten staat en waar wij reeds middenin zitten, enigermate 
voorstellen? Het is, dunkt mij, niet anders mogelijk, dan dat wij dit 
doen aan de hand van moderne modellen, doch zo, dat wij de mythe 
van het model doorprikken. Een model van revolutie is niet toepas
baar, zoals in de wiskunde. Dat idee moeten wij beslist kwijt. Want de 
situaties lopen van geval tot geval wel zozeer uiteen, dat een model in 
de strikte zin van het woord daarop niet van toepassing is ... 230 Wij 
nemen het woord model in de zin van een inspirerende prestatie; die 
zich niet mechanisch laat herhalen, maar wel een richtlijn zijn kan, 
vooral als wij rekening houden met de repercussies van het model op 
de geschiedenis. De heersende belanghebbers bij de status-quo namim 
de lessen der geschiedenis ook ter harte. De CIA is waakzaam; de 
anti-guerrillatroepen van de V:S. zijn wel getraind en beschikken reeds 
over een grote maat van praktische ervaring (Korea, Vietnam). Geen 



WERELDREVOLUTIE 69 

enkele Bastille zal meer door invaliden verdedigd worden, zegt Daniël 
de Lange.231 

Reeds Lenin zag - in zijn laatste artikel, op 2 maart 1933 - dat het 
zwaartepunt van de revolutionaire verwachtingen zich naar andere 
delen van de wereld ging verschuiven.232 De revolutie emigreert uit 
Europa, omdat het de rest van de wereld uitbuit en zijn arbeiders mee 
laat profiteren van de opbrengst, net voldoende om de arbeidersklasse 
te doen verburgerlijken. Na de eerste wereldoorlog leeft de hoop op 
een europese revolutie even op, maar de Machtübernahme door 
Hitler c.s. slaat de resten van deze hoop de bodem in. De Spaanse 
revolutie werd met behulp van het duitse en italiaanse fascisme in 
bloed gesmoord. Aan het einde van de tweede wereldoorlog ging de 
griekse revolutie ten onder door de militaire macht van de V.S., ter
wijl de Sovjet-Unie dadeloos toezag, konform een (geheime) afspraak, 
voorzover wij weten. De laatste jaren zien wij in Europa, als de teke
nen niet bedriegen, een toeneming van de revolutionaire macht, het 
verrechtsen van demokratische regimes en het sluiten van de gelede
ren tegenover revolutionaire invloeden. Een man als Marcuse is ten 
aanzien van Europa niet al te optimistisch gestemd. Hij deelt het oor
deel van Lenin. Als de arbeidersklasse de enige revolutionair-produk
tieve groep is en zij wordt in een konsumptieve maatschappij opgehe
ven, dan kan het in zulk een maatschappij niet meer tot een revolutie 
komen.233) Dit oordeel geeft aan Marcuse's visie een pessimistische 
kleur; in zijn zienswijze 'steckt eine Hoffnung und eine Verzweif
lung'.234 Vertwijfeling, voorzover zonder een ontwakend proletariaat 
het jeugdprotest blijft zweven en geen politiek effekt sorteert. Het is 
een sympathieke 'grote weigering', een 'bestimmte Negation', een 
totale rebellie (sexueel, moreel, intellektueel en politiek), maar blijft 
het geïsoleerd dan loopt het gevaar te 'verharmlosen' en aan het sys
teem te vervallen.235 Hoop, voorzover door verbinding met de krach
ten, die het systeem van buitenaf weerstaan, deze oppositie tot een 
nieuwe avant-garde kan worden, zoals omgekeerd· het verzet tegen 
het neokolonialisme een steun moet vinden in de metropolen van het 
laat-kapitalisme.236 Maar: in den kapitalistischen Ländern der euro
päischen Kontinents jedenfalls bleibt die politische Reaktivierung der 
Arbeiterbewegung im internationalen Rahmen Voraussetzung, für 
die Wirksamkeit der Gegenbewegung.237 Op dit punt is Marcuse nu 
juist pessimistisch, al kan het zijn dat hij met betrekking tot Europa 
minder somber is dan met betrekking tot de V.S. Sartre deelt Mar
cuses pessimisme niet. Hij meent dat de konklusie van Marcuse door 
de gebeurtenissen in mei 1968 in Parijs is weerlegd. De studenten 
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bleven niet alleen staan: tien miljoen stakers zijn hen gevolgd. De 
arbeiders hebben zich in de strijd gestort met een geheel nieuw gevoel 
van vrijheid, zonder echter nog te begrijpen wat hun overkwam. 
Daarvan is het bewijs, zo zegt Sartre, dat zij toen ze hun stembiljet 
hadden ingevuld er De GaulIe op bleken hebben geschreven! Het 
feit echter, dat een aktie heeft plaatsgevonden, die allen voor ondenk- . 
baar hadden gehouden, ook Marcuse 238), blijft onaantastbaar en het 
kan altijd weer plaats vinden. Sartre acht daardoor Marcuses pes
simisme ontkracht.239 Hoe dan ook, zonder twijfel is het belangrijkste 
gebeuren van de laatste jaren het ontstaan van een werkelijke, inter
nationale linkse solidariteit. Sartre wijst erop, dat toen na de parijse 
Commune tienduizenden arbeiders werden afgeslacht, er geen teken 
van solidariteit in enig land buiten Frankrijk werd gegeven, geen 
enkele solidariteitsstaking gehouden. Dat is anders geworden! 'Viet
nam' is geen kamoefiage van jeugdige baldadigheid, zoals betweters 
minimaliserend beweren, maar kristallisatiepunt en katalysator van 
een nieuw internationaal bewustzijn.240 Mao, Castro en Guevara zijn 
de sterren waaraan het nieuwe, internationaal-revolutionaire denken 
zich oriënteert, sterren met het licht van een exemplarische prestatie. 
Terecht zegt Harmsen, dat er nauwelijks nog sprake is van een prole
tarische revolutie in de hooggeïndustrialiseerde landen; het gaat nu 
veeleer om het organiseren van de opstand van het 'werelddorp' tegen 
de imperialistische metropoo1.241 

Daarbij zullen de voorbeelden van China en Cuba inspirerender 
werken dan dat van Rusland, al moeten wij ons hier m.i. voor over
drijving hoeden. Bij alle verschil is er ook overeenkomst tussen Mos
kou en Peking; bij alle ideologische verwantschap van Havanna met 
Peking, is er een krachtige band met Moskou.242) Chinà en Rusland 
gaan beide van de zekerheid uit, dat de socialistische omwenteling 
zich zal doorzetten, echter niet (meer) in een wereldwijde, geweld
dadige revolutie, die in één klap tot de overwinning leidt, maar als 
successievelijke, maar niet te breken aaneenschakeling van bevrijdin
gen. Wij moeten ons de wereldrevolutie onder de gedaante van een 
serie emancipaties, een hele keten, 'ruckartige Nachholungen' voor
stellen: een moeizame strijd van decenniën-lang. Het is echter een 
ongeoorloofde vereenvoudiging het nu zo te stellen, dat Moskou voor 
vreedzame koëxistentie en mitsdien voor 'evolutie' is en Peking tegen 
koëxistentie en mitsdien voor 'revolutie'. (Dit afgezien van het ver
keerde woordgebruik.) Veeleer is het zo, dat zowel Rusland als China 
voor het principe van de vreedzame koëxistentie opkomen, want al
leen de 'vrede' maakt het mogelijk de ekonomische ontwikkeling in 
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de socialistische landen te bespoedigen en alleen zo kunnen de klas
sentegenstellingen in de kapitalistische landen ontsluierd worden.243 

Het socialisme kan niet gewelddadig worden opgedrongen. En tege
lijkertijd: werkelijk vrede, werkelijk solidair, rechtvaardige vrede kan 
alleen in het socialisme bereikt worden. 'Deswegen beabsichtigen die 
politischen Pläne beider Länder eine universele Umwälzung, die sich 
aber derart diffus und viel ge stalt durchsetzen muss, dass sie dem 
Kapitalismus keine Chance bieten solI, vor seinem epochalen Abtritt, 
"die Tür so fest hinter sich zuzuschlagen, dass das ganze Gebäude 
zusammenbricht".' 244 Op deze revolutie, die dus diffuus zal zijn en 
veelvormig, langdurig ook en moeizaam, een strategie behelzend van 
tientallen jaren, - op deze revolutie hebben wij ons konkreet in te 
stellen. De problematiek spitst zich toe op de vraag, of en zo ja hoe 
het haalbaar zal zijn om de omwenteling zo te sturen, dat er geen 
grote ongelukken gebeuren. Dit zal naast een lange strategie ook een 
taktische souplesse eisen, die wendbaar zich terugkoppelt op elke 
reaktie van de reaktie. Echter juist ten aanzien van de vereiste me
thode verschillen Rusland en China. 

Ruslands mening is het dat het kapitalisme voortdurend tot krisis
sen zal leiden; dit maakt de overgang tot het socialisme onvermijde
lijk. Daartegen kunnen de kapitalisten wel militaire maatregelen zet
ten, maar dat werkt op zijn hoogst enigszins vertragend. Het proces 
der revolutie is onvermijdelijk en onomkeerbaar. Rechtvaardige op
standen tegen het imperialisme, bevrijdingsoorlogen behoeven dan 
ook alleen maar ondersteuning, geen externe militaire hulp, die de 
koëxistentie bedreigt. Rusland ziet af van iedere export van revolutie 
en is zo zeker van zijn zaak dat het de export van contra-revolutie 
verdraagt, omdat die de tegenspraak in het kapitalisme openbaart. De 
overgang tot het socialisme, de eigenlijke revolutie, bestaat dus in een 
verbinding van revolutionaire processen: de socialistische vrede is het 
eindresultaat van dit totaal-proces.245 

China verdenkt Moskou van bourgeois-pacifisme, waardoor het 
het lijden van de derde wereld onnodig verlengt. Toch wil ook China 
een model van Wereldrevolutie, dat de wereldvrede zonder 'grote 
oorlog' garandeert. China heeft ook geen wereldveroveringsplannen. 
Peking is echter veel sterker overtuigd, dat de dringende emancipatie 
van de derde wereld een snelle oplossing eist. China ziet in het retar
deren van de bevrijding der derde wereld een groot gevaar voor de 
wereldvrede. Tevens zijn de ontwikkelingslanden de zwakste schakel 
in de keten van de imperialistische macht. Het socialisme kan dus 
niet, vertrouwend op de ·onvermijdelijkheid, vreedzaam koëxisterend, 
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afwachten, maar moet tot de aanval overgaan om de wereldrevolutie 
te verdedigen en haar te verhaasten. Niet door oorlogen in traditionele 
zin, zelfs niet door wapengeweld in de eerste plaats, maar door de 
revolutionaire mobiliteit der volkeren. Want die is het voornaamste 
wapen in de geschiedenis geworden. De mens is beslissend, niet het 
wapen. Het is cynisme om geen aktieve strategie tegen uitbuiting, on
derdrukking en geweld te ontwikkelen. Men kan niet op het 'rijpwor
den' van de situatie wachten. Er is ook nog zoiets als het pathos van 
de menselijke daad. De kapitalistische IfLnden, de verburgerlijkte in
dustrielanden (waartoe ook de Sowjet Unie wordt gerekend) moeten 
worden 'eingekreist'. In de steden van deze landen moeten de massa's 
hun heren ten val brengen, terwijl rondom in de werelddorpen aller
wegen de opstanden woeden tegen onderdrukking en uitbuiting. En 
dat alles zó, dat de wereldrevolutie zich diffuus en veelvormig vol
trekt, zodat de grote oorlog wordt vermeden.246 

De vraag, of de revolutionaire uitbarstingen direkt moeten worden 
gesteund, overal waar zij zich voordoen, ook eventueel extern mili
tair, of dat het hoofdaccent moet liggen op orthodox geloof in de 
onvermijdelijkheid van de socialistische overwinning, is geen akade
mische en nog veel minder een onbelangrijk, voor buitenstaanders 
onbegrijpelijk en zinloos twistgeding, tussen twee kommunistische 
systemen, maar dient ons allen intensief bezig te houden, omdat hier 
uiterst gewichtige problemen en beslissingen in het geding zijn! Wat 
kunnen de volkeren van de derde wereld nog verdragen? hoelang zul
len zij het nog kunnen uithouden? hoezeer, hoe snel groeit hun ver
bittering? wat zullen de gevolgen zijn van de haat die in hun hart 
brandt? Hebben zij niet recht op onze direkte, alerte, solidaire aktivi
teit bij al hun pogingen het juk van zich af te schudden? Aan de 
andere kant: zal voortdurende toepassing van geweld geen proces 
aanslingeren, in het verloop waarvan de inhoud van het socialistisch 
humanisme in de vergetelheid raakt? zal het geweld de armen niet 
brutaal en onverschillig maken, zodat ten ondergaat waarnaar werd 
gestreefd? zal geweld niet geweld baren, zodat de waarde van de 
zachte krachten niet meer zal worden erkend door onze kinderen? 
Dit zijn vragen, die liggen op de achtergrond van het verschil Peking
Moskou. Zonder in dit onbeslist geding te kiezen, kan gezegd worden: 
de revolutie die ons wacht is een lang, moeizaam proces van revolu
tionaire rukken, dat diffuus en veelvormig verloopt, langdurig en 
moeizaam voortschrijdt en aktieve waakzaamheid eist ter wille van de 
mogelijkheid van een vreedzame koëxistentie, die voorwaarde is om 
de revolutie tot een goed einde te brengen. 
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Het cubaanse model moet hier tenslotte nog genoemd worden. De 
cubaanse revolutie heeft drie dingen aan Latijns-Amerika duidelijk ge
maakt: 1) de guerrilla's kunnen een gewoon leger verslaan; 2) men be
hoeft niet af te wachten tot alle voorwaarden tot een revolutie gegeven 
zijn: de aanvang van de revolutie kan ze scheppen; 3) in het onder
ontwikkelde Amerika moet de strijd zijn zwaartepunt op het land 
hebben.247 Deze ervaring brengt het revolutionaire denken à la Cuba 
meer in de baan van Peking dan van Moskou. Vooral ook voor het 
pathos van de menselijke daad heeft de Zuid amerikaan een groot ge
voel. in de sfeer van dit denken wil men niet lijdelijk afwachten, maar 
tot open strijd met het imperialisme komen. De vreedzame koëxisten
tie vormt, als voornaamste leidster van de politiek genomen, geen 
weg tot de vrijheid der onderdrukten. Het zal er omgaan enige, vele 
'Vietnams' te vormen, want de kracht van de vijand moet over ver
schillende fronten worden verdeeld. De grote kunst van de revolu
tionair zal zijn tot de strijd te komen, fronten te openen. Men is daar
bij wars van ideologie en orthodoxie, wars ook van kommunistische 
partijen, die de gewapende strijd afwijzen, wars van 'trotzkistische' 
groepen, die geen fronten openen, maar romantisch-massale demon
straties, die slechts reaktie oproepen, organiseren. De bourgeoisie in 
Latijns-Amerika wordt door de guerrillabeweging te zwak geacht om 
er een burgerlijk-demokratische revolutie van te verwachten. De revo
lutie moet van het platteland, van de boeren uitgaan.248 ) Door één 
klasse alleen echter wordt de revolutie nooit gedragen: belangrijk zijn 
verder de intellektuelen en de arbeiders. Echter pas de verbinding met 
de boeren geeft aan het ondernemen politiek-sociale draagkracht. 
Men is zich bewust dat Cuba overigens niet het 'vast' model kan zijn. 
Cuba was een exceptie! Vietnam is veeleer het voorbeeld in die zin, 
dat de imperialistische interventies pas na lange strijd overwonnen 
kunnen worden! Zo blijkt dus ook het cubaanse model met een lang 
revolutionair proces te rekenen, en het 'plotselinge' en 'kortstondige' 
van de cubaanse revolutie tot het uitzonderlijke van dit bepaalde ge
val te rekenen. 24!J) Met andere woorden: het guerrilla-denken à Ia 
Cuba neemt als model van de strijd eerder China dan Cuba zelf; 
vooral echter: Vietnam. 

Harmsen laat in zijn boek zien, dat er een differentiatie optreedt in 
de kommunistische wereld. Er is niet meer één leidend centrum voor 
de wereldrevolutie. Het slaafse opvolgen van gedogmatiseerde revo
lutionaire procédé's behoort tot het verleden. De landen gaan hun 
eigen weg. Men moet eigenlijk van polycentrisme spreken.25o Er staan 
dan ook geen twee monolithische blokken tegenover elkaar, al leek 
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het er op het dieptepunt van de koude oorlog even op. Zo is er ook 
geen 'laatste' hete oorlog tussen deze beide blokken te verwachten, 
doch veeleer een groot aantal kleinere konflikten in het kader van een 
lang revolutionair proces. 

Ik heb grote bewondering voor de trefzekere wijze waarop Daniël 
de Lange in Wending 251 de door ons hier uit het feitenmateriaal te 
trekken konklusie heeft getrokken en geformuleerd. Graag eindig ik 
dan ook met een lang citaat uit dit korte, knappe artikeltje. 'Wil men 
een model voor komende revoluties hebben, dan zal men veeleer aan 
de Chinese moeten denken, dat wil zeggen aan een moeizame strijd 
van 20 à 25 jaar. De onderscheiding in geweldloze en vreedzame 
revolutie verliest dan alle betekenis. De gevestigde wanorde zal zeker 
geweld gebruiken zodra zij door krijgt dat haar grondslagen onder
mijnd worden. Dan is het een zaak van revolutionaire tactiek hoe dit 
geweld beantwoord zal worden: Wat er op het ogenblik aan revolu
tionaire theorie en praktijk bekend is (vergelijk Régis Debray), wijst 
in de richting van een langdurig revolutionair proces. Dit proces 
houdt in dat men een pre-revolutionaire situatie tot een revolutionaire 
maakt, door de ontrechten bepaalde motiveringen en zeer nauwkeu
rige doeleinden te geven. De situatie van onrecht en structureel geweld 
is als zodanig namelijk niet revolutionair. De ontrechten dienen eerst 
overtuigd te worden dat er iets veranderen kan, en vervolgens welke 
verandering de beste is en hoe men daartoe door revolutionair han
delen kan komen. Dat betekent dat vanaf de eerste incubatieperiode 
al een soort model voorhanden moet zijn van de samenleving die men 
wil bereiken, en van de weg daarheen. Doet men dit niet, dan schept 
men chaos en wanhoop. Dit model wordt in het revolutionair proces 
voortdurend uitgebouwd, voor zover mogelijk gerealiseerd en ge
toetst, eventueel veranderd. Aangezien er geen andere bruikbare 
modellen bestaan, zal dit model altijd een socialistische signatuur 
dragen, en zal de kritische ontwikkeling in het revolutionair proces 
altijd marxistische trekken vertonen ( ... ) Er is op dit ogenblik een
voudig geen ander bruikbaar alternatief, en zeker geen alternatief dat 
een dergelijke mogelijkheid van variatie en zelfkorrectie bezit. Wie 
als christen vandaag voor revolutie kiest, kiest derhalve voor socia
lisme ( ... ), men moet het () openlijk durven uitspreken en er de 
consequenties van aanvaarden ( ... ). Men kan niet in Europa een 
kapitalistisch stelsel aanvaarden, zij het met enig gemor, en elders 
een socialistische revolutie aanmoedigen.252 ) Wil men de consequen
ties niet, dan is alle gepraat over revolutie een slag in de lucht, die 
bovendien politieke chaos, en zinloze menselijke ellende in de hand 
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werkt ( ... ) Het noodzakelijke proceskarakter van de revolutionaire 
strijd blijkt het duidelijkst in wat, met een romantische term, de 
guerrillataktiek van Guevara, Debray en de hunnen wordt genoemd. 
De term guerrilla leidt af van het wezenlijk vreedzame van deze 
tactiek, die alleen gewelddadig wordt door het ingrijpen van 
de machthebbers. De vestiging van kleine revolutionaire haarden op 
het platteland beoogt immers de langzarrie herkenning door de bevol
king van haar eigen diepste verlangens en de geleidelijke activering 
van allen ten bate van de verwerkelijking van die aspiraties. Anders 
gezegd: alleen revolutionaire bewegingen welke niet alleen de grote 
meerderheid van een volk willen dienen, maar ook door die meerder
heid gedragen worden, althans de wegen bewandelen die daartoe 
leiden, kunnen als revoluties, d.w.z. als ingrijpende verbetering van 
de samenleving geaccepteerd worden.' 253) Tot zover Daniël de Lange. 
Zijn woorden mogen als samenvatting gelden van wat ik probeerde te 
dokumenteren. 254 



HOOFDSTUK III 

HET BEROEP OP DE TOEKOMST 

§ 10. HET GEWETEN, EEN REVOLUTIONAIR PRINCIEP 

a. Schleiermacher 

Dit is het sienjaal 
naar de heiligmakende Jordaan van ons 
geweten te gaan. 

Pa ui van Ostayen 255 

De grote, theologische denker Schleiermacher heeft dogmatiek, of 
zoals hij liever zei: geloofsleer, opgevat als een wetenschappelijk be
schrijven van het vrome zelfbewustzijn, met name het christelijke 
vrome zelfbewustzijn. Het algemene, vrome zelfbewustzijn behandelt 
hij in het eerste hoofddeel van zijn geloofsleer als een vooronderstel
ling van het christelijk zelfbewustzijn, dat als zodanig is gekwalifi
ceerd door zijn betrokkenheid op de verlossing. In 'verlossing' is een 
tegenstelling gegeven tussen zonde en genade. Het christelijk zelfbe
wustzijn wordt door deze tegenstelling bepaald. Schleiermachers zon
deleer draagt dan ook tot titel: ontwikkeling van het bewustzijn der 
zonde. Met het woord ontwikkeling valt een begrip dat bij Schleier
macher van eminent belang is. Vroom zelfbewustzijn in rein kultuur 
komt niet voor; het verschijnt altijd in de werkelijke vervulling van 
een moment. Christelijk zelfbewustzijn is zulk een empirische ver
schijningsvorm. Voorzover het algemene godsbewustzijn (dat een 
'vooronderstelling' is in de geloofsleer) in de vervulling van een mo
ment voorkomt, verschijnt het onder de tegenstelling lust en onlust, 
aangenaam en onaangenaam. Deze laatste tegenstelling laat Schleier
macher korresponderen met die tussen genade en zonde, zijnde de 
tegenstelling die met de verlossing gegeven is. Zo betrekt Schleier
macher steeds de bijzondere christelijke vervulling op algemeen antro-

\ 
pologische mogelijkheden. Als nu Schleiermacher over de zonde gaat 
spreken, verbindt hij haar met het bewustzijn van onlust, want ook 
het christelijk bewustzijn heeft aan het algemeen antropologisch feno-
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meen, dat bewustzijn met lust- en onlustervaringen gepaard gaat, deel. 
Het beroemde 'schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl', het wezen der 
vroomheid - een ethische Lehnsatz, waarvan de geloofsleer uitgaat -, 
het bewustzijn van de betrekking tot God, is als hoogste trap van zelf
bewustzijn geen zaak die in absolute 'gemakkelijkheid' voorkomt. Er 
is altijd remming, stremming, retardatie! In zoverre is er geen gods
bewustzijn (dat is een abstraktie!), er is alleen 'die Richtung auf das, 
Gottesbewusstsein'. Het is er a.h.W. alleen als een continu gegeven 
kiem, zonder uitbreiding, die nog empirisch moet worden. Het is er als 
een 'stetiges Gesetzwerden'. De kiem zou zoveel terugdringing door 
andere feiten kunnen ontmoeten, dat hij oneindig klein bleef en niet 
empirisch werd. Kontinue gelijkmatigheid zou zich ook laten denken 
als absolute gemakkelijkheid, voortdurende oppermacht van het vro
me gevoel. Deze beide logische mogelijkheden echter doen zich klaar
blijkelijk in feite niet voor. Veeleer is er sprake van een minder en 
meer, een slingering tussen beide extremen. De beweging naar meer 
wordt als bevrijding, naar minder als remming beleefd. Dat is bewijs 
van de participatie aan de voor het bewustzijn kenmerkende tegen
stelling van lust en onlust. In alle lust echter is nog onlust en omge
keerd. Er is geen beleving van absolute zaligheid. Maar er is ook geen 
totale nietigheid van het godsbewustzijn. In deze slingerbeweging is 
er toch richting, want toename van het godsbewustzijn wordt als be
vrijding gevoeld en de tendentie naar méér wordt derhalve gewild -
zij is voorwerp van lust! Alleen de zaligheid kan echt worden gewild, 
want zij is een wezenlijk element des levens. Maar zij blijft een ideale 
limiet, waar het bewustzijn heen wil, doch nooit arrivé is. Dit houdt 
in dat alle lust vermengd is met resten van onlust. Het christelijk
vrome bewustzijn staat juist als betrekking tot de verlosser onder deze 
tegenstelling. En alleen onder deze tegenstelling aktualiseert zich het 
abstrakte, all gemene godsbewustzijn. Er is dus geen algemeen gods
bewustzijn zonder Christus en geen betrekking op Christus zonder 
godsbewustzijn. Schleiermacher ziet Christus vooral als die betrek
king van het godsbewustzijn waardoor de bestendigheid en intensiteit 
van dit vrome bewustzijn opgewekt en geaktualiseerd wordt. Het is de 
daad van de verlosser, die ons zelfbewustzijn prikkelt tot afhankelijk-I heidsgevoeL Het is Christus' daad, die stuwt in de richting naar méér, 
naar lust, naar bevrijding. Het is onze eigen daad, die ons remt, tegen
houdt bij het ontwikkelen der vroomheid. Het eerste is genade. Het 
tweede zonde. Zonde is dus een tekortschieten van het godsbewust
zijn. Niet de zinnelijkheid is hiervan de oorzaak, maar de zwakheid 
van het godsbewustzijn; door de beperkte kracht van het godsbewust-
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zijn laat het zich verdringen: het schiet te kort. Toch wordt het nooit 
niets, nooit 'nul'. En: de zonde, de zwakheid is opgenomen in de ene 
beweging: de richting naar de ideale extreem der totale zaligheids
beleving.256 

In het kader van de zondeleer komt Schleiermacher over het ge
weten te spreken. Het geweten gaat terug op goddelijke oorzakelijk
heid. Gods heiligheid is de eigenschap van God, die deze oorzakelijk-

X 
heid aanduidt. Wat verstaat Schleiermacher nu onder 'geweten'? Dat 
alle wijzen van handelen, die uit het godsbewustzijn voortkomen, ook 
als eisen worden gesteld, niet theoretisch, maar zo, dat zij zich als 
zodanig in het zelfbewustzijn geldend maken. Elke afwijking ervan 
wordt dan als 'remming', d.i. als zonde beleefd. Er is in wezen geen 
verschil tussen deze opvatting van geweten, die het op het godsbe
wustzijn betrekt, en de opvatting die het terugvoert op de idee van het 
goede. Dit zogenaamde natuurlijke geweten kan wel andere eisen stel
len dan het godsbewustzijn, maar dat is dan een zaak van onvolkomen
heid in de ontwikkeling of een kwestie van toepassing. Er zijn ver
schillende gewetens, naar tijd en plaats, ook verschillende geloofs
wijzen, maar ook die gaan terug op verschillen in ontwikkelingsniveau 
of in toepassing. Voor ons echter, in de evangelische kerk, zegt 
Schleiermacher, is er zo een strijd niet, de identiteit van de handelin
gen die uit het godsbewustzijn voortkomen en die voortspruiten uit de 
idee van het goede wordt gaarne toegegeven (bereitwillig genug zu
gestanden). Het gebod gaat terug op het godsbewustzijn, zo gaat ook 

'I het geweten op goddelijke oorzakelijkheid terug. De stem van God in 
het gemoed is een oorspronkelijke openbaring van God. Dit innerlijke 
gevoel wordt door Schleiermacher zonder bewijs als vooronderstel
ling genomen. Hij gaat er van uit! Het geweten is echter niet identiek 
aan het godsbewustzijn. Er is een diskrepantie tussen het godsbewust-

6 zijn als verstand en als wil; juist daar is het geweten gesitueerd. Deze 
diskrepantie wordt door het geweten als zondig bewust, d.w.z. zij 
wordt als remming in de tendentie naar gelijkmatigheid bewust. Door 
het geweten wordt deze remming als onze daad aan onszelf bewust. 
Deze bewustwording gaat terug op Gods werking. Zo maakt God de 
behoefte aan verlossing, die er voor alle mensen is, bewust. Een te
kortschieten van de psychische en somatische organen - zoals bij 
iemand die piano studeert - is geen 'zonde'; dit tekortschieten wordt 
door het geweten niet als zondige daad bewustgemaakt, wel echter 

[! het achterblijven van de wil bij het bewustzijn, zodat er sprake is van 
jonbekwaamheid. Schleiermacher situeert het geweten in de gemeen
schap. Het alleen in de enkeling zich manifesterende geweten is te 
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veranderlijk, waardoor de terugvoering ervan op de goddelijke oor
zakelijkheid in gevaar zou worden gebracht. Het geweten is een pro-
dukt van Gods heiligheid. Het is de goddelijke wetgevende oorzake
lijkheid die in een gemeenschap het geweten bewerkt. De wet gaat 
terug op het absoluut heilige! Door die wetgevende heiligheid is het 
hele verloop der historie geordend. Het mishagen aan de zonde, de 
onlust over remming des levens, is een werking van God in de mens 
middels wet en geweten. De zonde op zichzelf echter is er niet, kann \: 
nicht vorhanden sein, is geen gedachte van God, heeft geen wezen en 
idee. Het mishagen betreft dan ook het retarderen van de werkzaam- IJ 

heid der vroomheid, het achterblijven van de wil bij de klaarheid van 
het vrome bewustzijn. Zo eist Gods heiligheid door wet en geweten, het 
volkomen goede en maakt ons bewust van onze tekortkomingen. De '-../ 
zonde echter is een manco, een niet-zijn. Het geweten is de instantie ..,...." 
die in een gemeenschap een zedelijke retardatie bewustmaakt. Alleen 
het geweten van een gemeenschap geldt als van God bewerkt (de 
enkeling heeft een te veranderlijk en onzeker geweten, dan dat wij 
dit op God zouden mogen terugvoeren); dit sociale geweten, dit 
zedelijk gevoel van de groep brengt de burgerlijke wet voort, die op 
grond daarvan theologisch mag worden gefundeerd in Gods heilig
heid.257 

b. K. Barlh 

Deze korte weergave van Schleiermachers beschouwingen over zonde 
en geweten vormt de achtergrond, waartegen K. Barths theologisch
ethische kritiek van het geweten reliëf krijgt. Barths visie staat in sterk 
kontrast tot die van Schleiermacher. Voor Barth is 'geweten' geen 
antropologisch, maar een eschatologisch begrip.258 De klacht van 
sommigen, dat Barth, vooral in zijn antropologie (KD 1112) meer aan
dacht aan het geweten had moeten besteden, is, dunkt mij, niet te
recht. Een brede ontvouwing van dit thema zou pas bij de leer van de 
Heilige Geest te verwachten zijn geweest. Geweten, conscientia,· sy
neidèsis betekent mede-weten. Dat wij 'Mit-wisser Gottes' zijn of 
kunnen worden is een eschatologische zaak, dat is ons beloofd, daar 
gaat het heen, maar dat is geen empirisch feit, dat zich laat konsta
teren. Het geweten is geen openbaring, geen zelfstandige stem van 
God, het geweten zelf is niet de instantie waaraan de mens verant
woordelijk is. De mens is verantwoording schuldig aan God en zijn 
gebod, aan de levende God die hem hier en nu aanspreekt en hem zijn 
geboden geeft. Voorzover het geweten, als zelfbewustzijn, ons het ge
bod van God in scherpt, doet het geweten dit niet uit zichzelf, maar 
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! als getuige van het gebod. Niet door het geweten, maar aan het ge
weten wordt Gods gebod geopenbaard. Het geweten in deze zin is het 
rechte geweten en dat waakt er juist tegen, dat Gods gebod niet met 
onze eigen wensen en begeerten wordt gelijkgesteld. Geweten is ons 

\ bewustzijn in eschatologisch licht, als een mede-weten met God, zodat 
I inderdaad wat God wil ook onze wil is geworden. De verheffing van 

onze wil echter, voorbarig, door middel van een idealisering van het 
'geweten', tot Gods wil, is een gevaarlijke vereenzelviging en een 
desastreuze anticipatie. Dat is de zin en bedoeling van Barths uit
spraak, dat conscientia een eschatologisch en geen antropologisch be
grip is. Het is met name dit theologisch kriterium, dat Schleiermacher 
veronachtzaamt: hij projekteert Gods heiligheid als goddelijke oor
zakelijkheid achter het algemeen antropologisch gegeven van het be
wustzijn van een onlustverwekkende remming des levens; God wordt 
zo een exponent van bewustzijnsfeiten. Het geweten maakt ons God 
bewust, ook al schijnt het andersom te zijn, dat God ons van ons ge
weten bewust maakt en probeert Schleiermacher nog zo zeer aan dit 
laatste recht te doen. Doch zelfs ook bewustmaking van ons geweten 
door God is niet waarom het gaat, want dan nog zou het geweten in 
zichzelf de instantie der verantwoording zijn. Barth spreekt van 'ge
weten' als de eschatologische conscientie, die uiteindelijk definitief en 
gaarne beaamd heeft wat God de weerstrevende, juist vaak op 'ge
wetensgronden' en 'ethische' overwegingen weerstrevende mens ge
biedt. Geweten heeft de mens in de toekomst. Het geweten van de 
mens berust op de gemeenschap aan Gods weten dat hem wordt ge
schonken. Barth vergelijkt de openbaring van Gods wil aan het gewe
ten, waardoor de leugen wordt gelogenstraft, met een opwekking uit 
de slaap des doods. Het geweten slaapt en wordt door de openbaring 
opgewekt tot het geloof. Vanuit dit opgewekt geweten geloven wij in 
God en belijden wij Hem en zeggen wij: God weet het; want wij weten 
het nu met Hem.259 Het slapende, het 'dode' geweten wordt dus be
vrijd en opgeheven tot medeweten, het wordt gericht op zijn bestem-

\ ming, het is geen algemeen-menselijke Fähigkeit, die vanuit zichzelf 
I verwijst naar God, maar een fenomeen, dat eerst in eschatologisch 
I 

; licht symptoom wordt. Gewetensvrijheid mag dan ook geen religieus 
gekleurde trots zijn, die protestanten koesteren jegens de romeinse 
hiërarchie, want een autonoom geweten (het 'Es ist mir so' van de 
tweede helft der negentiende eeuw!) is_een ideologie, waarachter zich 

o willekeur verhult.260 Gewetensvrijheid is geen autonome, zeker geen 
willekeurige, geen ongebonden vrijheid, maar Freiheit unter dem 

/ Wort, die niet wat een mens zelf 'fein und lustig' vindt bedenkt, maar 
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beaamt wat in Gods gericht recht, waar en wijs iS.261 Een mens heeft 
dan ook geen geweten als inklevende eigenschap, maar hij krijgt het 
door de 'Weisung des Sohnes' geschonken, zodat hij een consciens, 
een mede-weter met God wordt.262 ) 

Het eschatologische deel van Barths werk zal niet meer verschij
nen. In het voorwoord van de onlangs verschenen doopleer vertelt 
Barth, dat hem er zeer ijverig naar is gevraagd, doch dat hem sinds 
het verschijnen van IVs, - hij was toen 73 jaar - de psychische kracht 
en het geestelijke élan ontbraken om verder te gaan. Impliciet zit er 
veel eschatologie in de K.D., zoals wij boven aantoonden aan de hand 
van het eschatologisch woord 'geweten'. Wij zijn echter in de geluk
kige omstandigheid, dat Barth zich in 1928 gedurende het zomer
semester diepgaand met de ethiek heeft beziggehouden en wel ook 
met het 'eschatologisch' deel ervan. De tekst van deze colleges zijn 
in gestencilde vorm uitgegeven. Het is hier niet de plaats om aan te 
tonen, dat Barth zich sindsdien trouw is gebleven en dat, vooral de 
beschouwingen die hij tijdens deze colleges gewijd heeft aan het gebod 
van de verlosser niet alleen niets aan aktualiteit hebben ingeboet, 
maar ook bij nauwkeurig toezien op de ethische delen (KD Ih en 
1114) grote invloed hebben gehad. Steeds sterker heeft Barth het gebod 
als belofte en verlof leren verstaan, steeds sterker is de toon van zijn 
ethische denken die van de dankbaarheid geworden, zodat hij in 1114 
het gebod van de schepper niet langer onder de druk van een woord 
als 'ordening' zet, zoals hij in 1928 nog doet, en hij in 112 het woord 
vrijheid naar voren brengt ten koste van een woord als 'autoriteit' 
(het woord dat in 1928 nog een hoofdrol in de ethiek der verzoening 
speelt). Ik zie in deze terminologische verschuivingen geen tekenen 
van een diepgaande verandering, wel van een steeds sterker pneuma
tologisch theologiseren. Helaas kan ik deze these hier niet met bewijs
stukken funderen - al geef ik enkele grote lijnen aan -, omdat het ons 
te ver zou voeren. Uitgaande echter van de juistheid van deze waar
neming, mogen wij stellen, dat Barths ethiek der verlossing van 1928 
ons waardevolle aanvullingen op de stof van de K.D. kan geven.263 

Het gebod van God treft de mens als schepsel, als lid van het uit
verkoren volk en als kind van God. Over dit laatste gaat het bij de 
ethiek der verlossing. De verlosser bevrijdt ons uit de voorlopigheid 
van het schepsel-zijn en de 'Widerspruch' van het christen-zijn en be
veelt ons te wachten op en ons te haasten naar Zijn toekomst.264 Het 
gebod van God gaat de mens in zijn volle werkelijkheid aan, in zijn 
volle van God gewilde werkelijkheid. Dan kan de toekomst niet over 
het hoofd worden gezien: het gebod gaat ons ook aan voor zover wij 
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reeds zijn wat wij zullen zijn.265 Deze toekomstige mens, het kind van 
God, is de afsluitende, definitieve, onovertreffelijke mens; wij mogen 
deze eschatologische status niet dialektisch relativeren: hij is laatste 
ernst. Eschatologische waarheid is waarheid als toekomst. Hij is aan 
de andere kant van de tegenstelling tussen zijn en niet-zijn, dus boven 
alle dialektiek uit waar, dat wij kinderen van God zijn.266 De aan
spraak van God geldt nu ook dat laatste, dit toekomstige zijn; daarop 

I worden wij reeds nu aangesproken. Dit toekomstaspekt van de ethiek 
\ wordt vaak vergeten en veronachtzaamd, ja onder verdenking gesteld. 
Heel gauw vallen er verdikten als mysticisme, illusionisme, utopisme, 
geestdrijverij! Men wil het liever laten bij de orde van de schepping 
en de wet der liefde, men wil als schepsel en christen, echter niet als 
kind van God worden aangesproken - want zo komt het gebod ons te 
na! 267 Wie de bestemming van de mens niet als relevant ervaart in de 
ethiek, wie het perspektief van de toekomst niet ziet bij de bezinning 
op ons handelen, ziet niet dat de mens meer moet dan alleen voldoen 
aan de orde van het leven en de wet van de naaste, heeft er geen oog 
voor dat hij ook het heilzame moet zoeken van de betere stad der toe
komst. Vanuit deze derde dimensie eerst worden de orde van de 
schepping en de wet der verzoening behoed voor verabsolutering, be
hoed voor een valse dialektiek die de ethische beslissing situeert in 
het lege midden tussen twee punten! Gods goedheid is drievoudig. 
Paulus heeft in Romeinen 12: 2 het thelèma van God ook drievoudig o gekarakteriseerd als to agathon, to euareston, to teleion. In navolging 
van Paulus begint Barth een paragraaf van zijn ethiek met de woor
den: Wir verstehen unter 'Güte' den Inbegriff des Rechten, des 
Freundlichen, und des Heilsamen: alle drei Bedeutungen in ihrer Ein
heit begriffen.268 Geïsoleerd recht, daaraan gaat de wereld ten onder. 
Verabsoluteerde liefde verwordt tot sentimentaliteit. En op de valse 
dialektiek van beide berust de. beruchte dubbele boekhouding, die 
door zoveel bereidwillige theologische accountants wordt gevoerd. 
Eerst door de dimensie van het teleion, het heilzame, worden de cir
kels van de ethiek (of de ellips, met twee brandpunten) opengebroken 
en krijgt de wenteling richting: recht en liefde krijgen betrekking op 
de toekomst; niet in het lege midden tussen recht en liefde, maar in 
het messiaans-besliste, dat gericht staat op het heil der mensen, vindt 
de ethische beslissing plaats; dáár ligt het Gegenüber van onze ver
antwoordelijkheid. Barth konstateert, dat de meeste ethici, die in de 
biniteit van recht en liefde geloven, een afwijzend en onvriendelijk 
gezicht zetten als hun absoluta vanuit deze derde dimensie gerelati
veerd worden. En dan vallen de verdikten! Alles wat meer is dan orde 
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en wet wordt verdacht gemaakt als een humanistisch-idealistisch niet
ernstignemen van de werkelijke situatie der mensen.269 Deze oplos
singen en levensmogelijkheden, 'urn nur zwei unter sich recht weit 
entfernte Beispiele zu nennen: für das katholische Mönchideal auf 
der einen, Wr eine Sache wie die des Bolschewismus auf der andern 
Seite ( ... ).' 270 Angst voor illusies maakt dit soort theologische ethiek 
tot een schamel konservatisme, waaraan alle enthousiasme vreemd is. 
Het doet denken, zegt Barth, aan een 'Zollgesetz, dessen rigorose 
Bestimmungen bei der Absicht gewis sen Kreisen des Inlands ihre 
Nahrung zu erhalten, gewisse andere umsomehr zum Hungern ver
urteilt.' Deze vergelijking blijkt in 1970 een gelijkenis van profetische 
zegging te zijn: precies dat is de uitwerking van de ambivalente, twee
polige recht-liefde-ethiek, die uit de circulus vitiosus van deze bevan
genheid niet uitkomt, waaraan Europa blijkbaar zijn ziel en zaligheid 
verkocht heeft, namelijk dat wij muren bouwen rondom onze eigen 
materiële en geestelijke welvaart. Zonder een spoor chiliasme geen 
ethiek! Ontzaggelijk is tot op heden de vrees voor perfektionisme, de 
vrees dat de theologie te optimistisch over de mens zou denken en de 
ernst van de zonde zou veronachtzamen, indien zij, op welke grond 
dan ook, al ware het die van de adventus domini, de volkomenheid in 
statu renascendi, de perfektibiliteit van de mens zou leren. Maar wij 
hebben niet alleen het leven, en wij hebben niet alleen de wet, wij 
hebben ook de belofte, de verlossing, het komende volmaakte! 271 De 
ene God gebiedt ons niet alleen te leven en het leven te eerbiedigen, 
Hij gebiedt ons niet alleen als zijn vrienden onze vijandschap op te 
geven en elkaar lief te hebben, maar Hij gebiedt ons ook als zijn kin
deren om ... enthousiast te zijn (en-theos!). Naast de oriënterings
punten van het kreatuurlijk leven en de evennaaste is er een derde 
punt, zonder hetwelk wij ook de beide andere niet werkelijk vinden. 
Zonder oriëntatie op het komende heil, zonder het waagstuk van het 
hopen, versteent het recht en verbittert de vriendelijkheid. Wij moe-
ten handelen als mensen, die in-God-zijn en God-in-ons. Het wordt [ 
tijd, dat de mensen van de messias er wat verloster gaan uitzien, en 
niet langer de eersten zijn om tot nuchterheid, bezadigdheid en berus-
ting te vermanen, want achter deze 'christelijke deugden' verschuilt 
zich de geestloosheid, de acedia, de wanhoop. Barth past ervoor zich 
de antropologische mogelijkheid te laten verderven, die is gelegen in 
het direkte handelen vanuit de gemeenschap met God en gericht op 
de gemeenschap met God, - een antropologische mogelijkheid, die 
wij als fenomeen kennen, maar dat eerst in het gebed tot symptoom 
wordt. Want eerst in het gebed wordt 'Begeisterung' werkelijk 'Be-
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geisterung'? Het gebed immers is de eigenlijke, reeds hier en nu mo
gelijke realisering van onze eschatologische werkelijkheid! 272) Het 
gaat om echte bewogenheid, wat niet hetzelfde is als emotionaliteit, 
maar zich er zeker in een bepaald geval mee verdraagt. Ook nuchter
heid is met deze bewogenheid te verbinden. Wat onmogelijk is, dat is 
onze traagheid, onze nalatigheid, onze dufheid en middelmatigheid, 
onze onverschilligheid en onze skepsis. Laat men, roept Barth uit, 
eens meer letten op zogenaamd of werkelijk 'profane' opgewonden
heden en zichzelf voorhouden, dat God misschien in onze tijd wat 
minder nuchter wil worden gediend, dan wij in onze schoolwijsheid 
denken. Het handelen moet open zijn, open naar het doel, open naar 
de toekomst, open voor het volmaakte. Een handelen, dat niet onder 
de belofte ligt, zou een naar voren toe gesloten, een resignerend han-

I 
delen zijn. Bloch zou zeggen: het laatste woord is nog niet gespro
ken.273 Barth zegt - en het is hieraan niet ongelijk -: het laatste woord 
moet de hoop zijn en dat betekent konkreet wachten op en haasten 
naar de toekomst van de Heer.274 

Het ene goddelijk gebod is eschatologisch bepaald. Alleen in deze 
kontekst is er een theologische duiding van het fenomeen geweten 
mogelijk. Om 'geweten' te kunnen funderen moet het laatste wat van 
een mens messiaans te zeggen is als werkelijk verondersteld worden, 
nl, dat hij een kind van God is, d.w.z. dat hij in de goddelijke natuur 
participeert. Met minder gaat het niet! Een geweten hebben betekent 
niet meer of minder dan: de heilige Geest hebben. Suneidesis is mede
weten. Een geweten hebbend zijn wij en-theoi onze eigen rechters! Dat 
alles kan theologisch alleen gesteld worden als reeds nu geldende 
aktualiteit van de werkelijkheid der toekomst. Dit geweten is zó niet 
'vorfindlich', men treft het zo niet aan, het geweten gaat in deze zin 
pas oplichten in het schijnsel dat vanuit de toekomst van God over 
de mens valt. Het geweten is geen standpunt, waarop een mens kan 
gaan staan, zeker geen stormvrije zone waar hij beschermd is tegen 
het oordeel Gods. 'Geweten' betekent dat wij onszelf zeggen, wat ons 
gezegd is. Wij kunnen niet in het begrip autoriteit blijven steken, het 
is geen laatste woord. Gezag komt van zeggen - het gezag van het 
woord zegt ons iets alleen indien wij ons gezeggen laten! Er is geen 
gezag zonder 'erkenning'; geen gebod, dat werkelijk geldt, zonder dat 
wij onszelf mede gebieden! Dit alles staat niet op de eerste plaats. Het 
mag niet te vroeg, het mag niet voorbarig worden gezegd. Het is geen 
begin. Maar het mag ook niet worden vergeten of verzwegen worden. 
Het moet rechttijdig ook gezegd worden, zelfs als een laatste woord, 
een definitief, afsluitend woord: de mens (is lichaam en ziel - en) 
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heeft de geest! Daarmee moet antropologisch ook ernst worden ge
maakt. De mens is pas echt verstaan als hij wordt begrepen onder het 
laatste aspekt, het afsluitend aspekt van zijn werkelijkheid. De onto
logie ligt messiaans verankerd in de toekomst. Het laatste woord is 
een woord van hoop! Wie de mens niet in deze openheid verstaat, 
verstaat hem in het geheel niet! En dat is geen formele kwaliteit maar 
een materiële: het gaat om de parousia Christi, de tegenwoordigheid 
van de komende door de heilige Geest. Anders dan zó hebben wij 
geen werkelijke toekomst en is onze geschiedenis een toestand, een 
hoogst bewegelijke toestand, maar toch toestand, d.i. stilstand. Door 
zijn woord verwekt en baart God ons als zijn kinderen. In deze daad 
van God hebben wij konkreet gemeenschap met Hem als verlosser! 
In dit geven van God hebben wij 'geweten', d.w.z. neemt God ons 
eigen weten in zijn dienst en maakt het tot con-scientia, zodat wij 
luisterend naar onszelf Gods stem horen. De theologische ethiek moet 
alle primitieve voorstellingen inzake het geweten als natuurlijke, in
nerlijke stem van waarheid in de mens afwijzen. Ook een voorstelling 
als die van Schleiermacher, die van het antropologisch gegeven van 
een geweten (van een gemeenschap!) uitgaat, om dat bewustzijnsver
schijnsel vervolgens op goddelijke 'Selbsttätigkeit' - deze niet recep
tieve, niet reaktieve God is een afleggertje van het rationalisme! -
terug te voeren! Het is zelfbedrog te menen, dat het onzekere, het ver
anderlijke van het individuele door de gemeenschap (de gemeente! de 
stand der 'Gebildeten'! de kring der virtuozen!) wordt opgeheven, 
zodat dit gemeenschapsgeweten op God kan worden teruggevoerd. 
Hier wordt vastigheid gezocht in romantische kategorieën; ethisch 
leidt dit tot een zekere breedheid, maar tot konservatieve breedheid. 
Het geweten voorzover het in Gods licht verschijnt en nader wordt 
bepaald door begrippen als parousie, gebed, heilige Geest, kindschap 
van God heeft werkelijk recht op de naam conscientia! Als er 'ge
weten' wordt gezegd kan en mag ten diepste alleen dit bedoeld zijn; en 
de theologie gaat ervan uit, dat ook niets anders bedoeld is. Ook hier 
geldt dat zij de ander beter verstaat dan in zijn Selbstverständnis. Zo 
is het geweten dus alleen werkelijk in zijn eschatologische bepaald
heid.275 . 

Wie het geweten tot grondslag van een ethiek der antwoorden wil 
maken, stuit altijd op twee vervelende kenmerken van het geweten. 
Het geweten is een stem, die er niet in het algemeen en eens en voor 
goed is, maar een woord dat om er te zijn moet worden gesproken. In 
de tweede plaats: dat woord blijkt dan nog ongeveer iedere konkrete 
inhoud te kunnen hebben. Deze twee kenmerken zijn in het geheel 
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niet negatief als wij geen ethiek van antwoorden, maar een vragende 
ethiek proberen te ontwerpen en in dat kader het geweten in eschato
logisch licht zien. Dan moet het persoonlijke van het geweten, n'en 
déplaise Schleiermacher, duidelijk en klaar erkend worden. In de stem 
van het geweten ben ik het die mijzelf beoordeel! Ik stel mijzelf onder 
een laatste waarheid. Het geweten is een zelfgesprek. Daarmee is een 
gevaarlijk woord gevallen: het zelfgesprek van de mens met zichzelf 
kan eindeloos zijn; een circulus vitiosus als zijn 'Selbstverständnis' 276), 

zijn zelfbewustzijn! Namelijk dan, wanneer de mens zich op een neu
traal ik terugtrekt, dat gevrijwaard zou zijn van de zonde. Maar dat 
is nu juist hier niet het geval. Het zelfgesprek vindt plaats tussen het 
geweten, d.i. het ik der toekomst, en het zelf, d.i. het ik van zijn tegen
woordige toestand, d.w.z. tussen het 'gegenständlich nicht-gegebene 
Ich' en het 'zuständlich gegebene Ich'. Schleiermacher krijgt hier voor 
een klein deel gelijk! Zelfbewustzijn impliceert godsbewustzijn! Al
leen Schleiermacher is van het zelfbewustzijn als godsbewustzijn als 
van een - wel is waar vanuit de vervulling te abstraheren - gegeven
heid uitgegaan eh heeft niet gelet op het pneumatologische karakter 
van hèt godsbewustzijn, hij heeft de toekomstigheid van het geweten 
over het hoofd gezien. 277 Zodoende sprak hij antropologisch, waar hij 
theologisch moest spreken; beriep hij zich op 'data', terwijl hij op de 
'semper danda' had moeten letten. Deze omkering geeft aan zijn theo
logie een 'religieus' karakter eh da~lfdoor' een konservatieve ten
dentie: kulturele, antropologische, artistieke kategorieën krijgen een 
iekere wijding. Bij Schleiermacher 'openbaart' het zelfbewustzijn God 
- já, in latere tijd wilde hij de terugvoering van de toestanden van het 
vrome zelfbewustzijn op de oorzakelijkheid Gods zelfs nog weglaten 
uit de geloofsleer, gezien zijn uitgangspunt en methode niet inkonse
kwent. 278 ) Niet het geweten als signaal van de toekomst, gericht op de 
wereld en de geschiedenis, maar het geweten als remmingsverklikker 
in het 'Bildtmgsprozess' vinden wij bij Schleiermacher. Het zelfge
sptek tusseh dit geweten en het zelf is inderdaad eindeloos. Schleier
macher maakt geen ultimatieve ernst met de genade, hij ziet het be
wustzijn heen en weergaan 'in flie'ssender Differenz' tussen meer en 
minder, lust en onlust, genade en zonde. Ook bij hem missen wij de 
openheid naar de toekomst, waardoor de gesloten cirkel van onze toe
stand doorbroken wordt. Verstaan wij echter onder zelfgesprek: de 
dialoog tussen het geweten, waaraan God zich heeft geopenbaard, en 
het menselijk zelf, dan vindt er geen rekurs op een neutraal zelf plaats 
waardoor een onecht en mitsdien eindeloos zelfgesprek zou worden 
op gang gebracht. Het eschatologisch geweten heeft namelijk auto ri-
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teit: het spreekt zo gezaghebbend dat wij ons er niet aan onttrekken 
kunnen; zich niet laten gezeggen wordt als ongehoorzaamheid be
leefd. Dit betekent meteen, dat dit gezag geen uitwendig gezag is, 
maar gezag dat in vrijheid en alleen in vrijheid kan worden beaamd, 
ja gezag dat vrijheid is en vrijheid schept. Kortom als kind van God, 
als aandeelhebbend in zijn Geest, ben ik het met God eens,ook en 
juist als ik niet in overeenstemming met zijn wil heb gehandeld. Pas 
wie ook durft te stellen, maakt ultimatieve ernst met de genade van 
God! Daarom kan Barth het belangrijke begrip gewetensvrijheid dan 
ook niet anders verstaan dan als vrijheid van de kinderen Gods.279 ) 

'Gefangen im Worte Gottes ist er frei'. Vanuit de verlossing, vanuit 
zijn toekomstige bevrijding, mag de mens vrij genoemd worden. Als 
verzoende mensen moesten wij ons buigen onder de autoriteit en 
kwam het woord op ons af van buiten en vreemd, maar als 'verlosten' 
als bevrijde mensen zijn wij 'jenseits der Sphäre', wo uns das Gebot 
Gottes nur ein fremdes von aussen zu uns kommendes Gebot ( ... ) 
sein·kann'. De stem van het geweten is de stem van deze bevrijde, 
deze 'verloste' mens, het is de stem Gods als zijn eigen stem.280) 

Hieruit volgt dan heel klaar en helder de volgende konklusie, die 
voor geen misverstand vatbaar is: dit betekent, dat over ons als kinde
ren van God niet van buitenaf beschikt kan worden, dat er voor ons 
geen autoriteit zijn kan dan die wij zelf uitoefenen en dat wij ons al
leen in vrijheid aan gezag onderwerpen, dat onze positieve of nega
tieve opstelling tegenover alle andere gezag dan die van het geweten 
niet wordt bepaald door dat gezag, maar uitsluitend en alleen door 
ons zelf als bevrijde en tot vrijheid bestemde mensen. Als kriterium 
tegenover het gezag van kerk en van staat geldt de vrijheid van het 
geweten, de vrijheid onder het gezaghebbend woord der belofte. Alleen 
dat gezag kan door het geweten erkend worden waarin het de stem van 
God verneemt. Daarom mag het geweten niet gebonden worden. Het 
kàn ook niet gebonden worden. Het geweten laat zich niet dwingen. Het 
geweten is vrij. Het is mijn persoonlijk 281, mijn eigen geweten. Daar
mee is opnieuw distantie genomen van Schleiermacher, die slechts het 
gemeenschapsgeweten vast en zeker genoeg achtte om het terug te 
voeren op Gods werking en die dit geweten als kreatieve grond vindi
ceert van de burgerlijke wet, de positieve wet, die derhalve via dit 
geweten ook op de oorzakelijkheid van God moet worden terugge
voerd. Zo geduid betekent het geweten geen vrijheid boven wet en 
moraliteit en geen vrijheid, die gezag eerst tot gezag voor mij naar 
mijn bestemming maakt, maar dreigt het te verworden tot sanktio
nering van de geldende wet en de vigerende moraal. Schleiermacher 
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was niets voor niets een groot bewonderaar van het pruisendom! Het 
gewetensbegrip van Schleiermacher is gevormd in het krachtveld van 
begrippen als ontwikkeling, opvoeding, 'Bildung'. In die sfeer kan 
ook van gemeenschaps-, of volks- of mensheidsgeweten worden ge
sproken (de verschillen kunnen worden gereduceerd tot verschillen 
in Bildungsniveau or toepassing), maar dan is er een stap gezet 
naar verheerlijking van de gevoelens van de gemeenschap, het 'Emp
finden' van het volk, de vox populi die als vox dei wordt uitgegeven. 
Deze god is de exponent van de geheiligde vastigheid der sentimenten, 
een romantisch-konservatieve projektie, al vertoont hij in zijn niet 
receptieve oorzakelijkheid tevens nog versteende rationalistische trek-
ken. . 

Barth wil waarschuwen tegen een anti-idealistisch en anti-huma
nistisch ressentiment, waardoor protestantse theologen papaIer dan 
de paus worden en orde en gezag gaan verabsoluteren.282) Hij weigert 
zelfs van een 'dwalend geweten' te spreken, want het geweten dwaalt 
niet. Niet het kind Gods, dat wij eschatologisch zijn, maar de huidige 
luisteraar begrijpt het geweten verkeerd, wil het verkeerd begrijpen en 
zaait misverstanden, verspreidt ook de leugen dat het geweten zou 
dwalen! Dit houdt in dat wij een zekere terughouding moeten be
trachten bij het beroep op het geweten: het is nog niet openbaar wat 
wij zijn zullen. Maar onder dit eschatologisch voorbehoud geldt toch, 
zonder beperkinng: in het geweten is onze eigen stem Gods stem! Met 
deze stem, met dit gezag der belofte dat zich laat gelden in het ge
weten is er een 'unheimlich unruhiges Ding' in ons leven gekomen 283, 

een ding namelijk dat boven alle wet en orde uitwijst, boven alle dia
lektiek van zonde en genade, boven het simul justus ac peccator naar 
'de onmiddellijkheid en de totaliteit waarvan de heidenen gedroomd 
hebben'. Vandaar de angst voor dweperij, voor geestdrijverij bij de 
bezadigden onder de theologen. Het geweten maakt mij hier tot een 
vaderlandsloze gezel, een pelgrim, die onderweg is naar de stad van 
de toekomst. Het geweten is de oproep, mij uit te strekken naar het 
eeuwige vaderland, het geweten bindt mij niet aan orde en wet - al 
kunnen orde en wet door mij, juist omdat ik een geweten heb, als 
geldend worden erkend (of ontkend) -, het geweten bindt mij aan 
Gods toekomst en die is bepalend voor mijn doen en laten. In de 
reeks to agathon, to euariston, to teleion is het laatste klimax. Het 
geweten vraagt, of mijn doen en laten van dit ogenblik werkelijk een 
stap voorwaarts is, of mijn hoop op het laatste werkelijk hier en nu 
ook'hoop betekent in het voorlaatste. Het geweten vraagt mij, of ik 
geloof hecht aan de perfektibiliteit van mens en wereld, niet op illu-
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soire gronden, niet op grond van lichtzinnig optimisme, niet op 
grond van onderschatting van het boze, maar op grond van de zege 
van de Messias! Het geweten oriënteert mijn doen en laten op het 
morgenland der toekomst, de utopie die geen utopisme is omdat God 
God is! Das Gewissen ist die in der Gegenwart lebendige Botschaft 
des kommenden Reich Gottes ( ... ) Das Gewissen ist in seiner letzten 
eigentlichen Spitze, gerade da wo es ganz sich selber ist, ein revolu
tionäres Prinzip.284 Zonder eschatologie geen revolutionair principe. 
Zonder geweten geen revolutie.285 ) Terecht zegt Richard Shaull: Most 
paradoxical of all, man is free to be a transgressor against the order in 
which he lives when he is perturbed by an unhappy conscience; that 
is, when he realizes that he is called to a way of life and a standard of 
action which stand in judgment upon him.286 

§ 11. DYNAMISCH ETHOS 

Das Streben des Menschengeschlechts, die Massregeln 
der ölfentlichen Ordnung und des gesellschaftlichen 
Rechtes, wo sie mangein, einzuführen, und wo sie ge
schwächt sind, zu stärken - dies Streben liegt auf dem 
Grunde meiner unentwürdigten Natur. 

J. H. Pestalozzi 286a 

Een leer van de maatschappelijke strukturen, die niet ook de leer van 
de sociale konflikten en de methoden, om deze konflikten te boven 
te komen, zou bevatten, voldoet, dunkt mij, niet aan de eisen, die wij 
tegenwoordig aan het sociologisch ondernemen moeten stellen. In 
biologische begrippentaal, in de metafoor van 'organisme', kunnen wij 
niet meer over politieke en sociale instituties spreken; wij vallen dan 
a priori een integratie-model ten prooi. Elk sociaal bouwsel heeft een 
bepaalde zin, volgt een bepaald doel volgens een bepaalde orde. De 
mensen, die door de betreffende institutie worden samengebonden, 
hebben elkaar gevonden op grond van de zin dezer institutie; zij vin
den hun eenheid in de overeenstemming, die er tussen hen is, in de 
doelstelling. Met elkaar erkennen zij de zin van de institutie. Zo wordt 
voor hen deze zin de wet van hun handelen. De orde, de wet van de 
institutie, beoogt derhalve deze zin te verwerkelijken. De orde dient 
de zinvervulling optimaal te garanderen. De orde regelt hetgeen te 
verwachten is bij voorbaat, op grond van bepaalde historische, ekono
mische en politieke vooronderstellingen. Zulk een orde echter, dat 
weten wij uit ervaring, is altijd onvolkomen. De wet, de orde kan 
nooit bij voorbaat werkelijk alle omstandigheden voorzien en op de 
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beste manier regelen. De mensen zijn verschillend. De geschiedenis 
gaat door. De tijden en zeden veranderen. Zo kan er iets onvoorziens 
gebeuren, waarop in wet en orde niet gerekend is. Toch moet de zin 
van de institutie, bijvoorbeeld de politieke orde, de staat, bewaard 
blijven. Het is niet mogelijk zich te beroepen op de orde of op de wet. 
Hier blijkt het konfliktueuse van sociale en andere instituties. Maar 
niet alleen hier. Het kan nog schriller aan het licht komen, namelijk 
wanneer ten aanzien van de orde en de zin van de institutie verschil
lende visies iich beginnen te vormen. Of indien verwante instituties 
niet elkaar in aanraking komen en op elkaar botsen, terwijl men in de 
institutie het er niet over eens is, hoe tegenover de ander zich op te 
stelleri of te gedragen! In onze dynamische tijd, waarin alle instituties 
in beweging zijn, hebben wij er behoefte aan om ons er rekenschap 
van te geven, hoe instituties als staat, familie, kerk, bedrijfsleven zich 
verhouden - hoe moet de orde zijn die tussen hen heerst!? Wij moe
ten, of wij willen of niet de totale sociale struktuur kritisch bekijken, 
maar hoe? Geen we't of orde die hiér a priori helderheid kan brengen 
zonder geestelijke gewelddadigheid. Aan wie de beslissing? Eén ding 
is duidelijk: de sociale instituties zijn in zichzelf en ten opzichte van 
elkaar konfliktueus. 

Daarmee raken wij onmiddellijk aan de makro-ethische vraagstel
ling: hoe zul en wij naar Gods bedoelen handelen ter zake van onze 
verantwoordelijkheid; niet alleen in, maar ook voor de strukturen. 
J. Moltmann heeft dit kort en kernachtig geformuleerd: de sociale 
orderiingen wörden niet meer gezien als gegevenheden van de natuur 
of van God, maar men weet dat deze ordeningen door mensen zijn 
gemaakt en daarom ook door mensen veranderd kunnen worden. 
'Fi'üher fühlte man sich persönlich vor diesen Ordnungen verantwort~ 
lich. Heute ist man gemeinschaftlich für diese Ordnungen verantwort
lich. Es sirid keine autoritären Ordnungen mehr, sondern funktionale 
Foi'men des Zusammenlebens.' 287 Ook een man als Herbert Marcuse 
legt er sterke nadruk op, dat de mens verantwoordelijk is voor struk
turen, ordeningen en instituties; zij zijn een menselijk 'ontwerp', die 
ons wel vanuit het verleden door traditie zijn overgeleverd, althans 
vóor een goed deel, maar die toch naar het telos van hun origineel 
ontwerp voortdurend weer kritisch moeten worden gewogen.288l Al
leen zó wordt de mens subjekt van zijn geschiedenis. Ook jegens de 
institutie heeft hij verantwoordelijkheid, juist omdat het handelen van 
de mens (misschien wel formeel-ontologisch maar) historisch-socio
logisch niet vrij genoemd kan worden, maar vergaand bepaald wordt 
door institutionaire gedragspatronen en normenstelsels, die zijn voor-
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gegeven. Deze patronen dienen ethisch aanvaardbaar te zijn. De 
ethiek kan de vraag naar de strukturen niet negeren. Anders vervalt 
zij aan de instituties en houdt op zijn hoogst wat speelruimte over 
binnen de ordeningeri, om voor liefde en billijkheid op te komen. Zij 
verliest echter haar relevantie, op het niveau, waar de werkelijke be
slissingen worden genomen (of: zijn genomen!) - en daarmee gaat de 
sociaal-politieke relevantie van de ethiek te loor. Dit is altijd het geval 
bij theologische ethieken, waaruit de eschatologische dimensie is ver
dwenen, zodat beslissingen vallen in het lege midden tussen orde en 
wet enerzijds en liefde en verzoening anderzijds. Uit deze imp~sse kan 
ons 'de leer van Barth omtrent de eschatologische kwaliteit 'geweten' 
redden. 

Het mag dan ook geen verwondering baren, dat Karl Barth zich 
altijd tegen een ethiek der scheppingsordeningen verzet heeft. Hij 
rook er de burgerlijke lucht der natuurlijke theologie in, in de vorm 
van de welbeke'nde voorstelling der lex naturae. Het g~volg is, dat het 
geopenbaarde woord van de genadige God naar het terrein van de 
individuele ethiek wordt verwezen; politiek, sociaal en ekonomisch 
zijn wij op het natuurrecht aangewezen. Deze boedelscheiding leidt 
tot' verschrikkelijke praktische konsekwenties.289 Het fundamentele 
konservatisme schuilt hierin, dat het historisch gegevene als Gods be
vel wordt verstaan, ons aan te passen aan en in te voegen in de orde
ningen; die na'ar hun grondstruktuur onveranderlijke vooronderstel
lingen zijn voor alle historisch leven. De zorg, die hierachter zit, is: de 
theologie moet een konkrete betrekking hebben tot het zo-zijn van de 
(God-) gegeven werkelijkheid; men is bang, dat de woord theologie 
gaat zweven. Het middel is echter erger dan de kwaal: een heel veld 
van menselijk ontwerpen en struktureren wordt aan religiositeit en 
silkraliteit prijsgegeven, zodat de geloofskritiek in de 'innere Emigra
tion' wordt gedwongen. Echter juist uit de schok der ontmoeting tus
sen"wat de theologie, vanuit de trouw aan haar zaak, te zeggen heeft 
met de resultaten van natuurwetenschap, sociologie, enz. moet een 
stuk praktikabele waarheid ontspringen, bij welk gebeuren de theolo
gie, juist door haar eigenstandigheid, voor de andere wetenschappen 
een aansporing is, kritisch te zijn vooral terzake van de aard en kwali
teit van de praxis. 

Zin en orde van de instituties zijn geen invariabelen. Zij dienen 
voortdurend kritisch te worden belicht. Zij dienen steeds weer krea
tief te worden vernieuwd. Elke ordening moet noodzakelijkerwijs 
door een menselijke instantie verstaan en geïnterpreteerd worden. 
Die instantie moet op grond daarvan beslissingen kunnen nemen, die 
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in laatste instantie definitief zijn. Met andere woorden: er moet een 
laatste inappellabele instantie worden aangenomen, waar niet boven 
uit kan worden gegrepen.290 Deze instantie vooronderstelt de loyali
teit der betrokkenen, d.w.z. hun bereidheid zich te schikken in de 
genomen beslissing. Zonder loyaliteit kan geen sociale institutie be
staan. Echte demokratie veronderstelt de loyaliteit van meerderheid 
en minderheid. Loyaliteit wordt juist dan gevraagd, als de eigen inter
pretatie van orde en wet afwijkt van de vigerende of van de inter
pretatie die door de meerderheid wordt gegeven en op grond waarvan 
het tot bepaalde beslissingen is gekomen. Maar toch heeft loyaliteit 
haar grenzen. De bepaling van deze grenzen is één van de précairste 
problemen van een gemenebest. De beslissende moeilijkheid bestaat· 
daarin, volgens Hans Barth,291 dat deze laatste instanties aan vergis
sing en misleiding onderhevig zijn. De noodzakelijkheid van een laat
ste instantie in de maatschappelijke strukturen garandeert niet de 
onfeilbaarheid van deze instantie! Men kan alle hiermee gegeven 
risiko's proberen af te snijden, door te stellen: autoritas, non veritas 
facit legem (Hobbes, Leviathan cap. 19 292). Een soort verideologi
seerde erfzondeleer - homo homini lupus - wordt door Hobbes met 
een extreme vorm van de leer van de staat als poena et remedium 
peccati verbonden.293} 'Van de leringen die tot oproer prikkelen, is 
de eerste, dat het oordeel over goed en kwaad aan ieder individu toe
komt' (Hobbes, De cive, cap. 12 293a). Daarom mag de enkele mens 
in dit opzicht geen (laatste) instantie zijn. Dat 'natuurrecht' heeft hij 
verloren. Het opgeven van dit recht is de zin van de overgang in de 
burgerlijke toestand. Dit recht wordt overgedragen - voorgoed - aan 
de souverein. Op dit standpunt is het de sanktie van de souverein die 
waarheid en redelijkheid tot bindende wet maakt voor het gemene
best. Billijkheid kan binnen dit kader niet meer zijn dan een bepaalde 
souplesse waarmee het positieve recht wordt toegepast. 

De fundering van de staat in de leer van de erfzonde - een traditie, 
waarin op gesekulariseerde wijze Hobbes staat - kan eskaleren tot het 
extreme decisionisme à la Carl Schmitt: de wil van de Führer in al 
zijn willekeur is wet, il Duce ha sempre raggione.294 Niet voor niets 
draagt K. Barth daarom in zijn dogmatiek een (oer)zondeleer voor, 
die tegen een dergelijke ideologisering is gevrijwaard. De christenge
meente weet dat de burgergemeente noodzakelijk is, omdat zij, juist 
in het licht van Gods koninkrijk, zich van de zonde van de mens en 
zijn vernietigende konsekwenties bewust is. De christengemeente kent 
de mens als zondaar, dat is als een wezen, dat voortdurend weer op 
het punt staat de sluizen te openen, waardoor, indien God het niet zou 
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verhoeden, de chaos en het niets zouden binnenstromen.295 Ongetwij
feld ligt deze gedachtengang in de buurt van de oude leer: poena et 
remedium peccati. Het is echter van het hoogste belang, ons goed 
voor ogen te stellen, wat Barth onder het nietige verstaat. Dat laat 
zich namelijk gemakkelijk miskennen, doordat het nietige met de 
schaduwzijde van de schepping wordt verwisseld. Dat is dan een 
triomf van de chaos, omdat deze zich zo kamoefleert.296 Het kan dan 
schijnen alsof de mens zelf de bestrijding ervan ter hand kan nemen. 
De zonde wordt dan dialektisch in de schepping geïnkorporeerd. Dat 
is de fout, die in de leer van het relatieve natuurrecht wordt gemaakt. 
Vanuit de schepping ontdekken wij op zijn hoogst een manco, een 
tekort schieten, dat dialektisch wordt opgeheven door onze betere 
zijde.297 Het geweten behoeft dan niet meer te zijn dan een remmings
verklikker, zoals bij Schleiermacher. Dialektisch kunnen wij de zonde 
niet relativeren. Ons kan het nietige en zo ook de zonde alleen niets
waardig worden en zijn om Godswil, vanuit het profetisch perfectum 
van de overwinning van de Mesias.298 Buiten God om wordt zonde en 
chaos verkeerd geduid en gebagatelliseerd; de strijd tegen het nietige 
is primair en eigenlijk Gods zaak, want Hij is ook de beledigde; van 
zijn genade hangt alles af.299 ) Daarom is een staatsleer, die zijn funda
menten zoekt in schepping en zonde zo gevaarlijk: de eskalatie naar 
oppressie en fanatisme is ingebouwd, omdat de mens zo een zaak ter 
hand neemt, die hem bij voorbaat uit de hand moet lopen.30o Kortom: 
het is geen mogelijke mogelijkheid, een miskenning van de ernst der 
zonde, een onderschatting van de tegenstander. De staat heeft de 
uiterlijke, relatieve, voorlopige humanisering van het menselijke zijn 
te dienen, het ergste te verhinderen, meer niet. De kontekst van deze 
ordenende, rechtscheppende bezigheid is de ruimte, die God in zijn 
genade schept door het leven tegen de chaos te beschermen.301 De 
koncentrische cirkels van staat en kerk liggen in deze ruimte; hun 
analogische betrekking vindt zijn grond in deze ligging. Het middel
punt der beide cirkels is Jezus Christus als Overwinnaar.302 Dat is de 
eschatologische dynamiek waarin niet alleen de kerk maar ook de 
staat betrokken is; ware dit niet zo dan vielen wij weer terug in de 
dubbele boekhouding. Zo wordt door Barth de staat niet in schep
ping en zonde (voorzienigheid), maar in de verzoening gebaseerd. 
'The state is no order of creation because of sin. It is a restraint of 
sin, which is due to the fall of humanity. There is no general governing 
by providence. The world is ruled by God in Jesus Christ. There is 
but one order, that of God in Jesus Christ ... There is now only an 
order of reconciliation or re-established creation.' 303 De essentie van 
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de staat is dan ook niet 'power (exousia), but the. establishment of 
justice (recht)'.304 Het recht mag niet abstrakt heersen, maar dient als 
mensenrecht de zaak van de humanitas. Omdat God mens is gewor
den, is de mens maat aller dingen.305 Alle heersen, dat geen dienen is, 
is een ziekteverschijnsel. Potestas is dienende macht. Potentia - macht 
om de macht - is verwerpelijk.306 Zo kan er sprake zijn van een ge
wapende opstand tegen een onrechtmatig regime; onrechtmatig in de 
zin van: seiner Aufgabe nicht mehr würdiges und gewachsenes Regi
ment.307 Op grond van de analogie der cirkels neemt Barth het inhou
delijk op voor het natuurrecht en wel in een vorm, die, naar hij zelf 
zegt, wel aan Jean Jacques Rousseau zal doen denken,308) een vorm 
van natuurrecht, waarvan velen zullen zeggen, dat het te optimistisch 
over de mens denkt en de zonde van de mens onderschat! In het kader 
van Barths leer der zonde, als onmogelijke mogelijkheid, valt echter 
niet anders te verwachten.309 H. Gollwitzer bevindt zich geheel in 
Barths lijn, als hij stelt, dat de met Christus verbondene in de politieke 
beweging de eerbied inbrengt, voor de vrijheid van het geweten van 
de enkeling en voor de eerbiediging van deze vrijheid strijdt 310; ook 
als hij stelt, dat de legitimering, die van het volk uitgaat naar de heer
sers, intrekbaar moet zijn en dat derhalve de macht in principe slechts 
tijdelijk dient te worden overgedragen.3lt Bertolt Brecht dichtte op 
artikel 1 van het Weimarer Grundgesetz: 

Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
- Aber wo geht sie hin? 
Ja, wo geht sie wohl hin 
lrgendwo geht sie doch in! 312 

Op grond van Barths theologisch-christologische staatsleer verwer
pen wij de gedachte, dat de staatsburger zijn kompetentie inzake goed 
en kwaad in politicis zou hebben overgedragen aan de machthebber. 

Is dit eenmaal erkend, dan valt de vraag niet meer te vermijden: 
wat is de laatste instantie? Aan wie komt, als het om een laatste, defi
nitieve vaststelling van het goede, ware, rechtvaardige gaat, 'Letzt
instanzlichkeit' toe? Wie moet de laatste instantie zijn, als juist de 
vraag naar de laatste instantie de inzet en het objekt van de strijd is! 
Als het inderdaad juist is, dat de struktuur van het sociale geheel, de 
instituties, Wirkungszusammenhänge, gedragspatronen, normenstel
sels, konfliktueus zijn, dan moet er op konflikten gerekend worden, 
waarbij deze 'Letztinstanzlichkeit' in het geding is. Vandaar ook in de 
geschiedenis van de staatsfilosofie de voortdurende poging tot een 
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zinvolle bepaling te komen van het recht van verzet tegen alle institu
ties, die 'sich im Umkreis des Anspruches auf Letztinstanzlichkeit 
bewegen'.313 

In onze tijd, nu wij op een hardhandige wijze op onze verantwoor
delijkheid voor de strukturen worden gedrukt, nu nalatigheid en 
traagheid steeds verschrikkelijker gevolgen blijken te krijgen, is wel 
een van de nijpendste vragen, naar welk kriterium deze strukturen 
beoordeeld, naar welke maat zij gemeten moeten worden. Een bedui
dende komplikatie daarbij is, dat de normen en waarden, die gelden, 
weerspiegeling zijn van de instituties, m.a.w. dat de vigerende moraal 
een interiorisering van de geldende gedragspatronen is, althans in 
hoge mate. Neemt men deze waarneming eenvoudig als uitgangspunt, 
dan kan er van ethiek niet veel anders overblijven dan 'wetenschap 
der moraal',314) een beschrijvende (positieve) wetenschap, die eigen
lijk tot de sociologie zou moeten worden gerekend. Deze wetenschap 
beschrijft, ordent en vergelijkt de normen en waarden, die in bepaalde 
kultuurkringen in groepen en subgroepen gelden. Deze wetenschap is 
niet normatief, al kan zij in haar wijze van beschrijven, haar richting 
van belangstelling, haar komen tot bepaalde resultaten een zekere 
affiniteit vertonen met een progressieve of konservatieve maatschap
pijvisie. De keuze is echter in deze of gene richting wordt niet op 
grond van wetenschappelijke gegevens gemaakt. De wetenschap zelf 
is - of waant zich - waardevrij. Op dit standpunt is ethiek in de zin, 
waarin wij haar krachtens bovenstaande beschouwingen juist nodig 
hebben, in feite onmogelijk. Niet ten onrechte echter verwacht men 
tegenwoordig van filosofie of theologie, wat men dan noemt: maat
schappijkritiek. Deze vorm van ethiek - m.i. de enige die de naam 
werkelijk verdient-veronderstelt 'normen en waarden', die de makro
strukturen, instituties, gedragspatronen en normenstelsels, die ons 
met hun 'Beharrungstendenz' dreigen te overwoekeren, transcende
ren. De steen, liever de ster der wijzen, waarnaar wij uitzien is een 
revolutionair princiep! In de ethiek moet het tot een kritische bezin
ning komen op de geldende normen. Hier wordt niet gevraagd of iets 
feitelijk geldend is, maar of het terecht aanspraak maakt op geldig
heid. De wetenschap der moraal loopt achter de feiten aan, de ethiek 
wil op de feiten vooruit lopen, zij wil die transcenderen. 

Het gevaar hierbij is, dat wij een terugval maken in de metafysika, 
waarbij het accent gaat vallen op de idee van het transcendente, dat 
geheel en al losgekoppeld wordt van de historische en sociale werke
lijkheid. Zo een ideële anti-wereld moge in de historie een vorm ge
weest zijn, waarin op een of andere wijze de droom der vrijheid werd 
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vastgehouden, de filosofische of theologische rekonstruktie ervan, zou 
in ons tijdsgewricht een vlucht uit de verantwoordelijkheid zijn.315) 

Het gaat nu veeleer om een kritisch-transcenderen in de richting van 
de relatieve utopie, als 'Merkrnal' van het komende Rijk van God. Dit 
transcenderen is een zaak van 'Errnessen' 316), van fallibel meten en 
wegen, de 'normen' ervan laten zich 'metafysisch' niet vastleggen, 
maar delen in hun konkrete gestalte in de relativiteit der makro-struk
turen. Hier krijgt de amsterdamse empirische school zijn relatieve ge
lijk. Na alle kritiek, na alle ontmythisering die Westendorp Boerma 
onderneemt, eindigt hij een artikel over het geweten met o.a. deze 
woorden: 'Maar ik heb meer dan genoeg van de critiek. En veel liever 
prent ik mijzelf in: "'s Menschen geest is een fakkel des Heeren" . Er 
is bij al deze verschijnsels een rest die ik laat staan, niet uit halfheid, 
maar omdat die rest er is.' 317) Ernst Bloch zegt treffend, hoopvol on
danks alle pessimisme en skepsis: 'Es gibt aber im sittlichen Bewusst
sein, so sehr es missbraucht und ersetzend wurde, genug, das zum 
Morgen und Übermorgen gehört. Das den Staub und die Heuchelei, 
zu denen Moral geworden ist, selber richtet .. .' 318) Zo opgevat is 
ethiek geen geleerde vorm van geloof aan de heersende normenstel
sels en instituties. 

Wij moeten echter voorkomen, dat wij in halfheden blijven hangen 
of in pseudo-dialektische patstellingen. Dat risiko lopen wij namelijk, 
als wij beide kanten naast elkaar laten staan en niet zo op elkaar be
trekken, dat aan de spanning een revolutionaire praxis zich voeden 
kan. Het ethisch-dynamische moet zich richten tegen de statische reli
giositeit van de instituties. Volgens Hölscher is dit dYI).amisch-ethische 
het kenteken van de christelijke visie op de mens.319 

Jürgen Habermas heeft laten zien, hoe bij Kant beide elementen 
naast elkaar staan, onverbonden en onverwerkt, zodat zijn politieke 
filosofie inderdaad in ambivalentie blijft steken. Tevens heeft Haber
mas aangetoond, dat een heel stuk politiek-filosofisch denken vanaf 
Kant tot heden kan worden gezien als een poging deze ambivalentie 
te boven te komen. Het kan er hier niet om gaan Habermas' gedach
tengang in extenso weer te geven. Wij volstaan met de resultaten te 
vermelden.320 Volgens de officiële, theoretisch-filosofische versie van 
Kants politieke inzichten betekent 'moralische Politik nicht mehr und 
nicht weniger als rechtliches Handeln aus Pflicht unter positiven Ge
setzen' . De filosofie heeft dan alleen een paedagogische taak: de men
sen aansporen tot zedelijk goed handelen. Deze versie gaat uit van een 
zonder meer bestaande toestand van legitimiteit; de politieke orde 
rust op 'Naturzwang'. Volgens de andere onofficiële, praktisch-filo-
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sofische versie, moet politiek eerst tot de vestiging van een politieke 
orde komen; deze komt dan zowel door de 'natuur' als door morele 
politiek tot stand. Politiek kan dan niet alleen moreel, als een hande
len onder positieve wetten verstaan worden. De filosofie is dan meer 
dan morele paedagogiek, zij krijgt dan ook de taak de praxis kritisch 
voor te bereiden, want deze kan niet zonder kriterium, waaraan zij 
van te voren haar kansen en mogelijkheden meet, noch zonder inzicht 
in wat haar werking in de wereld kan zijn. De problematiek van deze 
laatste versie is het, die wij in deze paragraaf aan de orde hebben ge
steld. Terecht merkt Habermas op, dat per konsekwentie de eerste 
versie aan de tweede had moeten bezwijken. Dezelfde spanningsloze 
spanning heeft Ernst Bloch bij Kant opgemerkt, als hij zegt: Kant kon 
vanuit zijn moraal en niet vanuit de halfheden van zijn natuurrecht de 
franse revolutie een zeer voorzichtige, maar ook echte hymne toe
zingen; de gevoelens van deelneming met, van enthousiasme voor 
deze revolutie kunnen volgens Kant geen andere oorzaak hebben dan 
een morele aanleg in het mensengeslacht.321 Helaas achtte Kant de 
morele inachtneming van het publieke geluk - de behandeling ook 
van de medemens nooit alleen als middel, maar altijd ook als doel- in 
de politiek gegarandeerd door de publiciteit, als liberaal principe van 
de rationalisering der politiek. Dat maakt de blijvende ambivalentie 
tussen de twee versies van zijn politieke filosofie begrijpelijk. 

De burgerlijke geest draagt de signatuur van deze ambivalentie! 
Horkheimer heeft aangetoond, dat de geest van de burger, zoals deze 
in Kants filosofie in voleindige gestalte verschijnt, gekenmerkt is door 
ten einde doorgevoerde analyse, skeptisch wantrouwen tegen theorie 
in het algemeen - immers de theorie van de empirische wereld is geen 
echte waarheid - een bereidheid tot naïef geloof in starre principes -
want de zg. praktische Vernunft kan niet zonder zulke postulaten! 322 

Vandaar loopt een rechte lijn naar de 'vakidioot', die in een bepaald 
vak hoge kritische bekwaamheden ontwikkelt, maar inzake sociale en 
politieke, ethische en humanitaire vragen op het niveau van achterge
bleven groepen staat en in stereotypen gelooft. Op grond van zijn 
skepsis in theoreticis is de burger uit relativisme tolerant jegens andere 
meningen, waartussen hij ook niet werkelijk kiest, laat staan tot be
slissingen komt; het agnosticisme lijkt na Kant onoverwinbaar. Zijn 
angst echter voor beslissingen uit zich tegelijkertijd in het star-vast
houden aan bepaalde principes, die als absolute waarheden 'gepostu
leerd' worden. 

Voor Hegel komt het weten altijd achteraa~, de uil van Athene 
vliegt pas na het invallen der duisternis uit, het denken kan niet zeg-
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gen, hoe de wereld moet zijn. De wereld geest wordt in zijn gang nage
speurd, achteraf, maar de wereldhistorische subjekten, die hem stu
wen, hebben er geen inzicht in. Het regeren van de wereldgeest sluit 
eigenlijke subjektieve moraliteit uit, het weten en willen van het indi
vidu is schijn, als de wereldgeest in zijn eigen gang almachtig is. Bin
nen dit bewegelijke systeem krijgen alle ideeën en personen, revolu
tionairen en generalen hun plaats in het historisch pantheon. 'Bei 
Hegel gehen die fortschrittlichen Impulse, ähnlich wie bei Goethe, 
insgeheim in die scheinbar alles Wirkliche gleichermassen verstehen
de und harmonisierende Betrachtung ein.' 323 Hegel komt zichzelf als 
de absolute geest voor. De dialektiek is afgesloten. Tegen de intentie 
van Hegel in, die juist de moraliteit tot haar politieke waarheid wilde 
brengen, maar dit zo deed, dat de subjektieve geest werd verzwolgen 
door de objektieve, - ziet zeker fascistische, maar in zekere zin ook 
bolsjewistische politieke filosofie af van de overeenstemming tussen 
politiek en moraal, ja bestrijden de mogelijkheid ervan.324 Carl 
Schmitt komt tot zijn decisionisme, waarover wij reeds spraken. Stalin 
tot zijn vorm van bolsjewisme, waarin de partijleiding met haar direk
tieven de morele kontrole door het klassebewustzijn buiten werking 
stelt.325) Dit sluit bij Hegel aan, voorzover bij hem de wereldgeest zijn 
wil inderdaad in de uiterlijky souvereiniteit van de staat legt, maar is 
niet in zijn geest, voorzover zeker het fascisme, maar in zekere zin 
ook het bolsjewisme, de overeenstemming van moraal en politiek ont
kennen. 

Habermas ziet vooral bij de 'Junghegelianer' een nieuwe, vrucht
bare probleemstelling verschijnen. 326) Zij stellen de verhouding tussen 
objektieve en subjektieve geest anders; beide worden dialektisch op 
elkaar betrokken. Het doel van de subjektieve geest moet zijn, de ge
stalten van de objektieve geest - zeg: de instituties - op te heffen in de 
dubbele hegeliaanse zin van tollere èn elevare! Tollere: voorzover de 
subjektieve geest zich ziet gescheurd en geschonden door deze insti
tuties. Elevare: voorzover hij zich er toch in ziet opgenomen en uit
gedrukt. Daarmee stonden zij voor het 'paradoxe' probleem, waarom 
het ons in deze paragraaf gaat: hoe is een morele handeling mogelijk, 
die aan de moraal voorafgaat? Dit is alleen mogelijk als het bewust
zijn (conscientia) inderdaad iets bevat van 'morgen en overmorgen' 
(Bloch), als het inderdaad waar is, wat Barth leert: conscientia is 
'Mitwissen mit Gott'. Dan alleen gaat ethiek aan de feiten 327 vooraf 
en komt er niet hinkend achteraan. Dan alleen is een dynamisch ethos 
mogelijk! En inderdaad: alleen de verankering van dit transcenderend 
bewustzijn in de hoop (en niet in het natuurrecht bijv.) behoedt ons 
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voor terugval in het statische konformisme van het anti-revolutionaire 
dogma. 

Het nieuwe kriterium van de theologie en van het geloof ligt in de 
praxis.328 Deze stelling van Jürgen Moltmann is juist. De ethische en 
politieke praxis is tot toetssteen van alle theorie geworden. Als de 
waarheid geen weg tot waarachtig leven is, als zij niet praktikabel is 
en geen initiatief behelst tot verandering der wereld, verwordt zij tot 
mythe van de bestaande wereld. De waarheid wil worden gedáán! De 
geschiedenis is het theatrum gloriae dei, maar dan mag het toneel niet 
onbespeeld blijven. Wij zullen worden geoordeeld naar wat wij in het 
lichaam verricht hebben (2 Kor. 5 : 10). De geschiedenis is open naar 
het eschaton toe, hij is niet af; Gods partner is werkelijk medesubjekt 
in het drama der geschiedenis. Hoop op het laatste betekent hoop op 
het naaste: de mens zoekt stappen te ondernemen om de voleindiging 
te versnellen, want zonder gehoorzaamheid en fantasie wordt het 
nooit wat, komt het in eeuwigheid niet. 'Von der Entschiedenheit, mit 
der die Menschen aus ihren Erkenntnissen Konsequenzen zie hen, von 
der Aufgeschlossenheit, mit der sie ihre Theorien der Wirklichkeit 
anpassen und verfeinern, kurz von der kompromisslosen Anwendung 
der als wahr erkannte Einsicht hängt zum grossen Teil Richtung und 
Ausgang der geschichtlichen Kämpfe ab.' 329 Deze waarheid geldt niet 
in de laatste plaats ook van de theologie en haar 'praktische Ver
nunft'. Theologie is geen theorie - dat is tot vervelens toe herhaald, 
maar het blijft waar, het moet echter vooral worden bewezen in de 
praxis. Zelfs theorie en praxis zijn in de geschiedenis verweven; er 
heerst tussen deze beide geen gepraestabiliseerde harmonie, maar een 
vruchtbare wisselwerking.330 Waarheid is een moment in de juiste 
praxis, zij moet worden gedaan. Waarheid is dus niet gelijk aan resul
taat of succes, want zo zouden wij de geschiedenis overslaan. Neen, 
werkelijk: waarheid is er voor ons om te doen. Geldt dit alles al van 
theorie en praxis, hoeveel temeer dan van theologie en praktijk. De 
theologie zal geen dogmatistische dogmatiek mogen leveren, waarnaar 
de eendimensionale wetenschapper grijpt als houvast in zijn verwar
ring. Dat is inderdaad unvornehm (Bonhoeffer). De theologie zal juist 
moeten zeggen, moeten prediken, dat als de vakwetenschappen zich 
niet bezinnen op hun grondslagen en op hun diakonaal-praktische 
funktie, zich niet kritisch bezinnen op de praxis, zij a priori al veroor
deeld zijn om aan de metafysika van het bestaande te vervallen. Theo
logie die van deze nood een deugd wil maken en de leemte wil vullen, 
verwordt tot mythe, waartegen geen 'entmythologisieren' meer helpt! 
Juist dan emigreert de religie naar de innerlijkheid van het subjekt en 
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spiritualiseert, formaliseert en past zich aan, tot zij zich met elk han
delen in de goddeloze werkelijkheid verdraagt. Dat is al in veel op
zichten gebeurd. De theologie moet in een dialektische betrekking 
met de wereld, de mens, de geschiedenis worden gebracht. Zij heeft 
niet de ware antwoorden, alsof zij een slecht soort 'theorie' was, maar 
dient een bijdrage te leveren aan een verdiepte en meer gerichte vraag
stelling. Zij dient mee te doen aan de choq des opinions - dat een ge
ding om waarheid is, want ook in het dialektische denken geldt het 
principium contradictionis - niet door bij haar leest weg te lopen, 
maar doende waartoe zij geroepen is, is haar logos juist een essentiële_ 
bijdrage, waardoor allerlei fenomenen eerst symptomen worden.33l 

Theologische 'praktische Vernunft' geeft dan ook geen antwoord 
op de vraag naar het goede en verkeerde handelen, alsof daarover in 
de theologie, in abstracto, zou kunnen worden beslist. De ethiek kan 
de vraag naar de rechte handeling in deze of gene situatie niet beant
woorden. Zou hij dat nochtans willen doen, dan was de slang, naar 
Heinrich Heines woord, inderdaad de eerste privaat-docent in de 
ethiek geweest.332 ) De ethiek wil ons juist afhelpen van de dwangge
dachte, dat wij zelf over gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid zou
den te beslissen hebben. Juist die eigenmachtige kennis van goed en 
kwaad, ons dwangmatig oordelen - om zelf niet geoordeeld te wor
den: de moralist blijft zelf buiten schot -, onze neiging tot 'ethiek' is 
wat in de bijbel zonde heet. Er steekt een gevaarlijk stuk zelfrecht
vaardiging in alle zg. ethische bemoeiingen. De beantwoording van de 
vraag, wat wij doen moeten is aan God. Geen systeem (ook geen 
marxistisch), geen kairos, alleen God zelf kan het ons zeggen.333) 

Ethiek, die die naam verdient, kan ons alleen maar willen onderrich
ten in de kunst van het zakelijk stellen van de vraag naar Gods wil en 
van het zich openstellen voor Gods antwoord, - in de konkrete situa
tie waarin wij verkeren. Alleen vanuit J ezus Ch~istus kunnen wij ten 
naaste bij zien wat God in de geschiedenis doet. Alleen vanuit de 
christologie kunnen wij de historie lezen. 

Het gebod van God is geen principe, waaruit de bijzondere toepas
singen gededuceerd kunnen worden. Gebod is altijd de levende stem 
van God in de geschiedenis. In de tora mag 'de wet' dan ook niet los
gemaakt worden uit de kontekst der historie; niets ontslaat de mens 
van zijn verantwoording jegens de God der menselijkheid! Het is de 
Emancipator, die zijn mensenvolk laat trekken, die zijn volk oproept 
bij Hem te blijven, op weg naar het land der belofte. Ook de 'tien 
woorden' zijn geen zedelijke wetten, geen principes, maar hoofdsom
men, waarin het bijzondere gebieden van de Heer der geschiedenis 
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wordt samengevat. Deze hoofdsom echter kan alleen vanuit de ge
schiedenis der bevrijding, in het kader van de taal der dagelijkse bege
leiding, die God zijn mensen volk geeft, verstaan worden. Wie er prin
cipes of wetten van maakt, geeft de gehoorzaamheid van de mens prijs 
aan het toeval van interpretatie en toepassing. De vraag, wat moet ik 
doen?, stelt de mens niet aan de wet, nog minder aan de exegeet of 
ethicus, maar aan God en aan zichzelf. Deze vraag wordt gesteld in 
een situatie, die uniek is, waarin die-en-die dan-en-dan zus-of-zo ver
keert en hij wordt gesteld vanuit de kennis van de situatie en vanuit 
de kennis van God en de mens. Juist in het licht van Gods gekomen 
en komende Rijk worden de omstandigheden, waarin de mens ver
keert, tot een situatie, schieten de gegevens in patroon, zodat hij ten 
opzichte van Gods dynamisch bedoelen verantwoord handelen kan, -
maar hij weet niet hoe en roept: wat moet ik doen? De mens wil ko
men tot een in deze situatie passende reaktie op Gods aktie. 

De kontinuïteit van dit menselijk handelen ligt niet in de ordenin
gen of strukturen, maar in de geschiedenis van dit vragen, het steeds 
opnieuw stellen van de vraag, niet ins Blaue hinein, maar aan de God, 
die wel vrij is en vrijmachtig, maar niet grillig en willekeurig, want Hij 
is de God, die trouw blijft aan zijn wezen, zijn liefde voor de mens. 
Het stellen van de rechte vragen in de situatie, het bezien van de 
situatie in het licht van Gods omwenteling in Christus, de bereidheid 
tot het luisteren naar Gods stem, vormen een kunst, waarin de ethiek 
wil onderwijzen. Het kriterium, waaraan Gods gebod zich laat ken
nen, is, dat het gebod altijd in gestalte van genade tot de mens komt, 
niet als exponent van zijn eigen fantasieën, wensen of verlangens, ook 
niet als diktaat van een vreemd, misschien zelfs vijandige godheid, 
maar als liefdevolle aanwijzing van de God, die ons liefheeft. Het is 
geen laatste waarheid, dat hetgebcid extra nos tot stand komt en ge
zag heeft; gezag komt van zeggen en veronderstelt mensen die zich 
laten gezeggen, d.w.z. die het gezag erkennen, niet tegen hun wil, als 
een opgelegde heteronome wet, maar, gaarne en van harte, geestdrif
tig, omdat zij het geheim van hun bestemming hebben ontdekt. 

Alleen vanuit de christologie kunnen wij historie lezen. In de eerste 
stelling der Barmer Thesen luidt het reeds: 'wij verwerpen de valse 
leer, als zou de kerk als bron van haar verkondiging naast dit ene 
woord van God ook nog andere gebeurtenissen en machten en gestal
ten en waarheden als openbaring van God kunnen en moeten erken
nen'. Hier blijkt de praktisch-politieke spits, die het streng christolo
gisch belijden krijgen kan. Als het acceptabel was, Gods openbaring 
in Christus te kombineren met Gods kenbaarheid in natuur, geschie-
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denis en rede, dan was er geen reden om Gods hand niet te zien in 
Hitler en zijn 'völkischer Nationalismus'. Het is dan ook een wonder, 
dat de duitse kerk zich niet met huid en haar overleverde aan de 
nieuwe kombinatie. Het was tenslotte een oud theologisch procedé. 
Het 'neen' tegen de duitse christenen betekende dan ook een verwer
ping van alle natuurlijke theologie. Zo zien wij, dat juist de christolo
gische koncentratie, de messiaanse gerichtheid van Barths theologie 
haar politieke en historische relevantie geeft! Andersom dan velen 
beweren! Als theologie door kombinatie met een ideologie, een sociale 
filosofie of een politiek gebeuren, bijv. revolutie, haar relevantie wil 
verwerven, dan juist verliest zij haar kritische zin! Deze christolo
gische 'Engführung' is wel als 'aanspraak op absoluutheid' gebrand
merkt. Inderdaad moet ons het voorname agnosticisme van veel vaag 
westers humanisme een gruwel zijn, want het is een kamouflage van 
verantwoordelijkheidsontvluchting. Het burgerlijk-idealistische den
ken laat de beslissing, de keuze voor de 'norm', aan de willekeur van 
het subjekt over en laat zo het individu, bij alle lippendienst aan dit
zelfde individu, in de kou staan. 

Alleen vanuit de christologie kunnen wij de historie lezen! Maar 
dan moet de historie ook gelezen worden, dan moeten de 'tekenen 
van de tijd' (Mt. 16 : 3) ook worden onderkend! 334 De zin van de ge
heurÛmissen, de toestanden en gestalten van haar eigen geschiedenis, 
maar ook van de wereld om haar heen, moeten door de gemeente 
worden onderkend. Hoe? In hun positieve of negatieve relatie tot het 
nabijgekomen Rijk, dus in hun draagwijdte voor de konkretevorm 
van het christelijke getuigenis. Er moet om profetisch te kunnen han
delen een christologische duiding van de geschiedenis plaatsvinden; 
daartoe moet de theologie in een dialogische verhouding treden tot de 
andere wetenschappen, bijv. sociologie, historiewetenschap, rechts
wetenschap. Vanuit het kriterium van haar kennen - Gods revolutie 
tegen alle ongerechtigheid van mensen - behoort de gemeente in haar 
'Witterung für das, was kommen muss, eine Pferde - oder doch 
Nasenlänge voran' te zijn.335 Tn de profetische praxis ligt het kriterium . 
der theologie! In de moed tot het konflikt ligt de test op de echtheid 
van de diakonie. Barth twijfelt niet of gehoorzaamheid op dit punt zal 
scheiding en scheuring in de gemeente veroorzaken. Maar dat moet in 
Godsnaam dan maar. Wie vraagt, wat Barth konkreet bedoelt, moge 
antwoord vinden in het volgende citaat, dat precies datgene behelst, 
waaróm het ons hier gaat: 'de bijzondere opdracht van de diakonie, 
de behoeftigen in de totaliteit van hun menselijke existentie hulp te 
verlenen, kan op de duur niet vervuld worden, zonder dat de gemeente 
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gaat beseffen, dat de nood van de enkeling in hoge mate bepaald 
wordt door de wanorde in het menselijk samenleven, zodat haar hulp
verlening op bepaalde punten moet vastlopen op maatschappelijke, 
ekonomische en politieke toestanden. Daarvoor mag de gemeente 
haar ogen niet sluiten. Zij mag zich aan naar medeverantwoordelijk
heid daarvoor niet onttrekken. Hoort zij niet ook tot de maatschappij, 
waarin die wanorde ontstaan is? Heeft zij niet op zijn minst door haar 
zwijgen, aan het ontstaan ervan bijgedragen? De diakonie mag zich 
daarom, vanuit dit inzicht in haar opdracht, niet laten tegenhouden 
door de beperkingen van de toestanden en verhoudingen. Maar zij 
mag ook niet nalaten dit inzicht uit te spreken, het de gemeente mee 
te delen, opdat ze haar stem kan verheffen om de wereld door de ver
kondiging van het evangelie tot bezinning over het sociale onrecht en 
zijn gevolgen en tot verandering van de toestanden en verhoudingen 
op te roepen. Het open woord van christelijke maatschappijkritiek zal 
ter wille van de christelijke daad in deze situatie moeten ingrijpen, om 
nieuwe ruimte en zin te geven aan de diakonie. De diakonie en de 
christelijke gemeente zouden tot "stomme hond", hun dienen tot een 
bedienen van de heersende machten verworden, indien zij er bang 
voor zouden zijn, het kwaad, waarmee zij gekonfronteerd wordt in de 
enkeling, ook in zijn sociale wortels aan te pakken.' 336 

Doen wij dat, dan ontdekken wij, dat de maatschappelijke orde, cq. 
wanorde en zijn instituties per se konfliktueus zijn. Wij staan dan voor 
de vraag naar de grenzen van de geïnstitutionaliseerde macht met be
trekking tot de mens. Ook voor de vraag naar de aktieradius van de 
persoonlijke beslissing van de mens met het oog op de instituties. 
Daarmee is de vraag naar het geweten gesteld.337) Eigenlijk zijn het in 
de nareformatorische tijd alleen de zogenaamde ketters, die deze 
vraag met kracht hebben gesteld: de dopersen, de geestdrijvers 338 -

tot onze verrassing echter ook Karl Barth, die zich daarmee op zijn 
minst mede in de lijn der dopersen stelt. Zijn beschouwingen zullen 
van ongemene betekenis blijven in onze revolutionaire tijd. Want re
volutie kan nooit gerechtvaardigd zijn in het kader van de bestaande 
orde en de gegeven wet. Alleen een ongelukkige consciëntie kan een 
mens de vrijheid geven de wet te overtreden en de orde te schenden, 
want hij is tot het besef gekomen te zijn geroepen tot een wijze van 
leven, en maatstaf van handelen, die ook over hemzelf een oordeel 
inhouden (Shaull). Kortom: revolutie is een gewetensbeslissing. Ge
rechtvaardigd is deze daad nooit, niet van te voren althans; hij wordt 
gesteld als een akte van gewaagde vrijheid, met een goed geweten, 
hopend op vergeving. Van hen geldt: 'Vor den anderen Menschen 
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rechtfertigt den Mann der freien Verantwortung die Not, vor sich
selbst spricht ihn sein Gewissen frei, aber vor Gott hofft er allein auf 
Gnade.' 339 Deze gewetensvrijheid is een waagstuk, want op de waar
heid (als weg, als perspektief) beroept de mens zich niet zonder ge
vaar. Wil ethiek niet op resignatie uitlopen, dan moet er plaats ge
geven worden aan het geweten, dat boven alle wet, autoriteit en orde 
uitwijst! Staande in de vrijheid van het geweten, als signaal van toe
komst, staat het kind van God op tegen onrecht en geweld, omdat het 
zich opgenomen weet in de krachtstroom van Gods revolutie tegen 
alle ongerechtigheid der mensen. Het beroept zich op de stad der toe
komst, waarvan het reeds nu zich burger weet! 

§ 12. JUSTA REVOLUTIO? 

Der reissende Stram wird gewalttätig genannt 
Aber das Flussbctt, das ihn einengt 
N ennt keiner gewalttätig 

B. Brecht 340 

'Das ist geradezu der Prüfstein der Erkenntnis bis auf den heutigen 
Tag, dass wir die Frage nach den Sünden des Proletariates uns gegen
über gar nicht mehr aufwerfen, weil wir mit der eigenen Versäumnis 
und Verfehlung genug und übergenug zu tun haben.' Zo sprak Eduard 
Thurneysen in zijn voordracht - zomer 1922 - over Sozialismus und 
Christentum.341 Wat toen gold, geldt vandaag in nog sterker mate. 
Een paragraaf over de ethiek der revolutie, waarin naar het al of niet 
geoorloofd of gerechtvaardigd zijn van de revolutionaire daad wordt 
gevraagd, krijgt - vooral 'in een boek uit het rijke noorden - spoedig 
iets van een oordelen, met het doel zelf niet geoordeeld te worden.342 

Ook op het vlak van de moraal is immers de aanval de beste verdedi
ging! Er wordt gesproken over de gewelddadigheid van de woeste 
stroom, maar over het geweld van de bedding spreekt niemand! Juist 
nu zal het erop aankomen, geen ethiek van antwoorden te ontwerpen 
in puncto revolutie. Weer gaat het om de rechte vragen. Anders gaat 
het ons als de man, die wel het zaagsel zag in andermans oog, maar de 
balk in eigen oog niet bemerkte. 

De rechte vraag luidt: wat moet ik, wat moeten wij doen? Wij - dat 
zijn de rijke christenen met wie de arme Lazarus, volgens de titel van 
H. Gollwitzers boekje, gekonfronteerd is.343l Nu, het laatste, wat wij 
mogen doen is moraliseren over het geweld van de 'reissende Strom', 
want wij die vreedzame veranderingen onmogelijk maakten, maakten 
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daarmee gewelddadige revoluties onvermijdelijk. Voor ons is er een 
cura prior, waaraan wij eerst onze volle aandacht moeten besteden 
eer wij aan de vraag van het geweld toe zijn. Deze cura prior is 
het streven naar en het oprichten van een rechtvaardige levensorde. 
Het achterblijven van de kerk op dit punt vindt zijn oorzaak in een 
theologie. die onderhorig is geworden aan het gegevene, het gevestig
de. Terecht heeft K. Barth gesteld, dat, als er van een zondeval van 
het christendom moet worden gesproken, deze niet ligt in de positieve 
stellingname van de christelijke ethiek inzake oorlog en geweld, maar 
theologisch vooral in de ontaarding van de kerkelijke eschatologie en 
vandaaruit in de overschatting en verkeerde interpretatie van de ge
gevenheden en wetten dezer wereld.344l Mij dunkt, dat in het voor
gaande voldoende is aangetoond, dat inderdaad hier het vitium ori
ginis ligt. Want deze 'natuurlijke' theologie verblindde ons voor het 
geweld der strukturen - de bedding! -, en blokkeerde een praktijk, 
waarin de cum prior. namelijk de verbreding van de bedding, het 
stichten van een rechtvaardige orde, ter hand werd genomen. Dat 
hebben immers pacifisten en militaristen g:ewoonlijk gemeenschappe
lijk, dat voor hen de stichting van de vrede als vormgeving van de 
staat als demokratie en van de demokratie als sociale demokratie een 
cum posterior pleegt te zijn, als er maar eerst ontwapend respektieve
lijk bewapend wordt.345 Hieruit is ook het merkwaardige verschijnsel 
te verklaren van de 'rolverwisseling': plotseling ontpoppen militairen 
en militaristen zich als pacifisten zodra het om revolutionair geweld 
gaat, terwijl revolutionairen en revolutiegezinden juist het geweld van 
de oorlOg, als instrument van nationale politiek, veroordelen.346l Dit 
verschijnsel treedt op, zodra over geweld wordt gesproken zonder de 
vraag naar de rechtvaardige orde aan de orde te stellen. Men kan niet 
over een middel spreken, zonder het doel erbij te betrekken. Hiermee 
wil niet gezegd zijn, dat uitsluitend het doel ethisch de doorslag geeft, 
doch alleen dat geen oordeel kan worden gegeven zonder dat het mid
del (geweld) op het telos (rechtvaardigheid) wordt betrokken. Er zijn 
verschillende kwaliteiten van geweld, indien wij hieraan wel aandacht 
schenken. Het gaat niet aan alleen het geweld, dat als een - op een 
bepaald moment: onontkoombaar - gericht over ons heengaat te ver
oordelen en tegelijkertijd het 'witte' geweld, dat wij zelf uitoefenen uit 
legalisme te accepteren en goed te praten.347l Wij zijn dan zeker ob
jektief, maar vaak ook subjektief onoprecht! 

Aan het eind van de twintiger en het begin der dertiger jaren heeft 
er een ongemeen boeiende briefwisseling plaats gehad tussen Bart de 
Ligt en Mahatma Gandhi, waaraan ik een en ander nader kan toe-
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lichten. De eerste brief van De Ligt dateert van mei 1928.348 Hierin 
stelt De Ligt aan Gandhi kritische vragen omtrent diens deelname 
aan de engelse oorlogen tegen de Boeren (Rodekruisdienst), tegen de 
Zoeloes (idem), maar vooral 1914-1918 (Rodekruisorganisatie, loyale 
steun, offers van goud en bloed, wervingspropaganda voor het engelse 
leger in 1918). Op deze brief werd door Gandhi geantwoord 13 sep
tember 1928 in het blad 'Young India'.349) Deze is duidelijk van over
tuiging, dat geweldloosheid (ahimsa) geen abstrakt principe is, waar
uit het gedrag in de konkrete situatie eenvoudig gedecideerd kan 
worden. Gandhi relateert de ahimsa aan de konkrete situaties, waarin 
hij zich bevindt. Hij zou in een vrij India niet tegen militaire opleiding 
stemmen, als men die zou wensen, want geweldloosheid is voor hem 
de transcendering van geweld, waartoe niemand gedwongen kan wor
den, integendeel: de mens moet door het geweld heengaan om er te 
komen. Hoewel De Ligt in zijn tweede brief van maart 1929 350 blijk 
geeft, zoals hij dat zelf noemt, geen 'flauwe tolstoyaan' te zijn en let
terlijk schrijft: 'reeds de vorige maal schreef ik u, dat ook ik geen 
dogmatisch anti-geweldstandpunt inneem; dat ik bijv. objektief het 
recht erken van iedere onderdrukte klasse of ras, zich gewapender
hand te bevrijden. Ik geef u toe, dat een volk, dat zich militair ver
dedigt, uit zedelijk oogpunt beter doet dan dat het zich uit lafheid of 
karakterloosheid geheel en al niet zou verdedigen .. .', hoewel De 
Ligt van zulk een revolutionaire gezindheid blijk geeft, antwoordt 
Gandhi in een brief van mei 1929 351 met een vergelijking, die ook 
vandaag nog ons tot bewustzijn van de optiek, waarin wij terecht ge
zien worden, kan brengen: 'laten de europese krijgsbestrijders een 
zeer wezenlijk verschil tussen hen en mij naar waarde schatten: zij 
vértegenwoordigen geen uitgebuite naties, ik daarentegen de meest 
uitgebuite natie van de ganse wereld. Om een niet zeer flatteuse ver
gelijking te gebruiken: zij vertegenwoordigen de kat en ik de muis. 
Heeft een muis ook maar enig besef van geweldloosheid? Wordt zij 
niet instinktief gedreven zich met succes gewelddadig te verdedigen, 
vóór men haar de deugd, de grootsheid en de meerwaardigheid van 
de wet der geweldloosheid - ahimsa - op het gebied van de strijd 
heeft kunnen doen beseffen? Is het voor mij als vertegenwoordiger 
van de muizenstam niet nodig, aan zijn verlangen naar gewelddadige 
verwoesting deel te nemen,juist met het doel, hem de meerwaardig
heid der niet-verwoesting te doen kennen?' Verder: 'het behoort tot 
de methode der geweldloosheid, dat ik de gevoelens van mijn landge
noten deel, indien ik ooit zou willen hopen, hen tot geweldloosheid te 
brengeri.' Tenslotte: 'En ik herhaal, dat alle aktie om de oorlog te 
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doen eindigen, waardeloos zal blijken, zolang men de werkelijke oor
zaken van de oorlog niet zal hebben begrepen en tot in zijn wortels 
aangetast. En is de eerste oorzaak der moderne oorlogen niet de on
menselijke wedijver om de zogenaamde zwakkere rassen van de aarde 
uit te buiten?' In een derde brief in 'Bevrijding' van juni 1930 zegt 
Gandhi nog: 'Ook vergete men niet, dat geweldloosheid alleen in het 
geding treedt, wanneer zij met gewelddadigheid in aanraking komt. 
Wie zich van geweld onthoudt, wanneer er geen gelegenheid is, het 
uit te oefenen, is eenvoudig on-gewelddadig en zijn gedrag heeft als 
zodanig geen verdienste.' 

Van belang voor ons zijn uit deze diskussie, die nog hoogst aktueel 
is, verschillende punten. In de eerste plaats: geweldloosheid kan en 
mag niet aan anderen in een andere situatie worden gepreekt (de kat 
preekt passie onder de muizen!). Waarheid is immers geen abstrak
turn, maar waarachtigheid en betrouwbaarheid in de konkrete situa
tie. Bij onze overwegingen inzake de waarheid der geweldloosheid 
(als boven-gewelddadigheid) mogen wij niet vergeten, wat van het 
spreken van waarheid en doen van waarheid bijbels geldt.352 Waar
heid spreken is geen zaak van gezindheid alleen, maar vooral ook van 
het goede inzicht in en het weloverwegen van de werkelijke verhou
dingen en toestanden. Ten diepste is het cynisch altijd en overal de 
waarheid te willen zeggen - ongenadig de waarheid te zeggen, zoals de 
uitdrukking luidt.353 Dat is een afgodsbeeld van waarheid, het is waar
heidsfanatisme. En dat komt bij aanhangers van principes maar al te 
licht voor. Wij spreken waarheid in een gebroken werkelijkheid, een 
wereld die met zichzelf in tegenspraak is. Tot die werkelijkheid be
horen wij zelf ook; van ons wordt ook in het spreken van waarheid 
gevraagd: solidair te zijn in het menselijk tekort en niet ons (machte
loos, schijnbaar!) te verheffen boven de menselijke konditie! Ethiek 
is de kunst van het stellen der goede vragen. Zij luiden, volgens Bon
hoeffer, in ons geval zo. Hoe wordt mijn woord waar? Als ik bedenk 
wie of wat mij tot het spreken van waarheid het recht geeft! Als ik de 
positie waarin ik verkeer, de plaats waar ik sta in mijn overwegingen 
betrek! Als ik de zaak, waarover de spreek in deze samenhang stel! 
Konkreet: wie of wat geeft ons het recht geweldloosheid te prediken 
onder de meest uitgebuitenen der aarde? Waar halen wij ons recht 
van spreken vandaan, als de geadresseerde tot geweld wordt geprovo
ceerd door de gewelddadigheid, die 'objektief' namens mij bedreven 
wordt. De Ligt heeft dit in een brief 354 aan Hilbrandt Boschma, die 
zich gestoten had aan De Ligts erkenning van het natuurlijk recht der 
onderdrukten zich gewapenderhand te bevrijden, voortreffelijk onder 
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woorden gebracht. De Ligt heeft door Gandhi's antwoord heen, het 
zachte verwijt horen klinken: het is voor u gemakkelijk genoeg om de 
eis van absolute oorlogsonthouding te stellen. Daarop heeft De Ligt 
gereageerd! 'Ik ga dus op zijn moeilijkheden in. Erken, onbevangen, 
het eerste grote natuurrecht van alle gewelddadig onderdrukten. Geef 
hem, om zo te zeggen, dit recht ook tegenover mijzelf, die t.o.v. hem 
en miljoenen zijner mede-aziaten, objektief en subjektief, historisch 
en kultureel, principieel in het ongelijk ben.' Inderdaad, slechts onder 
deze voorwaarde, onder een voorafgaande erkenning van dit histo
rische ongelijk, is het mogelijk te dezer zake waarheid te spreken. 
Zien wij in, dat dit inderdaad een eerdere zorg is, dan wordt het de 
primaire taak van pacifisten in het westen onder hun eigen mensen 
begrip te wekken voór het door onze eigen historische schuld onont
koombaar geworden en mitsdien betrekkelijk rechtvaardige, revolu
tionaire geweld, omdat dit de enige wijze is, waarop verwacht kan 
worden dat de uitgebuite zich van zijn situatie bewust wordt. Geweld 
is in zulke situaties het enig mogelijke antwoord op 'legaal geweld'.355 
Hetwekken van dit begrip is de enige vorm waarin de facto de erken
ning van het historisch ongelijk tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Alle andere vormen zijn gratuit. Tegenover de onstuimigheid, waar
mee het revolutionaire geweld - als een oordeel over ons -losbreekt, 
kan men, zoals zelfs Johannes XXIII nog deed, terugvallend op de 
konservatieve staatsleer van Leo XIII en Pius XII 356, niet stellen, dat 
geleidelijke groei een eis van de natuur is en dat ook menselijke instel
lingen slechts geleidelijk en van binnenuit kunnen worden verbe
terd 357), want het uur voor zulk een harmonieuze evolutie is, door 
schuld van de rijken, voorbij. Wat geeft ons het recht zo te spreken? 
Dit in een aanvechtbaar natuurrecht - en niet in een messiaanse visie 
op het gegevene - gebaseerde 'neen' tegen revolutie (conversio), uit 
angst medeplichtig te worden aan destruktie, is onvoldoende, brengt 
ons niet verder in onze eeuw van snelle verandering, van omwenteling 
en revolutie. Achter dit 'neen' zou wel eens kunnen zitten: de ver
strengeling van de kerk met de door de revolutie bedreigde maat
schappelijke orde en zijn belangen. Is dit subjektief niet zo, dan is het 
objektief in ieder geval zo. Dat betekent dan een geweldige uitdaging 
tot zelfkritiek. Terecht zegt H. Gollwitzer: Wie derjenige, der ein 
solches indifferenziertes Nein sp richt, die Ausnützung seiner Neins 
zur Stärkung der am Status quo interessierten Kräfte und ihrer Kon
terrevolution verhindern wolle, wird das nächste sein, worüber er 
Rechenschaft zu geben hat.358) 

Het tweede punt is: geweldloosheid, die zijn naam verdient, moet 
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zijn: boven-gewelddadige geweldloosheid, m.a.w. zij dient door het 
geweld te zijn heengegaan, zij dient te zijn: transcendering van geweld. 
Als vertegenwoordiger van de muizenstam participeert Gandhi daar
om aan het verlangen tot verwoesting, dat in zijn volk leeft, want 
alleen zo kunnen zij, tezamen, solidair in het tekort, boven het geweld 
uitgroeien. Een muis blijft echter een muis en een luipaard verliest 
zijn vlekken niet, maar mensen kunnen groeien, zij kunnen stijgen tot 
de hoogste hoogte! Gandhi's deelname aan de geweldsvoorbereidin
gen in India staan in het kader van zijn hoop, hen van de oorlog af te 
wennen en hen eenmaal de volstrekte minderwaardigheid van de krijg 
te doen inzien. 359). Geweldloosheid is een keuze, die gesteld wordt in 
een situatie waarin men door geweld tot geweld wordt geprikkeld, het 
is een afzien van een recht tot zelfverdediging - deze keuze houdt der
halve dialektisch de erkenning van het jus resistentiae in en sluit het 
niet uit. Het is een hogere vorm van de bevestiging van dit 'natuurlijk' 
recht. Van geweldloosheid als waarheid kan slechts sprake zijn, nadat 
men uit doffe berusting, uit slaap en onbewustheid gewelddadig - en 
zo: geprikkeld tot gewelddadigheid! - is gewekt! Gewelddadigheid 
wordt nu niet langer gelaten, omdat men er niet aan toe is, of omdat 
men zwak is, of dof berustend, of karakterloos, maar door een ethi
sche keuze, die het geweld transcendeert. 'Geweldloosheid' ligt niet 
voor, maar komt eerst na 'geweld'. Er is, zo zei De Ligt, een beneden
gewelddadige en een bovengewelddadige geweldloosheid.360 Om de 
laatste gaat het. Het is juist het kwalitatief eigene van alle revolutio
naire geweld, dat het als zodanig de tendentie naar geweldloosheid in 
zich draagt. Revolutionair geweld is alleen revolutionair geweld voor
zover en zolang het beoogt een einde aan het witte geweld te maken 
en daarmee ook aan de noodzakelijkheid van zijn bestrijding! De ge
weidsvraag kan niet geabstraheerd van de vraag naar de rechtvaardige 
en heilzame orde worden gesteld. Losgemaakt van het 'waartoe', kan 
over de waarde van een middel niet worden geoordeeld. Als het gaat 
om het stichten van een rechtvaardige orde, zonder geweld, dan kan 
geweld alleen geoorloofd zijn, indien het een bruikbaar middel is om 
die geweldloze orde naderbij te brengen. Als wij niet willen terug
vallen op een legalistisch fetisj eren van de legitimiteit, dan kan bijv. 
politioneel geweld alleen zo verdedigd worden. Marcuse stelt in zijn 
Ethik nnd Revolution 361, dat niet alle geweld over één kam kan wor
den geschoren, als wij een dialektische verhouding tussen middel en 
doel aannemen. Er is, zo zegt hij, verschil tussen het geweld van een 
politieagent, die een moordenaar overweldigt en dat van een politie
agent, die een vreedzame demonstrant neer knuppelt. Niet alleen uiter-
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lijk maar ook in de 'Triebstruktur' van de agent is er onderscheid. Dit 
geldt ook op maatschappelijk en historisch niveau. Het geweld van de 
revolutionaire terreur is daarom anders dan dat van de witte terreur, 
omdat het geweld van de revolutionair zijn eigen transcendering naar 
de maatschappij van vrijheid en geluk toe impliceert. Het is met 
andere woorden gericht op een trap van kultuur en samenleving, 
waarin de geweldloze maatschappij zal zijn gerealiseerd. Het is geen 
geweld om het geweld, maar heeft tot doel het geweld, op den duur 
voorgoed, te overwinnen. Aan dit telos moet het revolutionaire ge
weld dan ook voortdurend getoetst worden.362 Een man als Gollwitzer 
fetisj eert de legaliteit niet, als hij zegt, dat zolang de neiging tot geweld 
in de mens aanwezig is, volledige afschaffing van geweld onmogelijk 
is, maar dat er zó lang ook de noodzaak is geweld door geweld in te 
dammen; slechts deze noodzaak echter, zegt hij, kan geweld recht
vaardigen, tot deze noodzaak moet geweld ook beperkt blijven en 
daartoe heeft de legalisering van geweld ook te dienen! 3li3 Gollwitzer 
hanteert dus een kritisch-dynamisch begrip van legalisering, waar
door wordt uitgesloten, dat legitimiteit de dekmantel van uitbuiting, 
belediging en knechting wordt. Zijn konklusie luidt: de politieke ar
beid van christenen moet de afschaffing van ongerechtvaardigd ge
weld en de stichting van instituties van geweldsbeheer onder gemeen
schappelijke kontrole dienen, volgens de regel: zoveel vrijheid en 
geweldloosheid als mogelijk, niet meer geweld dan noodzakelijk. Ik 
neem aan, dat Gollwitzer met het indammen van geweld ook bedoelt: 
het bestrijden van struktureel geweld en tevens neem ik aan, dat hij in 
geweten zal willen anticiperen op de stichting der instituties, waarnaar 
hij als christen streeft, zodat hij ook revolutionair geweld, dat institu
tair nog niet is gelegaliseerd, zal kunnen accepteren. Onder die voor
waarden ben ik het met zijn stelling eens.364) 

Zeer kordaat heeft Moltmann de these verdedigd, dat het probleem 
geweld of geweldloosheid een schijnprobleem is; de vraag luidt: ge
rechtvaardigd of niet-gerechtvaardigd geweld, en: hoe is de verhou
ding van middelen en doel. 365 Het is inderdaad volkomen duidelijk, 
dat werkelijk radikale veranderingen alleen mogelijk zijn door het toe
passen van macht, door het overnemen van de heerschappij. Wie 
daarvoor zijn ogen sluiten wil is halfzacht. Barth heeft aan de macht 
zeer simpele, klare woorden gewijd in zijn ethiek (K.D. III4). Hij zegt 
daar ongeveer dit: Wil tot macht is de vastbeslotenheid om van de 
potenties om de levensstrijd te voeren gebruik te maken. God roept 
de mens ten leven. Dat betekent dat God ook wil, dat de mens de hem 
gegeven macht en kracht niet verwaarloost. Als er een gebod is tot 
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willen leven, dan moet de mens ook willen dat hij kàn leven! Wij 
mogen dus macht als zodanig niet als het boze zien (Jakob Burck
hardt!), echter ook niet als in zichzelf het eigenlijk goede (Friedrich 
Nietzsche!), macht moet gegeven macht zijn, die zijn rechtvaardiging 
vindt in de dienst waarin hij staat. Macht om de macht is chaotisch. 
Er zijn vier kriteria om de 'Goliathsmacht', die van de troon zal wor
den gestort (Maria!), te onderscheiden van de gegeven macht, die wij 
mogen en moeten willen. De ware macht is altijd (1) gegeven macht, 
(2) unieke macht, (3) geen overbodige, maar noodzakelijke macht, 
(4) macht die niet per se macht wil zijn, maar ook in zwakheid kan 
worden volbracht.366 Macht heeft derhalve rechtvaardiging nodig, 
anders verwordt hij tot puur geweld. Die rechtvaardiging kan niet 
van een institutie komen, zij ligt niet vast in de legitimiteit, maar 
komt, als zij komt, ten diepste van de God van het leven en de huma
niteit. Macht die daaraan diakonaal gerelateerd is, is acceptabele 
macht, zijn geweld zal steeds noodzakelijk en nooit overbodig zijn en 
altijd 'in verhouding' tot het doel, waartoe het wordt ingezet. Insti
tutie en orde kunnen vanuit ditzelfde kriterium gerechtvaardigd zijn. 
Maar het behoeft niet het geval te zijn. Revolutionaire macht en ge
weld zijn daarom nog niet verwerpelijk omdat zij tegen de gevestigde 
orde gericht zijn. Geen ander doel dan de humaniteit rechtvaardigt 
orde en wet, geen ander doel dan de humaniteit rechtvaardigt de 
revolutie en haar machtsuitoefening. De strijd tussen revolutie en be
staande orde is een geding om de waarheid. Als de revolutie wat zij 
wil niet ook wil kunnen en zij aarzelt machtsmiddelen in te zetten, 
dan is zij ongeloofwaardig. Gebruikt zij middelen, die niet bij het doel 
passen, dan verraadt zij de eigen zaak. 

Daarmee zijn wij bij de tweede vraag, die wij stelden: de verhou
ding van middelen en doel. De zaak is, of er behalve een betrekking 
van effektiviteit tussen middel en doel ook nog een verhouding van 
ethische aard is. Heiligt het humane doel - aangenomen, dat het wer
kelijk humaan is - alle dienstige middelen, of zijn er effektieve mid
delen, die om ethische redenen, juist ook gezien het doel, moeten 
worden uitgesloten? 

Een man als Herbert Marcuse 367) verwerpt met kracht de leer als 
zouden de middelen van de revolutie zedelijk indifferent zijn. Hij wijst 
erop dat zijn tijdgenoten de poging van George Sorel hebben afge
wezen, de band tussen geweld en rede door te snijden, een poging dus 
om de klassenstrijd van alle zedelijke overwegingen te bevrijden. Sorel 
past op de revolutie toe wat m.b.t. de oorlog de facto blijkt te gelden. 
D~armee echter vervalt de techniek van de revolutie aan wat juist 
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moet overwonnen worden. Er zijn middelen, vormen van geweld, die 
in geen enkele revolutionaire situatie kunnen gerechtvaardigd zijn, 
omdat zij het doel negeren, waartoe de revolutie een middel is. Dat 
vergat Sorel, zodat hij met zijn inzichten, zo hij enige invloed had, 
deze had bij de contra-revolutie. Marcuse wil de middelen van de 
revolutie en ook de revolutie zelf - want ook zij is een middel! - aan 
het doel meten en beoordelen. Het doel echter is niet alleen politiek, 
maar ook 'zedelijk, humanitair. De doelstellingen en bedoelingen van 
de revolutie maken derhalve aanspraak op algemeen geldigheid en 
moeten aan zedelijke maatstaven en beoordelingen worden onder
worpen. Vanuit de geétableerde orde en zijn moraalstelsel is de revo
lutie per definitie immoreel, want zij botst als recht van de toekomst 
op de gegeven wet. Echter zedelijke maatstaven transcenderen op 
grond van hun imperatieve aanspraak elke gegeven toestand in de 
richting van een relatief gelukkiger en vrijere toekomstige wereld. Zo 
stuit Marcuse op het probleem van de 'Letztinstanzlichkeit' van zede
lijke normen, op' de vraag naar de norm van de norm, de vraag wie 
voedt de paedagogen op, wie 'plant de planners' of hoe men het uit
drukken wil. Een vraag, waarop wij op onze wijze op p. 89 v.v. een ant
woord hebben trachten te formuleren. Uit deze afwijzing van Sorels 
cynisme, hebben wij vooral te leren, dat, wil het revolutionaire ge
weld kwalitatief boven-geweld in de zin van De Ligt, transcenderend 
tegengeweld blijven, dit uit zal moeten komen in de kwaliteit van dit 
geweld, in die zin, dat de revolutie niet mag vervallen aan de duivels
kring van geweld en tegengeweld. Er dient een permanente verzoening 
tussen de revolutionaire middelen en het doel plaats te vinden. Het 
geweld is voor haar een ultima ratio, die nooit en te nimmer het nor
male geval mag worden. De revolutie mag niet aan de wet van de 
tegenstander vervallen. Voor de revolutie geldt, dat een technisch
ethische afstemming van het middel op het doel betekent, dat geweld 
tot het noodzakelijke wordt beperkt en dat er een vanuit de humani
taire doelstelling gegeven voorkeur is voor macht in de vorm van ge
weldloosheid; macht, die in zwakheid wordt volbracht. (Non-koöpe
ratie, staking, demonstratie, creative suffering, boycott, sit-down, 
lijdelijk verzet.) Juist ook hier moet uitkomen, dat de revolutie origi
neler en inventiever is dan de reaktie, die erop uit is uit fantasieloos
heid de status-quo te handhaven. Blijkt deze kreativiteit niet en ver
loopt de revolutie in Sorelse methoden, dan vervalt zij aan de reaktie, 
verraadt haar doeleinden; de revolutie eet haar eigen kinderen op. 
Terecht overigens heeft Barrington Moore erop gewezen, dat verre
weg het grootste deel der offers van de franse en russische revolutio-
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naire diktaturen de revolutionairen zelf waren.36S Terwijl de onder
drukking van een revolutie vaak vele malen bloediger is dan de revo
lutie zelf en haar slachtoffers ook onder de revolutionairen en de 
proleten maakt (de Commune van 1871!). Hoe dan ook: de revolutie 
kent zijn eigen vormen van despotie, repressie, geweld en machtsmis
bruik en haar verloop bevordert veelal een eskalatie der middelen, 
waartegen alleen kan worden opgetreden, indien de revolutie rebus 
sic stantibus geen voet geeft aan de verwerpelijke regel: het doel hei
ligt de middelen. Het is veeleer omgekeerd, zoals wij in de geschiede
nis kunnen leren: door een simpele daad van menselijkheid kan het 
revolutionaire doel in al zijn helderheid oplichten. 

En toch kan men wellicht een andere interpretatie aan de regel 'het 
doel heiligt de middelen' geven, waardoor hij van de smetten van 
bruin misbruik wordt gereinigd. Het kan namelijk zijn dat de regel, 
rebus sic stantibus, in onze gebroken wereld gevaarlijk misbruik in de 
hand werkt en ook werkelijk in de hand gewerkt heeft, maar rebus sic 
fluentibus, in eschatologisch licht, toch waarheid bevat, die wij niet 
mogen verwaarlozen. Al te licht immers vervallen wij in moraliseren, 
waarbij wij aan de revolutie allerlei eisen gaan stellen op voorwaarde 
waarvan zij 'verantwoord' mag heten.369 Het historisch proces trekt 
zich van deze eisen niets aan, terwijl de revolutionairen als politici 
verantwoording moeten nemen, niet voor een ethisch-schone, maar 
een historisch-konkrete revolutie. Het is, met andere woorden, van 
het hoogste belang, dat wij het doel van de revolutie zo verhelderen 
en verklaren, dat duidelijk wordt hoe er inderdaad een heiligende 
werking van kan uitgaan op de middelen. In het doel licht dan de toe
komstige orde op waarbinnen een nieuw ethos reeds nu, anticiperend, 
in patroon schiet. Als 'gij zult' en 'gij zult niet' niet ook futura zijn, 
als de geboden niet in eschatologische kontekst staan, dan wordt het 
nooit wat: wij zijn dan a priori vervallen aan de draaikolk van eeuwig 
eendere toestanden. Als middel en doel werkelijk dialektisch op el
kaar zijn betrokken, heiligt niet alleen het middel het doel - zoals 
toen Rosa niet opstond in de bus te Montgomery -, maar dan heiligt 
het doel ook de middelen. Het is de warschause filosoof Leszek Kola
kowski, die in deze geest m.i. magistraal over de betekenis van deze 
maxime heeft geschreven.37o De dialektische vooronderstelling van de 
afwijzing van deze regel, is, dat allerlei zedelijk verwerpelijke midde
len als wreedheid, bedrog, misdaad, aan de kommunistische doelstel
lingen succesrijk dienstig kunnen zijn. De reden van hun verwerping 
ligt niet in hun onbruikbaarheid maar in hun onzedelijkheid. Hier
achter zit, volgens Kolakowski, tweeërlei misverstand, tweeërlei mis-
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bruik. Het doel dreigt tijdens de strijd te verschralen, in de strijd om 
de macht vergeet men allengs de zin van de macht. Het kommunisme 
wordt dan opgevat alleen maar als een systeem van produktieverhou
dingen, dat de bevrediging van materiële behoeften gemakkelijker 
maakt. Maar zo is het niet! Naast de objektieve faktor is er altijd de 
subjektieve geweest! Het gaat om de mens. Marx zei al: radikaal zijn 
is tot de wortel gaan, en de wortel van alle dingen is de mens! 

Conclusie: het kommunisme is alleen dan een doel, waartoe ook 
misdaden dienstig zijn kunnen, als het begrip van dit doel niets anders 
dan macht en produktie behelst. Macht en produktie zijn tussen
doelen, die zelf middel zijn. De mens leeft niet bij brood alleen. Er is 
een doel dat uitgaat boven macht en produktie, dat is: de mens in 
gemeenschap, de mens die tot grotere volkomenheid in zedelijk en 
intellektueel opzicht moet komen. Het zo verstane revolutionaire doel 
is een de middelen heiligend doel. Ook Ernst Bloch heeft het altijd 
voor deze dimensie van menselijke waardigheid in het revolutionaire 
doel opgenomen.371 Het revolutionaire doel is een compositum van 
de sociale utopie, die naar menselijk geluk, naar het brood der gerech
tigheid verlangt, en het natuurrecht dat naar menselijke waardigheid 
streeft. 'Die Sozialutopie malte Verhältnisse voraus, in denen die 
Mühseligen und Beladenen aufhören, das Naturrecht konstruierte 
Verhältnisse, in denen die Erniedrigten und Beleidigten aufhören.' 
Kortom: 'bei <ökonomischem Prius, humanistisches Primat!' 372 Als 
wij deze onderscheiding tussen noodzakelijke volgorde en principiële 
rangorde vasthouden, dunkt mij, verhindert ons niets, de veelmis
bruikte maxime te beamen. 

Kolakowski spreekt van 'misbruik der abstraktie' 373: het ekono
mische doel en de machtsovername, resp. machtsuitoefening worden 
geabstraheerd, losgemaakt van het uiteindelijke humane perspektief. 
Hierachter kan men de tendentie tot institutionalisering en bureau
kratisering zien: 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.374 Eerst bij een bepaalde hoge graad van misdadigheid 
der middelen komt de moralist en spreekt zijn: niet te zeer! Hij kan 
echter niet meer van binnenuit spreken - zijn woord komt als een 
angelic fallacy van buiten! Deze monodimensionaliteit van het tech
nokratisch systeem, die zich uit in humanitaire onmacht, is echter niet 
alleen voor het kommunisme in de Sowjet-Unie, maar m.m. ook voor 
het westers systeem karakteristiek. Voorzover de regel: het doel hei
ligt de middelen, de rechtvaardiging beoogt van zulk een eendimen-
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sionaal systeem van 'kommunistische' of 'kapitalistische' snit is zij 
verwerpelijk. Slechts in een dynamisch-ethische visie is de regel ac
ceptabel, ja meer dan dat. In de rechtsopvatting kan zij uitdrukking 
geven aan de overtuiging, die in eschatologisch kader nooit mag wor
den verloochend: wat niet mag, kan nooit vruchtdragen in de toe
komst, waarin wat niet mag onmogelijk zal zijn. In zoverre is het dan 
ook reeds nu onmogelijk! On-moge-lijk! 375 

Terecht vermoedt Kolakowski dan ook, dat naast het misbruik der 
abstraktie ons parten speelt het misbruik der eschatologie! Dan kan 
theologisch-gesproken bijna niet anders: het misbruik der abstraktie 
moet wel samenhangen met een voorbarige vereenzelviging van wat 
historisch gegeven of bereikt is met het doel! Opkomend voor de wis
selwerking tussen mogen en kunnen, waarbij afwisselend het niet
mogen deel was van het niet-kunnen en niet-kunnen deel van het niet
mogen - dit betekent ongetwijfeld, dat zij in uiteindelijk perspektief 
samenvallen -'-, kwamen wij op voor de dialektiek tussen eschatologie 

. en ethiek of van gericht en gebod. Koopmans heeft in een bijzonder 
fraaie passage van deze beide dit gezegd: 'ieder op eigen wijze, maar 
toch in nauwe samenhang, begrenzen zij het leven. Het gebod is ge
geven tot een teken, dat niet alles màg; het gericht is gesteld tot een 
teken, dat niet alles kàn. Het gebod wil ons hic et nunc redden van de 
oeverloosheid; het gericht bevestigt het goddelijk Rijk .... Het gebod 
is de profetie van het uiteindelijk Doen; het gericht de vervulling van 
het eens gesproken Woord. Gebod en gericht behoren onafscheidelijk 
samen; in God zijn zij één. In het gebod spreekt God het recht, dat Hij 
doet in het gericht. Het recht! - ziedaar in beide gevallen de grens, het 
einde, het doel.' Dit doel blijft Gods doel, het mensenrecht blijft Zijn 
zaak! Waar wij menen dat het Rijk Gods onder ons 'groeiende is', of 
eerlijker, maar nog aanmatigender gezegd, 'in opbouw' wordt gezien, 
daar is het niet het Rijk van God, maar de toren van Babel.377 Daar 
slaat de geschiedenis dicht en dreigen wij in de maalstroom van de 
chaos onder te gaan! Want daar hebben wij het eschatologisch voor.., 
behoud niet in acht genomen. Het rijk Gods ligt niet in het verlengde 
van onze bemoeiingen, het kan niet op het programma worden gezet, 
wij hebben het te laten staan, een kracht Gods die ons 'unheimlich 
unruhig' maakt, het 'Woher' van ons transcenderen, dat nooit anders 
dan als Gods gave ons deel zal zijn. Vandaar dat Karl Rahner, zeer 
terecht, konkludeert: 'Het christendom laat elke praktische toekomst
planning haar gang gaan. Het verwerpt enkel- maar dan ook radikaal 
- elke ideologi~che toekomstutopie waarin de bijbelse toekomst ver.,. 
ward ·wordt met· een binnenwerelds-c~egoriale toekomst en waarin 
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de uiteindelijke toekomst van de mens gezien wordt in iets lagers dan 
in het onuitsprekelijke heilige mysterie van de absolute God, die zich 
in genade meedeelt aan de mensen en die de dynamiek in de richting 
van deze kommunikatie gemaakt heeft tot laatste zin en voortgang 
van de geschiedenis der wereld en mensheid.378 Het is vooral Berd
jajew geweest, die tegen de gevaren van de gesekulariseerde messiaan
se vooruitgangsidee heeft gewaarschuwd. Hij zag er een niet gerecht
vaardigde vergoddelijking van de toekomst op kosten van het verleden 
en het heden in. Alle menselijke epochen worden op en in zichzelf 
zin- en doelloos, geheel en al middel en werktuig van wat komen gaat. 
De vooruitgangsidee 'gewährt zu ihrem messianischen Feste den 
Zutritt nur der unbekannten Generation von Glücklichen, die als 
ein Vampir gegenüber allen voraufgegangenen Generationen er
scheint.' 379) In deze tegenspraak raakt het revolutionaire denken ver
strikt, indien en zodra het de volkomen toestand zonder voorbehoud 
immanent in het historische proces denkt en projekteert en zo het 
'eschatologisch voorbehoud' niet in acht neemt. Dan wordt de toe
komst een moloch, en is elke voorgaande generatie mest op de velden 
der toekomst, waarop eindelijk het Rijk zal groeien.380 Het is zonder 
meer duidelijk, dat de vereenzelviging van de politieke-sociale utopie 
met de absolute toekomst, die God voor ons is, principieel geweld
dadigheid betekent. De transcendentie van het Rijk Gods kan niet 
van ons uit worden overwonnen. Kolakowski vat zijn beschouwingen 
over dit punt zo samen: die Aufgabe der sittlichen Erziehung besteht 
darin, die beiden sich gegenseitig beschränkenden Tendenzen, die 
ausschweifende Eschatologie und die verkümmerte Praxis, in Ein
klang zu bringen, genauer: dem Bewusstsein aufzuzwingen, dass oor 
den Kommunisten nicht nur der Kommunismus, sondern auch die 
Bewegung zu ihm ein Ziel iSt.381 Met deze konklusie kunnen wij ons 
m.m. verenigen, juist vanwege de conditio eschatologica.382) Alleen 
onder dit voorbehoud is de maxime: het doel heiligt de middelen, 
aanvaardbaar. 

Het gaat ons in deze paragraaf om het stellen van de goede vragen, 
niet om het geven van antwoorden. Daarom bleven wij zolang stil
staan bij overwegingen inzake middel en doel en de vraag naar het 
geweld. Onze konklusie zal in ieder geval moeten zijn, dat er geen 
rechtvaardiging a priori is van gewelddadige middelen en mitsdien 
niet van revolutie. Zeker, geweld behoort niet tot het esse van de 
revolutie, maar tot haar bene esse (M. M. Thomas 383). Gewelddadig
heid, hoewel dus niet wezenlijk voor de revolutie, blijkt echter bijna in 
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alle gevallen op de duur onvermijdelijk, zodat praktisch-faktisch de 
geweldsvraag zich altijd voordoet. Het eschatologisch voorbehoud 
- dat, zoals wij zagen, de revolutionairen, ook al zijn ze geen christen, 
niet onbekend behoeft te zijn, - verbiedt ons een absoluut doel te 
projekteren, van waaruit gewelddadigheid van te voren 'absolutie' 
ontvangt.384 Revolutie is bij uitstek een 'Ermessensfrage', waarbij het 
niet af gaat zonder wikken en wegen, zonder kalkulatie. Geweld kan 
dan alleen maar ultima ratio zijn; andere, zachtere middelen - eduka
tie, vorming, parlementaire middelen, overleg, oppositie in woord en 
geschrift, petitionnement, demonstratie, resistentia passiva, creative 
suffering, staking, boycott, sit-in, opruiing, agitatie en wat er verder 
moge zijn aan revolutionaire middelen - al deze zachtere middelen 
moeten beproefd worden vóór het geweld aan de beurt kan en mag 
komen. Dat zij gezegd, niet als morele konditie, maar als ethisch
technische conditio sine qua non: de revolutie verkeert immers anders 
in haar tegendeel. Maar dat geweld a priori uitgesloten zou zijn, van
wege het eschatologisch voorbehoud, mag en kan, naar onze mening, 
ook niet gesteld worden. Alleen in een konkrete situatie (en niet 
monistisch-absoluut) kan geweld eventueel gerechtvaardigd worden, 
als namelijk de gewelddaad een kleiner kwaad is dan het laten voort
duren van de violencia blanca en een ander middel dan geweld rede
lijker- en zedelijkerwijs niet meer voorhanden is.385 Overigens moet 
voortdurend weer bedacht worden, dat de beslissing tot geweld niet 
altijd in handen van hen die zich verantwoordelijk weten ligt: onder 
bepaalde voorwaarden ontstaat een explosieve situatie, die tot uit
barsting komt. De verantwoordelijkheid voor deze uitbarsting zal 
vaak liggen bij hen die door het onmogelijk maken van vreedzame 
ontwikkeling 'gewelddadige revolutie' onvermijdelijk hebben ge
maakt! Geen 'metafysische' onvermijdelijkheid dus, maar niet te min, 
ja des te meer een zaak, die op een bepaald moment niet meer te 
keren is. De rev~lutionair is in zulk een situatie te vergelijken met een 
technicus, die een explosie weet te gebruiken voor vooruitgang. Ver
hoeven heeft gelijk dat 'explosie' ook technisch zinloos is (en van
daaruit verwerpelijk!) 386, maar hij vergeet dat cylinder en zuiger, te
rechtertijd om de explosie heengebouwd, haar nuttig kunnen maken. 
De explosie van geweld wordt dan tot lokomotief in de geschiedenis. 
De explosie is aan de violencia blanca te wijten, haar nuttig effekt aan 
de revolutionaire technicus. Het gaat niet aan hem de schuld te geven 
van de explosie. De splinter in zijn oog is afkomstig uit de balk in het 
oog van wie hem veroordeelt. 

Sommigen 387) willen een nieuwe vorm van het bellum justurn in-
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voeren en spreken van revolutio justa. Ik zou mij daartegen met klem 
willen verzetten. Mij lijkt deze hele wijze van denken te onhistorisch, 
te weinig dialektisch-praktisch, tezeer vanuit een 'a priori' opererend. 
Allereerst zou ons de geschiedenis van het bellum justurn al te denken 
moeten geven. Nadat de kerk haar lot aan dat van de staat had ver
bonden en hofleverancier van staatsreligie was geworden, kwam het 
er vanzelf toe, dat zij een generale rechtvaardiging van het oorlog
voeren ging geven en zelfs op de synode van Arles in 314 dienstweige
raars exkommuniceerde. Met haar theologoumenon van het bellum 
justurn leverde de kerk de staat een dekmantel om zijn geweld en on
recht te kamoefleren. Hiertoe was het slechts nodig naar het uiterlijk 
te voldoen aan de voorwaarden van een rechtvaardige oorlog. Tot de 
huidige dag komt dit nog uit in een eindeloos zichzelf schoonwassen 
en elkaar beschuldigen, bij welk zinloos spel de woorden agressie en 
zelfverdediging de stukken op het ganzebord zijn. Als er geen agressie 
is gepleegd, wordt zij wel geprovoceerd of geprojekteerd. De eerste 
klap is overigens tegenwoordig het veelvoud van een daalder waard, 
maar laat zich gelukkig vrij gemakkelijk onder het etiket 'preventieve 
defensie' verkopen. Terecht zegt Röling 388 dan ook van dit stukje 
natuurlijke theologie - Hugo de Groot fundeerde het belhim justurn 
in het natuurrecht -, dat de meeste staten zelf uitmaakten wat dit 
recht inhield; zo werd de leer tot een faktor, die de oorlog feller maak
te; de vijand werd overtreder van de wet, misdadiger en hij weet dat, 
zodat hij tot het bittere eind met alle middelen zal vechten. Het 
bellum justurn heeft in de historie omgekeerd effekt gehad: het maak
te de oorlogen nog onrechtvaardiger dan zij zonder deze schijnheilig
heid (laatste tribuut van het boze aan de deugd) reeds waren! 

Een revolutie kan alleen in vrijheid gewaagd worden. Een recht
vaardiging a priori ervan is uitgesloten. Het is evenmin mogelijk een 
revolutie onder bepaalde voorwaarden verantwoord te noemen. Veel
eer geldt, dat elke revolutie in het licht van de gegeven moraal onver
antwoord en ongerechtvaardigd moet heten. De afwijzing bij voorbaat 
van de revolutie echter te willen vervangen door een rechtvaardiging 
bij voorbaat lijkt mij de duivel met Beëlzebub verdrijven. Ik ga geheel 
akkoord met wat H. J. Heering zegt: 'Een theologie of ethiek der revo
lutie is dan ook onzin, indien zij moet dienen om een gewelddadige 
omwenteling te rechtvaardigen. Zo'n ethiek zou slechts het spiegel
beeld vertonen van een rechtvaardiging van diktatuur of het heersen
de gezag ... Zedelijk rechtvaardigen laat de sociaal-politieke revolu
tie zich evenmin als de oorlog. Eeuwenlang heeft men (aan beide 
kanten van de fronten uiteraard) het militaire geweld verantwoord 
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met de theorie van de 'rechtvaardige oorlog'. We zijn er pas enkele 
jaren van verlost - en zouden wij nu gaan werken met theorieën of 
zelfs theologieën van een rechtvaardige revolutie? God behoede.' 389 

Op grond van mijn visie op de ethiek, als een vragende, induktieve 
wijsheid, boven omstandig toegelicht, acht ik mij ontslagen van een 
weerlegging in details van de voorgestelde justa-revolutio-Ieer.39o 

Alle kondities, die gesteld worden, zijn formeel, komen niet stringent 
voort uit het doordenken van het Selbstverständnis der revolutie, 
worden derhalve moreel opgelegd, zijn door hun afkomst afgeleid uit 
een statische moraal en derhalve vervallen aan het bestaande, staan 
open voor diverse interpretaties en zijn dus vatbaar voor misbruik 
(zelfrechtvaardiging), veronderstellen de mogelijkheid van een deduk
tieve moraal, beantwoorden een vraag voor hij goed gesteld is, lenen 
zich niet voor verificatie in de praxis, zweven en zullen mitsdien on
vruchtbaar blijken. Geen revolutionair zal er zich in herkennen. 

Een en ander wil natuurlijk niet zeggen - integendeel - dat ik de 
mogelijkheid van een revolutio justa bij voorbaat afwijs. Ik wijs de 
apriorische leer van de rechtvaardige revolutie af, maar niet de moge
lijkheid van een gerechtvaardigde omwenteling, zelfs als deze met ge
weld gepaard gaat. Ik wijs elk apriorisch oordeel af - om een 'christe
lijke' beslissing te nemen moet er gestudeerd worden! Anders kunnen 
de geesten niet worden onderscheiden. Het leven is geen veld waarop 
aprioris moeten worden toegepast, maar waarop aprioris praktisch 
geëlaboreerd moeten worden, kriteria gezocht die enige richting kun
nen geven. De enige verifikatie is de praxis. Daar kunnen kriteria (van 
relatieve aard), daar kunnen aanwijzingen worden gevonden, wat de 
rechte, liefdevolle en heilzame weg is en of die in dit geval wellicht 
niet loopt langs de steile paden der revolutie. Paul Lehmann zegt: The 
complexity of the actuel human situation ... is always compounded 
of an intricate network of circumstances and human interrelation
ships bracketed by the dynamics of God's political activity on the one 
hand ans God's forgiveness on the other. 391 Daarmee is m.i. alles ge
zegd. Licht in zijn situatie krijgt een mens alleen als hij de geschiede
nis en de strukturen, de omstandigheden en menselijke relaties bestu
deert. Zonder kennis van zaken geen ethische beslissing! Maar daar
mee is het niet gedaan: het duistere netwerk van geschiedenis en 
struktuur moet worden betrokken op Gods dynamisch-messiaanse 
aktiviteit, Gods omwenteling naar het Rijk van vrede en recht, want 
al heeft techniek in zijn intentie ethos in zich, de handelende mens 
moet altijd aan dynamiek van Gods bedoelen herinnerd worden, an
ders wordt de technè kunst om de kunst, gaat de macht om zichzelf 
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roteren. Het geweten waagt in vrijheid de sporen van Gods bedoelen 
te trekken in het licht van de Messias; als de mens zo tot zekerheid 
komt, mag en kan hij het ook wagen, terwijl hij bidt en God vraagt of 
Hij van dezelfde geest en mening is. Zonder Gods wil kunnen de 
beste intenties van mensen niet gerealiseerd worden. Zo komt, als het 
goed is, de revolutionaire beslissing tot stand - 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 - en daarom is 
er tegelijkertijd het besef vergeving te behoeven, want ook en juist 
hier geldt het 'eschatologisch voorbehoud'.392 l Met een goed geweten, 
in het bewustzijn dat God het zó wil en niet anders (en niet, cynisch, 
onder het motto dat alle politiek vuile handen geeft!) waagt de mens 
het - en hij weet, dat hij alleen zo op vergeving mag hopen, want geen 
menselijke daad en allerminst de revolutionaire is ertegen gevrijwaard 
fout, liefdeloos en heilloos te blijken, te zijn. Deze mens durft Gods 
vijanden, die de armen eten als aten zij brood, te haten met een vol
komen haat. Maar dezelfde mens is het, die bidt: toets mij of er bij mij 
een heilloze weg is en leidt mij op de eeuwige weg! Bij de Grieken is 
Prometheus tragisch-schuldig; het christelijk geloof echter veroor
deelt hem niet. Adam werd niet schuldig doordat hij wetenschap en 
techniek aan zich trok - die werden hem geschonken - maar omdat 
hij zelf over de kennis van goed en kwaad wilde beschikken. 

Met goed geweten beslissen en om vergeving bidden, kan de mens 
niet zonder werkelijke diepgaande kennis van de geschiedenis en de 
strukturen, de omstandigheden en de verhoudingen: daaruit moeten 
de relatieve kriteria of aanwijzingen komen. Techniek en macht zijn 
niet zonder ethos, maar ethos is evenmin zonder techniek en macht. 
Waartoe de mens zich geroepen weet, mag hij ook willen kunnen. Er 
is echter geen kunnen, geen techniek zonder kennis van zaken, zonder 
besef van de mogelijkheden, manifest of latent, die de historie biedt, 
zonder besef ook van de tendentie, de kansen, het kata to dunation, 
maar ook het dunamei on der geschiedenis, dat bij het licht van de 
adventus domini zichtbaar, leesbaar wordt. Van hieruit laat zich de 
betekenis verstaan van alles wat dit boek bevat aan studie van de 
revolutie in haar zelfinterpretatie, want alleen kriteria, aanwijZingen 
en kcindities, die vanuit dit verschijnsel zelf dwingend zijn hebben 
werkelijk zin. Dat is trouwens in vele opzichten duidelijk gebleken. 
Wellicht heeft het zin in dit stadium een paar van deze kondities en 
kriteria op te sommen, niet om toch in een leer der verantwoorde 
revolutie te vervallen; maar om alle romantische dweperij te voor-
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komen, noemen wij de voorwaarden, waaronder vanuit de zaak zelf 
met recht en rede van revolutie sprake kan zijn. Alle andere spreken 
ervan is onzakelijk. 1) Er moet zijn de zogenaamde objektieve voor
waarde: een in het licht van de, gezien de stand van de kultuur en de 
ekonomie, mogelijke realisering der humanitas, volstrekt onhoudbare 
en achtergebleven toestand, waarin de mensen niet tot de mate van 
geluk komen, die zou mogelijk zijn, noch ook tot de waardigheid, die 
de mens toekomt, kortom een struktuur, een politiek-sociale orde, die 
de utopische mogelijkheden van techniek en industrie doorkruist. 
2) Er moet zijn de zogenaam~e subjektieve faktor: 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; een revolutionaire avant-garde 
moet er zijn, die zich actualiter bewust is, dat er objektief sprake is 
van een onhoudbare toestand en dat dit in een bewustwordingsproces 
aan de verdrukte sociale klasse is duidelijk te maken. 3) Wat zijn de 
machtsmiddelen, de organisatie, de wapenen, het arsenaal? is er ge
rede kans het te halen tegenover de heersende macht? is er voldoende 
strategie doordacht en taktische souplesse? beschikt de revolutie over 
voldoende inzicht in de geschiedenis, de strukturen? heeft zij uitvoer
bare plannen en alternatieven, die geen blauwdruk behoeven te zijn, 
maar toch een principiële haalbaarheid moeten hebben? Kent men de 
techniek der middelen, zodat men er in redelijkheid verantwoorde
lijkheid voor kan nemen? Is er een reële kans de strukturen te ver
beteren? zal de winst groter zijn dan het verlies? heeft men het ver
hevigingseffekt van machts- en geweldsuitoefening ingekalkuleerd? 
De punten 1 en 2 zijn conditiones sine qua non. Wij dienen te be
denken, dat het onmogelijk is revolutie te maken zonder dat aan deze 
voorwaarden is voldaan, maar dat het even onvoorstelbaar is, dat 
onder deze voorwaarden het niet tot een explosie zou komen. Revo
lutionair zijn betekent de moed hebben verantwoordelijkheid te ne
men - het alternatief is niet vreedzame evolutie (dat wàs het wellicht 
geweest!), maar een zinloze explosie, chaos, die de zwaksten het 
hevigst treft. Wie dit alles bedacht heeft, kan zich geroepen weten tot 
de radikale daad, met een goed geweten vragend, of het werkelijk de 
gans Andere, die zich in de Messias Jezus geopendbaard heeft, is, 
wiens dynamisch bedoelen hij volgt, als hij met een beroep op de 
komende stad de strukturele negering der menselijkheid destrueert, 
en een nieuwe stad bouwt: misschien, wie weet?, zal hij gerechtvaar
digd worden en zal de naam van de stad niet Babel zijn, maar stad van 
vrede! Misschien ook komt deze vraag aan God, dit gebed, niet expli-
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ciet tot artikulatie, dan moet bedacht worden, dat de Geest, die zich 
biddend voor ons inzet, waait waarheen hij wil en dat er - evenals er 
in Christus' naam vaak en hevig tegen de menselijkheid is gezondigd
menigmaal zonder Zijn naam op,te heffen messiaans, humaan gehan
deld wordt, tot beschaming van hen die beter weten of menen te 
weten, wat God voor en met ons wil! 393) Kerk en theologie hebben 
er een handje van aanspraak te maken op bijzondere waarheden 
en methoden, die zij van het etiket christelijk voorzien en anderen 
aanprijzen en hen er ook naar beoordelen en dikwijls veroordelen, 
zonder in eigen boezem ook maar een poging te doen de zaken in 
deze enig mogelijke zin te ordenen: dit pleit dan niet tegen die waar
heden of methoden - al zijn die zelden zo exklusief als werd voorge
geven - maar wel tegen kerk en theologie. 394 

Op dit punt aangekomen, zou ik willen herinneren aan de woorden 
van Thurneysen, waarmee wij dit hoofdstuk openden. In veel 'chris
telijke' kritiek op de revolutie gaat het niet om de zaak die de revolu
tie beoogt - en die zaak is: de gerechtigheid -, maar om een breed 
uitmeten van de zonden der proleten, met het onbedoelde of bedoelde 
effekt van retardatie.395 Zo zie ik niet, dat Cam us' essai over de re
volte 396 ons wezenlijk verder kan helpen. Bij hem staat de subjektieve 
faktor eenzijdig op de voorgrond: het persoonlijk protest, de revolte 
als getuigenis krijgt alle aandacht ten koste van de objektieve voor
waarde: het proces der geschiedenis. Door zijn aversie tegen macht, 
organisatie, bureaukratie - er loopt een lijn naar Kafka 397) - dreigt 
Camus zich voortdurend buiten de geschiedenis te plaatsen.398) Hij 
biedt geen alternatieven van strukturele aard aan. Uit vrees voor de 
besmetting met de pestbacil - kommensaal in alle organisaties en 
instituties - verwerpt Camus alle revolutie, omdat zij wel verlopen 
moet volgens de ijzeren wet der oligarchisering. Daardoor kan Camus 
moeilijk verantwoordelijkheid nemen: hij begeleidt zijn revolutionaire 
gasten tot aan de wegscheiding, waar zij gevangenschap of vrijheid 
kunnen kiezen.399 Hij laat het anderen over historie te maken.40o 

Camus' overwegingen laten zich alleen begrijpen tegen de achter
grond van zijn burgerlijk idealisme, zijn aesthetisch anarchisme, zijn 
anti~historisch absurdisme.40o Terecht spreekt Van Gennep van het 
dégagement van Camus, dat bijvoorbeeld tragisch tot uiting komt in 
zijn houding jegens de emancipatie van Algerije. Merkwaardig is ech
ter, dat dezelfden, die gaarne naar Camus' gedachte der revolte ver
wijzen als alternatief voor revolutie (wat het niet is, de revolterende 
is een gelukkig zich wanende Sisyphus!) in de studenten van Parijs 
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1968 anarchisten zien, terwijl deze zelf zich veeleer zien als kataly
satoren van politieke bewustwording, als 'animateurs''.402 

Wij mogen de rebel, de opstandeling niet moraliseren, wij moeten 
afzien van kritiek op de uitgebuiten, de vertrapten: het wordt tijd dat 
wij onszelf in hun licht zien. Wie denkt van buiten af grenzen te kun
nen stellen aan het geweld, wie denkt dat hij de ratio der voorwaar
den, die wij onder punt 3 vermeldden, aan de opstandeling kan opleg
gen, vergist zich. Laten wij goed weten, dat het een explosie is; de 
status van inboorling is een neurose, die door koloniale heren bij de 
gekoloniseerden met hun toestemming ingevoerd en gehandhaafd 
wordt. Tegelijkertijd echter de status van mens verlangen en ver
loochenen: deze tegenspraak is explosief. Sancta simplicitas, die hier 
grenzen denkt te kunnen stellen. In de opstand moet eenvoudig ge
dood worden: een europeaan doden betekent twee vliegen in één klap 
slaan, nI. gelijktijdig een onderdrukker en een onderdrukte uit de 
wereld helpen. Wat overblijft is een vrije en een dode mens. De op
standeling vindt zijn vrijheid eerst jenseits van dood en foltering. Wij 
waren mens op zijn kosten, nu wordt hij mens op onze kosten. Het 
geweld is van richting veranderd: toen wij overwinnaars waren, oefen
den wij het uit, zonder dat het ons scheen te veranderen. Het verniel
de de anderen, en wij, de mènsen, wij met ons humanisme bleven in 
takt! 403 Wij zijn arrogant geworden, gecorrumpeerd door macht: wij 
krijgen onze trekken thuis - het geweld van de opstandeling is een 
gericht over ons. Wij mogen ons tegen dit gericht niet verzetten door 
moralisme en zelfrechtvaardiging. Voor het gekoloniseerde volk is de 
belangrijkste, de konkreetste waarde allereerst het land: het land, dat 
het brood en natuurlijk ook de waardigheid moet garanderen. Maar 
deze waardigheid heeft niets met menselijke waardigheid van doen! 
Van die ideale mens heeft de gekoloniseerde nooit gehoord. Wat hij 
op zijn grond gezien heeft, is, dat men hem ongestraft gevangennemen 
kan en slaan en uithongeren. En nooit is er een moraalleraar, nooit is 
er een dominee gekomen om in zijn plaats de slagen te ontvangen of 
zijn brood met hem te delen.40-l De opstandeling komt niet aan de toe
komst toe, aan het projekteren van alternatieven, aan overwegingen 
van menselijkheid - hij is een getergde, een vermoeide van hart, er 
gloeit haat in hem, zijn spieren zijn gespannen, hij is slachtoffer, - hij 
kan alleen tot subjekt worden, tot zichzelf komen, als hij de hel ver
nietigt waarin hij leeft. Dan pas zal er in zijn hart hoop gaan branden 
en in zijn hoofd een plan rijpen! De opstandeling is een gestoorde, ja 
zeker, doch wee degene die hem gestoord heeft, wee degene, die hem 
gemaakt heeft tot wat hij is! Hij hoopt niet, hij vertrouwt niet - wee 
degene, die hem tot desperado gemaakt heeft. 
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Door Fanon worden wij hardhandig uit onze romantische dommel 
gewekt. Pas als de kolonisatoren verdwenen zijn is er ruimte om, 
enigszins tot zichzelf gekomen, te gaan dromen, te gaan hopen, plan
nen te maken, - pas als de opstandeling niet meer benard, met zijn 
rug tegen de muur vecht, komt hij toe aan wat wij voorbarig van hem 
eisen. Er is geen enkele reden om uit de hoogte, zelfverzekerd over de 
opstandeling te oordelen en hem onze wijsheden betreffende de 'recht
vaardige revolutie' voor te houden. Vooralsnog dienen wij in te zien, 
dat de onberaden revolte, de bloedige amok van de desperado 'histo
rische gerechtigheid' is, die zich aan ons voltrekt: inzoverre is de op
stand een 'rechtvaardige revolutie'. Pas als dit is ingezien, pas als dit 

"-
geaccepteerd is, kan er een begin gemaakt worden met een mentali-
teitsverandering, een andere wijze van handelen, een geloofwaardiger 
existentie. 

De kat kan de muizen niet verwijten, dat ze agressief zijn. De vos 
preekt nooit geloofwaardig de passie. Inkeer is de ethische keerzijde 
van de broodnodige destruktie van het anti-revolutionaire dogma. 
Zonder metanoia - hartgrondig omdenken - zal onze noordelijke 
metropolis ondergaan; bekeren wij ons en laten wij God toe in ons 
geweten te spreken, dan zal wellicht onze polis toch nog gerechtvaar
digd kunnen worden, als een voorlopig, wrak onderkomen voor ver
moeide proleten, zwervende zigeuners op zoek naar de toekomende 
stad van vrede en recht, waar het Lam het licht is. H. M. van Rand
wijk zei het zo, in de dertiger jaren - ik voeg er niets aan toe: 

Wij, zonder geld op reis gegaan 
en zonder buidel uitgezonden 
om te genezen waar wij konden 
te zegenen waar anderen slaan, 
te vroeg vertraagde onze voet 
wij hebben ons te warm genesteld 
en een weerbarstig fort gemetseld 
rondom een volk dat trekken moet. 

Wij noemden roof Gods overvloed 
zijn zegen wat wij eeuwen stalen 
wij lieten duizenden verdwalen 
en logen Christus' bloed; 
Want ons verraad was Gods gebod 
zijn orde wat wij steeds verzwegen 
totdat ons nest is doorgelegen 
en onze muur verrot. 
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Nu dringen zij bloeddorstig aan 
hoe zullen wij onze rust beschermen 
tegen hun haat, tegen hun kermen 
en ze in Gods naam verslaan? 
Maar weet dat op verbeurd gebied 
elk zwaard vergeefs wordt uitgetogen! 
Want ons wachtwoord is gelogen! 
Wij vragen naar soldij! De Meester wil ons niet! 404a 
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HOOFDSTUK IV 

EPILOOG 

§ 13. DE NOVISSIMIS 

In deze paragraaf worden enkele eschatologische veronderstellingen 
van het onderhavige boek expliciet gemaakt. Het is niet de bedoeling 
een inventarisatie te geven van de huidige stand van zaken in deze 
locus, nog minder de ontwikkelingen van dit denken der laatste de
cennia te tekenen. Wie daarin geïnteresseerd is, kan elders terecht.405 ) 

Als de theologie geen tijdloze wereldbeschouwing wil deklameren 
hoog over de tijd en zijn vragen heen, maar werkelijk een woord ter 
zake wil spreken, dat waarachtig wóórd, belofte, boodschap is en te
gelijkertijd ter zake, relevant, aktueel -, dan zal zij de verbinding 
moeten wagen te leggen tussen eschaton en advent enerzijds en ge
schiedenis en futurum anderzijds. Nu kan dit geschieden in een on
doordacht optimisme, dat onbekommerd allerlei 'vooruitgang' in de 
geschiedenis der mensheid met de 'voortgang' van het Rijk Gods 
identificeert 406) ; vaak treedt deze voorbarige vereenzelviging op in de 
vorm van technologisch optimisme. De rage van 'ruimte-eredienst' 
rondom de eerste man op de maan is een teken, dat wij aan deze ge
varen nog niet ontwassen zijn. Paulus VI heeft zich gehaast te ver
klaren: 'de beeldenstormerige en liefdeloze dekadentie van jongeren, 
die van protesteren hun beroep maken is niet op zijn plaats; wij be
hoeven als gelovigen niet bang te zijn voor de vorming van de wereld 
door de wetenschappelijke studies en de technische en industriële ont
wikkeling: hoe dieper men in de kosmos doordringt, hoe meer men 
ervan overtuigd moet raken, dat er een God bestaat.' 407 Dit is slechte 
theologie in dienst van een onkritisch vooruitgangsgeloof. Dit is een 
uitspraak die ter zake, aktueel en relevant lijkt, maar het is geen logos, 
geen 'Deutewort' zelfs, laat staan promissio, het is veeleer applaus 
voor het bestaande. De kritische meting aan wat God in Christus be
oogt ontbreekt. Omgekeerd: de vooruitgangslijnen worden doorge
trokken en spekulatief - natuurlijke theologie! - wordt verondersteld, 
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dat zij convergeren in de richting van God.408 Tegenover dit onkritisch 
optimisme hebben wij nog steeds behoefte aan een kritische theologie, 
die niet aktueel of relevant probeert te zijn ten koste van de bood
schap, die natuurlijk-theologisch naar de maat en de snit van de tijd 
wordt gesneden. Theologie als eschatologie is: tegenover de tegen
krachten in de geschiedenis het neen Gods vertolken op grond van 
het ja Gods: de werkelijkheid der toekomst, die de onthulling van 
Gods messiaans bedoelen zal zijn. Theologie zonder deze maat ver
dient haar naam niet. 

Eenzijdige nadruk echter op de krisis, wat wellicht aan de dialek
tische theologie in haar vroege stadium moet worden verweten, brengt 
het gevaar mee, dat de eschatologie verdampt tot een symbool van 
existentiële kategorieën. Bij Barth in zijn fase 'Römerbrief 1921' leidt 
dit tot een transcendentale eschatologie, die wel oog had voor de 
Jenseitigkeit van het Rijk, maar niet voor het komen ervan.409 ) Het 
gevolg is dat alle tijden voor de eeuwigheid gelijk schijnen te worden: 
het begrip en de werkelijkheid van de geschiedenis komen in gedrang. 
Helaas is Moltmann in zijn Theologie der Hoffnung te veel bij deze 
fase van Barth blijven staan, zodat het boek m.i. een scheef beeld van 
Barth geeft. Later heeft hij dat goed gemaakt.410 ) Dezelfde kritiek op 
Barth vinden wij bij Ernst Bloch, die spreekt van Barths Geheim
kabinett und feste Burg der Transzendenz ohne allen Spass, maar die 
ook alleen uit het vroege werk (Römerbrief 1921, Die Auferstehung 
der Toten, Ges. Vorträge I) citeert. Bloch ziet hier aan geschiedenis 
en wereld de oorlog verklaard.411 • Het klinkt ook als kritiek op Barth 
- al is het tegen Paulus gezegd -, als Bloch opmerkt: Crux locuta est, 
resurrectio finita est: alle nog verdere geschiedenis zal zich inrichten 
in het achterblijvende jammerdal en het apo-kalyptische wordt naar 
voren toe geblokkeerd, doordat het letterlijk, alleen maar onthulling 
zou zijn, namelijk van iets dat reeds volbracht iS.412 Dan is Bloch de 
echte joods-messiaanse denker, die zegt: één blik uit mijn raam is ge
noeg om te weten, dat wat onder de Messias is gedacht en gehoopt per 
definitionem et per effectum nog niet is gekomen. Inderdaad hebben 
wij in de vroege Barth, die zich moest losmaken van de liberale theo
logie met haar karakteristiek verlies aan gehalte door verval aan de 
tijdgeest (ook in de vorm van de theologie van Kutter en Ragaz), een 
bruuske gestalte voor ons van een theologie die zo kritisch het onein
dig kwalitatief onderscheid onderstreept, dat geschiedenis en wereld 
dreigen weg te vallen: God spreekt zijn eeuwig neen in de wereld. Nu 
weten wij, dat Barth steeds meer zin en smaak voor het ja van God 
heeft gekregen en zo ook voor het komen van het komende Rijk. Een 
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man als Bultmann echter - theoloog van de transcendentale subjekti
viteit van de mèns (J. Moltmann 413) - is uit de bevangenheid in de 
subjektiviteit, het innerlijke, de existentiale kategorieën niet losgeko
men. Hij spreekt van een 'Selbstverständnis' van de mens, dat niet 
door de wereld, de geschiedenis, de maatschappij bepaald is. De mens 
komt tussen God en wereld te staan. Tot zichzelf komen, het heil vin
den wordt omschreven als 'Entweltlichung' en niet het wàt, maar het 
dàt - de beslissing - staat in het centrum. Eschatologische houding 
wordt hier het leven uit het 'Unverfügbare', het onzichtbare, maar 
eschatologie zonder de veruiterlijking der geschiedenis, zonder objek
tieve faktor, zonder wereld, eschatologie alleen maar als existentie in 
Entscheidung is bloedeloos, vaag, verschraald. Het sociale, het poli:. 
tieke, het historische vallen uit, de christen trekt zich terug op zijn 
'gute religiöse Stube, moderner Mensch'.414 Heel gemakkelijk wordt 
deze theologie tot een alibi, dat allerlei ontoelaatbare, onchristelijke 
toestanden in de wereld onder het trefwoord 'Entweltlichung' laat 
voor wat het is, een excuus voor een vlucht uit de solidariteit van het 
menselijk tekort. H. M. Kuitert heeft goed gepeild: Het proton ps eu
dos van zo een theologie is: de mens is een monade, voor wie het 
hebben van een verhouding tot zichzelf het antropologisch oergegeven 
is en heil is dat, wat de mens baat in zijn aktuele behoefte in die zin 
mens te zijn (piëtistische trek!); het heil valt samen met de authentieke 
akte van het geloven zelf. Het 'eschatologiseren' van de openbaring is 
niet zo zeer ontmythologiseren als wel onthistoriseren zowel wat de 
toekomst als wat het verleden betreft. Zo wordt het geloof naar een 
stormvrij gebied getrokken, weg uit de samenhang der geschiedenis, 
die overigens, net als de natuur, wordt opgevat als een gesloten cau
saal circuit, waardoor het geloof er ook niets te maken heeft.415 Zoals 
te zien is, allemaal kenmerken, die het es chaton isoleren van zijn kon
tekst: het historisch krachtenveld, zodat het zijn kritische (dis)kwalifi
cerende funktie dreigt te verliezen. Zo slaat de krisis, doordat zij hier 
óvergeaccentueerd werd, in zijn tegendeel om: de band tussen geloof 
en werkelijkheid breekt, er ontstaat een eigenaardige ambivalentie, 
een dualisme, waaruit geen ontkomen meer is tenzij in 'Entwelt
lichung' gekompleteerd door subjektieve geborgenheid.416) Daarmee 
echter is het alibi voor vlucht uit de historische solidariteit in principe 
gegeven. 

Willen wij echter, niet zozeer dat de theologie een deur heeft om 
erin te komen 417 als wel een uitvalspoort om in kontakt te komen met 
wat mens en wereld beweegt, zodoende vanuit haar zaak een eigen 
bijdrage leverend in vraagstelling en zoeken van antwoord, dan mag 
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dit geen zorg worden die wij systematiseren en in een methode vast
leggen. De verbinding tussen eschaton en futurum, advent en geschie
denis kan niet statisch-theoretisch worden vastgelegd, alleen prak
tisch-dialogisch van geval tot geval worden gezocht. Het gaat hierbij 
niet om een korrelatie tussen een autonome filosofie en een autonome 
theologie à la Tillich, waarbij verondersteld wordt dat de mens in zijn 
existentiële vragen naar de zin van zijn zijn, ten diepste naar God 
vraagt (reden waarom de twee autonome disciplines een a priori 
vruchtbare korrelatie kunnen en moeten aangaan) en waarbij veron
dersteld wordt dat de theologie vanuit God op die vragen een ant
woord heeft, dat relevant is voor de in zijn situatie verkerende mens 
(reden te meer om (existentie)-filosofie en theologie te korreleren).418 
Het gaat veeleer, zoals Sperna Weiland terecht zegt om 'theologie als 
dialoog'. Ik geloof echter, dat door de systematiek van het korrelatie
begrip, de dialoog te zeer belast wordt. De dialoog moet verrassend, 
incidenteel, konkreet zijn, een steeds weer te voltrekken konfrontatie, 
die door botsingen en misverstanden heen moet om tot verheldering 
en enig inzicht in de waarheid te komen. Als de theologie mee mag 
praten! Dat moeten wij nog afwachten -, niet zelden is zij nauwelijks 
welkom vanwege haar vermeende of niet-vermeende absoluutheids
aanspraken. Maar dat is het, dacht ik, in wezen niet zo zeer: de theo
logie weet best, dat zij maar een menselijk pogen is - theologie is vaak 
slechte ideologie en zij weet het of behoort het te weten -, zij weet 
ook best, dat wijsbegeerte en wetenschappen niet per se onontvanke
lijk zijn voor Gods woord, neen: het irriterende van haar optreden is, 
dat zij zichzelf eigenlijk overbodig vindt, maar toch zolang zal blijven 
existeren en insisteren als de wetenschappen die overbodigheid (nog) 
niet bewijzen. Theologie is: wetenschapskritiek - door haar loutere 
zijn. Zij maant de wetenschappen, ook de filosofie, ertoe in hun spits 
ook theologie te zijn en niets te kennen of te weten buiten deze ver
lichting van de geest om, ni. dat de situatie der mensen door Gods 
revolutie in Jezus Christus totaal en radikaal veranderd is en dus ver
anderen moet - niet alleen de mens, van binnen, subjektief, maar ook 
zijn situatie, uiterlijk, objektief. Een plaats in het systeem van weten
schappen is voor de theologie, die alleen maar een noodmaatregel is, 
een 'Lückenbüsser', te veel eer - en te weinig eer.419 Hier ligt de mo
gelijke rechtvaardiging van dit boek. De theologie wil alle menselijk 
zoeken en kennen zetten in het krachtveld van het kritisch eschaton. 
Vanuit haar methodisch, rationeel bezigzijn met haar 'Gegenstand' 
betekent dit een voortdurend beginnen en voeren en afbreken en op
nieuw beginnen van een gesprek, een konkreet gesprek, per locus om 
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zo te zeggen, dat verrassende perspektieven kan openen, teleurstellin
gen brengen, eigen verlegenheid kan helpen overwinnen, maar ook 
verdiepen, een gesprek dat tot botsingen aanleiding geeft, maar ook 
tot bevrijdingen, een avontuur, een werkelijke dialoog, die niet ein
digen zal voordat het gesprek overgaat in de eenparigheid van de lof
zang. Zo alleen is de theoloog de uitdagende, kritische gesprekspart
ner, die hij krachtens zijn zaak te zijn heeft, zo alleen wordt hij niet de 
betweterige antwoordman met het ene antwoord op duizend vragen, 
maar stimuleert hij tot messiaans zoeken en denken, kennen in het 
licht van hoop en 'utopie', waardoor schijnvrede ontluisterd, schijn
harmonieontmaskerd wordt, doordat wij eindelijk - vreemde vrij
spraak! - moed krijgen om ons ongelijk te bekennen. Daartoe komen 
wij niet door korrelatie van vraag en antwoord, maar doordat de 
theologie haar faktische noodzakelijkheid bewijst door het stellen van 
de rechte vragen! Dat is haar dienst aan de wetenschappen, een aan
geboden dienst, waarvan geldt dat hij zelden welkom is. 

Toch zal het de theologie in een tijd, waarin de jongeren kritisch 
,worden tegenover de eendimensionale wereldbeschouwing, misschien 
vergund zijn haar eigen brieven te mogen inbrengen in de korrespon
dentie der geesten, haar geloofsbrieven, geen lege briefjes. Dat zal zij 
verantwoord kunnen doen, niet als zij zich konformeert aan de tijds
signatuur, wel als zij trouw blijft aan haar zaak, die zij niet voor het 
subjekt alleen bestemt en koestert, maar als een vuur in de geschiede
nis werpt. Die zaak is God in zijn zelfopenbaring. Daarmee is een 
uitermate aanvechtbaar en aangevochten begrip genoemd, dat wij ook 
wel willen laten vallen, als de zin ervan maar kan worden bewaard. 
Die zin is: als God zich in de geschiedenis van Israël, in Jezus Chris
tus, openbaart, dan is Hij werkelijk zo en niet anders. God is de open
baarder, het openbaren en het geopenbaarde; de mogelijkheid der 
kennis van God ligt in God zelf. In Zijn licht zien wij het licht, dit 
geldt zo alleen van dit objekt, dat altijd subjekt, actus purus blijft. 
God is Heer ook van Zijn openbaring. Gods woord is geen rustende 
waarheid, die in een these kan worden vastgelegd, maar aanspraak, 
belofte, levende stem. Het is een verklaring van liefde, afgelegd jegens 
levende mensen. Het legt relatie, het fundeert partnership. God zelf 
geeft mensen deel aan zijn werkelijkheid. Openbaring is ten diepste 
verzoening: God met ons! God ruilt met de mens: Hij wordt mens, 
solidariseert en identificeert zich met ons, de mens krijgt deel aan 
Gods werkelijkheid, wordt en blijkt zoon van God, bevrijd uit alle 
bindingen, een mens in God, een enthousiaste, een geestdriftige mens, 
die gaarne beaamt wat hem toekomt van God en die tegen alle weer-
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stand in de komende stad zoekt, omdat hij door de koning van die 
stad reeds gevonden is. Zo en zo alléén is de mens werkelijk betrokken 
in geschiedenis, die geen bewegende toestand is, maar een open einder 
heeft. Er is alleen werkelijk geschiedenis, als zij haar eenheid vindt in 
het handelen Gods.420 De 'bijdrage' - maar het is een kopernikaanse 
wending! - van de theologie zal moeten zijn, dat zij vanhieruit dui
delijk stelt, dat niet de geschiedenis, het gebeuren, de gebeurtenissen 
als zodanig Gods daden zijn, maar dat het verhaal van Gods daden 
- zo men wil de 'heilsgeschiedenis' - het heilskarakter van alle ge
beuren wil openbaren. Alleen als God onze toekomst is, hebben wij 
toekomst. Niet geschiedenis openbaart ons God, want dan wordt het 
lot tot God verheven en verliezen wij het licht van Zijn presentie en 
wordt 'zijn aangezicht verslonden door het geweld, gaan Zijn deugden 
onder in het beurtelings grauwe en bonte verschijnsel der feiten' 421, 

maar: God openbaart zich in de geschiedenis - en wel ergens, op een 
bepaalde tijd, toen en daar (niet docetisch): dit 'feit' is het midden van 
de tijd, dat de geschiedenis doel en zin geeft. In wezen zijn dit trini
tarische overwegingen. De these, die ik verdedig, luidt dan ook, dat 
alleen de triniteit als hermeneuticum ons kan behoeden voor het ma
hn. van kortsluitingen tussen het laatste en het voorlaatste, advent en 
futurum, eschaton en geschiedenis. Wordt dit wezenlijk moment van 
de trinitarische zelfopenbaring veronachtzaamd, dan valt de theologie 
terug in sakraliseren, vereenzelvigen, monistisch drijven - en wel om
dat n.let de openbaring de verzoening, ook als praxis, zou uitvallen. 
Deze openbaring van God is gisteren, heden en morgen een novum, 
een novissimum dat verleden, heden en toekomst vervult.421 

De dogmatische pendant van het ethische bedrijfsongeval, dat wij 
nu wel kortheidshalve, zonder misverstand te verwekken, met het 
trefwoord 'scheppingsordeningen' kunnen aanduiden, is een leer der 
schepping, waarin God als maker en hoeder van het bestaande wordt 
voorgedragen. Dan worden mens en maatschappij aan het verleden 
gebonden, in burgerlijke zelfvoldaanheid wordt het bereikte tot zegen 
van de 'Schepper' omgelogen. Tegen deze Schepper-gedachte gaat het 
in het werk van Ernst Bloch, zo extreem, dat het te ver gaat, maar dan 
toch vanwege een misverstand dat door de christelijke theologie op 
zijn zachtst gezegd in de hand is gewerkt.422 In de bijbel berust het 
Scheppergeloof allerminst in een apotheose van het bestaande, het is 
er ook: hoop! Juist vanuit het 'midden', vanuit de bevrijding, de 
exodus, wordt de Emancipator als de schepper der wereld beleden -
Hij is de schepper en geen ander, ondanks alles: zó is er op hoop 
tegen hoop te verwachten dat de verborgen zin, het onherkenbare 
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doel eenmaal onthuld zal zijn.423 Het is een zeldzaam verfrissend 
antidotum tegen valse berusting niet alleen, maar het is sub contrario 
Woord van God, wat er in de apokalyptiek à la Bloch tot ons komt: 
het novum, de utopie van het rijk, de impuls exodus, deus spes gaan 
uit boven het bestaande, zij hebben het primaat. Deze deus spes ech
ter is niet meer Jhwh; er moet ook een exodus uit Jhwh plaatsvinden, 
een exodus uit geduld, een uittocht uit de 'caesarische Gottesvorstel
lung', want alleen de rebel bezit godsvertrouwen, zonder echter aan 
God te geloven, d.w.z. hij heeft vertrouwen in de specifieke Jhwh van 
de exodus uit Egypte, hij is vroom, doordat hij niet gelooft, behalve 
aan de mensenzoon-bloedwreker.424 Hier zien wij dan het ongeloof in 
de Schepper-van-het-bestaande omslaan niet in geloof in de God van 
de hoop en de bevrijding, die toch de wereld geschapen heeft - en zo 
grond geeft aan de verwachting -, maar in geloof in Adam Kadmon, 
Prometheus, de mensenzoon die zich in God stelt en het weten wil, 
dat hij als God wil zijn! 425) Konsekwent in deze lijn wordt het 'homo
ousios' als 'Jesu Einsatz in Jachwe' geïnterpreteerd: Jezus zette zich 
in God als mens.426 Zo loopt het bij Bloch uit op een totaal wegvallen 
van de Schepper, ook in zijn bijbelse gestalte, en op een apotheose 
van de mens, die de tendenties en latenties van het historisch proces 
door zijn prometheïsch-revolutionaire daad tot vervulling zal bren
gen, een mens als God, die daardoor eenzaam is geworden, geen grond 
meer heeft tot hopen, doch alleen van het axioma kan uitgaan, dat de 
praktische Vernunft niet zonder hoop kan (Prinzip Hoffnung!). Toch 
is van deze visie terecht en tot ons geluk een krachtige werking uitge
gaan: zij herinnert ons er aan, dat de mens werkelijk partner en bond
genoot is, dialogisch betrokken in de voortgang der geschiedenis, 
zoon van een God, die niet het bestaande sakraliseert, maar een appèl 
doet uitgaan om het komende te begroeten door er tekenen van op te 
richten. Het zou lonen Barths leer van het Nichtige te vergelijken met 
Blochs visie op het niets, dat deze dialektisch uiteindelijk toch tot een 
nog-niet weginterpreteert.427 Zonder te geloven in de Schepper, die 
zijn neen tegen het niets laat triomferen, valt de strijd tegen het niets 
aan de mens toe, die vanuit het nulpunt 'äusserster Entfremdung, wie 
das Proletariat ihn darstellt' de titanenstrijd aanvat en van dit nulpunt 
de 'dialektische Umschlagstelle' maakt tot het 'All'.428 Het principe 
hoop is een précair wàagstuk en geen gegronde verwachting, geen 'Zu
versicht', geen geloof, tenzij van de mens-proleet in zichzelf. Zijn wij 
dan echter gevrijwaard tegen chantage met de chaos? houdt de mens: 
dit waagstuk van permanente revolutie vol, of slaat het in zijn tegen
deel terug - een dialektiek zonder einde, want zonder midden? 429) 
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Bloch heeft de theologie met haar neus op de kategorie geschiede
nis gedrukt. Zijn bezwaar tegen de christelijke theologie is, dat de ge
schiedenis tussen opstanding en wederkomst zo wordt ingeklemd, dat 
er van een werkelijk gebeuren, een werkelijke menselijke verantwoor
delijkheid niets of weinig overblijft. Hij verwijt de theologie een prin
cipieel konservatieve trekt: 'het is volbracht', wij behoeven alleen nog 
maar op de onthulling (apo~kalyps) te wachten.430l Het kan niet ont
kend worden, dat een slecht barthianisme tot deze eenzijdigheid neigt, 
waarvan sommigen, nauwelijks terecht menen, dat Barth zelf er aan
leiding toè geeft. Moltmann heeft hiertegen in zijn theologie der hoop 
stelling genomen, want - zegt hij - zo zou er alleen maar een noëti
sche verwachting overblijven (de onthuIIing van iets dat verborgen is). 
Echter: de openbaringen van de opgestane zijn niet alleen verborgen, 
maar ook onafgesloten en moeten op een werkelijkheid worden be
trokken, die er nog niet is; dan is er echter ook zoiets als een 'kreato
rische Erwartung'.431 De vraag is of Jezus' parousie nog iets nieuws 
brengt of alleen maar een universele herhaling van wat al volbracht 
is. Moltmann antwoord: de parousie brengt wel novum: de open
baring van Christus brengt 'Ereignisse ... , die das erfiillen, was mit 
dem Christusgeschehen verheissen ist' (2 Kor. 1 : 20). De beloften zijn 
bezegeld, maar nog niet vervuld. Wat de toekomst brengt is in de ge
kruisigde en de opgestane 'zuversichtlich erhoffbar' geworden.432 Zo 
brengt Moltmann dan toch tegen zijn vereerde meester Bloch in 'Zu
versicht' in het geding. Maar geen securitas, doch certitudo! Het ge
loof is het prius, al heeft de hoop het primaat. Hiermee vermijdt hij 
het dilemma àf onthulling (en alleen noëtische verwachting zonder 
echte geschiedenis) àf titanenstrijd à la Bloch. Daarmee staat hij ech
ter voor de vraag, hoe de christelijke hoop zo te betrekken op de 
potenties, de tendenties en latenties der geschiedenis dat de 'kreato
rische Erwartung' vulling krijgt. Wil nu de kategorie novum niet te 
loor gaan, dan mag en kan de komende vervulling niet als een verlen
ging. extra-polatie, een voortzetting of 'analogie' van het verleden of 
van de mogeliikheden der wereld worden gezien: het novum staat 
altijd in piinlijke tegenspraak tot het bekende. Darum wird die Zu
kun ft des Neuen als Zukunft Gottes bezeichnet, die erst dort in Mög
lichkeit tritt. wo alle MögIichkeiten aus der Geschichte unmöglich 
werden.433 Het novum is geen renovatio, geen restitutio in integrum, 
maar novum ex nihilo, niet à la Marx en à la Bloch, maar als hoop op 
de God, die een atheïstische God is, want Hij heeft alle mensenmoge· 
lijke godsbeelden verbroken en roept het niet-zijnde tot aanzijn (Rom. 
4 : 17), de God der opstanding, als anticipatie van het Rijk. In de 
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hoop op deze God, en zo alleen, wordt de verwachting kreatief. Van
daar dat hij Bloch voorhoudt, dat 'een geschiedenisbegrip zonder 
transcendentiebegrip, een eschatologie der wereld zonder opstanding, 
een principe hoop dat niet boven ekonomische planning ... niet boven 
tendentiekunde uitkomt, langs de werkelijkheid heenschiet' . De ge
schiedenis is, als zij werkelijk als geschiedenis en niet als bewogen 
toestand moet worden verstaan, niet denkbaar zonder de verwachting, 
dat iets wat niet is, iets dat transcendent is aan deze werkelijkheid zich 
voltrekt en erbij komt. Slechts dat nodigt ons ertoe onszelf en de 
wereld in die richting te transcenderen. Met andere woorden: zonder 
het israëlitische godsbegrip kan niet worden opgenomen en doordacht 
wat aan israëlitische ervaring van geschiedenis in de wereld is geko
men.434) Zo stelt Móltmann zich terecht te weer tegen een vereenzel
viging van de tendenties en latenties der geschiedenis met de toe
komst,435) hij probeert wmuit een theologie die betrokken is op het 
gegevene God als eschatosniet alleen de geschiedenis in het licht van 
het novum te zien, maar ook te ontdekken hoe dit novum en de praxis. 
kan worden gestaafd in kreatieve verwachting. De spits van zijn theo
logie is ethisch. Door de verkondiging wordt de roep om het einde in 
ons levend. Moltmann citeert Barth om te zeggen wat hij uiteindelijk 
bedoelt: 'nicht in der Theorie, nur in der Praxis dies es Kampfes ist 
sie eben zu begreifen, die Auferstehung als Wahrheit, aber hier ist sie 
zu begreifen. ' 436 Het nieuwe kriterium van de theologie en het ge
loof ligt dan ook in de praxis; de waarheid moet praktikabel zijn, zij 
moet worden gedaan in de geschiedenis, in het strijdperk der vrijheid; 
geen toekomstdromen, geen vertroosting met een hiernamaals ten 
koste van het heden; de gehoopte toekomst moet worden binnenge
trokken in het heden en moet tot praktische initiatieven leiden alle 
toestanden af te schaffen waarin de mens nog een geknecht, verlaten, 
verachtelijk wezen is.437 

Van toekomst als futurum geldt dat hij wordt 'voorspeld' door 
extrapolatie. Het gaat er Moltmann om dat de Toekomst als advent, 
als novum niet geëxtrapoleerd kan worden, alleen maar als praktika
bele waarheid geloofd en geleefd, gehoopt en gedaan! En natuurlijk: 
zonder dat laatste wordt futurologische planning nooit kreatief, wer
kelijke ethiek veronderstelt het appèl van de God der hoop. Men kan 
van mening verschillen of Moltmann er in geslaagd is een vruchtbare 
dialoog met de futurologie, met de marxistische Tendenz- en Latenz
Kunde aan te gaan. Voor Sauter gaat hij te vei:- mee met Blach, zodat 
geschiedenis wordt waargenomen als een aggregatietoestand van het 
links-aristotelische to dynamei on, en hoop opgaat in waarneming van 
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de geschiedenis als mogelijkheid.438 Voor D. Sölle gaat Moltmann 
niet ver genoeg met Bloch mee en onttrekt hij zich via het begrip Ver
heissung aan de solidariteit van de riskant-hopende god-Iozen. 439 Wij 
gaan op deze zaak hier niet verder in, in de overtuiging, dat wij in dit 
boek voldoende exempel hebben gegeven van een mogelijke dialoog 
tussen een christologisch gefundeerd eschatologisch denken en revo
lutionair politiek-sociaal denken en naar ik hoop ook voldoende aan
wijzingen voor een vruchtbare praxis der waarheid. Hoe dan ook, 
theologie, als kritisch methodische bezinning op het profetisch woord 
der gemeente, zal een dialoog dienen aan te gaan met de 'Tendenz
Kunde', met de futurologie, met de evolutiethese, want alleen in dia
logische verwerking en verifiërende praxis blijkt de relevantie van het 
vreemde woord, dat ten diepste en ten laatste toch niet vreemd is aan 
het leven, ... doch dat alleen actualiter in een waagstuk kan worden 
gehoorzaamd. Men zou Herbert Marcuses uitspraak, dat de konti
nuïteit alleen door de sprong wordt gegarandeerd,440 theologisch zo 
kunnen toepassen, dat eschatologie als onthulling van het in Christus 
gegevene niet de geschiedenis na hem stilzet, doch juist tot echte ge
schiedenis (niet voorspelbaar waagstuk, verrassend gebeuren, met 
open horizon) maakt door haar in het perspektief van de apokalyps 
te zetten: de kontinuïteit van dit gebeuren vereist de voortdurende 
doorbreking en destruktie van de tegenkrachten. Wie echter zonder 
verwachting, gegrond in het profetisch perfectum (waardoor Barths 
theologie zo sterk wordt beheerst) strijdt, vervalt aan het defaitisme 
en zo aan de tegenkrachten. De triomf der humaniteit is, vanuit de 
eschatos, uitgangspunt en perspektief. Dat is de invariant der rich
ting.441 De humaniteit zal triomferen, want God laat de wereld niet 
los. Zo betrekken wij het eschatologisch novum op het sekulaire fu
turum; dan zien wij het Godsrijk niet geleidelijk evolueren, zoals een 
bloem uit de knop springt, maar weten wij ons in deze spanning ge
roepen tot revolutionair handelen in navolging van de God, die de 
Umwertung aller Werte, waarvan Maria zingt, in haar Magnificat, in 
de Messias tot aandachtspunt van alle kreatieve verwachting 
maakte.442 

Het gaat werkelijk niet aan, Barth ervan te betichten, dat de ernst 
van de geschiedenis bij hem zou wegvallen, omdat de eschatologie al 
te streng wordt verbonden met het volbrachte werk van Christus. 
Moltmann is terecht teruggekomen van zijn te eenzijdig aan de jonge 
Barth georiënteerde verwerping van wat hij toen noemde: de theo
logie van de transcendentale subjektiviteit van God. Met zulk een ty
pering is men van Barth niet af. Want juist de binding aan Jezus 
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Christus geeft aan het begrip geschiedenis, als kenmerk van het men
selijke zijn, een onvermijdelijk karakter. Omdat Jezus onze mede
mens is, is het onmogelijk het zijn van de mens als een toestand te be
schrijven. Juist door de ene oergeschiedenis van Gods handelen in 
Christus is de toestand van de mens open, d.w.z. is de mens betrok
ken in een werkelijk gebeuren. De eschatologie maakt de geschiede
nis juist tot geschiedenis.443 Daarom is de wereldgeschiedenis voor 
Barth ook geen nacht waarin alle katten grauw zijn. Zeker, de ge
schiedenis lijkt aan zijn eigen kontigentie te zijn overgelaten; een jaar
markt, een slagveld, een gevangenis, een gekkenhuis. Maar daarom 
kan een christen zijn ogen er niet voor sluiten, alsof het hem niets 
aanging. Want: Er weiss, dass er es in dieser ganzen Vorletztlichkeit 
zw ar nie mit dem Letzten, nie mit dem Weltgericht und nie mit der 
Welterlösung, wohl aber mit negativen und positiven Anzeichen 
dieses Letzten zu tun bekommen wird.444 Juist de hoop op het laatste 
is de grond der hoop op het voorlaatste: alleen in het messiaanse licht 
zien wij het licht, maar ook de duisternis. Men zou veeleer omgekeerd 
Bloch moeten verwijten, dat hij door het weginterpreteren van het 
niets tot een nog-niet, de ernst van het geding, dat de geschiedenis is, 
opheft. Niet alle katten komen op hun poten terecht! Er moet een Ja 
zijn dat sterker is dan het Neen. De taak van de theologie is dan ook 
een profetische meting te geven, natuurlijk onvolkomen en fallibel, 
maar niettemin noodzakelijk. Het konkrete gebeuren moet daarin op 
de maatstaf van het komende Rijk worden betrokken. De positieve 
en negatieve Anzeichen moeten daarin worden onderkend. Deze pro
fetische weging is geen laatste woord, integendeel: de gemeente weet, 
wie het laatste woord heeft en aan dat definitieve, dat eschatologische 
woord, zoals zij het kent in Christus, meet zij alles. De kansen in de 
konstellatie der geschiedenis hangen voor haar niet aan een noodlot
tige determinatie; zij laat het laatste woord aan Hem, die generzijds 
woont van de dialektiek van neen en ja, van diskontinuïteit en kon
tinuïteit. Zij probeert de Goede Herder in de wereldgeschiedenis te 
herkennen. Dit geeft haar een lange adem, geduld ook, maar even
zeer rust het haar toe met doortastendheid en kritische helderheid. 
De gemeente behoort daarom bij de wereld niet achter te lopen, maar 
in het herkennen van de tekenen der tijden en in het aanvoelen van 
wat komen gaat een paarde-, althans een neuslengte vóór te zijn.445 

Dat gebeurt niet altijd: de gemeente had de konkurrentie van het 
'goddeloze' marxisme nodig om wakker te worden.446 Geen wonder 
dat Barth zich steeds meer tegen het Breitwalzen des Begriffs des 
Eschatologischen is gaan verzetten, want door het holle, negatieve be-
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grip van het Unverfügbare (hier zet hij zich ook tegen zijn eigen ver
leden af!) verdween de konkretie van de hoop. Uit deze paneschato
logische droom moeten wij eindelijk ontwaken.447 Wel betekent de 
hoop voor Barth een duidelijk voorbehoud tegenover overspannen 
enthousiasme (niet ongelijk aan Bloch, die geen revolutie schadelij
ker acht dan die de Daseinsfülle meistern will!). Dit betekent echter 
in genen dele dat Barth skeptisch is: hij wil echter zich noch aan re
aktionaire noch aan revolutionaire krampen overgeven.448 Hoezeer 
het Barth echter ernst is met de wereldgeschiedenis, blijkt uit een 
merkwaardige passage, die voorkomt in het geweldige hoofdstuk Das 
Volk Gottes im Weltgeschehen in KD 1V3. Hij neemt het daar op 
voor een gezang, dat in de proefbundel van het zwitserse gezangboek 
voorkwam, maar in de definitieve uitgave waarschijnlijk op grond 
van dogmatische bezwaren werd weggelaten. Het lied luidt: 

o Erd, schlag aus, schlag aus a Erd, 
dass Berg und Tal grün Alles werd'! 
o Erd, hervar dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring! 

Barth acht, dat hier een zeer belangrijk inzicht wordt vertolkt. Dat 
de Messias niet alleen de Koning is aan Gods rechterhand, niet alleen 
de Geest die de gemeente roept en levend maakt, maar ook het 
Herrschaftsprinzip im Weltgeschehen! Würde dann Jesu Chris ti 
künftiges Kommen vom Himmel her, aus der Verborgenheit Gottes 
heraus nicht auch und zugleich sein Hervortreten aus seiner Ver
borgenheit im Weltgeschehen sein müssen? 449 Het is jammer dat 
Barth deze gedachte niet meer heeft kunnen uitwerken, hij zou kun
nen leiden tot een theologische visie, die recht doet aan wat Bloch 
met zijn leer van het 'dunamei on' mogelijkerwijs ten diepste be
oogt. Omgekeerd zou bij Bloch het links-aristotelisme een nieuwe 
toegang kunnen betekenen tot een meer messiaans belijden omtrent 
de Schepper, vooral als dit blijkt in te houden, dat de geschiedenis 
zwanger gaat van een messiaans geheimenis, dat als een bloem zal 
opbloeien uit dorre aarde! 

Miskotte spreekt geheel in de geest van Barth, als hij stelt: 'De 
verwachting van de laatste dingen ontledigt niet de gang en het ge
wicht der historie, maar maakt haar van eeuwig gewicht; wel is waar 
niet naar de inklevende waarde ervan, maar naar de vrije qualificatie, 
die Gods handelen eraan verleent en heden in het licht stelt.' 450 Deze 
kwalifikatie betekent, dat het voorlaatste niet aan de hopeloosheid 
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mag worden prijsgegeven vanwege een te steile eschatologie.451 En 
daarom: graag een beetje chiliasme -, niet het kerkelijk chiliasme, 
dat kerk en koninkrijk vereenzelvigt, ook niet het ketters chiliasme, 
voorzover het een bepaalde, te politieke orde met het messiaanse rijk 
véreenzelvigt, maar: het 'geestelijk chiliasme . .. dat niet de vergees
telijking wil, maar het gelooft in een periode der geschiedenis, waarin 
de gang van het Evangelie in de wereld zonder demonische tegen
stand zal geschieden, waarin de geest der martelaren en der strijders 
heerst in de kerk en niet de geest der kruideniers en der rekenmees
ters, de geest der profeten en niet die der hemelzuchtigen, waarin de 
volken als volken niet per se en a priori onvatbaar zullen gemaakt 
zijn. Paulus zegt: wij hebben dan altijd goeden moed; dat slaat op het 
onbeweeglijk koninkrijk, de nieuwe moed echter, die wij vatten mo
gen gaat uit naar een nieuwe kultuur.' 452 Naar een nieuwe ordening 
der polis ook, naar zoeken en vinden van het recht der armen - en 
het is wanhoop niet te durven hopen en verwachten, dat het in de ge
schiedenis licht kan worden als weerglans, als voorafglans van de uit
eindelijke vervuIling. Zonder het chiliastisch geloof, dat het in de ge
schiedenis 'ja und je noch einmal licht werden kann' (Ott) verbleekt 
de eschatologie tot een schimmige, blauwige verte ,waarop wij zeggen 
te hopen, ons onderwijl nestelend in het bestaande: de leugen, het 
verraad van de bourgeois-satisfait, die idealen fabriceert. Gods kwa
lifikatie van de historie betekent, dat de apokalyps van de Messias en 
zijn werk, een appèl inhoudt tot ons, Hem heden na te volgen en dat 
betekent een breuk met alle gegevenheden, levensordeningen, 'Ge
schichtsmächte', autoriteiten, die zich tussen God en mens en mens 
en mens hebben ingeschoven, zoals absolute eer, absoluut bezit, fa
milie, religie (ook: christendom). 'Nicht die Menschen, nicht irgend 
ein Mensch vollzicht den Bruch mit diesen Gegebenheiten ... was 
der Mensch von sich aus tut und was er in Auflehung gegen sie sich 
von sich aus herausnehmen mag, läuft immer wieder auf ihre Be
stätigung und Verstärkung hinaus ... Die kleinen Revolutionen und 
Angriffe, durch die sie je und je mehr erschüttert scheinen als wirk
lich erschüttert werden, haben ihrer Macht noch nie auch nur wirk
liche Grenzen gesetzt, geschweige dann, dass sie sie gebrochen hätten. 
Das Reich, die Revolution Gottes bricht sie, hat sie schon gebrochen, 
J esus ist ihr Besieger'. 458 Op grond van dit uiteindelijk perspektief 
(het komende eschaton in het teken waarvan voor God de geschiede
nis staat), ziet de mens de weg der geschiedenis voor zich, waarop hij 
in navolging van de Messias te gaan heeft, in gehoorzaamheid. Dat 
betekent dat 'innere Emigration', zich terugtrekken op het stormvrije 
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innerlijk, hem verbonden is. Hij wordt weggevoerd uit de konformi
teit met de wereld der strukturen, hij wordt weggehaald uit de 
'GleichschaItung', niet langer tegen, maar vóór de mensen zet hij zich 
in. Hij neemt zijn hoed niet af voor de erkende en gekuItiveerde 
autoriteiten en goden. Hij is niet zozeer een titanisch strijder, al weet 
hij zich te verzetten, als wel een mens, die met de Messias mede lijdt. 
De revolutie van God, waarvan Barth spreekt, mag niet weggescho
ven worden naar het einde der wereld, mag niet aan de hemel worden 
verslingerd (Hegel), maar is een de geschiedenis kwalificerende krisis 
van God, een appèl tot navolging in het heden. Twee dingen zijn de 
mens geboden: wachten (geduld) en haasten (ongeduld). Geen ge
duld, dat berust in het bestaande, maar volharding, hypomonè, dat 
is: de hoop niet opgeven, omdat God God is. Omdat wij geloven, dat 
Gods revolutie gezegevierd heeft, zien wij met reikhalzend verlangen 
uit naar een wending in het bestaande, een blijk dat het niet zo blij
ven zal als het nu is: een wereld vol onrecht, de arme, verzadigd van 
verachting, de rijke, uitpuilend van vet. Dit speuren naar de tekenen 
der tijden, niet theoretisch-filosofisch (wij hebben geen geschiedenis
filosofie), maar praktisch-profetisch, rad end en tastend, maar toch 
trefzeker, is de opgave van messiaanse mensen. In het geloof, ziende 
op het einde, blijven wij in de gang van het gebeuren begrepen, blij
ven wij solidair, ook in het tekort, met alle volken, blijven wij trouw 
aan Gods aarde, laten wij ons door de chaos niet overmeesteren, 
maar zijn in woord en daad navolgers van de God der hOOp.454 
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De motto's voorin zijn te vinden in: E. Bloch, Widerstand und Friede, Frank
furt am Main 1968, p. 35; K. H. Miskotte, Bijbels ABC, Amsterdam 1966, p. 147 
en dezelfde, Miskende majesteit, Nijkerk 1969, p. 91, vgl. dezelfde, De vreemde 
vrijspraak, Amsterdam, 1938, p. 49-50. 

1. B. Wielenga, Meditation über Europas revolutionäre Tradition; in: Junge 
Kirche, 27. Jg. 3/66, Dortmund 1966; p. 124. 

2. E. Castro, Hunger und Wirtschaftliche Unabhängigkeit; eine latein-ameri
kanische Betrachtung. Voorzover ik weet is deze lezing niet gedrukt; ik citeer 
uit een gestencild paper. 

3. a.w., p. 1. 
4. a.w., p. 2. 
5. a.w., p. 6. 
6. a.w., p. 5. Het verdient hier vermelding, dat ook Herbert Marcuse zich 

duidelijk voor dit 'nieuwe nationalisme' heeft uitgesproken. Hij zegt: Die Mani
pulation der spätkapitalistischen Widersprüche hat ihre eigene Dynamik, deren 
sprengende Kraft heute in der Eskalation des Krieges in Vietnam und in der 
Expansion des amerikanischen Kapitals in Europa, Süd-Amerika und Asien 
wirksam ist. Es ist sinnlos, in dieser Tendenz die Keime eines bewaffneten 
Konflikts zwischen den kapitalistischen Mächten zu entdecken: das Gesamt
interesse gegenüber dem gemeinsamen Gegner zwingt die Rivalen zusammen. 
Aber innerhalb der Nationen bestehen durchaus partikulare Interessen an der 
Zurückdrängung des amerikanischen Kapitals; nationale Unabhängigkeit wird 
wieder zum progressiven Faktor (cusivering van S.) Ein Rückzug des ameri
kanischen Kapitals könnte - im Zusammenhang mit der durch die fortschrei
tende Automation entstehende Arbeitslosigkeit - zu schweren Erschütterungen 
führen; sie würden die Gleichschaltung der antagonistischen Kräfte in den 
U.S.A. auflockern. (Ist die Idee der Revolution eine Mystifikation? in: Kurs
buch 9, Juni 1967, Frankfurt am Main; p. 5). Het is inderdaad dit nieuwe na
tionalisme, dat in een kapitalistische maatschappij, die zijn revolutionaire po
tentiaal heeft geabsorbeerd en de gedachte aan revolutie repressief (weg) ge
tolereerd, mede een faktor blijkt, die een kreatief konflikt bewerkstelligt. Daar
om zijn Castro's woorden zo van belang. 

7. a.w., p. 8. 
8. Dit wil niet zeggen, dat zij onschuldig zijn, wel dat zij de schuld niet ge

voelen. Er is een domheid van het type 'wij hebben het niet geweten', die tot 
de zonde moet worden gerekend. Men vergelijke Kar! Barth, Kirchliche Dog
matik IV2 , Zollikon-Zürich 1955, p. 486-509. Er is een finaliteit in de zonde der 
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domheid en der onmenselijkheid. Het begint met een onverschillig naast elkaar 
leven van mens en mens, dan vangt een heimelijke onderdrukking en uitbui
ting aan, het eindigt met moord en doodslag. Onmenselijkheid is besmettelijk. 
Met onze zogenaamde zakelijkheid kamoefleren wij onze onmenselijkheid, die 
inderdaad 'over lijken gaat'. Deze goddeloze domheid is geen intellektueel ge
brek, maar zij (psalm 14) is non intelligens id quod deus est, en dat betekent in 
de praktijk, dat de dwazen het volk van God opeten als aten zij brood (vers 4) 
en dat zij de projekten van de vertrapte frustreren (vers 6). 

9. a.w., p. 9. 
10. Manifesto de los Obispos del Tercer mundo, Semanario Marcha 1379, 

Montevideo 1967. Dit stuk is ook te vinden in T. Rendtorff und H. E. Tödt, 
Theologie der Revolution, Analysen und Materialien, Frankfurt a. Main 1968, 
p. 157 v.v. en in het tijdschrift Témoignage Chrétien van 31 augustus 1967. Ik 
volg de samenvatting in Junge Kirche 28, Jg. 10/67, Dortmund 1967; p. 568 v.v. 
Het stuk is ondertekend door Helder Camara, aartsbisschop van Recife (Bra
zilië); Jean Baptiste De Mota e Albuquerque, aartsbisschop van Vitoria, (Bra
zilië); Luis Gonzaga Fernandes, bisschop in Vitoria (Brazilië); Georges Mer
cier, bisschop van Laghonat, Sahara (Algerije); Michel Darmancier, bisschop 
van Wallis en Futuna (Oceanië); Armand Hubert, apostolische vicaris in He
liopolis (Egypte); Angel Cunibert; apostolisch vicaris in Florencia (Columbia); 
Severino Marino de Agular, bisschop van Pesqueira (Brazilië); Frank Franic, 
bisschop van Split (Joegoslavië); Francisco Anstrogesilo de Mesquita, bisschop 
van Afogados de Ingazeira (Brazilië); Grégoire Haddad, me1chietisch bisschop 
in Beyroeth (Libanon); Manuel Pereira Da Costa, bisschop van Campina (Bra
zilië); Charles Van Me1chebeke, bisschop van Ning Hsia (China), apostolisch 
visitator in Singapoer; Antonio Batista Fragosa, bisschop van Cratens (Bra
zilië); Etienne Loosdregt, bisschop van Vientiane (Laos); Jacques Grent, bis
schop van Tuai, Maloekoe (Indonesië); David Picao, bisschop van Santos 
(Brazilië). 

Later is dit stuk nog weer gevolgd door: Carta de 300 sacerdotes brasilenos 
a sus Obispos, Semanario Marcha 1380, Montevideo 1967. Zij verwijten de 
kerk dat zij in de praktijk tegenover de brutale uitbuiting van het volk haar 
stem niet verheft. Er volgen konkrete voorstellen (tegen paternalisme, uitbui
ting van volksdevoties, dure kerken, onwaardige 'dure' sakramentsbediening 
enz.). In het geloofsonderricht hoort er plaats te zijn voor de theologie van de 
arbeid, het geheimenis van de sociale bevrijding, de morele eisen van de recht
vaardigheid in de onderontwikkelde gebieden. Zie voor e.e.a. Streven Jg. 21 nr. 
10, Amsterdam 1968, p. 965 v. 

11. Hier wordt verwezen naar Populorum Progessio; te denken is hierbij aan 
par. 31: Est quidem res pernota, seditiones et motus ( ... ) novas parere iniurias, 
novas ingerere inaequalitates, ad novas strages homines accendere. Malum 
autem, quod revera est, non ea licet condicione propulsari, ut maior inducatur 
calamitas (Populorum Progressia, encycliek van Paus Paulus VI d.d. 26 maart 
1967, Uitgeg. bij N.V. Gooi en Sticht, Hilversum 1967, p. 44,45). 

12. De formulering leunt tegen Lukas 1 :52-53 aan (vgl. 1 Sam. 2:7,8). De 
werkwoorden staan in het grieks in de aoristus; dit overeenkomstig het perfec
tum propheticum, dat wij vinden in ps. 89:11, ps. 107:9 (de LXX geeft dit ook 
met aoristi weer). 

13. Het is duidelijk, dat hier op Luk. 16:31 wordt gezinspeeld. Jezus legt dit 
antwoord aan de gestorven vader Abraham in de mond, in het kader van een 
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gelijkenis, waarin de voorstelling van de hades (vers 23) geheel dienstbaar is 
aan de pointe van de gelijkenis. Dat de bisschoppen dit citaat inleiden met de 
woorden 'vader Abraham heeft gezegd', getuigt van traditionele opvattingen 
inzake hermeneutiek en exegese. Des te meer moet ons de vooruitstrevend~ 
heid van hun boodschap verbazen en verblijden. Exegetisch valt verder op te 
merken, dat juist door de aangehaalde woorden de gelijkenis zichzelf impliciet 
ontmythiseert. De hiernamaals-voorstelling heeft als troostmiddel (opium! il
lusoire bloem! ... Marx) voor de armen noch ook als afschrikking voor de rij
ken zin, al zou hij door de terugkeer van een dode gegarandeerd in zijn zó-zijn 
betuigd zijn, ... indien de rijken niet luisteren naar tora en profeten. De kon
ditionele zin (indien zij niet luisteren) is een realis; dat zij niet luisteren wordt 
als feit aangenomen. Dat doen ook de bisschoppen! Zij zijn met hun pessimis
me op dit punt in overeenstemming met de tekst. 

14. Men zie: het maandblad Evangelische Theologie 27, Jg. Nr. 12, München 
1967, een bijzonder nummer onder de titel Zur Revolution. Na een inleiding 
van H. Gollwitzer (p. 629-630), volgt een artikel van J. M. Lochman, hoog
leraar aan de Comeniusfakulteit in Praag, getiteld Ökumenische Theologie del 
Revolution (p. 631-646), gevolgd door een bijdrage van R. Shaull, hoogleraar 
in de oekumenica aan Princetown Theological Seminary U.S.A., dat handelt 
over Die Kirche und die Revolution: gegensätzliche Ansichten (p. 646-663), 
beëindigd door Charles C. West, die in een artikel met de titel Technologen 
und Revolutionäre, een interpretatie van de Geneefse Konferentie geeft (p. 
664-685). Ik citeer in het volgende onder de afkorting ET 67/12 plus pagina. 

15. ET 67/12, p. 629. 
16. E. Fahlbusch, Evangelische Kirchenlexikon lIl, Göttingen 1959, s.v. Re

volution; al. 646. 
17. ET67/12,p.642v. 
18. D. Bonhoeffer, Ethik, München 1953; p. 273. Bonhoeffer ziet een dub

bele verantwoording der kerk in het politieke vlak: a) de publieke waarschu
wing tegen de zonde en de oproep zich onder Jezus' heerschappij te buigen; 
de overheid kan in konkrete gevallen van verzuim direkt worden aangespro
ken; b) wordt het woord der kerk niet aangenomen, dan handhaaft en bewaart 
de kerk de orde der gerechtigheid onder haar leden, tot een getuigenis. De 
enkele christen heeft geen verantwoordelijkheid voor het handelen der overheid, 
doch is verantwoordelijk voor zijn eigen beroep en persoonlijk levensterrein. 
In dit kader valt het woord: er is volgens de H.S. geen recht op revolutie! Het 
is overigens opvallend hoezeer deze beschouwing over Staat en Kerk (p. 259 
v.v.) in spanning staat tot andere delen van Bonhoeffers ethiek. Hij is er nog 
bevangen in het 'denken in twee ruimten', dat hij zelf op de pagina's 61-69 van 
zijn Ethik zo magistraal heeft aangewezen en afgewezen. M.i. vinden wij in een 
hoofdstuk als het laatste de Bonhoeffer, zoals hij zich naar steeds groter helder
heid ontwikkelde. Door zijn daad van persoonlijke politieke moed heeft hij, 
zoals Lochman terecht opmerkt, het traditioneel anti-revolutionaire front van 
de evangelische ethiek in beweging gebracht. Bonhoeffer zag de revolutie op 
een lijn met het imperialisme, als revolutie naar binnen en naar buiten en 
achtte haar alleen natuurrechtelijk, uit het wezen van de mens, te rechtvaardi
gen. Het natuurrecht echter als fundament van de staat wees hij af. Daarmee 
ook het recht van revolutie. Toch vraagt hij zich af, of er geen natuurrecht ge
vonden kan worden, indien, wat hij wil, de 'overheid' in Jezus Christus gegrond 
wordt. Ik méén, dat Bonhoeffer hier perspektieven vermoedt, die eerst bij Kar! 
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Barth na 1948 (het verschijnen van K.D. II12) zijn opengegaan. Vanuit een 
nieuwe visie op de humaniteit, zoals in genoemde antropologie gegeven wordt, 
is een andere waardering van het gehalte van de franse revolutie mogelijk, dan 
Bonhoeffer op de blzz. 36-42 van zijn Ethik geeft. Achter de fenomenen van 
de bevrijding der ratio en de ontdekking der mensenrechten door de bour
geoisie als prestatie-adel, die zich naast de geboorteadel zet, ziet Bonhoeffer 
zich dreigend en donker de massa, de vierde stand, verheffen in geen andere 
naam dan in die van de massa en zijn ellende. De millioenen, die door niets 
zijn geadeld verheffen hun aanklacht en stellen hun eis tegenover de adel van 
het bloed en de adel van de prestatie. De massa veracht de wetten van het 
bloed zowel als die van de ratio en schept zich de wet van de ellende. Het is 
een gewelddadige en kortlevende wet. Wij tegenwoordig, zegt Bonhoeffer, 
staan op het hoogtepunt en de krisis van deze opstand. Wij horen het Bon
hoeffer zeggen met een mengeling van vrees (dreigend en donker!) en sombere 
vermoedens. Hij ziet aan het einde van deze revolutionaire weg het nihilisme 
staan (p. 41). Een sterke afkeer vertoont Bonhoeffer van het nationalisme van 
de revolutie, niet omdat het een inkonsekwentie zou zijn tegenover de univer
saliteit der rede, maar juist integendeel: omdat het bij uitstek een revolutionair 
begrip is, dat ontstond in de strijd tegen dynastieke nationale bewustzijn. Kort
om, het is bij Bonhoeffer dezelfde aversie die wij bij Groen vinden (minder 
sterk bij Kuyper) tegen de volkssouvereiniteit. Tegen dit revolutionair natio
nalisme - de geschiedenis na 1945 heeft vooral, in het dekolonisatieproces be
wezen dat nationalisme een revolutionair principe is! - brengt Bonhoeffer tot 
onze schrik Pruisen in het veld. Pruisen was niet nationalistisch, Pruisen kwam 
op voor de staat, de overheid, het 'zijn', het institutionele. Daarom stond Prui
sen kritisch tegenover de duitse nationale zaak. Pruisen voelde met gezond 
instinkt het revolutionaire in het begrip der natie en wees het af. Tn het natio
nalisme bestreed het pruisendom de revolutie van de grande nation en haar 
overslaan naar Duitsland. 'Het nationalisme roept als tegenbeweging het inter
nationalisme op. Beide zijn even revolutionair.' Alweer ziet Bonhoeffer scherp, 
hoe de zaken liggen: ook dit is waar gebleken. Pruisen heeft zich tegen beide 
teweergesteld. Het wilde niet nationalistisch en niet internationalistisch zijn. 
Het heeft daarmee, zegt B., meer in de geest van het avondland gedacht dan 
de revolutie (p. 40). Waarom? omdat de volkssouvereiniteit, die de oorsprong 
van alle souvereiniteit bij de natie zoekt, de partij van het volk tegen de over
heid, van het worden tegen het zijn, van het organische tegen het institutionele, 
trekt. Het is een denken van onder af (p. 39). Juist in het stuk over de mandaten 
(kerk, huwelijk en familie, kultuur, overheid) - een begrip dat B. prefereert 
boven het gebruikelijke ordeningen - zegt Bonhoeffer, dat het gebod de men
sen ontmoet in een ordening die bepaald wordt door een klaar en helder 'boven 
en onder'. De revolutie zet deze orde op zijn kop. Het 'onder" wordt een be
dreiging voor het 'boven'. Dat is het gevaar van de gedachte der volkssouverei
niteit! Het wonder van de van boven gegeven orde en het geloof in de opdracht 
van 'boven', in de Heer der heren, wordt door een demonisch geweld van on
deren bedreigd. (p. 225). Is het wonder dat Bonhoeffer zegt: Obrigkeit ist 
Stellvertretung Gottes auf Erden. Sie ist nur von oben her zu verstehen. Obrig
keit geht nicht aus dem Gemeinwesen hervor, sondern sie ordnet das Gemein
wesen von oben her (deze formulering is duidelijk tegen Rousseau's gedachte 
van het contrat social gericht, S.) ( ... ) Theologisch ist nur der Begriff der 
Obrigkeit, nicht der des Staates verwertbar (p. 259). Tegen deze acht~rgron-

\ 
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den moet Bonhoeffers theoretische en praktische aanvaarding van de tyran
nenmoord gezien worden. Er blijkt duidelijk uit, dat Fahlbusch gelijk heeft, als 
hij zegt dat het populaire spraakgebruik recht van opstand (jus resistentiae) 
en revolutie ten onrechte gelijkstelt. (E. Fahlbusch, Evangelisches Kirchen
lexikon lIl, Göttingen 1959, s.v. Widerstandsrecht, al. 1803/4). Bij Bonhoeffer 
hebben in geen enkel opzicht, voorzover ik zie, revolutionaire bedoelingen 
voorgezeten. Het is in een scherp contrast met het naar Pruisen riekende 
konservatisme van Bonhoeffer, als Barth in zijn Theologisches Gutachten 
opmerkt: Wanneer zal dat onvriendelijke, voorvaderlijke koude woord 'over
heid' toch eens verdwijnen uit de christelijke taal? (K. Barth, Theologisch ad
vies, in: Nieuwe Oriëntatie, ingeleid en samengesteld door B. Ruys, Amster
dam 1965; p. 217). Wel is het billijk op een andere passage in Bonhoeffers 
Ethik te wijzen, waar hij het één van de verrassendste ervaringen uit de nazi
tijd noemt, dat het appèl op de rede voldoende was tegenover de vergoddelij
king van het irrationele, van het bloed, van het instinkt, van het roofdier in de 
mens, dat het appèl op Bildung en humaniteit voldoende was tegenover de 
barbarij, dat appèl op vrijheid, tolerantie en mensenrechten voldoende was 
tegenover rechtsverkrachting om onmiddellijk een besef van bondgenootschap 
te doen ontwaken tussen de verdedigers van deze onder verdenking geraakte 
waarden ·en de christenen. Bonhoeffer ziet deze kinderen der kerk in het uur 
van het gevaar terugkeren tot hun moeder. (Bonhoeffer, Ethik, München 1953, 
p. 159 v.). Vanhieruit is te verklaren, dat Bonhoeffer een christologische funde
ring van mensenrechten en van het natuurrecht wil. Hier ligt de kiem van een 
andere Bonhoeffer dan die van het bovengegeven citaat. Terecht echter vraagt 
Wolfgang Schweitzer: Heeft Bonhoeffer de diepere grond van de mensenrech
ten goed aangegeven? kan men bijv. zeggen, dat zij hun laatste 'oorsprong' in 
Jezus Christus hebben? (W. Schweitzer, Der entmythologisierte Staat, Güters
loh 1968, p. 126). Het is mogelijk de mensenrechten christologisch te funde
ren (zoals bijv. Barth doet), zonder zoveel accent te leggen op de noodzake
lijke (?) terugkeer tot de oorsprong, als Bonhoeffer (a.w., p. 160, 163) doet. 

19. J. M. Lochman, Ökumenische Theologie der Revolution; in ET 67/12, 
p. 642/3, overigens hierbij steunend op H. D. Wendland, die in zijn Geneefse 
voordracht gezegd heeft: theologisch-massgebende Literatur existiert auf die
sem Pelde überhaupt nicht. Lochman merkt dan op, dat de meeste ethici de 
zaak van revolutie met een paar bladzijden afdoen. Dat geldt van N. H. Sl!Ie, 
Christliche Ethik, München 2 1957, p. 349 V.v., E. Brunner, Das Gebot und die 
Ordnungen, Zürich 3 1939, p. 460 v., B. Häring, Das Gesetz Christi (R.K.), 
W. Trillhaas, Ethik en H. Thielicke, Theologische Ethik 1I2, Ethik des Politi
schen, Tübingen 1958, p. 2275-2393. Verder verwijs ik naar E. Fahlbusch, in: 
Evangelisches Kirchenlexikon lIl, s.v. Revolution, al. 646, en s.v. Widerstands
recht, al. 1808 (het ligt uiteraard in het geval van jus resistentiae beter, omdat 
dit een oud thema van de theol. ethiek is en ook om redenen in noot 18 ge
noemd). Tn de tekst schenk ik aandacht aan N. H. S0e, E. Brunner en W. 
Künneth. . 

20. N. H. Sl!Ie, Christliche Ethik, ein Lehrbuch; München 1949. (par. 16: p. 
92 v.v.; par. 17: p. 96-102; par. 53: p. 352-356). 

21. K. Barth, Gotteserkenntnis und Gottesdiellst nach reformatorischer 
Lehre, München 1938, p. 215 v. 

22. K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1I14, Zürich, 1951, p. 24. In het vervolg 
kort ik af: KD + romeins deel- en arabisch bandnummer. 
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23. E. Brunner, Das Gebot und die Ordnungen; Entwurf einer protestan
tisch-theologischen Ethik; Zürich, vierde druk. (De vierde druk is niet geda
teerd. Het voorwoord is van 1932; Rosenstocks revolutieboek was reeds ver
schenen. Er wordt echter niet uit geciteerd. Wel vinden wij op p. 629 een ver
wijzing naar E. Rosenstock, Lebensarbeit in der Industrie). Het hoofdstuk over 
het gebod van de schepper en verlosser vinden wij op p. 106-115. 

24. a.w., p. 107. 
25. Tot welke politieke konsekwenties het personalisme voeren kan, hebben 

wij in Nederland gezien. Het personalistisch socialisme heeft er tot de 'door
braak' geleid, waaraan de partij van de arbeid mede haar ontstaan te danken 
heeft. De christenen hebben in deze partij geen doorslaggevende rol kunnen 
spelen, omdat zij toch te zeer behept waren met het messiaans-onbesliste - ook 
in politicis - dat veel personalisme kenmerkt. Zo werd de partij van de arbeid 
een goed-burgerlijke partij van het veilige midden. Hiermee doe ik geen recht 
aan J. J. Buskes, K. H. Miskotte, D. Tromp en K. H. Kroon, die met enkele 
anderen in 1945 tot de pvda toetraden. Zij werden niet door het 'personalisme 
geïnspireerd. Geen van hen echter heeft een beslissende rol in deze partij kun
nen spelen. Tromp is vroeg overleden; Kroon is sinds lang reeds geen lid meer 
(politionele akties in Indonesië); Buskes en Miskotte staan zeer kritisch tegen
over het partij-establishment. Zij waren en zijn allen veel meer gedreven juist 
door messiaanse beslistheid! (zie de brochure 'Wat bezielt ze?' (1945); Woord en 
Wereld, opgedragen aan Prof. Dr. K. H. Miskotte, n.a.v. zijn aftreden als ker
kelijk hoogleraar te Leiden op 14 december 1959, Amsterdam 1961, p. 47 v.; 
A. de Wilde, De persoon, Assen 1950, p. 107 v.) 

26. E. Brunner, Der Mensch im Widerspruch, Berlin 1937, p. 56. Es gibt 
keine theoretisch neutrale Erkenntnis Gottes und des wahren Menschen, denn 
die Erkenntnis des Gotteswortes ist zugleich die Begründung der wahren Ver
antwortlichkeit. Gottes Wort erkennen heisst: das Wort des Herm als des 
Herm Wort vemehmen und annehmen, also gehorchen. (cursivering van S.) 

27. a.w.,p. 456 V.v .... dieses Neuanfangen auf Grund der in Christus ge
fallenen Entscheidung ist zugleich wiederum eine unumkehrbare Entschei
dung ... Das ist die neue, die messianische Entscheidungsqualität des christ
lichen Lebens (cursivering van E.B.). 

28. K. Barth, KD 1I12, Zürich 1948, p. 155. 
29. K. Barth, t.a.p., p. 156. Vgl. G. H. ter Schegget, Anthropologia Gloriae, 

in: Evangelische Ethik, Jg. 11, Heft 6, Nov. 1967, p. 360-362. 
30. Zie voor het volgende E. Brunner, Das Gebot und die Ordnungen, p. 

108 V.V. (zie noot 23). 
31. Tegen de gelijkstelling van wat in de 'wereld' toeval of lot heet met wat 

het geloof Gods voorzieningheid noemt en tegen de gelijkstelling van het ge
gevene met Gods schepping heeft K. H. Miskotte een hele theologische exis
tentie lang gestreden. De al te gemakkelijk getrokken verbindingslijn tussen 
de conservatio dei (continuata creatio) en het ons volgens Brunner geboden 
konservatisme veroorzaakt een kortsluiting die voor de theologie rampzalig is. 
Voor een samenvatting van wat Miskotte op dit punt bewogen heeft en nog 
beweegt, zie men zijn De weg van het gebed, 's-Gravenhage 1962, p. 16 V.V. 
Men zou tegenover de beschouwingen van Brunner vooral willen benadrukken, 
dat de voorzienigheid niets natuurlijker is dan de verzoening of voleinding: dat 
zij een christusgeheim is. Miskotte citeert art. 13 van de Confessio Belgica: Car 
sa puissance et bonté est tellement grande et incomprehensible, que mesme il 
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ordonne en fait tresbien et justement son oeuvre, quand mesmes les diables et 
les meschans font injustement. Er quant à ce qu'il fait outre passant Ie sens 
humain, nous ne voulons nous en enquerir curieusement, plus que nostre ca
pacité ne porte, ains en toute humilité et reverence nous adorons les justes 
jugemens de Dieu, qui nous sont cachez, nous contentans d'estre disciples de 
Christ pour apprendre seulement ce qu'il nous monstre par sa parole, et ne 
point outrepasser ces bornes. Ceste doctrine nous apporte une Consolation 
indicible ... (De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, vergelijkende teksten 
samengesteld door J. N. Bakhuizen van den Brink, Amsterdam, 1940, p. 80/81). 
Dit betekent een kordate, onvoorwaardelijke concentratie op het messiaans be
sliste, het christusgeheim. Bij Miskotte leidt dit tot de karakteristiek van de 
bevinding als het brengen van de ervaring der wereld door de gelovige voor het 
aangezicht van God; zó is het in de gebeden, die wij psalmen noemen. Miskotte 
eindigt met een geheel andere verzuchting dan Brunner. Hij zegt: 'Het mens
type', dat dit niet verstaat (nI. art. 13 van de C.B.) is van alle tijden, het breidt 
zich tegenwoordig uit en wie is praktisch geheel vrij van deze blindheid, van 
deze vlakke wijze de derde dimensie van het 'zó groot en onbegrijpelijk' buiten 
werking te stellen? Maar in alle tijden zullen er ook harten zijn, die onmiddel
lijk aansluiting vinden aan wat voor het ontwaakte geloof evident is, die de 
dwangvoorstelling afschudden (K. H. Miskotte, t.a.p., p. 18). Zulke mensen 
zullen in hun gebed reiken naar de vervulling van de volkerenwereld, zij zullen 
biddend zingen ... 

laten we zingen dat het een aard heeft 
laten we zingen over de zee 
laten we zingen tegen de helling 
tegen de lange duur van de dingen 
tegen de jaren laten we zingen 
om het water aan de lippen 
tegen de klippen op. 

(Het gedicht is van W. Barnard; het is te vinden Miskotte, a.w., p. 116). 
32. Lukas 18:1-8. 
33. E. Brunner, a.w., p. 111 V.v. 
34. E. Brunner, a.w., p. 460 v . 

. 35. E. Brunner, a.w., p. 203. 
36. E. Brunner, a.w., p. 594. 
Eigenlijk ontkent K. Barth niet wat Brunner suggereert, dat hij ontkent, 

maar hij erkent het op zo andere wijze dan Brunner het bedoelt, dat deze laat
ste er aanvankelijk geen oog voor had en toen hij er na het verschijnen van 
KD 1112 oog voor ging krijgcn, begon te spreken van 'de àndere Barth'. Vgl. 
G. H. ter Schegget, Antropologia Gloriae, in: Ev. Ethik, Jg. 11, Heft 6, Gü
tersloh nov. 1967, p. 368-371 ... hier ist nur in gewissem Sinne die Rede von 
theologia naturalis, nämlich von deren objektiver Möglichkeit. Die hat Barth 
aber nie geleugnet. Es ging ihm immer darum, die natürliche Theologie als 
praeambulum fidei abzuweisen (KLJ I, p. 200). Der Theologe ist ohne weiteres 
bereit einzugestehen, dass das Wort Gottes auch in der Natur, in der Ge
schichte (in der Welt), in dem menschlichen Herzen, Gewissen oder Verstand 
gehört werden könnte. Dass er es dort aber de facto niemals gehört hat und 
dass er es dort auch niemals hören kann oder wird, hat er zu seiner eignen 
Schande anzuerkennen (p. 370). Die Zielrichtung je des alttestamentlichen, mes-
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sianischen Denkens ist, daran zu glauben und, wider alle Anfechtungen, fest
zuhalten, dass der Schöpfer der Welt in der von ihm bestimmten, wahren Wirk
lichkeit, der Herr, der Überlegene, der Sieger ist über die absurden, teuflischen, 
die unmöglichen Möglichkeiten (vgl. K. Barth: De apostolische geloofsbelij
denis, vertaald en becommentarieerd door K. H. Miskotte, 1935, p. 52, p. 248). 
Dies theologisch immer wieder neu zu durchdenken und neu zu sagen, ist die 
Aufgabe, die Barth sich gestellt und der er Treue gehalten hat (Ev. Ethik, t.a.p., 
p. 373). Op grond van zulk een theologie komen wij niet in de Schwärmerei 
(al kan het waarheidsmoment ervan worden opgenomen), nog minder in het 
luchtledige, maar worden wij wel uitgeleid uit het diensthuis der ordeningen en 
losgemaakt van de konservatieve vleespotten, om op te gaan naar het land van 
de belofte. Er is wel veel te kennen in de wereld, maar zij is geen openbaring 
van de Schepper. Openbaring is er alleen in de Christus Jezus, in de geschiede
nis van Israël. Verstaan wij dat theologisch goed, dan mogen wij ook stellen 
dat een christen nooit door de noodwendigheid van een proces in de geschiede
nis gedwongen wordt een keus te doen (dit dan om-rationaliserend tot de wil 
van de Schepper, bovendien!), maar dat hij vrij is om zich dienstbaar te stellen 
aan Gods handelen met de wereld. 

37. E. Brunner, Das Ewige als Zukunft und Gegenwart, Zürich 1953. Voor 
het volgende, zie p. 80 v. 

38. E. Brunner, a.w., p. 187. 
39. E. Brunner, a.w., p. 69. Vgl. ook G. H. ter Schegget, Israël en de oecu

mene, in: Wending, jg 21 nr. 9, nov. 1966, p. 581. 
Karakteristiek voor Brunner is ook de volgende uitspraak: Eben darum kann 

nicht der Imperativ der Nächstenliebe das Fundament der Gerechtigkeitslehre 
sein. Das Liebesgebot als solches kennt keine Ansprüche und Rechte ... Es 
sagt nichts davon, was einem jeden zukommt, worauf ein jeder ein Recht hat ... 
Die Liebe als solche ordnet nicht ... Sie setzt aber immer die Gerechtigkeit 
voraus; sie erfüllt zuerst die Ansprüche, die die Gerechtigkeit bestimmt, ehe 
sie in ihr Eigenes kommt, das im Darüberhinausgehen besteht, im Mehr-als
Gerechten, im Schenken dessen, worauf niemand einen gerechten Anspruch 
geitend machen kann. Indem sie die Gerechtigkeit voraussetzt, bekennt sie, 
dass sie selbst nicht imstande ist, jene Grenzen zu setzen, die mit der Gerech
tigkeit gemeint sind. Jene Grenzen aber, die die besonderen Rechte und Pflich
ten feststellen, gründen in der Ordnung der Schöpfung, die einem jeden das 
Seine zuteilt. (E. Brunner, Gerechtigkeit; eine Lehre von den Grundgesetzen 
der Gesellschaftsordnung, Zürich 1943, p. 59 v.). Het gebod van de verzoener 
heeft in politicis niets te zeggen. Het blijft beperkt tot de individuele ethiek. 
Liefde en gerechtigheid zijn twee dingen. Brunner bouwt zijn gerechtigheids
begrip in dit boek uit het natuurrecht op en zoals bovenstaand citaat aantoont, 
de 'springkracht' van de liefde is nog verder uit de aandacht geraakt. Het na
tuurrecht naar konservatieve opvatting is nog meer gaan prevaleren dan in het 
boek van 1932. (Zie ook K. Barth, KD III 4, p. 21). 

40. W. Trillhaas (in zijn Ethik, Berlin 1959, p. 387 v.) zegt, dat de ethiek de 
revolutie niet kan moraliseren, (zoals G. Wünsch in Religion in Geschichte und 
Gegenwart 2 IV p. 2005 v.v. doet). Dat vindt Trillhaas 'weltfremd'. Wel kan de 
ethiek helpen bij een goede oordeelsvorming. De ethiek kan de rechtvaardiging 
van deelname aan een revolutie niet uitsluiten, maar ook niet verschaffen 
(t.a.p., p. 393). Trillhaas veroordeelt de christen dus ook tot een afwachtende 
houding. 'Der Revolutionär wird seine Rechtfertigung vielleicht im Erfolg von 
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der Geschichte selbst, er wird sie im Glück und Unglück von Gott erhoffeI, 
dürfen - wenn er sie überhaupt erhofft - aber die Ethik ist damit überfordert 
(t.a.p., p. 393.' Dan geeft Trillhaas echter wel richtlijnen om tot een goede oor
deelsvorming te komen. Opvallend is hoezeer hij zich bij zijn begripsbepaling 
reeds door konservatieve stemmen heeft laten voorlichten - bijvoorbeeld door 
Carl Brinkmann, Soziologische Theorie der Revolution, Göttingen 1948 en 
José Ortega Y Gasset, Das Ende der Revolution, in: Gesammelte Werke 1I 
1955) - en dat zijn richtlijnen dienovereenkomstig uitvallen. Aangetekend dient 
hierbij nog te worden, dat hij Hitlers machtovername tot de revolutie rekent, 
m.i. in strijd met de door hemzelf op de bladzijden 387-390 van zijn boek ge
geven definities. De richtlijnen luiden, kort weergegeven: 

a) In de revolutie geldt de regel: 'Abwärts zeigende Reihenfolge der Symp
tome (Brinkmann).' M.a.w. de revolutie gaat van kwaad tot erger. Je weet niet 
waar het ophoudt; 

b) De revolutie beroept zich op de volkssouvereiniteit, die elk individu van 
zijn gezicht berooft; iedereen wordt over één kam geschoren (citoyen Ge
nosse). Het gaat niet meer om ieders individuele waard, maar om 'Gesinnings
tüchtigkeit'; 

c) De revolutie gaat van een ideologie ener betere wereld en de toekomst 
uit. De christelijke eschatologie kan dit niet meemaken. Zij kan ook niet met 
de tegenrevolutie meegaan, die de betere wereld in het verleden ziet liggen. 
De chr. eschatologie staat op het standpunt: mens en wereld veranderen niet, 
althans niet op de weg en wijze der revolutie; 

d) De christelijke ethiek is nuchter en konservatief en koestert geen illusies. 
J. Ortega y Gasset (t.a.p., p. 171) typeert de revolutie door 'das Bestreben, die 
Wirklichkeit durch die Idee zu ersetzen'. Als de revolutie daarin faalt 'verwan
delt sich die Geschichte in eine Stätte der Enttäuschung'. Tegen zulke illusies 
plus hun onvermijdelijke frustraties en ressentimentsvormingen moeten wij 
waken; 

e) De revolutie roept altijd om natuurrecht, want zij strijdt tegen (de verte
genwoordigers van) het positieve recht; in elk natuurrecht zit een revolutionair 
element. De ethiek moet ook hier ontnuchteren en ervoor waken, dat de mens 
niet opnieuw aan geweld verloren gaat. 

Deze richtlijnen brengen ons niet verder. De konsekwenties zijn evenzeer, 
Zo niet nog sterker, van konservatieve aard als bij Brunner. God is met de 
legitimiteit, de vigerende macht of - in sommige gevallen - met de gelukkige 
revolutionair die slaagt in zijn ondernemen. In dat geval kiest de christen voor 
de nieuwe legitimiteit, want tot de oude orde kan de contrarevolutie niet terug
keren. Christenen blijven ook hier buitenstaanders. De eschatologie is boven
althans buiten-werelds. 

41. Zie E. Fahlbusch, Revolution (in: Evangel. Kirchenlexikon lIl, Göttin
gen 1959) al. 646. 

42. W. Künneth, Die Kirche und die Radikalen, wider die Theologie der 
Revolution (in Die politische Meinung 1968, Jg. 13), p. 49 V.v. 

43. Hoe zeer het W. Künneth, hoogleraar te Erlangen, ernst is met de erken
ning van de bestaande orde, kunnen wij lezen uit een protokol van een rechts
zitting, waar Künneth als getuige-deskundige is opgetreden. Het lijkt mij goed, 
dit verslag hieronder verkort af te drukken. Het stuk is afkomstig uit: Vol/
macht des Gewissens, Band 1; Probleme des militärischen Widerstandes gegen 
Hitler, Frankfurt am Main 1960. OClk in: Widerstand gegen die Staatsgewalt; 
Dokument des Jahrtausende; Frankfurt am Main 1965, p. 262-266. 
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Sendtner, Oberstleutnant a.D.: Was Osters Verhalten betrifft, so möchte ich 
sagen, dass ich persönlich es nicht fertig gebracht hätte, so zu handeln, wie er 
es tat. Aber ich bin weit davon entfernt mir das als eine Tugend anzurechnen. 
Das stammt eben aus der Tradition, in der wir aufgewachsen sind. Nun darf 
man aber auch in diesem Zusammenhang, nämlich beim Verrat der Westoffen
sive an den holländischen Militärattaché, die Beziehung zwischen Oster und 
Beck nicht ausser acht lassen ( ... ) Bundesrichter Sauer; ( ... ) Die Frage ist 
aber: Wie ist die Tat Osters, also die Hilfe für den angegriffenen Staat, für die 
westlichen Staaten zu beurteilen? Man kann meines Erachtens diese Tat nur 
dann für rechtmässig erklären, wenn man anerkannt, dass es nicht nur ein 
N otwehrrecht des einzelnen gegen einen Angreifer, sondern ein N otwehrrecht 
zu Gunsten Dritter, ja auch zu Gunsten eines dritten, zu Unrecht angegriffe
nen Volkes gibt. Also die Nothilfe, auch positivrechtlich nach par. 53 St GB 
sagt: auch zu Gunsten eines Dritten. Warum nicht auch zu Gunsten eines 
völkerrechtwidrig angegriffenen dritten Volkes? ( ... ) 

Generalmajor Haselholf: Die Lage ist nicht nur nicht verschlimmert wor
den, sondern es ist in seinen Überlegungen auch die Lage seines (Osters) eige
nen Staates verbessert worden ... ( ... ) 

Generalmajor a.D. von Witzleben: Osters Tat war m.E. rechtmässig. 
Bundesgerichtshofspräsident: (na een kort betoog, waarin hij stelt dat de 

mens, naar het beeld van God geschapen, ervoor heeft te waken dat er recht 
heerst in de staat. Geen dictator kan hem deze verantwoordelijkheid afnemen. 
Daarom heeft elke Staatsangehörige das Widerstandsrecht). 

( ... ) leh sehe nicht ein, warum die theologische Betrachtung, nacl1 der der 
Staat eine Schöpfung Gottes ( ... ) ist, und die Betrachtung auf einer tieferen 
Ebene, nämlich auf der Rechtsebene, dass eben jeder Staatsbürger für seinen 
Staat verantwortlich ist und deswegen auch, wenn der Staat grobes Unrecht 
begeht, Widerstand leisten nicht nur darf, sondern muss, im Gegensatz zuein
ander stehen ... 

Professor Dr. Künneth: Das mag juristisch durchaus so sein. Praktisch hat 
das aber keine allzu grosse Bedeutung in einem totalen System, wenn der 
einzelne sagt: 'Ich müsste eigentlich die Regierung bilden ( ... ) Ich habe (aber) 
keine Macht, keinen Einblick und keine Realisierungsmöglichkeiten'. Ich würde 
sagen, dass das auch ganz richtig ist; denn denken Sie jetzt einmal an die klas
sische Stelle in Römer 13 'Die Obrigkeit besitzt das Schwertamt.' Nicht der 
einzelne Bürger besitzt das Schwertamt, sondern die Regierung besitzt es, die 
Ordnung besitzt das Schwertamt; die Staatsmacht ist damit ver bun den ... 

Bundesrichter Sauer: Herr Professor, Sie müssten je konsequenterweise dem 
X-be\iebigen Staatsbürger sogar das Recht der Kritik, der Beurteilung dieses 
ungerechten Systems verweigern. ( ... ) 

Professort Dr. Künneth: Nur wenn er die nötigen Kenntnisse hat. 
Bundesrichter Sauer: Keiner, der nicht Einsicht hat, wird überhaupt etwas 

unternehmen ( ... ) Erst die gegebene Einsicht wird ihn zum Handeln veranlas
sen. Aber die Einsicht ist doch nicht gebunden an ein Amt ( ... ) 

Dan neemt Pater Pribilla het woord, die zegt dat ook Luther waarschijnlijk 
slechts een rechtmatige macht van God gegeven achtte, niet echter èlke ... 

Professor Dr. Künneth: Der berühmte Stammtischpolitiker ist latent als 
Mensch, als Christ, wenn er das ist, grundsätzlich mitberufen, für Ordnung 
Sorge zu tragen. Effektiv aber, in concreto, niemals. Nach meiner Meinung 
deshalb nicht, weil er in seiner Stellung, in seiner Ordnung in seiner Eingliede-
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rung im Staatsganzen dazu nicht die Vollmacht haben kann. 
(Bundesgerichtspräsident Weinkauff maakt vervolgens duidelijk dat het 

ambtsdragersvoorrecht historische betekenis heeft: het stamt uit de standen
staat. Maar in de Nazistraat waren geen standen. Dan valt de zaak terug op 
het volk, de totaliteit der burgers, die de ambtsdragers creëren! Van hieruit is 
een aanslag op Hitler bijv. in 1944 of 1945 van de kant van een enkeling een 
legitieme daad van verzet). 

Professor Dr. Künneth: Selbstverständlich hat jeder christliche Bürger, jeder 
christliche Soldat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dann nein zu 
sagen, den Gehorsam zu verweigern, wenn er zu Handlungen unmoralischer 
Art veranlasst wird. Das ist eine Selbstverständlichkeit. leh verstehe unter Wi
derstandsrecht etwas anderes. leh begreife darunter das Bemühen, durch ge
waltsamen Widerstand eine Änderung der Staatsführung herbeizuzwingen. Dass 
der einzelne erkennt: Hier soll eine Exekution stattfinden die unrecht ist, also 
mache ich nicht mit! das ist eine Selbstverständlichkeit und war eine primiti
ve christliche Forderung zu allen Zeiten. Aber das meine ich nicht mit Wider
standsrecht ... Eine Persönlichkeit kann Amtsträger sein, auch wenn sie kein 
praktisch fixierbares Amt innehat. 'Amt' heisst nämlich in meinem Verständ
nis: eine sachlich begründete Vollmacht. Die besitzt ab er nicht der einzelne 
Heeresangehörige. 

Bundesgerichtshofpräsident Weinkauff: Er kann sie durchaus besitzen. 
Professor Dr. Künneth: Wenn er vom Posten des Gefreiten oder Unteroffi

ziers durch irgendwelche Konstellation zu einer Schlüsselstellung gek ommen 
ist, sagen wir einmal als Wirtschaftsführer, als hoher Jurist, kann er diese 
Vollmacht haben. Vorher nicht. 

(Bundesgerichtshofpräsident Weinkauff herinnert dan aan de bouwvakkers 
die op de Stalinallee tegen het oostduitse regime in opstand kwamen. Als die 
op een Vopo zijn losgestormd was het Widerstand gegen die Staatsgewalt. Toch 
waren het eenvoudige mensen, geen ambtsdragers). 

Pater Pribilla: ... Es wird sich, glaube ich, wenn die Frage des grossen Wi
derstands unausweichlich wird, immer darum handeln, ob sich der Mann 
findet, der den Blick hat und die Entschlusskraft, imentscheidenden Augen
blick loszuschlagen ... Vgl. W. Künneth, Das Widerstandsrecht als theolog.
ethisches Problem, München 1954. 

44. Die 'Endlösung' in Vietnam wäre die endliche Sicherung der Macht des 
Kapitals, dass seine Interessen mit Hilfe von Militär - und Besitzdiktaturen 
weiter ausdehnen und die sozialistischen Länder zu immer anstrengenderer 
Verteidigung (oder Zll ohnmächtiger Neutralität) zwingen würde. Diese Tendenz 
kann nur gebrochten werden, wenn der Widerstand der Opfer des Neokolonia
lismus eine Stütze findet in der 'Gesellschaft im überfluss' selbst, in der Me
tropole des Spätkapitalismus und in den von der Metropole in ihrer Selbstän
digkeit bedrohten schwächeren kapitalistischen Ländern. Aldus H. Marcuse in 
een interview, Ist die Idee der Revolution eine Mystifikation? in: Kursbuch 
9/1967, Fraukfurt am Main, p. 2. En: Nur in Bündnis mit den Kräften, die 
dem System 'von aussen' widerstehen, kann eine solche Opposition zu einer 
neuen Avantgarde werden; wenn sie isoliert bleibt, läuft sie Gefahr, der Ver-
harmlosung und damit dem System selbst zu verfallen (ibidem, p. 6). Vgl. ook 
H. E. Tödt, Theologie der Revolution; in: ökumenische Rundschau 1/1968, 
Stuttgart, p. 2-4. 

45. Men vgl. E. Fahlbusch, s.v. Stahl, in: Ev. Kirchenlexikon lil, al. 1129 
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v.v. (ook: s.v. Revolution en s.v. Restauration). Interessant is ook het hoofd
stuk over Stahl in H. Marcuse, Reason and Revolution, Hegel and the rise of 
Social Theory, Boston 1960, p. 360-374. Deze stukken kunnen ons overtuigen, 
dat Künneth niet veel anders doet dan' herhalen van wat in de negentiende 
eeuw door Stahl, bepaald niet onweersproken, werd gezegd. Datzelfde geldt 
trouwens ook voor e.e.a. van wat Trillhaas zegt (zie noot 40), vooral punt e 
over het natuurrecht (zie H. Marcuse, a.w., p. 366). 

Een nederlandse vertegenwoordiger van het anti-revolutionaire denken in 
de geest van Stahl vinden wij in G. Groen van Prinsterer (Ongeloof en revolu
tie, eene reeks van historische voorlezingen, vierde uitgave, Amsterdam 1940), 
die de oorzaak van de revolutie in het ongeloof ziet liggen. De rede werd in de 
verlichting toetssteen der waarheid, zodoende is er geen einde aan de willekeur. 
Daardoor ontaardt het plichtsbesef in welbegrepen eigenbelang, deugd in du
perie. Alleen de zichtbare dingen hebben wezenlijk bestaan. Door de revolu
tionaire vrijheid of souvereiniteit van de wil wordt men naar de diepte van het 
radikalisme geleid. De oppermacht van het verstand leidt tot de oppermacht 
van de wil, want de mens meent vanuit zichzelf goed te zijn. Daarmee is de 
souvereiniteit van God aangetast, gevallen. Zo is de grondslag voor recht en 
plicht, voor rang en stand, voor gezag vervallen. Het beginsel van de revolutie 
is dan ook ni dieu ni maître. Staat en maatschappij vallen in individuen uiteen. 
In het ontkennen van het droit divin ligt de bron van het verwerpelijke libera
lisme. Het richtsnoer van de revolutie is eigenwijsheid en willekeur. De wet is 
de volkswil. De revolutie moet dan ook naar de ultra's (bijv. Babeuf) geoor
deeld worden, want die zijn de ware konsekwenten. Zo blijkt het beginsel van 
ongeloof, souvereiniteit van de rede, souvereiniteit van het volk, ons enkel nog 
maar de keuze tussen radikalisme of despotisme te laten (Groen, a.w. p. 137, 
144, 145 v., 148, 153 v., 156, 158, 166). 

Dit alles is rijkelijk konservatief en het is dan ook geen wonder, dat Groen 
aanvankelijk bij de konservatieven gretig gehoor vond. A. Kuyper (Antirevolu
tionaire staatkunde, Kampen 1916, eerste deel) valt Groen bij, voorzover deze 
de leer der volkssouvereiniteit als de gronddwaling van de revolutie beschouwt. 
Hij verzwakt echter deze stelling, door, gedreven door zijn sympathie voor de 
amerikaanse revolutie, te stellen, dat God wel het volk als instrument van uit
oefening der souvereiniteit kan gebruiken (zoals Hij ook de vorst daartoe kan 
gebruiken). Afgewezen moet echter worden, dat deze souvereiniteit van nature 
bij het volk zou berusten. Antirevolutionair mag niet als veroordeling van de 
volksopstand verstaan worden. Deze betiteling kwam uit Duitsland (evenals 
die van christelijk-historisch) zodat beiden eenzijdig voor het gezag optreden, 
zonder de volksvrijheden genoegzaam te erkennen. Hier ligt dus een stuk kri
tiek op Stahl! Legitimiteit, stelt Kuyper, leidde ongemerkt in den burcht van 
het Conservatisme binnen. Vandaar Groens aanvankelijk hartelijke onthaal. 
(Kuyper, a.w., p. 286 v., 589, 610). 

Uit e.e.a. blijkt dat Kuyper genuanceerder oordeelt dan Groen. In wezen 
echter huldigt hij dezelfde positie, waarin voor een messiaanse fundering van 
de. humane tendentie van het natuurrecht geen plaats is. 

46. Zie Evangelische Theol. 12/1967, 629-685 (zur Revolution); men verge
lijke voor het volgende ook J. M. de Jong, Revolutie als denkwijze in marxis
me en christendom (in: Kerk en theologie, Jg. 19 2/1968, Wageningen 1968) 
p. 124 V.v. 

47. Tot zover J. M. de Jong over Wendland. De titel van H. D. Wendlands 
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voordracht luidt Kirche und Revolution; Bemerkungen zu einem unerledigten 
Thema. 

48. Wij zullen zien, dat een man als Richard Shaull met zulk een omvattend 
revolutiebegrip niet wil werken. Hij gelooft niet in het automatisch revolutio
nair effekt van de technische civilisatie, noch ook gaat hij accoord met een 
opvatting van revolutie, die niet veel meer inhoudt dan een synoniem voor 
rapid social change. 

49. Volgens J. M. Lochman in ET 67/12 p. 632 o.a. in navolging van Til
lich. Inderdaad heeft Tillich - vriend van Ernst Bloch! - zich diepgaander met 
het revolutieprobleem beziggehouden dan de meesten van zijn vakgenoten. Ik 
wil hier wijzen op P. Tillich, Das Recht auf Hoffnung, in Ernst Bloch zu ehren, 
Frankfurt am Main 1965, p. 265-276. 'Echte Hoffnungen haben Völker gross 
gemacht, närrische Hoffnungen haben sie zerstört. Wir haben es in unserer 
Lebenszeit erfahren. Und wir haben noch etwas anderes erfahren, nämlich 
dass soziale Bewegungen, reformerische oder revolutionäre, nur dann ihr Ziel 
erreichen konnten, wenn sie auf echter Hoffnung gegründet waren, d.h. wenn 
die Kräfte, die zum erhofften Ziele führten, schon im Keime da waren. Darum 
konnten uralte Träume von einer besseren Welt zu echter Hoffnung werden, 
als der demokratische Gedanke von einer Gruppe getragen wurde, deren Sein 
und deren Lebensmöglichkeit mit der demokratischen Idee eins war, dem 
Bürgertum; und als der soziale Gedanke von einer Gruppe getragen wurde, 
deren vorwärts drängende Kräfte eine neue Ordnung der Gesellschaft forder
ten; und als der Gedanke der Rassengleichheit von Rassen getragen wurde, die 
neue schöpferische Möglichkeiten gezeigt hatten (p. 272). Toch wil Tillich al
leen spreken vcan anticiperende realiseringen, want 'nur Narren-Hoffnung 
kann auf letzte Erfüllung in unserer Welt hoffen (273)'. Hij beëindigt zijn stuk 
met de woorden: Wenn wir nur für uns, die wir Hoffnung haben, hoffen könn
ten, so würde unsere Hoffnung nichtig sein. Das Ewige umfasst Hoffende 
und Hoffnungslose - denn Gott wird sein alles in allem (p. 276). Ook zie men 
P. Tillich Systematische Theologie, Band 111, Stuttgart 1966, p. 440-444, en P. 
Tillich, Kairos und Utopie, in: Au! der Grenze, München 1964, p. 120-128; 
Masse und Geist, Berlin 1922; Religiöse Verwirklichung, Berlin 1930; Die 
sozialistische Entscheidung, Berlin 1933. Vgl. Gesammelte Werke Il, JU, VI, 
onder Trefwoord revolutie in de index. 

50. In Kairos und Utopie grenst Tillich anders, beter af. Hij noemt utopisme, 
wat noodzakelijk tot dwalingen leidt, terwijl geest der utopie (Bloch!) aan de 
profetische geest wordt gelijkgesteld. De kategorieën juist of onjuist passen er 
niet op. Wel is er ware en valse profetie, maar die wordt aan andere kriteria 
dan juist/onjuist gemeten. Utopisme ontst~at als de bovenhistorische dimensie 
van het Rijk Gods door de binnenhistorische verslonden wordt. De tegenge
stelde dwaling is de volledige terzijdestelling van de binnenhistorische dimensie 
(bijv. in het klassieke Lutherdom). De geest der utopie, de profetische geest is 
zowel op het één als op het ander gericht (p. 12617). Bepaalde demonische 
strukturen worden aangevallen en verbroken. Maar het demonische zelf blijft. 
Tillich spreekt, zoals we zien, positiever over de utopie dan Wendland. 

51. M. L. King, Why we can't wait; nederlandse vertaling: Waarom wij niet 
langer kunnen wachten, Amsterdam z.j. (1964?). De citaten in de tekst zijn uit 
de ned. vert. p. 99 v.v. (gedeelten uit de Brief uit de gevangenis van Birming
ham, 16 april 1963). 

Prachtig zegt J. W. Schulte Nordholt in zijn: De huidige situatie der rassen-
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discriminatie (voorwoord bij de ned. vert. van M. J. King, Strength to love; 
ned. titel: Wandelt in de liefde, Arnhem 1965), p. 16: 'M.L.K. - een man wiens 
grootheid precies daarin bestaat, dat hij het onmogelijke wil ( ... )'. Dit doet 
denken aan een woord van S. Kierkegaard: 'De een werd groot doordat hij 
het mogelijke verwachtte, de ander omdat hij het eeuwige verwachtte, maar 
hij die het onmogelijke verwachtte, werd groter dan allen (De Gids, 4 en 5/ 
1966, Amsterdam 1966, p. 187). Bij deze Kierkegaardiaanse dialektiek komt 
Tillich heel wat dichter dan Wendland in zijn vrees voor utopie. Verder zegt 
Schulte N ordholt van King: 'Hier klinkt een stem die een licht ontsteekt in 
de duisternis'. (p. 18). Dit doet denken aan woorden van H. Mulisch (ook in 
De Gids 4 en 5/1966, p. 234): 'in de theologie bestaat nog een soort van uit
'spraken, waarvan de wereld zich niet alleen iets aantrekt, maar waaraan zij 
'zelf haar bestaan te danken zou hebben, en die ik prokreative uitspraken ga 
'noemen. Bv.: "daar zij licht". Hiermee wordt niet iets over de toekomst ge
'zegd, het licht is op hetzelfde ogenblik. Ook is deze uitspraak niet "oorzaak" 
'van het licht: zij zijn identiek. De uitspraak "Daar zij licht" is het licht'. 

Tillich zegt in het genoemde hoofdstuk Kairos und Utopie 'Wer einen Kai
ros verkündigt, hilft ihn zu schaffen'. Daar ligt het onderscheid tussen een 
profeet en een 'blosser Beobachter' (P. Tillich, Auf der Grenze, p. 124). Wie 
het mogelijke en het eeuwige tegelijkertijd durft te verwachten, mag hopen op 
het onmogelijke; op zegen voor het werk van zijn handen en op het prokrea
tieve woord. MLK is een lichtend voorbeeld. 

52. Charles C. West. Technologen und Revolutionäre; eine Interpretation 
der Weltkonferenz Kirche und Gesellschaft, Genf 1966; in: ET 67/12, p. 664-
685. Bij deze titel moet bedacht worden, dat 'technologen' hier vertaling uit 
het engels is. In het engels heeft technologie een wijdere betekenis dan de vak
uitdrukking in het nederlands en het duits. Er wordt in het door het engels be
ïnvloede oekumenische spraakgebruik mee bedoeld: het verstaan van proble
men en strukturen der techniek. Aan dit spmakgebruik is Ch. C. Wests artikel 
georiënteerd. Deze interpretatie van Genève wordt in het voorbereidingsmate
riaal voor Uppsala overgenomen. Zie Sektions-Entwürfe, vierte Vollversamm
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala, Schweden 1968, Ge
nève 1967, p. 59. In par. 17 worden de posities omschreven. Par. 18 zegt: Wir 
können diese extremen-Positionen nicht miteinander versöhnen. In bepaalde 
situaties waarin ontwikkeling door machtsstrukturen wordt verhinderd, schijnt 
(!) revolutionair handelen de enige mogelijkheid te zijn. De geciteerde begin
zin van par. 18 lijkt mij het failliet van de 'Responsibie Society' in ieder geval 
als 'Mittleraxiom', wellicht echter niet als doelstelling te betekenen. Wij zul
len daarop in het volgende ingaan (zie noot 84). 

53. Harvey Cox, The secular City, New York 1966 (Ned. vert. De stad van 
de mens, Utrecht z.j. vert. van J. M. Vaissier). Ik citeer naar de ned. uitgave. 

Harvey Cox, On not leaving it to the Snake, New York 1968 (ned. vert. 
Laat de beslissing niet aan de slang, Utrecht 1968. Vertaling van P. Telder). 
Ik citeer naar de neder!. uitgave. Over de vertaling van het eerste boek is reeds 
herhaaldelijk opgemerkt, dat de theologische aequivalenten de niet-theologi
sche vertaler niet altijd bekend bleken, terwijl op p. 93 regel 16 'juist' moet zijn 
'onjuist' en op blz. 97 'ons' moet zijn 'ons niet'. (zie Wending Jg 23 nr. 2, p. 
130 onderaan; aldaar fout: 10 moet zijn 16). Soortgelijke bezwaren zijn er te
gen de tweede vertaling, voorbeeld: de vertaler zegt voortdurend meerderjarig
heid i.p.v. mondigheid, theologische t.t. sinds Bonhoeffer (engels: the adult 
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world). Zie voor het volgende ook: Wending, maandblad voor evangelie en 
cultuur, Jg. 23 nr. 2 april 1968; een bijzonder nummer onder de titel: reacties 
op The secular City of Harvey Cox. Zie ook: Vox Theologica, Jg. 37 nr. 4, 
Assen 1967, p. 199 V.v. 

54. ET 67/12, p. 675. 
55. ET 67/12, p. 675. 
56. ET 67/12, p. 677. 
57. Zie noot 53. Genoemd Wendingnummer in het vervolg afgekort als 

Wending 23/2. De kritiek uit The Secular City Debate, New York/London 1966 
(uitgegeven door S. Callahan S.J.) wordt in dit nr. behandeld door mej. C. 
Quené, p. 149 v.v. 

58. Wending 23/2, p. 98 v. 
59. Wending 23/2, p. 130-140. 
60. C. C. West, What it means to be secular; in: The Secular City Debate, 

p. 62 (zie Wending 23/2, p. 154). 
61. Wending 23/2, p. 147. 
62. Wending 23/2, p. 144. 
63. Ik ga niet in op de kritiek van G. van der Flier (De civitate domini Coxii) 

in Wending 23/2, p. 102-120, omdat de geest van deze kritiek mij vreemd is. 
Zij lijkt mij niet van opbouwende aard; eerder is zij een terugval. Als vakman 
kijkt Van der Flier van grote hoogte op Cox' gestumper neer. 

63. Wending 23/2, p. 146. 
64. Wending 23/2, p. 87-93; ook P. E. Kraemer wijst hierop, p. 98. 
65. H. Cox, Laat de beslissing niet aan de slang, p. 28 v.v. 
66. H. Cox, a.w., p. 45. 
67. Wie geïnteresseerd is in wat Cox onder revolutie verstaat, zie bijv. H. 

Cox, God's revolution and man's responsibility, Valley Forge 1965; ned. vert. 
Gods revolutie en de verantwoordelijkheid van de mens, Baarn, z.j., p. 30. Ik 
citeer: 'Wij moeten (hier) het meervoud gebruiken, omdat er onafgebroken ver
scheidene revoluties aan de gang zijn en ze bij tijd en wijle zeer moeilijk te 
scheiden zijn. Er is een anti-koloniale revolutie aan de gang, die in het laatste 
tiental jaren in een ongeloof tijk tempo om zich heen heeft gegrepen. Er is een 
wetenschappelijke revolutie, waarin de mens andermaal de heerschappij over 
de aarde op zich neemt en het alleenrecht uitoefent, dat hij kreeg toen hij de 
dieren ging vernoemen. Er is een revolutie ter verwerving van raciale vrijheid: 
de mensen op deze wereld die geen blanke huid hebben zijn vastbesloten niet 
langer de tweede viool te spelen voor de blanke minderheid. Er is een revolutie 
voor vrede, en wij zitten met een ekonomie die is ingesteld op een koude oor
log, - en in al deze revoluties is God. Er is ook een sekulaire revolutie aan de 
gang ... waarin de dominantie van de kerkelijke macht wordt aangetast, 
waarin een werkelijk pluralisme bezig is te ontstaan, en waarin de vaste greep 
op de samenleving van de feodale en aristokratische kerken in Europa en Zuid
Amerika teniet wordt gedaan'. _. Zonder vooruit te grijpen op ons volgend 
hoofdstuk is het niet moeilijk hierin een hele serie zwakke plekken aan te wij
zen. Er worden nog al disparate zaken op de ene noemer van revolutie ge
bracht. De anti-koloniale revolutie wordt niet duidelijk in zijn sociaal-politiek 
karakter omschreven, wellicht is alleen het nationalistisch element onderkend. 
De vraag hoe die beide zich verhouden blijft terzijde. De technische ontwikke
ling wordt een wetenschappelijke (science!) revolutie genoemd. Waarom? Wat 
is het revolutionaire erin? Dat is er ongetwijfeld, maar hoe verhoudt dit zich 
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tot de sociale (overigens niet genoemde) revolutie? De revolutie der negers 
raciale gelijkheid of integratie toe te schrijven als doel, is een zeer beperkte, 
zeer bepaalde visie. Ook hier had het element van klassenstrijd moeten wor
den onderkend. Het pluralisme waar Cox voor opkomt heeft ook zijn keerzij: 
het kan ook een ideologie der repressief-tolerante maatschappij zijn. Kortom: 
geen kritisch revolutiebegrip. Toch stelt Cox de opgave goed: theologische kri
tiek, kerkelijke solidariteit. 

68. Cox, a.w., p. 70,35. 
69. Cox, a.w., p. 74, 77. 
70. Cox, a.w., p. 77, 78. 
71. Cox, a.w., p. lOt. 
72. Cox, a.w., p. 128, 129. God, die als de transcendente, presentie in de 

geschiedenis, de geschiedenis mogelijk maakt; deze visie komt van L. Dewart, 
The future of Belief; ned. vert. De toekomst van het geloof, Utrecht 1968. Cox 
is van deze katholieke denker zeer onder de indruk. Volgens Cox verbindt de
ze visie Dewart met G. Sauter, J. Moltmann en J. B. Metz. 

73. K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, Amsterdam 1956, p. 215 (dts. vert. 
Wenn die Götter sc1nveigen, München 1963, p. 276.) 

74. Deze trek vertoont de apokalyptiek inderdaad, maar niet altijd. Lind
blom noemt hem ook tussen een optelsom van andere kenmerken. Wheeler 
Robinson wees ook nog op de deterministische geschiedenisopvatting; een ken
merk dat Cox eerder bij de Griekse teleologische gedachtengangen bespeurt. 
Beek echter zegt dat niet alle trekken, die Lindblom noemt uitsluitend op de 
apokalyptiek van toepassing zijn, terwijl aan zijn lijstje ook wel iets is af te 
doen. Wij zullen Cox' gebruik van de term maar niet op een goudschaaltje 
wegen. Zie M. A. Beek, Inleiding in de joodse apokalyptiek van het oud- en 
nieuwtestamentische tijdvak, Haarlem, 1950, p. 2 V.v. 

75. Cox, a.w., p. 155, 156. 
76. In het tiende hoofdstuk van zijn boek (a.w., p. 145 v.v.) geeft Cox aan

vullingen op zijn visie op de komende wereldstad. Een en ander van de kritiek 
in Wending 23j2 wordt daardoor in zekere zin overbodig. Cox heeft kennelijk 
naar de kritiek, zoals die ook in The Secular City Debate naar voren komt, ge-
luisterd. . 

77. Karl Barth heeft eens verklaard 'ohne eine Quentchen Chiliasmus könne 
es keine christliche Ethik geben'. H. Ott, Eschatologie, Versuch eines dogma
tischen Grundrisses, Zollikon 1958, p. 66. Ott duidt van hieruit het chiliasme 
als teken, dat het in de geschiedenis, 'je und je vor dem Ende noch einmal 
Licht werden kann'. Zo ongeveer ligt het, dunkt mij, bij Cox ook, al is het 
minder duidelijk bij hem, of het einde werkelijk verwacht wordt of dat het 
alleen de transcendentale prikkeling van de hoop is. 

78. H. M. de Lange, De gestalte van de verantwoordelijke maatschappij, een 
kritisch onderzoek naar enkele onderdelen van de gevoerde politiek in Neder
land na de Tweede Wereldoorlog; Amsterdam, 1966, p. 7-75, vooral p. 16-53. 

79. ET 67/12, p. 679. 
80. ET 67 j12, p. 680. 
81. R. Shaull, Revolutionary Change in theological Perspective (in: Christi

an Social Ethics in a Changing World, an Ecumenical Theological lnquiry; 
edited by John C. Benneth; LondonjNew-York 1966), p. 23-43. Hetzelfde arti
kel verscheen in: The Church amid Revolution, A Selection of the Essays 
Prepared for the WC of C's Geneva Conference etc, edited by H. G. Cox, 



156 NOTEN 

New-York 1967, p. 27-47. Ik geef de paginanummers van de tweede uitgave 
op. Over het Mittleraxiom 'Responsibie Society' spreekt Shaull op p. 42 en 
43. De mening, dat de oekumenische studies de onopgeloste spanning tussen 
het calvinistisch en het rationalistisch ideaal hebben bewaard, is afkomstig van 
H. van Oyen (Background Information, WC of C, Nr. 32, feb. '64, pp. 1-9). 
Verder werk van R. Shaull is: 
Revolution, Heritage and Contemporary Option, in: C. Oglesby and R. Shaull, 
Containment and Change, New York 1967. 

National Development and social Revolution, in: Christianity and Crisis van 
20/11969 en 3/21969. 

La Foi chrétienne, scandale dans une civilisation technocratique, in: Bul/etin 
du Centre Protestant d'Études, Jg. 20 nr. 3. 

Für eine neue theologische Perspektive, in: Theologie im Umbruch, Mün
chen 1968. 

The Rehabilitation of Ideology, in: Religion and International Affairs, To-
ronto 1968. 

New Dimensions of international Education (niet gepubliceerd). 
The political Significance of parabo!ic Action (niet gepubliceerd). 
A new Look at the sectarian option, in: The Student Wor!d 1968, nr. 4. 
The new Latin Revolutionaries and the U.S., in: The christian Century van 

17/1 1968. 
Resistance and the third World, in: Delivered to Resistance, the Catollsville 

nine-Milwaukee fourteen Defence Committee 1969. 
Theology and the Transformation of Society, in: Theo!ogy Today van April 

1969. 
Church and Theology in the Vortex of Revolution, in: The Future of theo

!ogy in America, dat herfst 1969 in New-York bij Doubleday zal verschijnen. 
Revolutionary Violence in soda! Reconstruction; Che Guevara Memorial 

Lecture, University of California, Irvine, 7 mei 1968 (niet gepubliceerd). 
Toward a Reformulation of objectives, in: Protestant Crosscurrents in Mis

sion, Abingdon Press 1968. 
The Challenge to the Seminary, in: Christianity en Crisis van 14 april 1969. 
The End of the Raad and a lUW Beginning, in een boek dat door J. Raines, 

hoogleraar aan de Temple University te Philadelphia zal worden uitgegeven 
bij Herder and Herder, New York. 

82. Citaat bij Shaull, a.w., p. 43; zie Evanston Dokumente, Berichte und 
Reden auf der Weltkonferenz in Evanston 1954, Witten/Ruhr 1954, p. 78. 

83. Ev. Dokumente, p. 78. 
84. Zonder te willen stellen, dat het bemiddelingsaxioma van de verant

woordelijke maatschappij zou kunnen en mogen beoordeeld worden naar de 
argumentatie waarmee en de achtergrond waartegen het in 1948 te Amsterdam 
door J. H. Oldham is gelanceerd - het begrip heeft een lange geschiedenis en 
verba valent usu, zie de diss. van H. M. de Lange - meen ik toch de hypothese 
te kunnen opstellen, dat het zijn afkomst als afwijzing van revolutionaÎre pro
cessen, die diktatoriale fasen doorlopen, nooit geheel heeft verloochend, zodat 
het begrip bij verscheiden vertegenwoordigers uit de ontwikkelingslanden zijn 
populariteit heeft verloren. Als doelstelling van een revolutie, waarop de mid
delen dialektisch betrokken worden, behoudt het echter zijn waarde. J. H. Old
man heeft in 1948 de V.M. aldus geïntroduceerd: Es ist ein wesentliches christ
liches Anliegen, dass ein möglichst weiter Raum offengehalten wird, innerhalb 
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dessen der Mensch direkte und verantwortliche Beziehungen zu andern ha
ben kann. Diese Raum ist der unentbehrliche übungsplatz für das politische 
Leben. Nur solche Menschen, die durch ihre Erfahrung in diesen gegenüber 
dem Staat kleineren Verbänden im Blick auf religiöse, kulturelle, philanthro
pische, bürgerliche und wirtschäftliche sowie für Zwecke sinnvoller Freizeit
gestaltung durchgeformt wurden, sind auch imstande, von dem Entscheidungs
und Denkvermögen Gebrauch zu machen, die fur ein gesundes politisches 
Leben erforderlich sind. Wo der Einzelne nicht in einem kräftigen und reichen 
kulturellen Leben wurzelt, und wo er unmittelbare Beziehungen nur oder fast 
nur zum Staate hat, da wird aU5 ihm ein blosses Kom in einem Sandhaufen 
unverbundeter Atome. Dann wird der Totalitarismus zur fest unvermeidlichen 
Konsequenz. (J. H. Oldham, Eine verantwortliche Gesellschaft, in: Die Un
ardnung der Welt und Gattes Heilsplall, Band IU; Die Kirche und die Auf
lösung der gesellschaftlichen Ordnung, Amsterdam 1948, p. X:9). Oldham gaat 
dan verder met de konstatering, dat de paus in verschillende encyclieken voor 
het subsidiariteitsbeginsel is opgekomen. Oldham citeert (zonder plaats opgave) 
uit Quadragesima All/lO van Pius XI (15 mei 1931) ... (§ 79) Nam etsi verum 
est, idque historia lucuienter ostendit, ob mutatas rerum condiciones multa 
nunc non nisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate 
aparvis etiam praebebantur, fixum tarnen immotumque manet in philosophia 
sociali gravissimum illud principium quod neque moveri neque mutari potest: 
sicut quae a singularibus hominibus proprio marte et propria industria possunt 
perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minori
bu~ et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem 
et altiorem societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti 
ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturaque sua subsidium 
afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et 
absorbere. (§ 80) Minoris igitur momenti negotia et curas, quibus alioquin 
maxime distineretur, inferioribus coetibus expedienda permittat suprema rei 
publicae auctoritas oportet; quo fiet, ut liberius, fortius et efficacius ea omnia 
exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, utpote quae sola ipsa prae sta re 
possit: dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas 
postulat. Quare sibi animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo per
fectius, servato hoc 'subsidiarii' officii principio, hierarchicus inter diversas 
consociationes ordo viguerit, eo praestantiorem fore socialem et auctoritatem 
et efficientiam, eoque feliciorem laetioremque rei publicae statum. 

(Quadragesima anno, in: Ecelecia Dacens, Hilversum 1958, p. 60 en 61). 
(Oldham laat enige stukken van het citaat weg). 

Hieruit zien wij, dat het kriterium van de verantwoordelijke maatschappij 
o.a. zijn wortels heeft in het subsidiariteitsbeginsel, dat op zijn beurt op het 
thomistisch (-aristotelisch) natuurrecht stoelt. Dit hiërarchisch beginsel door
desemt ook de encycliek Rerum Novarum van Leo XIII (15 mei 1891), die het 
socialisme als oplossing van het sociale vraagstuk op natuurrechtelijke gron
den afwijst (zie vooral de §§ 3-12). De conclusie van Leo XIII in § 12 luidt: 
Ex quibus omnibus perspicitur, mud Socialismi placitum de possessionibus in 
commune redigendis omnino repudiari oportere, quia iis ipsis, quibus est opitu
landum, nocet, naturalibus singulorum juribus repugnat (de eigendom is een 
natuurlijk recht van het individu), officia reipublicae tranquillitatemque com
munem perturbat (het subsidiariteitsbeginsel wordt door het socialisme aange
tast!) (Rerum Novarum; in: Ecel. Dacens, Hilversum, 51961, p. 31). Met deze 
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hypotheek is het beginsel der subsidiariteit, waarop Oldham zich beroept, be
last. Dit antimarxisme blijkt ook degelijk bij Oldham. Aan het eind van zijn 
stuk zegt hij, dat de antagonistische krachten op internationaal terrein niet als 
wit en zwart tegenover elkaar staan, maar als twee schakeringen van grijs. Er 
zijn ook in het kommunisme elementen van vrijheid. En ook in het Westen zijn 
er mensen, die bewust of onbewust vijand van de vrijheid zijn. En dan gaat hij 
verder: Aber so wahr und bedeutsam die auch ist, so ist es wesentlich, nicht in 
den entgegengesetzten womöglich noch tödlicheren Irrtum zu verfallen und 
zu glauben, weil wir es nicht mit einem Unterschied von Wei ss und Schwarz, 
sondern mit dem Unterschied zwischen zwei Schattierungen von Grau zu tun 
ha ben, so könnte es hier auch nicht um lebenswichtige Fragen gehen. Aber der 
Unterschied zwischen einer auf Gewalt und einer nicht auf Gewalt gegründe
ten Gesellschaft, zwischen Toleranz und Intoleranz ist eine Frage von Tod und 
Leben für den menschlichen Geist ( ... ) Trotz der Relativität, die allen poli
tischen Systemen und politischen Handlungen anhaftet, kann die Verteidigung 
und der Dienst für sie die Form einer unausweichlichen religiösen Entschei
dung annehmen. (Oldham, a.w. X:35). Dit anti-marxisme zien wij ook nog bij 
H. M. de Lange in zijn boek over de verantwoordelijke maatschappij doorwer
ken, als hij op p. 66 van zijn boek plotseling stelt, dat hij met de verantwoor
delijke maatschappij, die mensen gelegenheid geeft God en elkaar antwoord te 
geven, voor ogen, het uitgangspunt van de marxistische anthropologie meent te 
moeten verwerpen. (zie ook H. M. Franssen in een recensie op De Lange's 
boek in Ned. Theol. Tijdschr. Jg. 21 nr. 4, Wageningen 1967, p. 326). Franssen 
verbaast er zich daar ten onrechte over; het is geheel in overeenstemming met 
de origine van het Mittleraxiom, waarvan de Lange uitgaat. Van Oyen (zie noot 
81) ziet als achtergrond m.i. te zeer het rationalisme. Dat is echter revolutio
nairder. 

In het voorjaar van 1968 kwamen in het klooster van de H. Sergius te 
Zagorsk, by Moskou, ± veertig deskundigen bij elkaar om het probleem te 
bepraten van 'het menselijke' als norm in ekonomische en sociale verandering. 
A. J. M. van Weers (De troef van de Wereldraad van Kerken, in: Streven, 
Jg. 21 nr. 10, Amsterdam 1968, p. 955 v.v.) vat daarvan de resultaten samen 
en noemt daarbij als vierde en laatste punt: 'de oekumenische gedachte van 
een verantwoordelijke samenleving heeft ook betekenis voor de na de revolu
tionaire omwenteling gevestigde strukturen'. Het is niet helemaal duidelijk wat 
dit 'ook' wil zeggen, omdat van een andere betekenis in de samenvatting niet 
gerept wordt. Moeten we lezen 'vooral' dan mag gekonstateerd worden, dat 
het concept vervreemd is van zijn oorspronkelijke funktie, nl. om revolutio
naire processen van totalitaristische aard waarin tijdelijk diktatuur van het 
proletariaat (Marx-Lenin) of despotisme der vrijheid (Robespierre) als over
gangsmaatregel geduld wordt, a limine af te wijzen. Want daarom ging het in 
het geding tussen Oldham en Hromadka in Amsterdam 1948. Hromadka legde 
grote nadruk op de humane doelstelling van het marxisme, dat hij terecht als 
humanisme zag en ziet. 

Voor een scherp oordeel over het kriterium van de verantwoordelijke maat
schappij, zie ,ook: M. M. Thomas, Awakened peoples, developing nations and 
the dynamics of world politics (in: H. Cox, The church amid revolution, New 
York 1967), p. 123. As aresuit, it is too comprehensive and balanced and too 
much lacking in the sense of the tragic tension existing between the urgent ne
cessary and the ultimately significant to be relevant to the moral complexities 
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of our situations. Thomas zoekt naar nieuwe kriteria, die recht doen aan de 
situatie en niet alleen aan formele westerse kategorieën. Hij noemt: concern 
for persons; their destiny beyond state; opportunity to participate in pol. 
power and to oppose power; power should be made responsible by minimizing 
the arbitrary exercise of it. Maar hierbij moet erkend dat vrijheid en verant
woordelijkheid moeten gezocht worden in de kontekst van dignity and identity 
of new groups that lies behind the dynamic of awakened peoples, developing 
nations and reviving cultures. It is therefore a complete mistake to impose an 
ideal on the situation ... (p. 122/3). Misschien echter kunnen wij de door Tho
mas genoemde kriteria als een nieuwe vorm van Resp. Society opvatten, waar
bij echter duidelijker gestipuleerd is dat het niet als een ideaal op een dyna
mische situatie kan worden opgedrukt. 

85. Shaull, a.w., p. 44. 
86. Shaull, a.w., p. 29. 
87. Zie voor het volgende ET 67/12, p. 633-635. 
88. Richard Shaull, Revolution: Heritage and Contemporary Option (in: 

Containment and Challge, New York/London 1967). Te citeren als RHCO. 
Het in noot 81 genoemde boek citeer ik als RCTP. 

89. Zie Ton Regtien, Er/wsto Che Guevara, het verhaal vall eell revolutio
lIair, Odijk z.j. (met literatuurlijst); E. Che Guevara, Toespraken, brie veil, ge
schriften; samengesteld door Th. Stibbe, Amsterdam 1968 (lit.lijst, p. 228 v.); 
E. Che Quevarra, Hasta la victoria Siempre, Verlag Peter von Maikowski, Ber
!in (biografie). Deze uitgeverij bereidt tevens een Che-Guevara-werkuitgave in 
twee delen voor. 

90. Zie Oscar Maldonado, Camilo Torres, ein gehorsamer Rebel1 (in: JUllge 
Kirche 7/66, Dortmund, 1966) p. 368 v.v. Zie ook: C. Torres, Revolutie christe
lijke opdracht, Utrecht/Antwerpen 1969, met een voortreffelijke inleiding van 
F. Houtart. 

91. J. M. de Jong, Revolutie als denkwijze (in: Kerk en Theologie, Jg. 19 
nr. 2) p. 125. 

92. Shaull haalt RCTP p. 36 een boek van P. L. Lehmann aan: ldeology alld 
Incarnatioll, Geneva 1962, dat mij niet bekend is. Een ander boek, dat geci
teerd wordt, is: P. L. Lehmann, Ethics in a Christian Context, New Vork 1963. 
(dts. vert. P. L. Lehmann, Ethik als Alltwort, Methode einer Koinollia-Ethik, 
München 1966). 

93. RH CO p. 198. Op de gedachte van Shaul1 komen wij herhaaldelijk terug. 
Het ging ons er onder dit hoofdstuk alleen om enkele hoofdlijnen na te trek
ken van zijn revolutietheologie en vooral om te laten zien met welk een be
slistheid deze denker zich uitspreekt voor de noodzaak van een theologische 
beantwoording der revolutionaire problematiek. Shaull bleef niet onweer
sproken op de Church-and-Society-konferentie, vooral M. Kohnstamm be
streed hem (zie H. E. Tödt, Bedeutung und Mängel der Genfer Weltkirchen
konferenz, in: Evang. Ethik Jg. 11 Heft 1, Gütersloh 1967, p. 7 v.) Tödt is op 
Shaulls theologie uitvoerig ingegaan in een artikel Theologie der Revolution 
in: Ökumenische RUlldschau Nr. 1/1968, Stuttgart 1968, p. 1-22. (dit art. ook 
in T. Rendtorff und H. Tödt, Theologie der Revolutioll, Allalysell ulld Ma
terialiell, Frankfurt a Main 1968, p. 13-41, zonder vermelding van de andere 
publikatie). 

In een artikel 'Zur Revolution auf der Genfer Konferenz Juli 1966' (in Ev. 
Ethik, Jg. 11 Heft 3, Gütersloh 1967, p. 176 v.v.) gaat E. Wildbolz, studenten-
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predikant in Zürich, op de bezwaren in die Tödt in zijn art. van jan. 1967 heeft 
geformuleerd. 

94. Bij de behandeling der voornaamste ethici ben ik niet ingegaan op het 
werk van K. Barth en P. L. Lehrnann, omdat ik mij theologisch-ethisch juist 
bij hen wil aansluiten. Een ander, werkelijk zeer belangrijk bezwaar zou kun
nen zijn, dat het religieus socialisme niet genoemd wordt. L. Ragaz (Die Bot
schaft vom Reiche Gottes), Bern z.j. (ned. vert. De boodschap van het Konink
rijk Gods, Amsterdam p. 244) ziet als het grote tekort van de reformatie 'het 
ontbreken van de hoop en verwachting van het koninkrijk Gods en zijn ge
rechtigheid voor de aarde. De vrijheid kwam naar voren, de broederschap ont
brak. Omdat het perspectief van het koninkrijk ontbrak, kwam er geen revo
lutionaire doorbraak van de gerechtigheid van het koninkrijk in de wereld 
( ... ). Daardoor kwam men toch weer onder de ban der wereldmachten, vooral 
van de staat: men ging de wereld sanktioneren en haar ongerechte ordeningen 
steunen; zo werd de Reformatie een macht tot eenvoudige instandhouding van 
het bestaande of zelfs tot reaktie. Vooral de binding aan de staat en daarmee 
ook aan de nationaliteiten, is een verschrikkelijke vloek van Christus' zaak 
geworden; in onze tijd blijkt dat om zo te zeggen in rijpe vorm'. In het vervolg 
verwijt hij aan het Lutheranisme, dat daarin de theokratische geest geheel ont
breekt. De ware reformatie is echter demokratisch omdat het theokratisch niet 
in priesterlijken, maar in profetischen zin is: het springt voor de rechten van 
het volk tegenover de machthebbers in de bres. Deze demokratie is een licht
straal van het koninkrijk Gods. 

Ter gelegenheid van Ragaz' honderdste geboortejaar verscheen een speciaal 
nummer van Zeitschrift für evangelische Ethik, Gütersloh 1968, Jg. 12 nr. 4,5. 
K. Barth was in zijn oorspronkelijke Römerbrief (1919) nog sterk onder in
vloed van het religieus socialisme van o.a. Ragaz. Later distantieerde hij zich 
meer, zie noot 377. Gebleven is bij Barth een grotere affiniteit tot Kutter dan 
tot Ragaz. Een interessante aantekening daarover in een brief van Barth aan 
Thurneysen d.d. 8 september 1915. Barth heeft een referaat van Hans Bader, 
toenmaals predikant in Zürich, één van de stichters van de religieus-sociale 
beweging in Zwitserland, gehoord, waarin de beweging in allerlei details werd 
getekend. De differentie tussen Ragaz en Kutter werd als volgt gekenschetst: 

Ragaz 
Erlebnis der sozialen Nöte und Pro
bleme 
Ethische Forderung 
Glaube an die Entwicklung 

Optimistische Einschätzung der So
zialdemokratie 
Opposition gegen die Kirche 

Religiössoziale Partei mit Konferen
zen und 'Neuen Wegen' 
Gewichtlegen auf Fühlung mit Ar
beitern und andern Laien 
'Man redet von uns' 
Märtyrertum erhofft und gesucht 
Protest gegen den Krieg 

Kutter 
Erlebnis Gottes 

Das Gottesreich als Verheissung 
Einsicht in die Unfreiheit des Men
schen ohne Gott 
Die Sozialdemokratie kann uns nie 
verste hen 
Religiöse Aufgabe in der Kirche in 
Fortsetzung der pietistische Tradition! 
Freundeskreise zur inneren Vertie
fung und Arbeit 
Konzentration zunächst auf die Pfar
rer 

Dämme bauen für ei ne viel spätere 
Zukunft 
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Barth vermeldt dan als slot konklusie van Bader: Die religiössoziale 'Sache' 
ist aus, das Ernstmachen mit Gott fängt an. Daaraan voegt Barth dan echter 
dit toe: Ich suchte meinerseits zu zeigen, dass ich in den Betonungen auch 
überall auf die Seite Kutters gedrängt worden sei, dass ich aber die Positionen 
von Ragaz in keinem Hauptpunkt als auszuschliessende betrachten könne, dass 
mir speziell das (von Bader nicht berührte) Streben nach praktischem Ernst
machen bei Ragaz trotz seiner deutlichen Gefahre ein unentbehrliches, wenn
gleich sekundäres Moment in der Sache sei. (K. Barth und E. Thurneysen, Eil! 
8riefwechsel, München und Hamburg 1966, p. 36 v.). 

Deze uit september 1915 daterende brief heeft Barth geschreven ongeveer 
een half jaar voor hij aan zijn Römerbrief begon. Het manuskript voor de 
eerste druk schreef hij in de laatste jaren van de eerste wereldoorlog, 1916-
1918. Daar vinden wij dan ook de verklaring van het in de brief gestelde. Men 
zie voor het volgende: Der Römerbrief, ul!veräl!derter Nachdruck der ersteIl 
Auflage VOl! 1919, Zürich 1963. Barth haalt hier met instemming J. Burckhardt 
aan en noemt alle politiek, als strijd om de macht, 'grundschmutzig' (377). 
Daarom horen christenen de 'Gewaltstaat' ook niet toe, want hun politeuma 
is in de hemel (Fil. 3:20). Het christendom wordt principieel revolutionair ge
noemd en zijn revolutionaire werking is dan ook niet uitgebleven (Troeltsch) 
(378). De politieke vragen behoren tot het voorlaatste, de christen wacht op 
het laatste, maar weet wel dat naar aanleiding van de politieke strijd de strijd 
van vlees en geest kan opvlammen (379). Zowel de staat als ook de revolutie 
van de christen echter is in de hemel (380). AI ligt de christen de anticipatie op 
de kom.::nde revolutie in Christus zeer na (nader dan het omgekeerde), toch 
mag het goddelijke niet gepolitiseerd worden (381). De gemeente heeft haar 
taak te verrichten en geen andere. Mag kommen was da will, ihr geht einen 
Weg und Gott ist mit euch, weil ihr am Aufbau seiner Welt mitarbeitet. (Dit 
dichter bij Kutter dan bij Ragaz!) (382). Lass das Böse seinen Kampf mit dem 
Bösen selbst führen, den Teufel durch Beelzebul austreiben, bis es genug ist 
und wachse und reife du, Volk Gottes, unterdessen in der Gerechtigkeit, so 
müssen Reaktion und Revolution mitarbeiten an deiner Arbeit (383). Zodra 
Gods volk konkurrerend naast de wereldvolkeren treedt, houdt het op zijn 
volk te zijn (385). De dood van Zwingli bij Kappel was geen martelaarsdood, 
wellicht een heldendood, maar dat kunnen anderen ook (386). Daarom: onder
werp u! anticipeer niet op de goddelijke wereldrevolutie, maar 'schafft an ihrer 
Voraussetzung.' De geest blaast de harde schalen van de politiek van binnenuit 
op. Maar dat betekent niet dat wij ons van de politiek mogen afwenden. Geen 
voorbarige Civitas-dei-experimenten, maar ook geen asketische afwending en 
onthouding. Ethisch, moreel moet de christen meewerken (388). Maar: Sang
und klang- und iIIusionslose Pflichterfüllung, aber keine Kompromittierungen 
Gottes (390). Streik und Generalstreik und Strassenkampf, wenn's sein muss, 
aber keine religiöse Rechtfertigung und Verherrlichung dazu! ... Sozialdemo
kratisch, aber nicht religiös-sozial (dit dichter bij Ragaz dan bij Kutter)! 

Men vergelijke deze gedachten uit Römerbrief 1919 met wat ik in noot 309 
over de Römerbrief 1921 meedeel. De nuchtere, 'ethische' zakelijkheid, waarin 
Barth in de eerste druk voor de sociaaldemokratie kiest is een zaak, die m.n. 
Ragaz moet hebben goed gedaan. Geen wonder, dat deze over de tweede druk 
teleurgesteld was: daar ging het er veel meer op lijken, dat de majesteit van 
God in konkurrentie komt met het menselijke doen. Het ziet er naar uit, dat 
Barth het 'religieuze' gezichtspunt (à la Kutter) in deze tijd nog moeilijk kan 
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verbinden met het 'ethische' (à la Ragaz).'Zij komen naast elkaar (in zekere zin 
onverbonden) te staan. In noot 309 kunnen wij zien, hoe Barth later de eenzij
digheid van de tweede druk (waarin ook geen sprake meer is van een bouwen 
aan Gods wereld en dgl.) weet te verbinden met het ethisch-politiek, het hu
manistisch élan dat nog in de eerste druk naklinkt. Overigens laat de brief van 
8 september 1915 aan Thurneysen zich uitstekend verstaan tegen de genoemde 
achtergrond. Kutter trekt Barth, maar Ragaz wil hij niet loslaten: zij komen nu 
resp. op de theologische en ethische noemer te staan. De ferventie, waarmee 
Barth afwijst, dat het menselijke getheologiseerd wordt en zo God gekompro
mitteerd, zal door zijn hele oeuvre blijven (het is er de Würze van en men zou 
zulk een kritiek een man als Shaull toewensen!), maar de latere Barth zal wel 
van de humanisering van God en dat betekent ook van de vermenselijking van 
de theologie spreken. Dan wordt de ethiek in de dogmatiek opgenomen en niet 
meer als een bijwagen meegesleept. Pas dan zal Barth aan het Anliegen van 
Ragaz recht kunnen doen, zonder de noodzakelijke accenten van de Römer
brief 1921 te hoeven opgeven. Voor de goede verstaander: dan blijkt dat Ragaz 
ethisch gelijk heeft, omdat Kutter theologisch gelijk heeft (en niet hoewel). 

Dat Barth in de tweede druk minder revolutionair denkt is slechts schijn
baar. Zeker, hij zegt er wel expliciet Nicht-Revolution en geeft toe dat dit im
pliciet ook betekent Nicht-Legitimität, maar voegt toe: wir haben unsre Gründe 
das nicht explicite zu sagen (Römerbrief, München 1926 (=1921), p. 461). De 
revolutie is als realisatie van de onmogelijke mogelijkheid immers goddelozer. 
Dat stond voorzichtig ook reeds in de eerste druk. Het grote verschil 
echter is, dat Barth in de eerste druk geheel en al nog aan de staat denkt als 
remedium et poena peccati, een boze machtsuitoefening tegen het boze, prin
cipieel gewelddadig, terwijl hij in de tweede druk de staatsorde ziet als demon
stratie van de orde der komende wereld. Daarmee is de politiek uit de Grund
schmutzigkeit in eschatologisch licht gezet. Voorlopig brengt dit mee dat de 
legitimiteit, als bestaande orde, daardoor een prae krijgt, maar dat is om zo te 
zeggen niet principieel: het omgekeerde geldt ook al wordt het niet expliciet 
gemaakt. Belangrijk is: de politiek staat in het teken van het komende en daar
mee de ethiek en ook het menselijke doen. Zo komt de ethiek uit haar isole
ment. 

Pas yanhieruit kan het komen tot een doordenken van het evangelie in 
zijn betekenis inzake macht en orde. Op die weg is Barth dan ook verder ge
gaan. In 1959 zal hij konstateren, dat de christenen en de officiële kerk gefaald 
hebben inzake de 'jeweils herrschenden Ordnungen und Unordnungen'. Ook 
het piëtisme, het methodisme, ook de broedergemeente, de inwendige zending, 
zoals tevoren de christelijke verlichting, allen hebben gefaald toen het ging om 
de vraag naar de levensvernieuwing op het vlak van de strukturen. Die zaak 
hebben allen (op een enkele uitzondering als Heinrich Pestalozzi na) aan de 
kinderen dezer wereld overgelaten. Wie werkelijk verder gezien hebben, zelfs 
dan de reformatoren, zijn de 'Schwärmer': zij hebben de geldigheid der toen
malige toestanden gemeten aan de maat van het evangelie. Toen het doperdom 
werd onderdrukt door de heersers en door de evangelische kerk werd uitge
dreven, stond vast, dat de evangelische gemeenten een achterstand op dit ge
bied hadden, die voorlopig niet was in te halen. Vandaar dat de strijd tegen de 
machten en ordeningen werd aangebonden door notoire niet-christenen! Zich 
te troosten met de gedachte, dat zij het Uit niet-begrepen christelijke impulsen 
deden, is stichtelijk, maar een schrale, dubieuze troost. 
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Tot een overschrijding van de grens is het niet gekomen. Men bleef zijn aan
dacht richten op de enkele mens, maar ging er niet toe over de algemene toe
standen vanuit het evangelie aan te pakken. Binnen die grens kwam het met 
name in het piëtisme, in de inwendige zending, bij de christlich-sozialen tot da
den. Over die grens slechts tot woorden. Dat mag niet onderschat worden in 
zijn betekenis, maar ook niet overschat. Het zijn met name de religieus-socia
listen, Kutter en Ragaz, die in het voetspoor van de jonge Blumhardt, de vra
gen met klem aan de orde hebben gesteld, die in de oekumenische theologie, 
tot het stellen en doordenken van het probleem van een christelijke levensver
nieuwing en 'Auseinandersetzung' met de maatschappelijke principes, mach
ten en ordeningen geleid heeft. In de oekumene kwam het langzaam tot een 
wending, maar het was een herontdekken van de christelijke betekenis van op 
zich-zelf niet'-christelijke, zelfs soms anti-christelijke 'Schilderhebungen', bijv. 
het socialisme. Het oude antirevolutionaire dogma werd, althans op het vlak 
van de theologie, langzaam ondermijnd. Inzake de doorwerking van deze oeku
menische inzichten echter moeten wij ons zeer bescheiden voorstellingen ma
ken! Ook het religieus socialisme heeft ons de grens naar de wereld der insti
tuties' niet doen overschrijden, zeker niet voorzover het niet het op zichzelf be
langrijke woord, maar de broodnoodzakelijke daad betreft. Vandaar dat ik, 
in navolging van Barth, wel deze historische fase noemen wil, maar niet wil 
stellen, dat de in par. 2 gewraakte 'leemte' door het religieus-socialisme zou 
kunnen worden opgevuld. Wel is er inspiratie van uitgegaan in de oekume
nische beweging. (zie K. Barth, KD [Va, p. 29-32). 

Zegt men Ragaz, dan moet men ook Blumhardt zeggen. Wat de beide Blum
hardts betreft, G. Sauter' heeft ons een prachtige dissertatie over Die Theologie 
des Reiches Gottes beim älteren und jüngeren Blumhardt (Zürich, 1962) ge
schonken. Daar vindt men alle literatuur. K. Barth heeft de gedachtenwereld 
van beide Blumhardts gekarakteriseerd als 'Unerledigte Anfragen an die heu
tige Theologie'. (a.w., p. 235). 

In 1966 gaf D. Jäger uit: E. Lempp, Die revolutionäre Botschaft des Evan
geliums; eille Auswahl von Aufsätzen und Briefen von 1933 bis 1964, Ham
burg 1966. Eberhard Lempp is een leerling van Blumhardt jr. en Ragaz; hij 
zegt dan ook: lch bin ja gar nicht original sondern habe nur die Botschaft, die 
ich von Blumhardt und Ragaz empfangen habe, weitergeben wollen, besonders 
auch für die einfachen Leute und unter Anwendung auf die heutige Zeit (a.w., 
p. 7). Lempp is met zijn leermeester van mening, dat de isolering van de recht
vaardiging van de rijk-Gods-verwachting tot een anti-revolutionaire theologie 
moest leiden (a.w., p. 6). Lempp zegt: wij stellen ons positief op ten opzichte 
van alle bewegingen, die voor een nieuwe wereld, om vrede, gerechtigheid, 
nieuwe en echte gemeenschap en broederschap vechten. Wij stellen ze niet aan 
het Rijk Gods gelijk; wij blijven kritisch, maar solidair en het is niet in de 
laatste plaats ons gevoel van schuld, gefaald te hebben, dat ons hiertoe aanzet. 
(a.w., p. 88-90). Hier vinden wij werkelijk een stuk kritische theologie der re
volutie. 

De twee eerste theologen die in begin 1933 hun leerstoel verloren waren twee 
religieuze socialisten, E. Fuchs en P. Tillich. Over de tweede spraken wij reeds 
(zie noot 49). Van Emil Fuchs noemen wij: Christfiche und marxistische Ethik; 
Lebenshaltung ulld Lebensverantwortung des Christen im Zeitalter des wer. 
den den Soziafismus, Hamburg-Bergstedt 1957/59 (twee delen). 

Tenslotte wil ik nog wijzen op de nederlandse theoloog Bart de Ligt (1883-
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1938) (Kerk, cultuur en samenleving, 1925). De Ligt sprak van een 'revolutie 
der revolutie', waarmee hij de veredeling van de revolutie bedoelde, niet haar 
verhindering of voorkoming, hoezeer die op zichzelf, indien zij met middelen 
die haar overbodig maken wordt nagestreefd, te prijzen zou zijn. De Ligt stelt 
de methoden der revolutie onder kritiek: geweld en middelen van laag allooi 
zijn een gevaar voor de revolutie. Voor De Ligt was oorlog niet alleen moreel 
verwerpelijk, maar ook technisch achtte hij hem praktisch onbruikbaar als 
revolutionair strijdmiddel. Hij ziet in de schijnbaar passieve middelen van civil 
disobedience, als dienstweigering, belastingweigering, non-koöperatie, staking 
enz., effektieve middelen, mits zij uiting zijn van een positieve geestelijke weer
baarheid, die er ook borg voor staat, dat de geestkracht en zelfbeheersing die 
nodig zijn om deze middelen te hanteren opgebracht worden. De Ligt was over
tuigd dat deze middelen doelmatiger zijn dan geweld. Zijn grote voorbeeld: 
Gandhi; ondanks zijn kritiek op diens levensbeschouwing, opportunisme en 
nationalisme. Antimilitarisme zonder inzet voor de emancipatie der onderdruk
ten is inkonsekwent, want uitbuiting en onderdrukking zijn de oorzaken van 
oorlog (Handboek van het moderne denken I, Arnhem 1931, p. 617 v.) Van 
B. de Ligt noem ik verder: Anarchisme en revolutie, Baarn 1922; De overwin
ning van het geweld, Utrecht z.j.; Open brief aan Gandhi, 1928; Tweeërlei re
voluties, Amsterdam 1917; Naar een vrije orde, Arnhem 1951 (bloemlezing). 

96. Juist nu ik dit schrijf verschijnt Wending 23/4, Den Haag 1968 met een 
artikel: A. Rich, Theologie en revolutie, p. 245-263; met kanttekeningen van 
D. de Lange, p. 264-267; beantwoord met een brief over de revolutie van 
J. Sperna Weiland, p. 267-272. 

97. Te denken is hier aan de magistrale, maar indertijd, m.i. zeer ten onrech
te, aangevochten rede van J. L. Hromadka, die wij vinden in: Die Unordnung 
der Welt und Gottes Hei/splan, Band IV: Die Kirche und die internationale 
Unordnung (Amsterdam, 1948), p. IV2 : 1 v.v. 'Bewusst oder unbewusst recht
fertigen wir unsere politischen Vorurteile und Vorstellungen vom Boden unse
rer nationalen Traditionen her und sind nur selten imstande, eine klare Linie 
zwischen der biblischen Botschaft der Gerechtigkeit und Freiheit und den 
vor uns geteilten politischen Ideen zu ziehen (IV 2:4)'. 'Wir leben mitten in 
einer in der Geschichte unüberbotenen internationalen Revolution. Wenn wir 
uns an dem Wort "Revolution" stossen, so täten wir besser, uns daran zu ge
wöhnen; sonst könnte es sein, dass wir mit den abgründigen Problemen nicht 
fertig werden, die uns gegen die Wand drücken (IV2 :5) (1948!!)'. 'Es ist grosse 
Gefahr, dass die westlichen Demokratien mit Recht oder mit Unrecht mit 
sozialer und politischer Reaktion verwechselt werden und jede politische und 
moralische Autorität ver lieren (IV 2 :9).' 

'Die Furcht und Ängstlichkeit ... , die versucht die alten Schätze und Werte 
zu bewahren statt neue zu schaffen, sind nicht stark genug urn der Forderung 
dieser Tage zu begegnen. Sie offenbaren einen Geist der Selbstverteidigung. Die 
Leute, die ängstlich und unsicher sind in dem, woran sie glauben und was sie 
aufbauen müssten, sind in der ständigen Versuchung, politischer oder sozialer 
Reaktion zu erliegen, oder dem Drang, dem sozial und moralisch gerechtfertig
ten geschichtlichen Prozess in den Arm zu falIen (IV 2 : 9)'. 'Sollte der Westen 
seine Schätze infolge Mangels an Glauben, infolge geistiger Gleichgültigkeit 
und Selbstgefälligkeit vertun, dann würde für lange Zeit eine Friedhofsatmos
phäre dem ganzen europäischen Weltkreis (unter Einschluss des Ostens) seiner 
ganzen inneren Elastizität und seiner schöpferischen Kraft berauben (IV 2 : 

10)'. Dit moge voldoende zijn. 
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98. Vgl. H. Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, Nijkerk 2/1958, p. 30 v. 
(alinea: het dreigende alternatief). 

99. Ik ben het zakelijk geheel eens met J. J. Buskes, als hij schrijft: 'Een 
theologie der revolutie? Dat zal wel moeten betekenen, dat vanuit de bijbelse 
boodschap een antwoord gegeven wordt op de vraag, wat revolutie in de ge
schiedenis der mensheid en der kerk betekent, of zij beschouwd moet worden 
als één van de wijzen, waarop God in de geschiedenis ingrijpt, om de samen
leving te vernieuwen en aan de mensheid heil te brengen ( ... ) De vraag, die mij 
bezighoudt en waarop de kerken een antwoord zullen moeten geven, is uit de 
aard der zaak deze: wat betekent in zo een slagzin het woord revolutionair? 
( ... ) De theologie is in de regel niet zo revolutionair geweest, zodat wij wel 
met zekerheid kunnen zeggen, dat er van een theologie der revolutie weinig zal 
terechtkomen, indien zich niet eerst een revolutie der theologie voltrekt en 
dat over de hele linie ( ... )'. (J. J. Buskes, Een theologie der revolutie, in: Tijd 
en taak; onafh. weekblad voor ev. en socialisme, Jg. 62 nr. 31, p. 1). 

100. Men vergelijke bij het volgende H. Cox in een vraaggesprek, uitgezon
den door de canadese t.v.; de engelse tekst is te vinden in: The Restless Church 
(J. B. Lippincott Co, PhiladelphiafNew York 1966;) de ned. tekst in: Streven, 
Jg. 19 nr. 10, p. 935. 

101. Zie H. P. Schmidt, Schalom: Die hebräisch-christliche Provokation (in 
Weltfrieden und Revolution, herausgegeben von H. E. Bahr, Reinbek bei Ham
burg 1968). 

102. Lukas 1 :48, 51-54 in de vertaling van E. Straat, De goede boodschap 
volgens Markus, Matthijs, Lukas en Jan, Baarn 1968, p. 125. 

103. Een van de grote problemen is: hoe wij de liefde op struktureel niveau 
gestalte geven, hoe wij infrastruktuur aan de gerechtigheid geven. Hoe ver wij 
er nog vanaf zijn de wet als vorm van het evangelie te verstaan blijkt uit veel 
bovengenoemde theologische literatuur. Een man als Guevara moet op zijn 
woord worden geloofd, als hij schrijft: 'op gevaar af belachelijk te schijnen, 
moet ik zeggen dat de ware revolutionair wordt bewogen door gevoelens van 
liefde' (Che Guevara, Brieven, toespraken, geschriften; Amsterdam 1968, p. 9). 
Hij is ook de man, die zei: 'wanneer een socialistische samenleving alleen maar 
verhoging van het levenspeil betekent, wanneer hij niet zou leiden tot een be
tere mens ... dan interesseert de revolutie mij niet (a.w., p. 10/11)'. Van de ge
kwetste menselijke waardigheid gaat de revolutie uit om nieuwe strukturen te 
scheppen, die - anders dan de oude - de (in het evangelie beoogde) menselijk
heid betere kansen geven. 

104. E. Rosenstock-Hussey, Des Christen Zukunft, oder Wir überho/en die 
Moderne, München en Hamburg 1955, p. 48 v.v. 'Die Sünde ist kollektiv ge
worden'. En daarom moet er ook een nieuwe opvatting van het christendom 
komen. Dat kunnen wij noch aan de idealisten noch aan de practici overlaten, 
want die zijn of door erkenning of door pure negatie van de tendenties slacht
offer van het verleden dat zich door inertie doorzet. De inhoud van Rosen
stocks boek richt zich tegen beiden 'Das, was einfach von der Vergangenheit 
her wie ei ne Tendenz weitergeht, ist nicht Zukunft im vollen Sinne des Wortes: 
Es reist einfach mit einem verlängerten Visum aus der Vergangenheit weiter. 
rn der menschlichen Geschichte ist der Bruch mit der Vergangenheit die Be
dingung jeglicher Zukunft. Die Verbindung jeglicher Vergangenheit und jeg
licher Zukunft kommt nie durch Tendenzen zustande, sondern immer durch 
Überwindung von Tendenzen (p. 51).' 
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105. Men kan de revolutionaire bewegingen rekenen tot de sekularisatie van 
het Christendom. Rosenstock-Hussey heeft in zijn boek Die Europäischen Re
volutionen und der Charakter des Nationen, Stuttgart 1951, trachten aan te 
tonen, dat revolutie een verschijnsel is dat zijn wortels heeft in het christelijk 
geloof. Zoals Rosenstock het zelf zegt: Zur Revolution taugt nur, wer min
destens zwei Sprachen, die kirchliche und die weltliche, sprechen gelernt hat 
(a. w., p. 111). Ondanks deze christelijke wortel is de revolutie een sekularisatie
verschijnsel, omdat de kerk zich bij de gevestigde macht heeft aangesloten. Cox 
noemt dit het tweede schisma: omdat de hoop op een nieuwe aarde geen gast
vrijheid vond in de kerk is zij uitgeweken naar sekuliere revolutionaire bewe
gingen. Zij zijn erfgenamen ervan, maar afgesneden van de kritiek en steun der 
kerk (H. Cox, Laat de beslissing niet aan de slang, p. 45). 

Men kan de revolutie tot de sekularisatie rekenen, maar dient echter wel te 
zeggen wat men bedoelt. Nijk heeft in zijn dissertatie (A. J. Nijk, Secularisatie, 
over het gebruik van een woord, Rotterdam 1968) kritiek uitgebracht op A. Th. 
van Leeuwens visie in zijn Christianity in World-history (en daarmee impliciet 
op het religiebegrip van K. Barth). Die kritiek snijdt hout voorzover Van 
Leeuwens these eenzijdig en te rechtlijnig historiserend wordt uitgelegd. Van 
Leeuwen weet echter net zo goed als Cox, dat de kerk als 'religieus instituut' 
de ontwikkeling der sekularisatie heeft trachten tegen te houden (Galilei, 1633). 
Dat is juist de oorzaak van de emigratie van het messianisme. Het gaat dus 
veeleer om het bijbels-kritisch ferment, dat zijn werk heeft gedaan als zuur
desem van de kultuur. Dat moet de gemeente leren herkennen, opdat het 
schisma wordt opgeheven! (rk formuleer in mijn tekst zo voorzichtig mogelijk). 
Men zie de voortreffelijke opmerkingen, die J. M. de Jong over Nijks kritiek 
op Van Leeuwen gemaakt heeft (J. M. de Jong, Traditioneel en eigentijds; in: 
Wending Jg. 23 nr. 4, p. 288 v.v.), vooral p. 298. Toch is bij dit alles de waar
schuwende tirade, die Ter Braak eens tegen Van Duinkerken afstak, te beden
ken: 'Men neme de kerkgeschiedenis, koke het schuim, het vuil en de droesem 
eruit, en late de rest kristalliseren tot essentie; deze essentie zal dan klaar en 
doorzichtig zijn als God zelf en niets zal meer verraden, dat zij vrij ordinair is 
omgekookt uit de kerkgeschiedenis'. (M. ter Braak, Afscheid van dominees
land, Amsterdam, 1965, p. 124). De Jong bedoelt iets dergelijks op p. 295 (punt 
I) van zijn betoog; de vraag is echter of hij op blz. 298 van zijn kritiek niet op 
zijn minst het gevaar loopt zelf een dergelijk procedé toe te passen, als hij het 
bijbels getuigenis in zijn essentie(!) uitspeelt tegen het christelijk religieus insti
tuut. Ik probeer deze klip te omzeilen door anamnese van Christus Jezus kri
tisch te zetten tegenover gebondenheid aan het verleden en vandaaruit niet te 
stellen dat de revoluties sekularisatieverschijnselen zijn, maar zonder de exclu
siviteit van de joods-christelijke wortel te stellen (er zijn duidelijk andere lij
nen!), het messiaans moment in dit verschijnsel te erkennen, ja te stellen dat 
door deze herkenning dit fenomeen pas in zijn tel os oplicht. Dit laatste kan 
niet anders bewezen worden dan door de geest en de kracht van het gestelde; 
dat ligt evenzeer open voor kritiek als iedere andere wetenschappelijke waar
heid. 

Zie ook: Hannah Arendt, On Revolution, New York 1963; ned. vert. De 
revolutie, macht en onmacht van een modern politiek verschijnsel, Utrecht 
1965, p. 23 v. H. Arendt zegt: als de revolutie die overgangsfase is die naar een 
nieuw, een seculier rijk leidt - en dat zou wel eens zo kunnen zijn - dan is het 
niet het christelijk dogma, dat de oorsprong ervan uitmaakt; maar juist de seku-
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larisatie. Dit ten antwoord op hen, die zeggen dat de moderne revoluties van 
christelijke oorsprong zijn. Historisch wordt deze theorie door de feiten gelo
genstraft, want de revoluties werden niet in naam van het christendom ge
maakt. Het gunstigst wat men nog kan zeggen is: de moderne tijd was er voor 
nodig om de revolutionaire kiemen van het christelijk geloof te bevrijden. 
Maar dat komt erop neer dat men de kwestie in geding als reeds bewezen aan
neemt. 

106. K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, p. 85. 
107. K. H. Miskotte, Om het levende woord, Den Haag 1948, p. 248/9. 
108. K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, p. 70. 
109. K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, p. 214. 
110. Beter dan door Adorno is dit waarschijnlijk zelden gezegd; Theodor 

W. Adorno, Minima moralia, Reflexionen aus dem besehädigten Leben, Frank
furt am Main 1964, p. 333 v. '" Erkenntnis hat kein Licht, als das von der 
Erlösung her auf die Welt scheint: alles andere erschöpft sich in der Nach
konstruktion und bleibt ein Stück Technik. Perspektiven müssten hergestellt 
werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und 
Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstelJt im messianischen 
Lichte daliegen wird. Ohne Willkür und Gewalt, ganz aus der Fühlung mit den 
Gegenständen heraus solche Perspektiven zu gewinnen, darauf allein kommt 
es dem Denken an ... (p. 333/4). 

111. Vgl. H. Cox, Laat de beslissing niet aan de slang, p. 39. Het is de taak 
van de profetie licht te werpen op de eigentijdse geschiedenis, helderheid te 
brengen in kritieke beslissingen en de mens op te roepen tot verantwoordelijk 
beheer van zijn wereld. De taak van de theologie is het de profetie te leiden, te 
bekritiseren, uit te diepen. 

112. C. Brinton, The anatomy of revolution, Revised and expanded Ed., 
Vintage Book 1965. Wie geïnteresseerd is in een kritisch overzicht van bestaan
de theorieën omtrent revolutie van een twintigtal amerikaanse auteurs, waar
onder Brinton, zie: L. Stone, Theories of Revolution, in: World Polities Vol. 
xviii, nr. 2, p. 159-176, geëxcerpeerd in: Nieuwe literatuur over oorlog en vrede, 
jg. 3 nr. 4, Assen 1966, p. 161-172. Vgl. noot 344. 

113. In deze richting opent H. Marcuse ons de ogen in bijv. Der eindimen
sion ale Menseh, Neuwied und Berlin 2/1967 (oorspronk. uitg. One-dimensional 
Man, Studies in the ldeology of Advaneed lndustrial Society, Boston Mass. 
1964), p. 186 v. 'Philosophisches Denken geht in affirmatives Denken über: die 
philosophische Kritik kritisiert innerhalb der Gesellschaft und brandmarkt 
nicht-positive Begriffe als blosse Spekulation, Träume oder Phantasien (p. 
186)'. De verheldering van begrippen kan wel zich aan het gegeven universum 
van de Alltagssprache oriënteren (met Wittgenstein), maar daarin niet uitmon
den (tegen Wittgenstein). 'Hier mündet die Analyse nicht ein ins Universum 
der Alltagssprache, sondern überschreibt es und eröffnet ein qualitativ ande
res Universum, dessen Termini dem gewöhnlichen sogar widersprechen kön
nen (p. 191)'. Pas dan komt beschrijving tot verklaring. 

114. J. S. Erös, Revolution (in: A Dietionary of the Soeial Sciences, Ed. J. 
Gould & W. L. Bolb, London 1964), p. 603. 

115. Zie A. E. Loen, Säkularisation, von der wahren Voraussetzung und 
angebliehen Gottlosigkeit der Wissensehaft, München 1965, p. 133 VVo Das 
Positive sind die Sinneseindrücke, das Negative (gegen das sich der Positivis
mus abgrenzt), ist alles, was keine Verifikation zulässt, was sich nicht auf 
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Sinneseindrücke zurückführen lässt (p. 133). Aber Jmpressionen sind fmpres
sionen; da gibt es keinen Unterschied von wahr oder unwahr, Schein oder 
Wesen. Worte wie 'wahr' oder 'unwahr', 'scheinbar' und 'echt' sind dann selber 
leer und gehören dem Negativen an, gegen das sich der Positivismus abgrenzt 
(p. 134). Maar, zegt Loen, impressies kunnen geen Grundvoraussetzung zijn. 
Want, Sinneseindrücke setzen Menschen voraus, die in der Welt leb en und 
mit ihrem Sinnesorganen Eindrücke erwerben können, die reden, denken und 
wahrnehmen können. Es ist unsinnig die Sache umzukehren (p. 158)'. Als wij 
deze kritiek op onze zaak toepassen, dan moeten wij voorkomen een begrips
bepaling van revolutie te geven, die van de denkende mens, die in de wereld van 
de waarheid leeft, abstraheert. 

116. H. Marcuse, Der eindimensionale Menseh, p. 139-215. 'Wissenschaft
lich-technische Rationalität und Manipulation werden zu neuen Formen so
zialer KontroIIe zusammengeschweisst (p. 161) ... (de huidige positivistische 
filosofen) liefern ei ne intellektuelle Rechtfertigung für das, was die GeseII
schaft längst erreicht hat - nämlich, die Diffamierung alternatives Denkwesen, 
die dem herrschenden Universum der Sprache widerstreiten (p. 187). 

117. J.S.Erös,a.w.,p.603. 
118. E. Griewank, Die neuzeitliche Revolutionsbegriff, Entstehullg und 

Entwicklung, Weimar 1955, p. 6. (zie ook E. Fahlbusch, Revolution (in: Ev. 
Kirchen Lex. 111, al. 641). 

119. H. Marcuse, Der eindimensionale Menseh, p. 232. 
120. lngeborg Horn schrijft in haar voorwoord (p. VIII): 'Ihm (sc.1. Grie

wank) lag daran, das Wort Revolution 'für den historischen Gebrauch' nutzbar 
zu machen'. En: om revoluties in de volle zin van het woord gaat het pas, als 
'sie sich mit Bewusstsein der Wandlung und Idee der Entwicklung verbinden 
(p. IX). Deze uitspraak bevestigt mijn uitleg van de term 'entschiedenst' in de 
formele definitie. Zie ook E. Fahlbusch, a.w., al. 641. 

Een voor historici bruikbare definitie zoekt ook L. Stone (zie noot 112 en 
344), maar deze legt, met H. Eckstein, m.i. te eenzijdig nadruk op de, wat hij 
noemt, 'behavioristische' benadering, waarmee hij echter niet zozeer een re
ductio ad (re)actionem, met afzien van de subjektiviteit, bedoelt, zoals de term, 
krachtens zijn ijking suggereert, doch juist integendeel: 'ruimte wil laten voor 
het unieke en persoonlijke' (Nieuwe literatuur over oorlog en vrede, jg. 3 nr. 6, 
p. 167). De dysfunktie tussen het sociale en politieke systeem konditioneert, 
volgens hem, juist niet 'onvermijdelijk' de revolutionaire reflex! Van onvermij
delijkheid der revolutie wil Stone dan ook niet weten. Het enig bewijs van de 
onvermijdelijkheid der revolutie is dat zij zich voordoet, zegt hij. Daarin kan 
hij nauwelijks ongelijk hebben, maar hij vergeet zich af te vragen of aan dit 
feit geen moment voorafgaat, waarop het point of no return wordt gepasseerd, 
zodat de vraag, of in elk stadium een revolutie nog kan worden voorkomen of 
scherper gezegd: of het nooit te laat is haar nog te keren, buiten beschouwing 
blijft. Zo gezien lijkt deze beschouwing een theoretische variant van de zorge
loosheid, die de boze dag verre stelt. De historikus Eckstein heeft Stone in 
deze 'behavioristische(?)' richting gestuwd: menselijke attitudes zijn in be
paalde mate onafhankelijk van objectieve kondities (a.w., p. 163). M.i. is het 
dilemma: Of nadruk op het strukturele Of op het 'behavoristische', beter: het 
persoonlijke, subjektieve, dat Eckstein zich stelt (a.w., p. 162) vals. Het gaat 
juist om de korrelatie van deze twee. Het is begrijpelijk dat de historikus gaar
ne opkomt voor de vrijheid van zijn personages, het gevaar is echter dat dit 
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subjektieve vrijheidsbegrip wegvoert van de werkelijkheid, dat het een kunst
matige beperking wordt van de wetenschap ('vrijheid' komt in plaats van ver
klaring, verheldering), een kamoeflage van het onvermogen om samenhangen 
te doorzien (zie bijv. M. Horkheimer, Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphi
losophie, Stuttgart 1930, p. 45 v.), om er niet van te spreken dat deze theorie 
der persoonlijke vrijheid vaak de ideologische onderbouw is op grond waarvan 
mensen schuldig worden verklaard. Vrijheid echter is geen subjektieve, onver
klaarbare, grillige, formele keuzevrijheid, maar verlof tot aktie vanuit het be
loofde of, zoals wij in de paragrafen 10 en 11 zullen trachten te doen zien: 
gewetensvrijheid. Die vrijheid echter schuwt het niet haar dialektische relatie 
tot het objektieve der geschiedenis te erkennen, ja die vrijheid wordt juist in de 
praxis, in de tendentie tot verwerkelijking, met alle daarin gelegen 'determina
tie', bevestigd. De term 'entschiedenst' bij Griewank exegetiseer ik als doelbe
wuste beslissing in deze zin van vrijheid, zonder daarmee aan de objektieve 
determinatie van revolutie ook maar in het minst te kort te willen doen. 

121. Tndes ist die Bestimmung des Begriffs selbst bis in die neueste Zeit ver
änderlich und auch im grundsätzlichen nichts weniger als einheitlich und ein
deutig. Als allgemeinstes Kennzeichen darf angesprochen werden, dass 'Revo
lution' ein Neuanfang unter entschiedenstem Bruch mit der Vergangenheit ist: 
Bruch mit ihrem politischen und rechtlichen Satzungen als politische Revolu
tion, Bruch mit ihrem Gesellschaftsaufbau als sozialer Revolution, Bruch mit 
geistigen Gehalten und Wertsystemen als geistige und kulturelle Revolution, 
Revolution des Weltbildes, der Wissenschaft oder anderer Kulturbereiche. 
'Revolutionär' sind für uns Handlungen und Entwicklungen, die sich über alte 
Rechts- und Wertordnungen, über bisher gültige Vorstellungen hinwegsetzen 
oder sie von Grund aus ändern; in weiterem Sinne überhaupt Wandlungspro
zesse im Staat, Gesellschaft und Kulturgefüge, die mehr oder weniger be
schleunigt deren alte Struktur verändern ( ... ) Griewank waarschuwt dan ech
ter tegen een te wijd uitrekken van het begrip (à la G. Landauer) en zegt: 'ein
deutig' is de naam revolutie alleen voor 'der stossweise und gewaltsame Vor
gang (Durchbruch, Umbruch) insbesondere in bezug auf die Umwälzung von 
Staats- und Rechtsverhältnissen, weiter ein sozialer Inhalt, der in Gruppen
und Massenbewegungen, mei stens auch in offenen Widerstandshandlungen 
derselben in Erscheinung tritt, und schliesslich die ideelle Form einer program
matischen Tdee oder Ideologie, die positiven Ziele im Sinne einer Erneuerung, 
einer Weiterentwicklung oder eines Menschheitsfortschrittes aufstellt. Mag das 
eine oder andere dieser Elemente für spezielle Begriffsbestimmungen der Re
volution entbehrlich sein (das wird besonders für das Element der Gewaltsam
keit eingewandt werden), so bilden sie zusammen doch erst die Revolution im 
Vollsinne, die sich deutlich von der Fülle ständiger und schwer voneinander zu 
trennender Wandlungserscheinungen in der Geschichte abheben lässt (Grie
wank, a.w., p. 6,7,8). 

122. F. G. Dreyfus, Revolution (in: Religion im Geschichte und Gegen
\Varl3 V) S 1079. Eine Revolution bedeutet im allgemeinen eine Umwälzung 
der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, urn ei ne neue Ordnung zu 
schaffen ... So lässt sich Revolution etwa durch folgende Charakteristika de
finieren: plötzlicher Bruch der Legalität, Machtergreifung durch die Vertreter 
einer führenden Klasse, Änderung der wirtschaftlichen und kulturellen Zu
stände. Zwar sind nicht alle Elemente dieser Definition notwendig, urn von 
Revolution sprechen zu können, es ist aber unbedingt erforderlich, dass die 
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Revolution eine wirkliche Veränderung herbeiführt, dass die also siegreich 
hervortritt, sonst handelt es sich nur urn einen Aufruhr. 

123. Als ik tenminste afzie van de mogelijke verwarring met uitdrukkingen 
als industriële of technische revolutie, die ook oneigenlijk zijn, omdat zij evo
lutionaire of vooruitgangsprocessen aanduiden. 

124. H. Marcuse, Ethik und Revolution (in: Kultur und Gesellschaft Il, 
Frankfurt am Main 1965), p. 131. Marcuse geeft daar een definitie van revo
lutie, die aldus luidt: 'Unter Revolution verstehe ich den Sturz einer recht
mässig etablierten Regierung und Verfassung durch eine soziale Klasse oder 
Bewegung, deren Ziel es ist, die gesellschaftliche wie die politische Struktur 
zu verändern." Die definitie verschilt niet principieel van die van Griewank. 
Marcuse acht er de contrarevolutie door uitgesloten (a.w., p. 131). Marcuse 
noemt niet de gewelddadigheid als kenmerk, zoals Griewank, maar zegt wel 
dat er nauwelijks een echte revolutie is opgetreden zonder geweld, ja, dat het 
radikale kwalitatieve karakter van de verandering geweld insluit (p. 132). Bij 
zijn ethische oordeelsvorming gaat hij dan ook van het gewelddadig karakter 
van de revolutie uit. Ook Marx stond in zijn tijd ambivalent t.a.v. het al of niet 
gewelddadig karakter van de socialistische revolutie. In een rede op 8 septem
ber 1872 in Amsterdam zegt hij: 'wij weten dat men rekening moet houden met 
de instellingen, zeden en tradities in de verschillende landen en als uw instel
lingen mij beter bekend waren, zou ik daar Holland misschien nog bijvoegen, 
waar de arbeiders op vreedzame wijze hun doel kunnen bereiken." (G. Harm
sen, Marx contra de marxistische ideologen, historisch-wijsgerige beschouwin
gen, Den Haag 1968, p. 120). Dit betekent dat hij een vreedzaam verloop van 
de maatschappelijke omwenteling in een land met sterke demokratische traditie 
voor niet onmogelijk houdt. Het lijkt raadzaam de gewelddadigheid niet tot de 
wezenskenmerken, maar wel tot de faktische verschijningsvorm van de revo
lutie te rekenen; het geweld ligt in het verlengde van het radikaal-kwalitatieve 
van de beoogde transformatie. 

125. In de vooroorlogse krisisjaren leeft de hoop op een revolutie in Euro
pa, m.n. in Duitsland, op. De 'Machtübernahme' door Hitier slaat deze hoop 
de bodem in. De spaanse revolutie wordt met behulp van Italië en Duitsland 
vernietigd. 

126. H. Arendt, De revolutie, p. 150, 151. Mutatis mutandis zegt Theodor 
Geiger hetzelfde (Revolution; in: A. Vierkandt, Handwörterbuch der Sozio
logie; Stuttgart 1931, p. 513/4). Geiger onderscheidt een tweevoudig karakter 
der revolutie: een destruktieve en konstruktieve zijde. Hij konstateert ook de 
neiging der historici tot fixatie op het destruktieve. De politieke geschiedenis 
legt alle accent op de ontkenning der geldige orde. Daartegenover moet echter 
met E. Lederer (Einige Gedanken zur Soziologie der Revolution, 1918) gesteld 
worden: je de Revolution verwirklicht eine Idee! - Dat de contra-revolutie de 
show vaak gemakkelijk kan stelen komt waarschijnlijk, doordat de revolutie 
zichzelf t.a.v. de konstruktieve kant niet bewust is. Ook de dragers van de re
volutie hebben slechts een algemeen idee van de toekomstige maatschappij. Het 
konstruktieve effekt van een revolutie is slechts ex post vast te stellen (Geiger, 
a.w., p. 517). Toch is de revolutie planmatig en doelbewust. Dat is zelfs wezens
kenmerk. 

De kritiek van Rasker op H. Arendt is ter zake. Arendt ziet eigenlijk alleen 
de amerikaanse revolutie van 1776 als succesvol, omdat deze ruimte voor vrij
heid schiep. 'Zij analyseert dat vrijheidsbegrip goed, als meer dan ondernemers

'-
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'vrijheid, maar zij miskent het feit, dat de amerikaanse interpretatie van deze 
vrijheid zich in grote mate op juist deze faktor koncentreert (A. J. Rasker, 
Theologie van de revolutie, in: Kerk en Theologie, Jg. 19, Nr. 2, p. 153/4). 

H. J. Benedict, Totalitarismus und Jmperialismus in Jahre 1967, Fragen an 
Hannah Arendt (in: Weltfrieden und Revolution, Reinbek bei Hamburg 1968), 
p. 95 V.v., schrijft over de tol die H. Arendt aan de historische ontwikkeling 
betaalt (dood van Stalin 1953, Hongarije 1958, destalinisatie, imperialisme 
USA). Ook op mondiale schaal houdt H. Arendt vast aan de uit de oudheid 

. daterende eis, dat op politiek gebied ekonomisch-sociale vragen geen rol mogen 
spelen. De Franse revolutie is door de socialisering van het politiek proces mis
lukt. De Amerikaanse lukte omdat zij politiek bleef (p. 102). 

127. H. Arendt, a.w., p. 195/6. 
128. Th. Geiger, Revolutioll, p. 517. 
129. E. Rosenstock-Huessy, Die Europäischen Revolutioncn ulld der Cha

rakter der Nationell, p. 26. Elke revolutie bedreigt haar volk met bloedver
gieten. Hoe zal het eindigen? De onderwereld van waanzin en haat gaat open. 
'Aber diese Unterwelt darf ihre Tore schliessen, sobald Alte und Neue das 
erste gemeinsame Wort sprechen. ( ... ) Der Revolutionär geduldet sich, der alte 
Adam aber öffnet sich ( ... ) Das Zeitalter der Revolution schliesst niemals mit 

. einer vollständigen Rasur des alten Menschen, sondern mit einem neuen Bund. 
Dan volgt een lange periode van opvoeding, van verwerking, konsolidering der 
revolutie. Ook Geiger: Die Wiederherstellung einer neuen Harmonie bedeutet 
das Ende der Revolution (Th. Geiger, Die Masse und ihre Aktion, eill Beitrag 
zur Soziologie der' Revolutiollell, Darmstadt 1967 (oorspr. Stuttgart 1926), 
p.59). 

130. Zie ook B. Wielenga, Meditation über Europas revolutionäre Tradition 
(in: Junge Kirche 3/66), p. 125. 

131. B. Wielenga, a.w., p. 125. 
132. C. Brinton, The allatomy of Revolutioll, New York 1965. 
133. C. Brinton, a.w., p. ID. 
134. a.w., p. 12. 
135. a.w., p. 15. 
136. a.w., p. 16. De vis medicatrix naturae is in de geneeskunde een aange

vochten kategorie, waaraan vele medici geen geloof hechten (niet ongelijk aan 
de horror vacui in de oude fysika); wordt deze mythe dan ook nog zomaar 
naar het sociale lichaam overgebracht, dan zijn wij zeker in troebele wateren. 
De volgende bezwaren moeten hier worden geldend gemaakt: 

a. Een 'conceptual scheme' ontlene men niet aan een andere wetenschap, 
maar stelle men aan de hand van de feiten vast; men verbetere en verfijne het 
en make het toepasselijker bij het voortschrijden van het onderzoek. Om de 
hermeneutische cirkel kan ook een socioloog niet heenlopen; 

b. Een vreemd aan de feiten opgelegd schema houdt gemakkelijk een voor
oordeel in, dat moeilijk tot bewustzijn komt omdat het schema eigenlijk niet 
van stonde aan in een dialektische verhouding tot het onderzoek-veld is ge
steld; 

c. rn casu hebben wij hier te doen met een schema aan de natuur ontleent 
(zij het aan een mythologische voorstelling van die natuur): de vis Ilaturae 
medicatrix. Later vervangen door het bescheidener schema van 'kind of fever' 
(a.w., p. 16), met termen als 'prodrome' en 'crisis' (a.w., p. 17). Theodor Geiger 
heeft erop gewezen, dat de vergelijking van de revolutie met Naturereignisse 



172 NOTEN 

vaak een vooroordeel inhoudt. De sociologie is dan aan statisch-legalistische 
of evolutionair-progressieve kategorieën georiënteerd. De revolutie onder
breekt deze kontinuïteit (fever! crisis!). Revolutie is zo een caesuur in de zin
samenhang van de geschiedenis (Th. Geiger, Revo/ution, p. 515-516). Brinton 
echter zegt: fever in itself is a good thing rather than a bad thing for the organ
isme that survives it (p. 18). (Ook deze bewering is medisch aangevochten). In 
this study we shall make this attempt to describe without evaluating (p. 20). 
Gezien de waarschuwing van Geiger zullen wij scherp moeten opletten, of het 
conceptual scheme deze goede voornemens niet doorkruist. 

137. a.w., p. 246. 
138. a.w., p. 246. 
139. a.w., p. 247. 
140. a.w., p. 551/2. 
141. C. Brinkmann, Soziologische Theorie der Revo/ution, Göttingen 1948, 

wil tegenover de dynamiek van de massabewegingen met Le Bon 'die Statik 
der Rassen als Trägerin der Evolution' zetten. Over de revolutionaire hang 
naar fraternité zegt hij: Aber wer bestimmt den Durchschnitsgehalt dieser 
'Brüderlichkeit'. Ist nicht ihr familienhafter, blutmässiger Ursinn längst ent
schwunden, wenn Parteien und 'Verbünde' eben der Familie misstrauen und 
den Kampf ansagen. (p. 8, 9). Brinton prijst Brinkmanns boek: atemporate, 
brief essay by acultured German sociologist, essentially in the Western tra
dition. Zo zoekt Brinton ook evenwicht in de krachten van gewoonte en senti
ment, even anti-rationeel als Brinkmann, die voor het ras kiest en voor de ger
manentaal die een aristokratische kern heeft in tegenstelling tot de betrekkelijk 
dode, gladde romaanse taal (het parijse frans dat door de revolutie de 'demo
kratische' taal werd (Brinkmann, a.w., p. 33). 

Tillich heeft gemeend, dat het élite-begrip voor het socialisme onbruikbaar 
was gemaakt door het fascistisch misbruik. In het fascisme geldt, dat het élite
begrip er 'im Sinne eines ungebrochenen Ursprungsmythos verwendet (wird): 
die Elite steht nicht unter der Gerechtigkeitsforderung, sondern ist Trägerin 
eines bürgerlich-klassenbegründeten Feudalismus' (P. TilIich, Die sozia/istische 
Entscheidung, Potsdam 1933, p. 161/2). Het lijkt verstandiger zich het revolu
tionair vocabulair niet door fascistisch misbruik te laten blokkeren (noot 144). 
'fm Augenblick, in dem eine Elite als solche sich weiss und erklärt, macht sie 
sich schon zum Gegenteil dessen, was sie zu sein beansprucht, und leitet aus 
Umständen, die ihr vielleicht manches an rationaler Einsicht gestatten, irratio
nale Herrschaft ab. Elite mag man in Gottes Namen sein; niemals darf man als 
solche sich fühlen.' (Th. W. Adorno, Meinung, Wahn, Gesellschaft, in: Ein
griffe, neun kritische ModelIe, Frankfurt am Main 1963, p. 165). Dit is wel te 
bedenken! 

142. Hier hebben wij met een simplificatie te doen: het gaat in een revolutie 
niet om het overnemen van de macht van de ene door de andere klasse of 
stand, maar om de doorbreking van de standen, de afschaffing van de klassen; 
de machtsovername is in dit proces een stadium. De derde stand, die in naam 
van de natie en als de Natie (Sieyès) de standenstruktuur likwideerde, stelde 
ook zichzelf daarmee terzijde! Wat is de derde stand? Niets! Wat moet de 
derde stand zijn? Alles! Goed, na de revolutie verwordt de citoyen tot bour
geois en duikt de vierde stand het proletariaat op, maar de dynamiek der re
volutie gaat door en uit zich in het parool der 'klassenlose Gesellschaft'. Men 
kan hier skeptisch zijn, met Ernst Bloch, die eens zei: in de citoyen stak de 
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bourgeois, god behoede ons voor wat 'im Genossen steckt'. Maar elke teleur
stelling is prikkel tot nieuwe hoop. Van de pessimist Bloch geldt: de gelukkig
ste mensen zijn pessimisten, want zij kunnen alleen aangenaam worden verrast. 
(Michael Landmann, Ernst Bloch im Gespräch (in: Emst B/och zu ehrell, 
Frankfurt am Main 1965), p. 370) ... der Citoyen wurde durch den Bourgeois 
nicht widerlegt; im Gegenteil, er leuchtet fordernd und idealistisch weiter (E. 
Bloch, Thomas Manns Manifest, in: Widerstalld und Friede, Aufsätze zur 
Po/itik, Frankfurt am Main 1968, p. 45). 

143. Brinton, a.w., p. 262. 
Ligt bij Brinton de oorzaak van de blinde vlek in zijn wertfreie positivisme, 

voor C. Brinkmann, die aan het zelfde gebrek aan kritisch onderscheid op dit 
punt lijdt, ligt dat in een konservatief-religieuze preokkupatie, waarop wij nog 
terugkomen. Inzake zijn visie op het nazisme is de volgende Satz typerend (in 
1931 heeft Rosenstock nog naïef gezegd:) 'Mag der Vollrevolutionär bei Ein
tritt der Verfassung verschwinden müssen: Ein Hauchseines Geistes muss le
bendig bleiben in jedem seiner Geschöpfe. Die Totalmobilmachung muss 
nachwirken. Heut in der Gefahrenstunde des Menschlichen, in dem ermorde
ten Europa zeigt sich leieht, wie nah der RückfalJ in die Tierwelt wieder für 
das einzelne Volk geworden ist, weil sein revolutionäres Prinzip zu erlöschen 
droht (Die Eur. Rev., 3e dr., p. 96).' Aan dit citaat voegt Brinkmann zuchtend 
toe: Würden wir nicht heute den 'Rückfall in die Tierwelt' eb er eine Verdich
tung und Ausbreitung des 'Revolutionären Prinzips' als seinem Erlöschen zu
zuschreiben geneigt sein? De vraag is, met Bloch (zie noot 144), welke woor
den ons door de nazi's zijn onmogelijk gemaakt. Voor Brinkmann zijn dat niet 
woorden als bloed en ras, maar revolutie en socialisme (zie C. Brinkmann, Soz. 
Theorie der Rev., Göttingen 1948, p. 5, 8, 9, 21). 

144. Het zou een vergissing zijn te menen, dat alle konservatisme hiermede 
in de reaktionaire hoek was geduwd. Met Ernst Bloch moet zelfs de mogelijk
heid ener konservatieve revolutie worden opengelaten. Enige citaten: 'Es wäre 
eine Beleidigung der Revolution, die durch einen Hitier diskreditiert zu finden, 
ebenso wie es eine Beleidigung des Mass- und Wertwillens würde, ihn mit Ruhe
bedürftigkeit zu verwechseln. Blosses Unbehagen an der Sturmglocke an sich 
zeigt auch der Babbit; wozu und zu welchem Ende sie geläutet wird, das erst 
entscheidet über sie, wie nicht zuletzt auch über Wert des Masses, Mass des 
Werts (E. Bloch, Thomas Manns Manifest, p. 42-43). Natuurlijk kan Bloch de 
konservatieve revolutie niet als echte revolutie zien, zeker niet als het om 
George gaat. Bloch heeft tegenover Michael Landmann een zekere reserve 
gehouden vanwege zijn afkomst uit de George-Kreis. Als Landmann dan tegen 
Bloch zegt, dat het woord burger geen goede klank had in die kring, zegt 
Bloch: Aber wer gab das Gegenbild ab? Der Künstler und der Adlige. Auch 
George war von Impuls zum 'neuen Menschen' der Jahrhundertwende getra
gen. Er gehöre nicht zur echten, sondern zur 'konservativen Revolution' (M. 
Landmann, Ernst B/och im Gespräch, p. 353). Jegens Thomas Mann is Bloch 
echter veel milder. 'Marx selber sagt, dass die Menschheit in der Revolution 
keine völlig neue Arbeit beginne, sondern ihre alte nur mit Bewusstsein fort
setze und zustandebringe ( ... ) Hierüber besteht keine Zweifel, konservativc 
Revolution ist möglich, wirklich und notwendig, zugleich (E. Bloch, Th.M.M., 
p. 36). Thomas Manns lievelingswoord: konservatieve revolutie is door de 
nàzi's (V on Papen) misbruikt. Maar de eer van de term staat onbewogen! Je 
laat je geen woorden afhandig maken door de nazi's. Want dat probeert het 
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nazisme juist: het revolutionair vocabulair te blokkeren. De keten heet er revo
lutie, uitbuiting socialisme, moord recht, hel geluk, overval veiligheid, oorlog 
vrede, h"ondsvod edel bloed! Wollte man durch den Zynismus der Nazis sich 
die Sprachroute vorschreiben lassen, dann wäre je de Äusserungsmöglichkeit 
zu Ende (a.w., p. 41). Bloch verwijt Th. Mann alleen, dat hij zich woorden als 
Vorstoss, Umbruch, Sieghaftigkeit, Zukunftigkeit, Rote Fahne, Erster Mai, 
Sozialismus, laat afhandig maken. Maar de waarde van juste milieu, maat en 
waarde wil Bloch niet aantasten. (Dit stuk van Bloch is uit 1937; dat is van 
belang, want Th. Mann is nadien sterk veranderd). Een goed hoofdstuk over 
Th. Mann und 'die deutsche Mitte' in: M. C. Brands, Historisme als ideologie, 
Assen 1965. (vooral p. 50 v.v.) Brands heeft veel bezwaar tegen de troebele 
term 'konservatieve revolutie', die Mann in zijn emigrantentijdschrift Mass 
und Wert gebruikt. In het Einfühlen, in het individualiserende vermogen van 
de duitser 'der deutschen Mitte', hebben wij te doen met de kern van het his
torisme, het is een romantisch ideaal van bovenpartijdigheid, van 'Unpolitis
mus' en 'lnnerlichkeit' en universalisme. Later heeft Mann een fel oordeel 
hierover geveld, dat in zijn eigen vlees (als auteur van Betraclltungen eines 
Unpolitischen, Fischer Verlag 1956, oorspr. 1918) sneed: Dies Volk der 'Mitte' 
ist in Wahrheit ein extremes Volk. Politik? Macht? Dann überhaupt nichts 
mehr von Geist, Kultur, Wahrheit, Gerechtigkeit, freier Forschung und Kunst 
(voorwoord tot de tweede jg. van Mass und Wert, Werke XII, p. 816, ook 828). 
Brands zoekt een verband tussen dit onpoliticke en het anti-normatieve van de 
duitse historiewetenschap (lijn naar Webers wertfreie Wissenschaft); ik dacht 
terecht, zoals ook boven gesuggereerd. Alleen mag men het konservatisme niet 
verantwoordelijk stellen voor konsekwenties die het niet voorzien en niet ge
wild heeft. Schrijft men echter in 1948 nog een boek als C. Brinkmann (zie 
noot 141) dan wordt de zaak anders. Het is jammer, dat Bonhoeffer uitingen 
in de gevangenschapsbrieven dd. 30-4-1944 en 16-7-1944 omtrent 'innerlijk
heid' en 'religie' te weinig tegen deze achtergronden worden gelezen: de niet
religieuze interpretatie van bijbelse begrippen betekent een bevrijding van de 
bijbelse boodschap uit de piëtistische innerlijkheid en een poging de politiek
sociale relevantie van de profetische boodschap opnieuw te beluisteren (0. 
Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1952, p. 176 V.v., p. 237 v.v.). 
Zijn ondernemen is dus omgekeerd als dat van Bultmann, die tot een Existen
tialinterpretation wil komen, een moderne vorm van innerlijkheid! In noot 18 
heb ik laten zien, dat Bonhoeffers konservatisme, dat hij bezig was te doorbre
ken, geen verhindering vormde voor zijn politiek engagement inzake de aanslag 
op Hitier. Bewijs te meer om elke gedachte aan gelijkstelling van konservatisme 
en kontrarevolutie verre te houden. 

145. H. Arendt, a.w., p. 104, 105. Wij gebruiken hier 'terreur' in de tech
nische zin van partij zuivering, ontmaskering van hypocrisie en verraad, disci
pline binnen de groep van samenzweerders der revolutie. De vrees die revo
lutionaire massa-akties (Bastille!) de heersende klasse inboezemen, heet in het 
frans ook terreur. Dat is vaak aanleiding tot verwarring. 

146. Wij maken daarbij gebruik van de volgende bronnen: Th. Geiger, Re
volution in: Handwörterbuch der Soziologie, herausgegeben von A. Vierkandt, 
Stuttgart 1931 (pp. 511-518), (RV). Th. Geiger, Die Masse ulld ihre AktiOll, eill 
Beitrag zur soziologie der Revolutionen, Darmstadt 1967 (oorspr. Stuttgart 
1926), (MA). 

147. MA, p. 58. 
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148. RV, p. 511. 
149. MA, p. 59, RV, p. 512. 
150. MA, p. 54, 55. 
151. RV, p. 512. 
152. AI is de grenslijn tussen evolutie en revolutie vaag. 
In een kwantificerende beschouwing is elke evolutie een serie kleine revo

luties, kleine sprongen, terwijl in een kwalificerende beschouwing de maat
schappij voor en na de revolutie 'als unter dem Gesetz verschiedener Stilprin
zipien stehend dar (gestellt wird)' (RV, p. 512). Revolution und Evolution sind 
relative Begriffe. Denn weder kann ja die Kontinuïtät der Entwicklung ganz 
abreissen, noch wird eine Entwicklung ganz harmonisch sein (MA, p. 57). 

153. MA, p. 57, ook voor het volgende. 
154. RV, p. 512. 
155. MA, p. 58. 
156. L. von Wiese ziet (naar Fahlbusch in zijn art. Revolution, in Ev. Kir

chenlexikon IIl, p. 640, meedeelt) die Revolution in ParalIele zu den vom 
Kausalitätsgesetz abweichenden Mutationen (in de evolutie). Dat is, gezien 
onze aan de hand van Geiger gegeven beschouwing, niet juist. Bovendien kan 
men van de mutaties niet zeggen, dat zij van de kausaliteitswet afwijken. Wel" 
licht hadden zij nog een X-oorzaak, toen Von Wiese de vergelijking maakte. 
Om dezelfde reden werd Gods hand in de evolutie vaak juist in de mutaties 
waargenomen. Maar dat is wat Bonnhoeffer noemt 'Gott als Lückenbüsser'. 
Mutaties zijn strikt genetisch-biochemische, dus kausaal verklaarbare verande
ringen in nucleïnezuren (DNA of RNA), aldus J. ter Schegget, medewerker 
aan het biochemisch laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit van Am
sterdam, in een mondelinge mededeling. Er spreekt meestal een zekere be
vangenheid t.o.v. de revolutie uit, indien men haar irrationeel tracht te 'ver
klaren'. Von Wiese ziet alleen de irrationele, politieke omverwerping van de 
oude macht als revolutie; hij ziet niet dat de Aufklärung tot de liberalistische 
wereldbeschouwing leidt. 

157. MA, p. 56. 
158. MA, p. 55; RV, p. 512. 
159. RV, p. 175-183. 
160. MA, p. 55. 
161. RV, p. 512. 
162. RV, p. 513, MA, p. 59,60. 
163. MA, p. 60-61. 
164. RV, p. 513, 517. 
165. RV, p. 515. 
166. RV, p. 514. 
167. RV, p. 514, 515. 
168. Zie noot 117. 
169. MA, p. 61, 62. 
170. MA, p. 62, 65. 
171. RV, p. 513. 
172. RV, p. 517-518. 
Vgl. Ernst Bloch: Dass etwas geboren wird, dass Philosophen zu Hebammen 

werden, das ist Theorie-Praxis (E. Bloch, in: Der Spiegel, Jg. 22 nr. 10, p. 46). 
Bloch staat in de links-aristotelische lijn, die via Avicenna loopt (zie zijn A vi
cenna und die Aristotelische Linke, Frankfurt am Main 1963, zie bijv. p. 68). 
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Materie ist nicht nur kata to dunaton, nach Möglichkeit, also das nach dem 
gegeben Mass des Möglichen jeweils Bedingende, sondern sie ist to dunamei 
on, das In-Möglichkeit-Seiende, also der - bei Aristoteles freilich noch pas
sive - Schoss der Fruchtbarkeit, dem auf unerschöpfte Weise alle Weltgestalten 
entsteigen (Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1959, p. 238). (Zie ook: J. 
Moltmann, Messianismus und Marxismus, in: Über Ernst B/och, Frankfurt am 
Main 1968, p. 52). 

173. RV, p. 514. 
Een voorbeeld van een sociologische beschouwing die berust op het misver

stand waartegen Geiger voortdurend waarschuwt en strijdt, nl. de identificatie 
van destruktie en revolutie is: Pitirim Sorokin, Die Soziologie der Revolution, 
München 1928 (oorspr. eng. Sociology of Revolution, Philadelphia z.j.). Een 
citaat: Wenn wir die Liste ihrer Versprechungen mit ihren objektiven Ergeb
nissen vergleichen, so können wir die Richtigkeit meiner Angaben über die Un
wahrhaftigkeit, die Schamlosigkeit und Heuchelei der Revolution im Sinnc 
Tartüffs erkennen ... (p. 309). Wenn die Menschheit aus den Lehren der Ge
schichte lernen kann, und in Wahrheit eine geistige Natur hat, dann soli sie den 
Ausweg aus gesellschaftlichen Missständen, nicht in der Revolution suchen 
(p. 311). Maar de schrijver twijfelt sterk aan het inzicht van de mensheid. Een 
greep uit de inhoud. De ontaarding van het menselijk gedrag in de revolutie 
(p. 31-41), ontaarding van de gewoonten inzake bezit (p. 73-90), ontaarding 
van de seksuele begrippen (p. 90-107), de ontaarding van de gewoonten inzake 
arbeid (p. 107-119), ontaarding van de begrippen gezag en onderdanigheid 
(p. 119-134), ontaarding van de religieuze, morele, aesthetische en andere vor
men van gedrag (p. 134-161). Uit deze opsomming ziet men kontrastmatig de 
tegenwichten, die Sorokin tegenover de revolutie zet: gewoonte, bezit, arbeid, 
gezag, gehoorzaamheid, religie, moraal, enz. 

174. Zeer goed E. Fahlbusch, Revolution (in: Ev. Kirch. Lex. lil, p. 646). 
Wo die Freiheit als Geschenk aber eine Vertikale bleibt und ihre Kontinuität 
(Horizontale, Permanenz) allein der sichselbst treue Gott ist, wird der so be
schenkte Mensch damit zur Revolution gerufen, die Welt zu verändern, ab er 
nicht bloss im idealistischen Sinne eines ethischen Sollens, das in seiner 'Inner
lichkeit' neutralisiert ist, sondern konkret-historisch (Gott wurde Menseh!). 

175. Overigens is ook het begrip revolutie met de 're'-kategorie belast, zoals 
in de theologie bijv. restitutio in integrum (zie hierover J. Moltmann, Die Ka
tegorie Novum, in: Ernst B/och zu eh ren, Frankfurt alM. 1965, p. 251 v.v.). 
Het gevaar van dit 're' in de theologie, van het 'ta eschata hoos ta proota', is 
dat openbaring in plaats van voorsmaak van een nieuwe werkelijkheid verkort 
wordt tot duiding van de werkelijkheid; dit leidt tot de praxis van stabilisering 
van de goddelijke ordeningen in de werkelijkheid (sociale romantiek). Zo komt 
de theologie altijd post festurn. Aldus Moltmann. Misschien benadrukt Molt
mann het toekomstkarakter van de transcendentie hier en daar te eenzijdig, hij 
vormt in zijn theologie toch een heilzaam korrektief. Deze theologie kan echter 
gebruikt worden om revolutionaire bewegingen te duiden 'als', om er zo 
religieuze garanties aan te verlenen. Dit zou misbruik zijn. De theologie moet 
juist de belasting van de revolutie met de re-kategorie - hier loopt een lijn 
naar het zg. absolute natuurrecht, naar Rousseau ook - ontdekken, aanwijzen 
en bekritiseren. De geschiedenis van het begrip 'revolutie' is op dit punt bij
zonder leerzaam, zoals de volgende greep eruit aantoont: het begrip heeft een 
astronomisch, ja, astrologisch verleden. Het kreeg in de zestiende en zeven-
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tiende eeuw een groeiende betekenis in de astronomie en de natuurfilosofie. In 
de natuurspekulatie van die tijd werden rampen van allerlei aard in verband 
gebracht met de omloop der sterren, waaraan Nikolaas Kopernikus zijn werk 
'De revolutionibus coelestibus' had gewijd. Kepler wees de astrologie als bijge
lovig af, maar betrok de levenswisselvalligheden wel op de konstellatie der he
mellichamen, omdat beide teruggaan op de harmonie en geometrie van de 
Schepper. Vooral bij het verschijnen van planeten ziet hij 'langwirige böse 
Handel' zich ontpoppen, die niet alleen op de 'Abgang eines Potentatens und 
darauff erfolgende Ernewerung im Regiment' zijn terug te brengen (K. Grie
wank, Der neuzeitl. Revolutionsbegriff, p. 171-172). Zo kwam het woord in de 
politieke sfeer. Aanvankelijk verstaat men er dan ook onder: terugvoering naar 
het goede oude (zoals re-formatio = afkeer van misbruik en dwalingen). In 
dien zin is de bekering van Hendrik IV tot het katholicisme een revolutie, 
terugkeer van de Fransen onder hun prince naturel. Na de grote rebellio in 
Engeland (1640-1660) werd niet het in onze zin revolutionaire met de sterren 
in verbinding gebracht, maar de terugkeer tot de orde. Clarendon leidde de 
restauratie van het koningschap (Karel 1I) bij het parlement in met de woor
den: de goede genius van het koninkrijk heeft gezegevierd en heeft het kwaad, 
de slechte invloed van een slechte ster, overwonnen en onze goede oude ster
ren beheersen ons weer. Hobbes eindigt zijn Behomoth - over het 'lange parle
ment' bij deze zelfde gelegenheid met de woorden: 'ik heb deze revolutie, een 
omloop van de souvereine macht over twee usurpatoren, van de laatste koning 
tot deze zijn zoon gezien.' Dit alles is een restauratief-conservatief gebruik van 
het woord revolutie (Griewank, a.w., p. 171-176). Ik noemde dit belasting van 
het woord met de 're'-kategorie. Revolutio en restauratio betekenen eigenlijk 
nog hetzelfde, nl. terugkeer naar de oude orde. Als de overheid tot seditio 
wordt, dan is restauratio of revolutio geboden (zie M. Buchberger, Revolution, 
in: Lexikon für Theol. und Kirche, Freiburg 1963). Toch zijn er reeds in de 
Middeleeuwen stemmen, die niet oproepen tot terugkeer naar het oude, maar 
die de idee van een mogelijke progressie, een nieuw tijdperk voorzweeft. Het 
zijn Joachim van Fiore en Bonaventura (beiden dertiende eeuw). Joachim van 
Fiore: tres denique mundi status: primum in quo fuimus sub lege, secundum 
in quo sumus sub gratia, tertium. quo e vicino expectamus sub ampliori gra
tia ... Primus ergo status in scientia fuit, secundus in proprietate sapientiae, 
tertius in plenitudine intellectus. Joachim verwachtte het derde rijk des Geestes 
in 1260. Zo is het niet bij het konservatief-restauratief gebruik van het woord 
revolutie gebleven. Het woord komt in de plaats van oude termen als muta
zione, commutatio, conversion en changement. En dan niet als subjektieve be
weging, als opstand en samenzwering bedoeld, maar als staande term voor de 
leer der staatsveranderingen en wereldveranderingen, waarvan het ontstaan 
sinds de zestiende eeuw te zien is. (Griewank, a.w., p. 178). Revolution d'Etat 
= publicae rei commutatio (Monet, 1636). Het gebruik van het woord revo
lutie t.g.v. de zgn. 'Glorious Revolution' in Engeland (1688-89) is een tussen
fase in deze ontwikkeling. Tn een in het Latijn geschreven verdedigingsgeschrift 
van deze omwenteling heet het: insignis nostra rerum commutatio, ook: rerum 
conversio. Roemrijke revolutie betekent: succesvolle verandering van de staat, 
succesvol voor koning en parlement. Toch - en dat is belangrijk - kan men de 
naam 'glorierijke revolutie' zien als een 'Gegenschlag gegen den restaurativen 
Revolutionsbegriff von Clarendon und Hobbes' (Griewank, a.w., p. 180). Als 
Hume en Burke van de revolutie spreken bedoelen zij 1688. Vanuit deze naam-
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geving heeft het begrip zijn' moderne betekenis gekregen. Toch was 1688 geen 
'Umsturz', maar een legitimering van een nieuwe staatsinrichting, een 'terug: 
keer' tot het vaste en ordelijke in een dynamisch-bewogen periode; 1688 was 
echter ook de overgang naar een nieuwe dynastie onder nieuwe voorwaarden 
(Griewank, a.w., p. 181). - Ook de naam revolutie voor de Franse revolutie is 
nog belast met de 're'-kategorie, want ook zij behoudt in de theorie van het 
natuurrecht een moment van heimwee naar het oude en ware, maar verbonden 
met de verwachting van een nieuwe tijd (Liberté, égalité, fraternité) (zie Buch
berger, a.w., s.v. Revolution). Ook Rousseau, aan wie ten onrechte de leus 
retour à la naturc wordt toegeschreven, wist dat terugkeer ten diepste onmo
gelijk was, ridikuul als het petit Hameau van Marie Antoinette, omdat de ge
brokenheid van de vooruitgang moet worden geheeld door opvoeding, wet, 
deugd en bezonnenheid (zie G. C. van Niftrik, De vooruitgang der mensheid, 
Nijkerk 1966, p. 122 v.v., vooral p. 129). - Het zal er theologisch om gaan de 
revolutie uit deze belasting met de 're'-kategorie uit te halen en haar daarmee 
uit de vruchteloze ambivalentie van relatief en absoluut natuurrecht te ver
lossen. Dan echter is een goede bezinning op eschatologie en pneumatologie 
dringend nodig. Herschepping is meer dan restitutio in integrum. 

176. Zo bijvoorbeeld bij Bloch: Für das Elend der Welt ist auch ein Alibi 
Jahwes keine Ausrede und kein Ersatz für Verantwortung ( ... ) gerade der 
Rebell besitzt Gottvertrauen, ohne an Gott zu glauben; das hei sst, er hat Ver
trauen auf den spezifischen Jahwe des Exodus aus Ägypten, auch wenn jede 
mythologische Verdinglichung durchschaut wurde, Herrenreflex nach ob en 
ursächlich aufhört. Gott, von dem in Hiob die Rede ist: an seinen Früchten 
erkannt, mit soviel Gewalt und Grösse herrschend und erdrückend, tritt als 
Pharao vom Himmel her entgegen, und Hiob ist gerade fromm, indem er nicht 
glaubt. Ausser an Auszug und dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist 
(E. Bloch, Studien zum Buch Hiob, in: Wegzeichen der Hoffnung, Freiburg, 
Base1, Wenen 1967, p. 188 en 190; ook in Atheismus im Christenturn, Frank
furt am Main 1968, p. 165 v. (gewijzigd). 

177. Ook de ervaringen in de illegaliteit hebben velen hiervoor de ogen ge
opend. Aan iemand, die gevraagd wordt een vervolgde Jood te herbergen, en 
daarop antwoordt: ik ben geen anti-semiet, integendeel, maar ... (en dan vol
gen de verontschuldigingen) heeft de illegale werker niets; van hem geldt wat 
J. B. Charles, drastisch, maar ter zake dichtte: 

'De Goede Bedoeling komt er niet in, 
hij heeft een wrede mond, 
hij is een klootzak, 
hij brengt de boodschap 
tot het hek 
en wacht zich voor de hond: 
hij is niet gek.' 

(J. B. Charles, 
Ekskuseer mijn linkerhand, 
Amsterdam 1959, p. 8). 

178. Voor de politiek-revolutionaire kalkulatie en voor de verhouding mid
del en doel, zie men: H. Marcuse, Ethik der Revolution (in: Kul/ur und Gesell
schaft Il, Frankfurt alm 1967) p. 130 v.v. Een zeer goede verhandeling over 
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middel en doel schreef L. Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative; von der 
Möglichkeit und Unmöglichkeit Marxist zu sein, München 1967, p. 201 V.v. 

179. Zie H. Marcuse, a.w., p. 133. 
180. De verschrikkelijk riskante vraag Of de vrede gediend is met één, twee 

... vele Vietnams (Che Guevara) óf dat het nucleaire gevaar - waarmee ge
dreigd wordt - alle revolutionaire aktie blokkeert! Marcuse heeft zich hier zeer 
duidelijk over uitgelaten; nadat hij gekonstateerd heeft dat de hel in Vietnam 
is gekoncentreerd, maar dat daar ook de humanitas is gekoncentreerd, de 'in
nere Grenze' van het globale kapitalistische systeem, zegt hij: Der Guerilla
kampf als solcher stellt keine fatale Bedrohung des Systems dar: auf die Dauer 
kann er der technischen 'Endlösung' nicht stand halten. Das System behält sieh 
die Entscheidung vor, ob und wann es den 'Sieg' durch totale Verbrennung und 
totale Vergiftung beschliessen wird. Dat zou de definitieve zege van de macht 
van het kapitalisme zijn. Alleen oppositie in de metropolen van het kapitalisme 
kan dit voorkomen! (H. Marcuse, Ist die Idee der Revolution eine Mystifika
ti on, in: Kursbuch 9,1967, p. 2). 

181. B. Brecht, Gesammelte Werke 9, Gedichte 2, Frankfurt 1967, p. 724/5 
(uit de Svendborger Gedichte). 

182. K. H. Kroon, Geloof, Gebod, Gebed, Baarn 1949. 
De broodvraag is de eerste en belangrijkste Godsvraag. God onze Vader wil, 

dat al zijn kinderen tezamen een aards leven zonder angst, bezorgdheid of be
gerigheid zullen hebben ... Juist daarmee in verband volgt de bede om schuld
vergeving en om verlossing van den boze (p. 169). Met het woordje 'en' ver
bindt Hij de kwestie van onze schulden aan de kwestie van ons dagelijks brood 
(p. 172). 

183. Een gezonde relativering van al te massieve opvattingen omtrent het 
gezag van de staat, heeft J. N. Sevenster bepleit in een zeer grondig, exegetisch 
artikel, Geeft den keizer, wat des keizers is, en Gode, wat Gods is (in: Ned. 
Theol. Tijdschrift, Jg. 17 nr. 1, 1962, p. 21-21). Sevenster sluit de mogelijkheid 
niet uit, dat er een ironiserende trek in Markus 12:17 zit - al acht hij dat niet 
zo waarschijnlijk -, doch legt er vooral de nadruk op, dat de beide delen van 
het parallellisme niet gelijkwaardig zijn. 'Zeker, ook het aan de keizer ver
schuldigde geven, dat wat van de keizer is, dat wat aan de keizer toekomt, is 
volkomen ernstig bedoeld, maar het heeft zijn grenzen. Alles komt er immers 
op aan, dat men Gode geeft wat Gods is. Daardoor heeft het eerste nooit iets 
anders dan relatieve betekenis.' (p. 31). Inzake Rom. 13, zie men W. Schweitzer, 
Der entmythologisierte Staat, Studie/l zur Revisio/l der evangelischen Ethik des 
Politischen, Gütersloh 1968, p. 29 v. 

184. B. V. A. Rö1ing, De burgeroorlog in de internationale verhoudingen 
(in: Opstand en revolutie, Assen 1965 (eerste serie polemologische studies)), 
p. 19. 

185. Aldus Barbara Ward op de Assemblée van de Wereldraad in Uppsala 
1968, volgens de Groene Amsterdammer van 13 juli 1968, Jg. 92 nr. 28, p. 1. 

186. Bedoeld is hier de terreur in de zin van noot 145. 
187. K. Barth, Die protestantische Theologie des 19. Jhts., Zürich, 1947, 

p. 92-103, heeft het piëtisme als individualisme, dat het tunc et illie, de mede
mens, het gezag, het gebod en het geheimenis wil subjektiveren en verinnerlij
ken, gekenschetst. Ook de grote sociale prestaties - het weeshuis in Halle - zijn 
als opgerichte tekenen van de 'ausgezeiehnete Tat' en de 'ausgezeichnete Per-' 
sönlichkeit' te waarderen (p. 99) en zijn derhalve evenzeer bewijzen van indivi
dualisme. 
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1&8. Over de bekering, zie T. Rendtorff, Der Aufbau einer revolutionären 
Theologie, in: Theologie der Revolution, Analysen und Materialien, Frankfurt 
alM. 1968, p. 58-61. Voor het volgende zie ook: G. C. Cardenas, Christen und 
der Kampf um eine neue soziale Ordnung in Lateinamerika, in Theologie der 
Rev., Frankfurt 1968, p. 146 en, .zeer belangrijk, E. Ca stro, Conversion and 
social Transformation, in: H. Cox, The Church amid Revolution, New York 
1967, p. 90-108. 

De Volkskrant d.d. 17 juli 1968 bericht, dat in Uppsala het rapport 'naar een 
nieuwe levensstijl' is aangenomen en citeert enkele zinnen: 'Geen levensstijl is 
christelijk als hij onverschillig staat tegenover het lijden van anderen. Een nieu
we levensstijl wordt niet bewerkt door dokumenten, maar door een persoon
lijke inzet, die inhoudt: bereidheid tot het inzetten van tijd, talenten en bezit 
en misschien tot afstand van het leven zelf, als het gaat om de opbouw van een 
rechtvaardiger samenleving.' 

189. Het begrip koinonia als gemeenschap en deelname is ontleend aan de 
paulinische brieven; het direkt gebruiken van de griekse term is geïnaugureerd 
door P. L. Lehmann, Ethik als Antwort, Methodik einer Koinonia-Ethik, Mün
chen 1966. (eng. titel: Ethics in a christian Context, New York 1963). Zie T. 
Rendtorff, a.w., p. 61. 

190. Dat de humor niet mag ontbreken heeft vooral K Barth, Ethik, deel 11 
(Sommersemester 1928; gestencilde uitgave) p. 288 v.v., steeds weer gezegd. 
Humor haben, heisst also: nicht irgendwie steif, sondern beweglich sein (p. 
293). Humor bedeutet also fraglos ebenso wie Kunst ein gewissen letztes Nicht
Ernst-nehmen der Gegenwart, nicht weil sie an sich nicht ernst genug wäre, 
aber weil die in die Gegenwart hineinragende Zukunft Gottes noch ernster ist 
(p. 294). Es geht auch hier urn eine eschatologische Möglichkeit, Humor ist 
kein Standpunkt, so wenig wie die Kunst (p. 295). Naast Barth, die op vele 
plaatsen ook in de KD. op de humor wijst, noem ik Ernst Bloch. Zie bijv. het 
gesprek tussen Bloch en o.a. R. Dutschke (Der Spiegel, Jg. 22 nr. 10, p. 57), 
waarin Bloch zegt: Auch in die revolutionäre Bewegung muss eine Heiterkeit 
hineingebracht werden, die ihr bisher grossenteils gefehlt hat. Denn dort war 
tierischer Ernst, der nicht mit Ernst zusammenfällt und nicht dasselbe ist. Dan 
spreekt hij over de grens van de tolerantie en zegt: Es gibt keinen Frieden mit 
Beelzebub und sein Reieh. Maar tussen de mensen die niet willen bedriegen, 
die eerlijk zijn en het goede bedoelen, is er 'Bewegung auch im Gegensatz'. Er 
is gemeenschappelijkheid in het on ontdekte fenomeen mens 'die in der Final
richtung steekt ( ... ) wohin es eigentlich gehen müsste, könnte und sollte und 
dass nur vielen die Worte, Begriffe, die Reife noch fehlen, das auszudrücken'. 

191. H. E. Tödt, Technische oder soziale Revolution; eine theologische 
Alternative (in: Rendtorff und Tödt, Theologie der Revolution, Frankfurt 
1968) p. 96 V.v. 

192. 'Revolution dagegen fordert den Willen, einen Gegensatz zu formu
lieren, der das Bestehende zum bloss Bestehenden erklärt, jeder Vernunft ent
leert und darum prinzipielle Veränderung zu fordern veranlasst ist, die sich 
nicht mehr vor einem gemeinsamen Forum kritisch auszuweisen nötig hat'. 
(T. Rendtorff und H. E. Tödt, Theologie der Revolution, Frankfurt 1968, p. 
109/110). Dit is natuurlijk schromelijk overdreven en slaat wat Marcuse betreft, 
(wiens Ethik der Revolution hier in het geding is) de plank mis. Als waar
schuwing tegen het gevaar van het nihiliseren der revolutie en haar tendentie 
tot fanatisering mag het gelden, 
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193. De uitdrukkingen zijn van E. 81och, zie zijn Ontologie des Noch-Nicht
Seins, Philosophische Grundfragen I, Frankfurt 1961; geciteerd bij A. Lowe, 
Sist noch nicht P (in: Ernst Bloch zu eh ren) p. 138. 

194. Zo Tödt in Theol. der Rev., Frankfurt 1968, p. 97. 
195. Zoals F. Rosenzweig, Briefe, Berlin 1935, p. 431 zegt: Die Kultur selber 

wird wieder natürlich. Sie verliert weiter nichts als ihre - Religion. Die Offen
barung hat nur dies zu tun: die Welt auch wieder unreligiös zu machen. Auch 
heute, auch unter uns (aan RudoJf Hallo op 27 maart 1922). Een voortreffelijke 
sociologische toepassing van het in de openbaring geïntendeerde, geeft P. Ber
ger, The precario us Visiol1, New York 1961, bijv. p. 162 (het christelijk geloof 
is geen religie in de zin der sociologische analyse) en p. 209 (het christelijk ethos 
désakraliseert de strukturen en humaniseert het marionettenspel, bevrijdt de 
mens van zijn dodelijke zwaartillendheid). 

196. E. Fahlbusch, Ev. Kirchen Lex. lIl, al. 645-647. 
197. H. E. Tödt, Technische oder soziale Revolution, in: Rendtorff und 

Tödt, Theol. der Rev., p. 93. 
Wat Mao in China met zijn kulturele revolutie wil is waarschijnlijk ook de 

permanente revolutie. Hij wil de jeugd opvoeden om, in voortdurende strijd 
tegen het bestaande, tegen de burokratie, tegen het apparaat, in solidariteit met 
de massa en in wisselwerking tussen theorie en praktijk, de permanente revo
lutie te betrachten. Permanente revolutie is gekontinueerd transcenderen van 
het systeem in de horizon van een open toekomst. Om dit te kunnen is voort
durende oefening van de revolutionaire geest nodig. (vgl. H. E.' Tödt, Theolo
gie der Revolution (in: Ökumenische Rundschau 1968, p. 4 (ook in: Rendtorff 
und Tödt, Theol. der Rev., Frankfurt 1968, p. 17, 18). Men zie ook: Kwee 
Swan-Liat, Mensbeeld en opvoeding in communistisch China (in: Ontwikke
lingsproblematiek en communisme: China, Amersfoort z.j.) p. 15 v. De invloed 
van de grote proletarische kulturele revolutie is voorlopig gering, omdat het 
niet duidelijk is hoe de beweging kan worden ingepast in de organisatievormen. 
Kwee Swan-Liat acht echter de oplossing van deze problemen van zeer grote 
draagwijdte voor de politieke situatie in China en in de wereld als geheel. Zie 
ook noot 325. 

Voor Trotzki is een nationale revolutie slechts een schakel in een internatio
nale keten. De internationale revolutie is een permanent proces (L. Trotzki, 
Die permanente Revolution, Frankfurt alM 1965, p. 28 v.). Een zeer afwijzend 
oordeel over de permanente revolutie, bij Eric Voegelin (Gnostische Politik, in: 
Merkur IV (1952), p. 301-317): 'Die permanente Revolution der Gnosis ist ein 
krebsartiger Geschwür im Leibe der Wirklichkeit; sie ist die Tod der ZiviÜ
sation, wenn sie nicht durch stärkere Gestaltungskräfte gehemmt wird.' Gnosis 
is van Voegelin 'immanentisatie van de eschatologie'; de teleologische vorm 
leidt tot progressivisme; de axiologische tot utopische; de mengvorm dezer bei
de tot ideologie van vooruitgang en utopie. Zie: F. M. Schmölz, Zerstörung 
und Rekonstruktion der politischen Ethik, München 1963, p. 66, 67. Bij Voe
gelin en Schmölz heet de opvatting dat uit deze slechte wereld langs historische 
weg een goede moet worden gnostisch; christelijk is het aan te nemen dat de 
wereld in de geschiedenis zo blijft als zij is, en dat de verlossende voleinding 
van de mens door genade in de dood geschiedt. Deze opvatting van gnostiek is 
typerend voor Voegelin en zijn school (fnstitut für Pol. Wissenschaften der 
Universität München). 

198. Michael Landmann, Ernst 810ch im Gespräch (in: Ernst Bloch zu 
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ehren), p. 364. Het citaat is van Bloch; zijn antwoord nl. op Bollnows boek 
'Neue Geborgenheit'. 

199. Zo geeft E. Busch, Humane Theologie, Texte und Erläuterungen zur 
Theologie des alten Karl Barth, Zürich 1967, p. 26, Barths visie op de dienst 
der christelijke gemeente weer. Voor het volgende zijn hier een paar gedachten 
aan ontleend. De kernwoorden zijn 'antwoord' (de chr. gemeente beantwoordt 
Gods openbaring van liefde, namens de wereld) en 'Entsprechung' (de chr. ge
meente streeft deze Entsprechung van Gods goedheid in de wereld na door 
haar dienst, ook door in die wereld Entsprechungen te ontdekken en te steu
nen). Theologie der revolutie kan m.i. niets anders zijn dan de gemeente kri
tisch-methodisch te helpen bij het herkennen van de tekenen der toekomst. Het 
is niet de taak van de christelijke gemeente, het bestaande te zegenen, de tra
ditie te bewaren, maar impuls te zijn van de systeem-trancendente kritiek. 'Sie 
ist ein Antrieb, ein Kritiker, ein Anreger und ein Wertmassstab für die Gesell
schaft (E. C. Blade, Wie die Kirche zur Umformung der Gesellschaft beiträgt, 
in: Appell an die Kirchen der Welt, p. 104). 

200. De titel van deze paragraaf 'The revolution of rising expectation' is 
ontleend aan een uitdrukking van A. Stevenson (zie Peter Riga, Modernization 
and revolutionary change, in: World Justice VII, 1965/66, Nr. 3, p. 346). Aan 
deze uitdrukking van Stevens on heeft J. C. Davis inhoud gegeven in zijn To
ward a theory of Revolution, in American Sociologïcal Review xxvii, 1962, ge
excerpeerd in Nieuwe literatuur over oorlog en vrede jg. 3 nr. 6, Assen 1966, 
p. 169 v. Davis spreekt van de zogenaamde J-kurve: een lange ekonomische 
groeiperiode wordt afgewisseld door een ekonomische stagnatie, waardoor de 
stijgende verwachtingen uitschieten boven de werkelijke bevrediging. Volgens 
Stone gaat dit in de geschiedenis van West-Europa op, maar moeten wij ons 
door deze theorie m.b.t. de ontwikkelingslanden niet in slaap laten sussen: 
door de moderne massakommunikatie is de welvaart, waar ook ter wereld, po
tentieel het Leitbild en is elke groep, op welk kontinent ook, in principe 'refer
encegroup'. Zo kan revolutie ontstaan voor de industrialisatie goed en wel op 
gang is. 

Het motto is ontleend aan een lied, dat in Brazilië bekend staat als 'Lied van 
de onderontwikkelde'. Zie Caio de Toledo, Brazil, An Underdeveloped Giant 
Wakes Up (in: Student World, Latin American Revolution, Nr 1, Genève 
1964), p. 41. Dit nummer van Stud. WorId geeft uitstekende informatie over 
Zuid-Amerika. M. Lopez heeft voor dit nummer een 'annoted bibliography on 
Latin America' geschreven, p. 95-104. Valdo Galland, sekretaris-generaal van 
de W.S.C.F. schrijft in het voorwoord: But one thing is dear. What wiII hap
pen on this continent in the not-too-distant future - this Revolution with a 
capital 'R', which cannot be equated with the small revolutions or military 
coups of the past - wiII exert a profound influence up on the present equilibrium 
in the international political scene; in other words, it wil! affect to a greater 
or Iesser degree all nations of the world (p. 2). 

201. Carolina Maria de Jesus, Barak Nr. 9, dagboek van een braziliaanse 
negerin, Arnhem 1961 (oorspr. portug. titel: Quarto de despejo), p. 24. 'Om te 
besturen zou je capaciteiten moeten hebben. Zou je medelijden en vriendschap 
moeten voelen voor het volk. Maar ons land wordt geregeerd door mensen die 
geld hebben, die niet weten wat honger of pijn is, en de nood van de armen 
niet kennen. Als de meerderheid in opstand komt, wat kan de minderheid dan 
nog doen? Ik sta aan de kant van de armen, van de man die het werk doet. Een 
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ondervoede werker. We moeten het land bevrijden van staatslieden die alleen 
aan hun eigen zak denken. Gisteren heb ik de macaroni uit de vuilnisemmer 
opgegeten, hoewel ik bang was eraan dood te gaan (p. 34). C. M. de Jesus 
woonde in de favela van S. Paolo, toen zij dit schreef. 

202. Zie ook J. de Graaf, Te waar om mooi te zijn, Amsterdam 1965, p. 68. 
De Graaf haalt 'die Schiussstrophen des Dreigroschenfilms' aan: 

'Denn die einen sind im Dunkien 
Und die andem sind im Licht. 
Und man siehet die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht', 

en zegt dan: 'een boek waarin "die in het donker" aan het woord komt is 
Barak Nr. 9'. Dat is maar zeer betrekkelijk juist, omdat voor Brecht het juist 
de grote rovers zijn, die ongrijpbaar, vanuit het donker, donker en grote koude 
verspreiden, zodat de aarde een jammerdal is. Daarom mag het kleine onrecht 
niet vervolgd worden, want het zal vanzelf bevriezen. De grote rovers, de duis
terlingen, die de maatschappij in stand houden, waarvan de kleine man die in 
de gaten loopt - en in zoverre in het licht is! - de marionet is of het slacht
offer, de grote rovers - die moeten geveld en wel spoedig! Maar wij zien helaas 
alleen 'die in het licht zijn' en in de gaten lopen - die in het donker zien wij 
niet. 'Die Dreigroschenoper' gibt eine Darstellung der bürgerlichen GeseH
schaft und nicht nur 'Iumpen-proletarischer Elemente' (B. Brecht, Gesammelte 
Werke 17, Schriften zum Theater 3, Frankfurt alM. 1967, p. 999). Tot de goede 
interpretatie van de slotstrophe van de film komt men door het oorspronkelijke 
slot koraal van de Dreigroschenoper te vergelijken met de versie van 1948 en 
deze vergelijking te betrekken op het slot van de film (zie B. Brecht, Gesam
melte Werke 2, Stücke 2, Frankfurt 1967, p. 486, 497). Ik geef de tekst van 1948: 

Verfolgt das kleine Unrecht nicht sosehr, in Bälde 
Erfriert es schon van selbst, denn es ist kalt. 
Bedenkt das Dunkei und die grosse Kälte 
In diesem Tale, das van Jammer schallt. 

Zieht gen die grossen Räuber jetzt zu Felde 
Und fällt sie allesamt und fällt sie bald: 
Van ihnen rührt das Dunkei und die grosse Kälte 
Sie machen, dass dies Tal van Jammer schallt. 

Het verspreiden van donker, van nevel is het typisch kenmerk van de ideo
logie der heersenden, (zie noot 203, Quadros noemt Goularts demokratisering 
en poging een progressieve macht te vestigen een 'dunkie Macht'; dat is 'verne
veling'!) niet van de revolutionairen, die juist 'verlichten' willen. Het gevaar 
van de laatsten is de illusie, het dwaallicht, niet echter het produceren van 
onhelderheid. De Graaf heeft in zoverre gelijk, dat de armen in de nevel, in 
het donker leven, dat de 'grote rovers' (Remota igitur justitia quid sunt regna 
nisi magna latrocinia, Augustinus, De civ. dei IV) verspreiden om hun eigen
lijke doeleinden te versluieren. 'Nebel zum Zweck der Vernebelung von allen 
Dingen, das gehört zur Ideologie der jeweils herrschenden Klasse. Die lässt 
über ihre Ziele im unklaren oder vcrdeckt ihre Ziele mit was ganz anderem'. 
(E. Bloch, Der Spiegel 1968, nr. 10, p. 42). 
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203. J. Quadros werd in 1961 president, maar na zes maanden 'v on dunkIen 
Mächten gezwungen' moet hij terugtreden. Aan de macht komt dan de vice
president Goulart na schermutselingen tussen zijn partisanen met de zoge
naamde Gorilla's (uitdrukking, in 1955 bij de afzetting van Argentinië's presi
dent Peron gelanceerd, om reaktionaire generaals aan te duiden) en nadat het 
presidentiële systeem per dekreet in een parlementair systeem is veranderd. (zie 
Dossier: Lateinamerikanische Annalen, in: Kursbuch Il, Frankfurt alM. 1968, 
p. 142). In 1964 voert de 'Gorilla' Maarschalk Castelo Branco een putsch uit, 
waarbij hij de progressiexe Goulart afzet en zelf, met behulp van CIA aan de 
macht komt; de nieuwe regering wordt door de V.S. erkent vóór Goulart het 
land nog verlaten heeft (in ballingschap, Urugay) (zie Kursbuch Il, 1968, p. 
144). In 1967 werd maarschalk Costa e Silva tot president aangewezen en in
direkt gekozen (Latijnamerikaanse kroniek, in: Internationale Spectator, Jg. 
XXI, nr. 16, Den HaagfBrussel1967, p. 1285). 

204. Eén van de geweldigste tirades, die ik ken, tegen deze geborneerdheid 
van de bourgeois, tegen de verenging van de ethiek tot het persoonlijke, vinden 
wij bij Chesterton. Bij hem is het de arts, die als 'affirmatieve', onkritische lakei 
van onze maatschappij verschijnt, omdat hij het haar van de kinderen in de 
achterbuurt wil afknippen vanwege de hygiëne ... , in plaats van de achter· 
buurt af te schaffen. 'Ik begin met het haar van een klein meisje. Ik weet" in 
ieder geval dat dat iets goed is. Wat er ook slecht moge zijn, de trots van een 
goede moeder op haar dochter is goed. Dat is één van de harde tederheden die 
de toetssteen zijn van iedere eeuw, van ieder ras ... Als de grondbezitters en 
wetten en wetenschappen ertegen zijn, dan moeten de grondbezitters en wetten 
en wetenschappen het maar afleggen. Met het rode haar van één robbedoes 
uit de goot zal ik de hele moderne beschaving in brand steken. Opdat een meisje 
lang haar zou hebben; moet zij geen vuil tehuis hebben, moet ze een vrije moe
der hebben, moet zij geen woekerende huisbaas hebben en moet er een her
verdeling van het bezit plaatshebben, opdat er een herverdeling van het bezit 
zou komen, moet er een omwenteling komen. Die kleine robbedoes met het 
rosgouden haar, die ik juist voorbij mijn huis heb zien trippelen, zal niet ge
knot, verlamd en veranderd worden, dat haar zal niet kortgeknipt worden als 
dat van een gevangene. Neen, alle koninkrijken der aarde zullen bijgehakt en 
verminkt worden om haar te gerieven ... Zij is een menselijk en heilig beeld, 
overal om haar heen zal de sociale struktuur sidderen, splijten en instorten, de 
pilaren der maatschappij zullen wankelen en de daken der eeuwen bezwijken 
en niet één haar van haar hoofd zal gekrenkt worden.' (G. K. Chesterton, Wh at 
is wrong with the world, ned. vert. Wat mankeert de wereld? Heemstede, z.j., 
p. 166, 167). Het zou te lang duren en te moeilijk zijn om de hoofden van de 
tyrannen af te snijden, het is gemakkelijker het haar van de slaven af te snijden 
(p. 164). 

205. Misschien het ontroerendste gedeelte van het dagboek zijn deze woor
den: 'Wie kan tegen de golven op? Alleen de haaien. Maar de ergste haai is de 
haai met verstand. Die op het vasteland woont. Het is de groothandelaar ( ... ) 
In plaats van (de linzen) goedkoop te verkopen, bewaren zij ze in afwachting 
van een prijsstijging. Ik zag mannen hele zakken rijst in de rivier gooien. Kabel
jauw, kaas en zoetigheid. Ik was jaloers op de vissen die niet hoeven te werken 
en het toch goed hebben (cursivering van S.).' Deze zelfde ondertoon is er in 
Mt. 6 : 26 v.v., want de bergrede is de profetie van de man, die anders dan de 
vossen, die holen hebben en de vogels die nesten hebben, geen plaats had om 
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zijn hoofd neer te leggen (Mt. 8:20). Jezus wist hoe bitter de konditie van de ar
me is, hoewel hij, als mens, de zorgeloze dieren verre te boven gaat (Mt. 6:26). 
Dit maakt de jaloezie des te bitterder en doet de uitgeschudde mensen roepen 
om een nieuw regime, Gods basileia, waarin recht heerst en 'dit allcs' vanzelf
sprekende toegift is (Mt. 6:33). Er is dan ook geen gegronde reden om mct 
U. Hedinger (Hoffnung zwischen Kreuz und Reich, Zürich 1968, p. 227) te 
klagen: 'es ist zuzugeben, dass die religiöse, providentialistisch-paternalistische 
Sphäre (nicht der kerygmatische Gehalt!) etwa von Mt. 6:32 ( ... ) für die Be
mühung urn die Menschenrechte - die sich mit der Tätigkeit der Hoffnung auf 
Vorlctztes decken kann - kaum Raum lässt'. Het gaat juist om de mensenrech
ten in dit stuk. De krenking ervan is niet naar Gods bedoelen, bij Hem staat de 
mens hoger dan de vogels, de vissen, de vossen,.de lelies. Op het onrecht echter 
moet nict gereageerd worden met merimnan, met 'zorgen' en 'bezorgd zijn', 
maar met het zoeken van Gods rechtvaardig Regime, waaronder voedsel en 
kleding vanzelfsprekend zijn en geen objekten van zorg. Dit zoeken van het 
koninkrijk echter is niet dromen van de illusoire bloem, geen 'Sprung' ( ... ) 
'a us dem Diesseits heraus ins Innerliche und Jenseitige, sondern frisch auf eine 
neue Erde (Ernst Bloch, Prinzip H offnung, Frankfurt 1959, p. 583).' 

De vastelandshaai moet gevangen en verdreven! De voorraden van de spe
kuIerende groothandelaars, vertelt C. M. de Jesus, zijn ondergelopen en be
dorven (roest en mot!) en zij roept uit: Ik heb gedanst, gezongen en gespron
gen. En ik danktc de koning der rechters die God is ( ... ) Net goed! (p. 55). Dit 
is de toon van de bergrede en geen andere. Deze Koning der Rechters wordt 
gezocht en gevonden, als de armen de sprong wagen - frisch auf eine neue 
Erdc! 

206. Zie D. de Lange, Enkele kanttekeningen (bij een art. van A. Rich over 
dc revolutie), in: Wending Jg. 23 nr. 4, Den Haag 1968, p. 265. 

207. Interview mit Douglas Bravo, in: Kursbuch Il, Frankfurt 1968, p. 84. 
Nog enkele gegevens betreffende Venezuela; er zijn anderhalf miljoen families, 
waarvan het inkomen als volgt is: 27 %: 300 Bolivares p.m.; 17 %: 300-500 Bol.; 
29%: 500-1000 Bol.; 12%: 1000-1500 Bol.; 5%: 1500-2000 Bol.; 5%: 2000-3000 
Bol.; 5 % 3000 Bol. en meer. Slechts van meer dan 3000 Bol. kan redelijk ge
leefd worden (ibidem, p. 83). Douglas Bravo is de venezolaanse guerillastrijder, 
die, in aansluiting aan de 20 april 1967 door de kommunistische Partij van Ve
nezuela uitgesproken veroordeling van de gewapende strijd en proklamatie van 
de 'demokratische vrede', uit de partij wordt gestoten, omdat hij de strijd wil 
voortzetten, hetgeen hij thans ook doet, tezamen met Americo Martin (p. 150). 

208. Een voortreffelijk, kort overzicht van de geschiedenis van Lat. Amerika 
sinds 1800 in Kursbuch Il, 1968, p. 122-150. Dit nummer van Kursbuch bestaat 
voor een goed deel uit een vertaling van een bijzonder nummer van het italiaan
se tijdschrift Quademi piacentini (nr. 31). 

209. F. Houtart, China als mogelijk model voor Zuid-Amerika en Afrika, 
les 11 van Ontwikkelingsproblematiek en communisme; Amersfoort z.j. p. 8. 
Zie van F. Houtart vooral ook zijn inlciding in C. Torres, Revolutie christe
lijke opdracht, Utrecht 1969, p. 7-17. 

210. Lateinamerikanische Annalen, in: Kursbuch Il, Frankfurt 1968, p. 122/3. 
211. Jmperialismus und kapitalistische Entwicklung in Lat. Amerika, in: 

Kursbuch 11, Frankfurt 1968, p. 7, 8, 9. 
212. Zie F. Houtart, Sur Ie concept de révolution, Esprit 33, Paris 1965, 

p. 45 v.v. 
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213. Dans Ie cas ou les valeurs culturelles d'une collectivité offrent un sys
tème cohérent d'explications et de normes à une société traditionnelle, elles 
devront évoluer fatalement avec les changements de structures de cette société. 
Toute société en transformation fait nécessairement face à une crise de valeurs, 
car Ie passage d'une échelle de valeurs à une autre ne se fait pas sans heurts. 
C'est ce qui nous voudrions suivre en Amérique latine, dans les deux groupes 
traditionnels, les masses surales et l'élite de type feodal (F. Houtart, a.w.). 

214. M. Lopez, The political dynamics of Latin American Society today, in: 
H. Cox, The Church amid Revolution, p. 129. 

215. B. Ward, The United Nations and the Decade of the Development, in: 
World Justice VII, Nr. 3,1966, p. 309. 

216. F. Houtart, China als mogelijk model voor Zuid-Amerika en Afrika, 
p.l0. 

217. Enige gegevens: 

Boerenbedrijven naar grootte (1950) 

Grootte in ha 

o - 20 
20 - 100 

100 - 1000 
< 1000 

Aandeel van het totaal 
der bedrijven 

72,6 
18,0 
7,9 
1,5 

Aandeel van het tot. 
aantal ha. der 

bedrijven samen. 

3,7 
8,4 

23,0 
64,9 

Bron: Oscar Delgado, Estructura y reforma agraria en Latinoamerico, in: Pro
blemi delf' America Latina, Bologna 1962, Gecit. naar Kursbuch 11, 1968, 
nr. 29. 

De bedrijven groter dan 1000 hectaren laten gemiddeld bijna de helft van de 
grond braak liggen; volgens een omrekening van een telling uit 1954 kom ik 
op 47,6 % ongebruikte grond in 18 landen. Bron: De Sanctis, Cenni panoramici 
sul problema agrario in America Latina, Problemi del socialismo 10/63. 

218. De betekenis van de monokultuur in Lat. Amerika blijkt uit het vol
gende statistiekje: 

Aandeel van de lat.am. uitvoer aan wereldverbruik (1959) 

73 % van de koffie 
57 % van de suiker 
78 % van de bananen 

8 % van de cacao 

Aandeel van een produkt aan totale uitvoer van een land (1959) 

Brazilië, koffie 58 %, koffie + cacao 64 % 
Columbia, koffie 77 % 
Guatemala, koffie 72 %, koffie + bananen 85 % 

(Bron: W. Withers, The economie crisis in Latin America, Glencoe 1964). Gecit. 
naar Kursbuch 11, 1968. 

219. F. Houtart, China als mogelijk model, p. 9. 
220. H. Cox, Laat de beslissing /liet aan de slang (oorspr. titel On not leaving 

it to the snake), Utrecht 1968, p. 151. 
221. Reeds in 1948 heeft bij ons H. Kraemer erop gewezen, dat de koloniale 
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emancipatiebeweging door het westerse imperialisme is geëvoceerd. 'In posi
tivcm Sinne, weil er aus seinem geistigen Arsenal die begeisternden Ideale Iie
ferte; in negativem Sinne, weil das verborgene Selbstgefühl die Fremdherr
schaft als Schmach und untragbare Entwertung zu empfinden begann'. Krae
mer stelt dit ontwaken parallel met het 'Erwachen der Arbeiterbewegung', an
ders zouden wij het niet 'in seiner umwälzenden Bedeutung ( ... ) werten'. De 
woorden van het kommunistisch manifest zijn erop van toepassing: de prole
tariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen; zij hebben een wereld te 
winnen (H. Kraemer, Mission und Nationalismus, Basel 1948, p. 8, 9). 

222. Zie F. Houtart, Sur Ie concept de revolution, Esprit 3011965, p. 45 v.v. 
223. Het speelt de inertie van het systeem en de één dimensionaliteit van de 

technische mens in de kaart als T. Rendtorff schrijft: Eben darum (n.l. omdat 
de wereld en de maatschappij niet 'veränderungsunfähig' is) ist es sehr viel 
cinleuchtender, das revolutionäre Bewusstsein als einen Sonderfall jener mo
dernen Veränderungswillen anzusehen und als so\chen in die Diskussion ein
zubeziehen. Längst gibt es die Erfahrung der 'Revolution der steigenden Er
wartungen', worin ein Fortschritt, ist er einmal in Gang gesetzt, zu einer Ak
zeleration führt, in der die Forderung schneller und effektiver zum Ziel zu 
kommen, eine Dialektik bewirkt, in deren Verfolg der Fortschritt neutralisiert 
wird durch die ihn blockierenden revolutionären und reaktiven Kräfte". (T. 
Rendtorff, Ethik und Revolution, in: Theologie der Revolution, Frankfurt 
alM. 1968, p. 104, 105). Doorlichten wij deze tekst, dan moeten wij konklude
ren dat Rendtorff de 'Fortschritt' zijn gang zou willen laten gaan. Vraag: van
waar dit blinde vertrouwen in de vooruitgang (providentie? liberalisme?). Ver
der moeten wij vaststellen, dat Rendtorff blijkbaar de analyse van Marcuse ver
werpt, die in zijn Der Eindimensionale Mensch heeft aangetoond, dat het ka
pitalistisch-technologisch systeem al ontwikkelende en 'vooruitgaan de' zichzelf 
in stand houdt en de heersende klasse steeds vaster in het zadel zet, vooral ook 
doordat de oppositie onschadelijk is gemaakt door repressieve tolerantie. Hij 
zou dan Marcuscs analyse door een tegenanalyse moeten ontkrachten. Dat 
doet hij waarschijnlijk daarom niet, omdat de verwerping van het revolutionaire 
denken religieus verworteld is, zoals uit het gesignaleerde vertrouwen in de 
Fortschritt blijkt. Dan blijkt er echter een cirkelredenering over. In genoemd 
verband gaat Rendtorff dan ook aldus verder: Das scheint sich gegenwärtig 
zu zeigen sowohl in der dritten Welt und in der amerikanischen Bürgerrechts
bewegung als auch in der deutschen Hochschulpolitik, die einen revolutionären 
Flügel genau zu dem Zeitpunkt bekommt, wo Reformen formulierbar und 
damit auch praktikabel zu werden beginnen'. Precies als Indonesië, dat los van 
Nederland wilde, toen wij daar net ook over gingen denken. Het lijkt mij geen 
verwijt tegen revolutionairen, dat zij op het praktikabele letten. De fout schijnt 
te liggen in de wens te willen accellereren! Maar dan moge Rendtorff weten 
hoe groot, hoe desastreus in de oude wereld uitstel zou zijn, hoeveel levens het 
iedere dag kost, dat wij de Fortschritt zijn beloop laten! En wat denkt hij van 
de groep, die voldoende motieven heeft om het proces te retarderen of (kontra
revolutionair) in zijn effektiviteit om te polen? Wij kunnen onze historische 
verantwoordelijkheid niet overdragen aan de 'lückenbüssende' god der voor
zienige processen, want die is op de hand van de sterkste bataljons en de dik
ste porfeteuilles. 

224. Internationale Spectator, Jg. XXI, nr. 16, p. 1278. 
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225. Voor dit en het volgende F. Houtart, China als mogelijk model, p. 10, 
11 en dezelfde, Sur Ie concept de révolution, p. 45 v.v: 

226. Men kan zeggen, dat deze nieuwe élite van managers en technici voort
komt uit de ekonomische en technische vooruitgang en dat hierdoor het be
wijs wordt geleverd van de 'Veränderungsfähigkeit' van onze moderne maat
schappij. Dat is ook zo, maar daarmee is nog niet gezegd, dat deze verandering 
vanzelf ten goede leidt. De grote vraag is, hoe kiest de nieuwe élite. Verder zijn 
er genoeg punten te noemen waarop de technologische ontwikkeling een on
gunstige uitwerking heeft: grondstoffen uit de natuur worden vervangen door 
kunststoffen, grotere zuinigheid bij gebruik van grondstoffen, hoge oogstcijfers 
op relatief weinig grond in ontwikkelde landen, moderne techniek eist hoge 
kapitaalinvestering per hoofd van de bevolking (geheel in strijd met situatie in 
ontwikkelingslanden, waar veel arbeiders en weinig kapitaal beschikbaar zijn). 
Zo is er veel meer te noemen (zie bijv. R. Prebisch, Die dynamik der jungen 
Nationen im politischen und wirtschaftlichen Bereich, in: Appell an die Kir
chen der Welt, p. 58 v.v., ook: B. Ward, United Nations and Decade of Devel
opment, World Justice VII, Nr. 3, 1966, p. 308 v.v.). Bij Ward dit voorbeeld: 
'Thus we find a built-in contradiction between a spurt of growth in population 
due to the new medicine and the need for capital which would enable society 
to cope with the growth (p. 310)'. Op ekonomisch gebied noemen beiden ook 
voorbeelden. Konklusie bij B. Ward: The easy automatic nineteenthcentury 
balance between exporting manufactures and importing primary products has 
been fatally breached (p. 312). Generale konklusie op beide punten: Thus 
technology, as it expands, as it develops, as it changes, as it becomes more 
sophisticated, has once again failed to introduce new elements of balance into 
the world (p. 312). De mythe van de providentiële technologisch-ekonomische 
ontwikkeling dient onverwijld naar het rijk der fabelen te worden verwezen. 
Er is ongetwijfeld een 'Veränderungsfähigkeit' van onze maatschappij, maar 
elke verandering is geen verbetering. De konstatering van deze 'Fähigkeit' mag 
niet automatisch met een ongegrond optimisme worden verbonden. Het gaat 
erom de menselijke verantwoordelijkheid voor het effekt van de ontwikkeling 
op mensheid en menselijkheid te zien: de wissels moeten gezet, een weg ge
baand, een docl gesteld! 

227. G. Harmsen, Marx contra de marxistische ideologen; historisch-wijs
gerige beschouwingen, Den Haag 1968, p. 119-140. Over ditzelfde onderwerp: 
S. G. Papcke, Weltrevolution als Friede, in: Welt/rieden und Revolution, neun 
politisch-theologische Analysen, herausgegeben von H. E. Bahr, Reinbek bei 
Hamburg 1968, p. 17-93. 

228. G. Harmsen, a.w., p. 139. 
229. Wil men een boodschap van geweldloosheid brengen, dan zal men 

die tot dit subjekt van het veroorzaken van onvermijdelijk geweld hebben 
te richten en niet tot het subjekt van de noodweer! Voorts zal men de usurpatie 
van het recht van noodweer door de heersende machten moeten ontmaskeren. 
Een pacifistische boodschap die aan deze twee voorwaarden niet voldoet, pre
dikt een vrede die geen vrede is, maar prolongatie van de technisch afgedwon
gen status quo, die onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting voor het 
merendeel der mensheid inhoudt, terwijl hij het andere deel erop vastnagelt, 
het subjekt van deze boosaardigheid te blijven, zelfs tegen de eigen wil en 
wens in. Deze vrede is zo niet meer dan het bevriezen van onmenselijke ver
houdingen. 'De huidige nadruk, die op geweldloosheid wordt gelegd, in plaats 
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van dat men eerlijke pogingen onderneemt tot een socio-ekonomische weder
opbouw, zal de opkomst van zulk een gruwel (bloedvergieten, fascisme) be
spoedigen' (Leroi Jones, Home, Social Essays; duitse vert.: Ausweg in den 
Hass, vom Liberalismus zur Black Power, Darmstadt 1967, p. 172). Het gevaar 
van de verkeerde adressering van de oproep tot geweldloosheid is een mora
lisme, dat als beloning voor vroomheid en moreel gedrag een medelidmaat
schap in Gomorra belooft aan de zwakken, die afzien van noodweer in levens
gevaar (p. 155, 169). 

230. F. Houtart, China als mogelijk model, p. 27. 
231. D. de Lange, Enkele kanttekeningen, in: Welldillg Jg. 23, nr. 4, p. 265. 
232. G. Harmsen, Marx contra de marxistische ideologen, p. 135. 
233. Zie H. Marcuse, Der eindimellsionale Mensch, Neuwied und Berlin, 

2/1967. Daher besteht die Negation vor der Änderung selbst; die Vorstellung, 
dass die befreienden historischen Kräfte sich innerhalb der etablierten GeselI
schaft entwickeln ist ein Eckstein der Marxschen Theorie (p. 43)'. Marx zag 
het arbeidersproletariaat als handarbeiders, deze werden uitgebuit, zodat loon
slaverij en vervreemding optraden. Zo is deze klasse draagster van de, in de 
oude bedeling, groeiende negatie van de negatie! Door de technologische ont
wikkeling, de mechanisatie en automatisatie wordt de beroepsmatige autono
mie van de arbeider afgebroken en daarmee ook de verslaving en de vervreem
ding als bron van negatie. 'Aber die spezifische Art von Versklavung war zu
gleich die Quelle seiner spezifischen, beruflichen Macht der Negation - die 
Macht, einen Prozess aufzuhalten, der ihn mit der Vernichtung als mensch
liches Wesen bedrohte. Jetzt verliert der Arbeiter seine berufliche Autonomie, 
die ihn zum Glied einer von anderen Berufsgruppen abgehobenen Klasse 
machte, weil sie die Widerlegung der etablierten Gesellschaft verkörperte (p. 
48)'. Als inderdaad 'erstaunliche Feststellung' citeert Marcuse de woorden, de 
verzuchtingen van een moderne amerikaanse vakbondsleider van de United 
AutoJT.obile Workers: ( ... ) Alles waarvoor wij streden, geeft het concern nu 
aan de arbeiders. Wat wij moeten vinden, zijn andere dingen, die de arbeider 
wenst en die de ondernemer hem niet bereid is te geven ... Wij zijn op zoek, 
wij zijn op zoek' (p. 51). 

234. W. F. Haug, Das Ganze und das ganz Andere, zur Kritik der rein en 
revolutionären Transzendenz, (in: AllIworten au! Herbert Marcuse, herausge
geben von J. Habermas, Frankfurt 1968), p. 54. 

235. Zie Kursbuch 9, 1967, p. 6. 
236. Zie Kursbuch 9,1967, p. 2, 6. 
237. Zie Kursbuch 9, 1967, p. 2 (Marcuse in een interview). 
238. De ironie van de historische samenloop wil dat Marcuse voor de her

denking van de honderd vijftigste geboortedag van Marx en de honderdste ver
schijningsdag van zijn boek Das Kapital in Parijs aanwezig was, toen de :grote 
arbeiders betogingen en -stakingen ten vervolge van de studentenrevolte gehou
den werden, ongetwijfeld - daar heeft Sart re gelijk in - ook tot verbazing van 
Marcuse, die t.a.v. het klassebewustzijn der arbeiders uitermate pessimistisch 
gestemd is. Ik meen echter op grond van de uitspraak van Marcuse omtrent de 
reaktivering van de europese arbeidersbeweging, als noodzakelijke voorwaarde 
voor de tegenbeweging tegen neo-kolonialistisch-imperialistische tendenties, te 
mogen veronderstellen, dat Marcuse t.a.v. Europa's arbeiders minder pessimis
tisch is gestemd dan tegenover die van Noord-Amerika. Sartre echter, dunkt 
mij, is te optimistisch, nog vers onder de indruk van het Parijse wonder. Mar
cuse heeft natuurlijk wel grote verwachtingen van de negers in de V.S.! 
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239. Zie voor Sartres mening: 'Die Revolution kommt wieder nach Deutsch
land', Spiegelgespräch mit Jean-Paul Sartre, in: Der Spiegel, Jg. 22, Nr. 29, 
Hamburg 1968, p. 58-64, vooral p. 60-61. Voor de franse mei-revolutie 1968 zie: 
La Crise révolutionnaire en France (dossier), Mai 1968 (Sllpplément à 'Sous Ie 
drapeau du socialisme', Nr. 44); Club Jean Moulin, Que faire de la révolution 
de mai, Six priorités, Edition du Seui11968. 

240. Sartre is ook niet pessimistisch over Duitsland. 'Aber ich sehe die deut
sche Zukunft nicht pessimistisch, denn ich stelle fest, dass jetzt ein junges 
Deutschland existiert, das meine volle Sympathie hat: das der sozialistischen 
und auch, wenn sie auch noch weniger zahlreich sind, das der jungen Arbeiter, 
die das gegenwärtige System nicht mehr akzeptieren.' (Der Spiegel, t.a.p. p. 64). 

241. G. Harmsen, a.w., p. 139. 
242. Op de konferentie van de drie kontinenten in januari 1966 moest Ha

vanna zich aansluiten bij de vreedzame koëxistentiepolitiek, hoewel het daarop 
kritiek heeft, daar deze vrede immers op technologisch-militaire chantage rust 
en bevriezing van een zeer weinig werkelijke vrede bevattende status quo in
houdt. De kommunistische partijen, die op deze konferentie aanwezig waren, 
waren alle tegen gewapende opstand en strijd. Cuba probeerde de band met 
Moskou te bestendigen en toch enige vrijheid van handelen te veroveren. Steeds 
meer blijkt dat de koëxistentiepolitiek anti-revolutionaire werking heeft (Viet
nam!). Zie: Der bewaffnete Aufstand, in: Kursbuch II, 1968, p. 41 v. 

Zie ook R. Shaull, Revolution, Heritage und Contemporary Option (in: C. 
Oglesby and R. Shaull, Containment and Change, New Vork 1967. And, what 
is even more frightening ( ... ) is the possibility of a Pax Russo-Americana, 
which would attempt to preserve more or less the present relationships be
tween the rich and the poor nations at the moment when fundamental changes 
are desperatedly needed (p. 90). 

243. H. Ehinger, in: Neue Kritik, Nr. 36/37, 1966, p. 50 (geciteerd in S. G. 
Papcke, Weltrevolution als Friede; in: Kllrsbuch Il, 1968, p. 70). 

244. S. G. Papcke, Weltrevolution als Friede, p. 43. De uitdrukking tussen 
dubbele aanhalingstekens is van P. A. Baran, Unterdrückung llnd Fortschritt, 
Frankfurt alM. 1966, p. 69. 

245. Papcke, t.a.p., p. 43-46. 
246. Papcke, t.a.p., p. 46-50. Papcke citeert het communiqué van de elfde 

plenaire zitting van het achtste CK v.d. K.P.v.Ch., op 12 augustus 1966, Geci
teerd naar Peking Rundschau 1966, p. 7: In der Entwicklung der internationalen 
Lage wird es zwar unvermeidlich Zickzackwege und Umkehrungen geben, die 
allgemeine Tendenz (zur Weltrevolution) ist jedoch unabänderlich. 

247. Kursbuch Il, 1968, p. 40. Zie ook R. Debray, Révolution dans la révo
lution? lutte armée et lutte politique en amérique latine, Parijs 1967. Uit dit 
boekje verschillende gedachten in de tekst. Ned. vert. Revolutie binnen de re
volutie, gewapende strijd en politieke strijd in Latijns-Amerika, Utrecht/Ant
werpen 1967. 

248. De revolutionairen à la Cuba rekenen de bewoners van de rancho's niet 
tot het stedelijk proletariaat (arbeidersklasse), waartoe zij bij volkstellingen 
vaak worden gerekend, maar tot de boeren. Deze bevolking werkt nl. niet in 
de industrie. Het zijn werkeloos gebleven boeren, die hun plattelandsgewoon
ten hebben meegenomen naar de stad. Zij zijn door de vooruitgeschoven post 
van het platteland in de stad, het bruggehoofd. (zie bijv. Douglas Bravo, Inter
view, in: Kursbuch Il, 1968, p. 94). Zo denkt ook F. Houtart erover. 



NOTEN 191 

249. Kursbuch 11, 1968, p. 55-58. R. Debray heeft, in navolging van Gueva
ra's theorie en praktijk, over de principes van de guerrilla geschreven in zijn 
bekende boekje. De guerrilla-revolutionairen willen het cubaanse model niet op
leggen en rekenen wat de duur betreft veeleer naar chinese en vietnamese maat. 
Eén ding echter is essentiëel: de guerrilla is niet ondergeschikt aan de partij, 
maar de kiemcel, de avantgarde van de revolutie, met of zonder partij. Dat is 
het onorthodoxe. Zo heeft Giap wat Vietnam betreft geschreven: 'Le premier 
principefondamental dans I'édification de notre armée est la nécessité imperieuse 
de placer l'armée sous la direction du Parti, d'y renforcer sans cesse la direc
tion du Parti'. (Debray, a.w., p. 101). Ca stro heeft gezegd: 'IJs nous reprochent 
de méconnaître Ie ra Ie du Parti, ils nous reprochent d'être des hérétiques en 
nature de marxisme-Iéninisme ( ... ) Qui fera la révolution en Amerique latine? 
Qui? Ie peuple, les révolutionnaires, avec ou sans Parti!' (Debray, a.w., p. 102, 
103). Konklusie van Debray: C'est pourquoi Ie travail insurrectionnel est 
aujourd'hui Ie travail politique numéro 1 (a.w., p. 125). 

Bij Mao is de guerrilla aan de partij en haar politiek ondergeschikt. Zie bijv. 
Mao Tse-toeng, De guerrilla-oorlogvoering, Amsterdam 1965, p. 97: als een 
peloton onafhankelijk opereert, is er ook een politieke funktionaris aan ver
bonden. Dat wijst op deze ondergeschiktheid, die mannen als Guevara en De
bray zo gevaarlijk vinden. 

250. G. Harmsen, Marx co/lira de marxistische ideologen, p. 138, 139. 
251. D. de Lange, Enkele kanttekeningen, in: Wending, Jg. 23, p. 264 v.v. 
252. J. Sperna Weiland tast de waarheid van deze bewering aan, hij wil de 

europese status quo aanvaarden, zonder veel gemor, en hopen dat een socia
listische revolutie elders slaagt (Wending Jg. 23, nr. 4, p. 270). Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met het feit, dat de europese welvaart voor een niet 
gering deel rust op uitbuiting van de ontwikkelingslanden in de vorm van neo
kolonialistisch imperialisme. Ik meen dan ook dat D. de Lange gelijk heeft. 

253. Vgl. bij deze opmerking van De Lange bijv. Mao Tse-Toeng, Guerril
la-oorlogvoering, Amsterdam 1965 (De guerrilla zal mislukken) als de eraan 
ten grondslag liggende politieke doeleinden niet overeenkomen met de wensen 
van het volk en er geen sympathie, medewerking en bijstand van het volk kan 
worden verworven. Bijgevolg is de guerrilla in haar wezen revolutionair! (p. 
65). Het volk moet tot vrijwillige samenwerking worden aangespoord. Wij mo
gen de mensen niet dwingen, want doen wij dat wel, dan blijft het resultaat 
uit (p. 99, 100). Zeer belangrijk is het propagandamateriaal. Iedere grote guer
rilla-eenheid moet een drukpers en een stencilmachine hebben. Ook papier 
voor pamfletten en bekendmakingen is noodzakelijk. De eenheden dienen 
voorzien te worden van kalk en grote kwasten (p. 102). Hoe belangrijk de ver
houding tot het volk is blijkt uit 'de drie regels en de acht opmerkingen' van de 
chinese guerrilla: 

Regels: I. Elke aktie staat onder bevel; 
2. Steel niet van het volk; 
3. Wees niet zelfzuchtig, niet onrechtvaardig. 

Opmerkingen: 

I. Zet de deur op zijn plaats als u het huis verlaat (de deur werd als 
bed gebruikt). 

2. Maakt het bed op waarin u hebt geslapen. 
3. Wees hoffelijk. 
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4. Wees eerlijk bij het kopen en verkopen. 
5. Geef terug wat u geleend hebt. 
6. Vervang wat u gebroken hebt. 
7. Neem geen bad als er vrouwen bij zijn. 
8. Doorzoek niet zonder machtiging de portefeuilles van uw gevan-

genen. (p. 109). 

Het volk kan men vergelijken met water en de troepen met de vissen die erin 
leven (p. 110). Wij bevorderen de vernietiging van de vijand door propaganda 
te voeren onder zijn troepen, door de gevangengenomen soldaten met conside
ratie te behandelen en door de gewonden die in onze handen vallen, te verzor
gen. Als wij hierin falen, versterken wij de solidariteit met de vijand (p. J 10). 
(Guevara kende dit boekje van Mao, citeert het ook, S. B. Griffith, Het wezen 
van de guerrilla, a.w., p. 23). Vgl. Ho Tshi Minh, Revolution und nationaler 
Befreiungskampf, Reden und Schriften 1920 bis 1968, München 1968, p. 199 
v.v. 

De verzetsstrijd en de opbouw van de natie vinden hun belangrijkste kracht 
in het volk. Van daaruit geeft Ho Tsji Minh twaalf aanbevelingen: zes ver
boden en zes geboden, die in vele opzichten met Mao's drie regels en acht op
merkingen overeenkomen. Deze aanbevelingen dateren van 5 april 1948. Zij 
worden gevolgd door een gedicht, waarin het beeld van boom en wortels de
zelfde rol speelt als bij Mao het beeld van de vissen en het water. 

Ermutigendes Gedicht 

Diese zwölf Empfehlungen 
sind für alle geeignet. 
Wer sein Vaterland liebt, 
wird sie nie verg essen. 
Menschen von gleicher Sitte und Art 
sind wie ein Mann. 
Mit guten Soldaten und einem guten Volk 
wird alles von Erfolg gekrönt. 
Nur wenn die Wurzel fest ist, kann der Baurn leben 
und das Volk wird zum Fundament des Sieges. 
(a.w., p. 200). 

254. Een rrian, die ook zeer onder de indruk is van de politieke mogelijk
heden der strategie is Richard Shaull, zie R. Shaull, Containment and Change, 
p. 196, 197. - Hij spreekt over het politiek aequivalent van de guerrilla als 
waardevol middel tot verandering van de instituties. 

255. P. van Ostayen, Het Sienjaal (gedicht tussen 15 maart en 15 mei 1918). 
256. F. Schleiermacher, Der chr. Glaube nach den Grunsätzen der evange-

Uchen Kirche im Zusammenhang dargestellt, Band J, Berlijn 1842, p. 1-164. 
257 F. Schleiermacher, a.w., p. 460-465. 
258. K. Barth, KD.1l2, p. 744. 
259. K. Barth, KD.ll1, p. 614, 615, 636. Vgl. ook KD.l1, p. 780. 
260. K. Barth, KD.l1, p. 635. 
261. K. Barth, KD.l1, p. 780. 
262. K. Barth, KD IV2, p. 350; ook a.w., p. 573: Wie sollte es im Vollzug 

der Busse und also im Leben des Christen ein freies undfreudiges Gewissen 
Gott gegenüber geben ohne die ihrn von Gott umsonst geschenkten ( ... ) Ge
rechtigkeit vor ihm (Calvin). In KD IV4, p. 234 spreekt B. over het eigen ge-
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weten van de mens als Einverständnis mit Gott n.a.v. 1 Petrus 3:21, en op p. 
123 v. over de reiniging van het slechte 'Mitwissen mit Gott', het verontruste 
geweten door het bloed van Christus (Hebr. 10:22). De uitdrukking Einver
ständnis mit Gott voor syneidèsis ook KD IlI4' p. 436. 

263. K. Barth, Ethik, Sommersemester 1928, Teil II (gestencild); p. 234-301, 
vooral p. 251-278. 

264. a.w., p. 234. 
265. a.w., p. 236. 
266. a.w., p. 241. 
267. Barths kritiek is hier gericht op wat ik, met enige overdrijving, het bini

tarische bij E. Brunner heb genoemd; zie p. 13-22. Het schema schepsel-zondaar 
(schepping-verzoening), waaruit zich het derde, de verlossing, niet laat afleiden, 
voert tot theologieën die naar het burgerlijk midden tenderen. 

268. K. Barth, KD 112, p. 791. 
269. K. Barth, Ethik 11, p. 245. 
270. K. Barth, Ethik 11, p. 245. 
271. a.w., p. 246. 
272. a.w., p. 247. Ik ken in het nederlands taalgebied geen mooier boek over 

het gebed dan K. H. Miskotte, De weg van het gebed, Den Haag 1962. Een 
boekje geheel in de geest van wat Barth in het door ons besproken gedeelte 
van zijn Ethik 1928 bezielt. Bijv. 'Ook wat onmogelijk is, moet niet uit de toe
stand van de wereld worden afgeleid, maar door de Heilige Geest worden aan
gewezen'. (p. 38) Zoiets moesten de haalbaarheidsprofeten, die zich door de 
zogenaamde feiten de wet laten lezen, eens tot zich door laten dringen. Een 
geslacht dat niet bidt verzakt in het konservatisme! Het gebed is een roep uit 
de diepte om het Rijk. 

273. E. Bloch, Wegzeichen der Hoffnung, Freiburg, Basel und Wien 1967, 
p.190. 

274. K. Barth, a.w., p. 250. 
275. K. Barth, Ethik 11, p. 255. De hermeneutische struktuur van Barths ge

hele oeuvre is revolutionair. Een paar lijnen heb ik getrokken in: G. H. ter 
Schegget, Adhesie aan de naam; over de hermeneutiek in K. H. Miskottes, Als 
de goden zwijgen; in Vox. Theo/. Jg. 37, nr. 2, Assen 1967, p. 87-93, vooral het 
oordeel op p. 90 in noot 2. 

276. Over de gevaren van het 'zelfgesprek' heb ik geschreven n.a.v. H. van 
Oyens bedenkingen tegen Barths antropologie: G. H. ter Schegget, Anthro
pologia Gloriae, in Zeitschrift für Evangelische Ethik, Jg. 11, Heft 6, Gütersloh 
1967, p. 366 v. 'Tn KD IV (p. 395 v.v.) spricht B. von der grossen Gefahr, Selbst
bewusstsein und Selbsterkenntnis mit Erkenntnis der Sünde zu verwirren ( ... ) 
Der Mensch verliert sich an ein Selbstgespräch, in dem er steckenbleiben wird 
( ... ) Nur er, der uns objektiv beschämt, kann uns aus diesem circulus vitiosus, 
in dem sich das cor incurvatum in se befindet, befreien ( ... ) Die Neigung, uns 
selber von der Sünde zu unterscheiden, lässt ein vermeintlich neutrales Ich ent
stehen ( ... )' (p. 366/7). Het geweten echter is niet de stem van het neutrale 
'ik', maar van God-in-ons. Als indirekt bewijs, dat het eschatologisch motief 
Barths denken steeds sterker is gaan beheersen, moge gelden, dat hij een inter
pretatie van zijn scheppingsleer, vooral zijn antropologie, die tot de konklusie 
komt: 'Es geht aus unseren Betrachtungen hervor, dass Barth ei ne 'Ontologie' 
des menschlichen Seins zu entwerfen versucht, die folgerichtig von der escha
tologischen Wirklichkeit her gedacht wird (a.w., p. 371 noot 36a)', terzake acht. 
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( ... ) das Selbst, das bewahrt wird, ist das eschatologische, messianische Sein, 
wozu uns Gott der Herr bestimmt hat seit der Grundlegung der Welt .. .' (a.w., 
p. 373). 

277. Zie ook K. Barth, Die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts, 
Zürich 1947, p. 422. Das Wort ist hier in seiner Selbständigkeit gegenüber dem 
Glauben nicht so gesichert, wie es der Fall sein müsste, wenn diese Theologie 
des Glaubens eine wirkliche Theologie des Heiligen Geistes wäre. 

278. Toen Schleiermacher zich in 1829 bezighield met een nieuwe uitgave 
van zijn Glaubenslehre heeft hij overwogen de dogmatische thesen te beperken 
tot beschrijvingen van menselijke levenstoestanden (zelfbewustzijn); de begrip
pen van goddelijke eigenschappen en uitspraken met betrekking tot de 'Be
schaffenheiten' der wereld echter te schrappen. Zie F. Schleiermacher, Der 
Chr. Glaube, Berlin 4/1842 p. 160-163 (par. 30). Zie ook: K. Barth, Theol. des 
19. Jhts., p. 408. 

279. K. Barth, Ethik Il, p. 259. Hier ligt de wortel van Barths vrijheidsbe
grip. Van hieruit heeft B. zijn zeer kritische vragen aan de Verklaring over de 
religieuze vrijheid van Vaticanum H gesteld (zie K. Barth, Ad limina aposto
larum, Zürich 1967, p. 41-43). De kerk mag geen juridisch gegarandeerde speel
ruimte opeisen en haar vrijheid in de natuurlijke waardigheid van de persoon 
funderen, nog minder haar eigen belangen aan het establishment aanbevelen. 
Zij heeft op druk en geweld van de heersende machten te reageren met lijden 
en verzet, met passie en aktie! 

280. Een zeer krasse uitspraak doet K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, 
Amsterdam, 1956, p. 258. 'Het laatste uitzicht is, dat de deelname zelf aan het 
goddelijke leven elke bemiddeling door woord en teken zal overbodig maken. 
Tn het nieuwe Jeruzalem (zou men wagen te zeggen) leven we, ondanks een 
wereldgeschiedenis vol zonde en dood, vollevenswaan en doodsverlangen, zo
als de "heidenen" hebben gedróómd te leven: in de onmiddellijkheid, in de to
taliteit, bij de "bron des levens" , (kursivering van Miskotte). Het zou een in
teressant theologisch ondernemen zijn om vanuit deze eschatologische pers pek
tieven tot een nieuwe, een positieve waardering te komen van bepaalde mo
menten in het beeld van de übermensch bij F. Nietzsche. Zeker hebben wij 
hier met een hybridische anticipatie te doen, maar dan wel een vooruit
grijpen dat geprovoceerd is door een benepen, wankelmoedig, 'er-weinig-ver
lost-uitziend', moralistisch christendom. 

281. Vgl. KD 11, p. 788 v. Das durch das Wort Gottes befreite Gewissen is! 
das persönliche Gewissen jedes Einzelnen und es ist jeder Einzelne, der sowohl 
der Würde wie auch der Sorge dieser Freiheit unter dem Wort teilhaftig ist. 
Anderswo als in der Freiheit jedes Einzelnen würde man diese Freiheit ver
geblich suchen. ( ... ) Je dieser und dieser Einzelne in der Kirche ist gemeint. 
(Het gaat er niet om, dat er nu zoiets als het geheimenis van het individu of) -
höchstes Glück der Erdenkinder - die Persönlichkeit namhaft zu machen wäre, 
als die köstliche Mitgift, die wir dem Worte Gottes von uns aus entgegenzu
bringen hätten. Men verwarre dit, niet met individualisme. Het persoonlijke en 
gemeenschappelijke doen elkaar immers geen afbreuk. Vgl. ook KD IV4 p. 
159: de dopeling laat de doophandeling niet alleen voor het forum van zijn 
eigen geweten maar ook in verhouding tot de christelijke gemeente en alle 
mensen voltrekken; hij zoekt juist de gemeenschap als getuige van en hulp tot 
trouw aan zijn meest eigen, persoonlijke geloofsbeslissing (zie ook KD IV4, 

p. 234, n.a.v. I Petr. 3:21). (Vgl. KD Il2, p. 791-794). Zie ook noot 337. 
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282. K. Barth. Ethik Il, p. 261. Barth citeert Bellarmine, De Rom. Polll. J. 
4.20: Cum dicimus, conscientiam esse superiorem omnibus humanis judiciis, 
nihil alius dicere volumus, quam eum, qui sibi bene conscius est, non debere 
metuere ne a Deo damnetur, etiamsi omnes homines qui cor non vident, secus 
forte de eius rebus gestibus judicent. Bewijs, dat het geweten, zij het vaak pro 
memorie uitgetrokken, ook in de rooms-katholieke theologie beslissend is in 
zaken van geloof en zede, ook in de vraag of men de kerk ongehoorzaam kan 
en mag zijn. Deze zaak speelt een grote rol in de diskussie rondom de onge
lukkige encycliek HUlllanae Vitae van Paulus VI. Zie ook De Nieuwe Kate
chismus, geloofsverkondiging voor volwassenen, Hilversum/Antwerpen 1966, 
p. 440). Barth acht de onteschatologisering van het christendom oorzaak van 
de geatrofieerde behandeling en verschraalde eerbiediging van het geweten in 
de theologie. 

283. K. Barth, a.w., p. 263/4. 
284. K. Barth, a.w., p. 265. Cursivering van 'revolutionär' van K. B. 
285. In het tijdschrift Kerk en Theologie, Jg. 19 nr. 2, Wageningen 1968, 

heeft A. Dekker een artikel bijgedragen over de continuïteitsfactor in Barths 
materiële ethiek (p. 113-123). Zijn konklusie luidt: in Barths positiekeuze bui
ten casuïstiek en 'Gebot der Stunde' om, in het 'geschichtliche Charakter' van 
het gebod ligt ( ... ) een teleologisch element ( ... ) ( ... ) de constante in het ge-
bieden van God (kan) geen tijdloze constante zijn ( ... ). Barths theologie (dient) 
te worden geëxegetiseerd met als hermeneutische sleutel het profetisch element 
(p. 122). Ik onderschrijf Dekkers konklusies. Jammer dat hij aan de ethiek van 
1928 in zijn artikel geen aandacht heeft geschonken. Dat de barthiaanse ortho
doxie een doorwerken van Barth in genoemde richting remt, is een waarne
ming die ik vooral in Duitsland menigmaal heb gedaan. 

286. R. Shaull, Heritage and contemporary option (in: Containment and 
change, New York en London 1967), p. 234. 

286a) Geciteerd naar: M. Susman, Gestalten und Kreise, Zürich 1954, p. 
143. Ik vat de uitdrukking 'unentwürdigte Natur', overigens naar de geest in 
overeenstemming met Margarete Susmans beschouwingen, als aanduiding van 
wat K. Barth in 1928 en later in het begrip conscientia bevroed en aangewezen 
zag. 

K. Barths positieve waardering van Heinrich Pestalozzi blijkt KD 112, p. 602, 
vgl. KD [1l4, p. 707, KD [Vs, p. 29. Voor het werk van Pestalozzi, zie: J. H. 
Pestalozzi, Grundlehrcll über Menseh, Staat und Erziehung, herausgegeben von 
H. Barth und M. Zollinger, Stuttgart 1968. 

287. J. Moltmann, Gott in der Revolution, in: Diskussion zur 'Theologie der 
Revolution', herausgegeben von E. Feil und R. Weth, München 1969, p. 70. 
Men kan het laatste hoofdstuk van Moltmanns Theologie der Hof/llUng zien 
als een uitwerking van deze stelling met betrekking tot de messiaanse gemeen
te. Vgl. ook J. B. Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz 1968, p. 49/50. 

288. H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Neuwied und Berlin 1967, 
p. 18. Marcuses hoofdgedachten heb ik in een geschriftje weergegeven: G. H. 
ter Schegget, Herbert Marcuse, demasqué der harmonie. (Academie de Horst
reeks nr. 1). Hieruit de volgende zinnen: ... echter is er een geweldige vernuch
tering, een désakralisering van de instituties nodig; wij dienen te beseffen, dat 
het systeem waarin wij leven en zijn instituties oorspronkelijk een menselijk 
'ontwerp' zijn, een keuze tussen alternatieven. De instituties hebben echter door 
hun taaiheid dit ontwerp exclusief gemaakt (p. 15). Door de bestaande maat-
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schappij heen lichten de alternatieven op, erachter zien wij de mens en zijn 
ontwerp, daar ligt de bron en de kans (p. 32). 

289. K.D.lV4, p. 20 v. 
290. H. Barth, Staat und Gewissen, in: Poli tik und Elhik, herausgegeben von 

H. D. Wend land (Wege der Forschung, Band CXXXIX), Darmstadt 1969, p. 
325 v.v. Ik dank aan dit artikel veel voor de onderhavige gedachtengang. 

291. a.w., p. 327. 
292. Citaat bij a.w., p. 328 en bij E. Bloch, Natuurrecht und menschliche 

Würde, Frankfurt 1961, p. 61. Buitengewoon indringend schrijft M. Horkhei
mer over Hobbes in zijn Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie, 
Stuttgart 1930, p. 37-76. 

293. Vanhieruit loopt een lijn naar het zg. 'decisionisme' van de nat. socia
listische politiek-theoreticus Carl Schmitt. Deze echter mist - wat toch ondanks 
alles het humane bij Hobbes blijft - de richting van de wil van de souverein 
op het bezwaren van de oorlog van allen tegen allen. Ernst Bloch acht Hobbes' 
staatsleer een sekularisatie van Duns Scotus' voluntarisme. 

Eerst bij Schmitt breekt het 'decisionisme' 'hemmungslos durch Recht und 
Gesetz' (E. Bloch, a.w., p. 172). 

293a) H. Barth, a.w., p. 328. 
294. Tiende gebod van de tweede fascistische dekaloog van 1938, zie H. 

Barth, a.w., p. 329. De eskalatie zit in het gelijk, het recht dat aan de Führer 
wordt toegeschreven. Bij Hobbes is de souverein zedelijk gehouden het recht 
en de waarheid te dienen; hij kan er echter niet van onder af aan gehouden 
worden. Dezelfde gedachtengang zit achter het welbekende amerikaanse zin
netje: The boss is not always right but he is always the boss. Natuurlijk ver
onderstelt men hierbij, dat de baas wel naar recht en rede streeft. Hij is als baas 
daarop echter niet aanspreekbaar, althans niet krachtens de struktuur. 

295. K. Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, (Theol. Stud., Heft 
20), Zürich 1946, p. 8. 

296. KD lIla, p. 334-342. 
297. KD IIla, p. 342-402; KD IV1, p. 413. 
298. KD IIla, p. 345 v. 
299. KD llIs, p. 404-405. De strijd tegen de chaos is Gods zaak, die hij in 

Jezus Christus ten einde gevoerd heeft. H. Bianchi toont een fijne theolo
gische intuitie, als hij in zijn boekje, De vliegengod, opstellen over gezag, recht 
en orde, Alphen aid Rijn 1967, p. 78-79 schrijft: 'Naar bijbels denken is de 
chaos niet de tegenstelling van de orde, maar gaat de chaos aan de orde vooraf. 
Er was een tohoewabohoe, dwz. een gapende afgrond, maar toen werd de we
reld geschapen en die tohoewabohoe is ook nooit meer teruggekomen ... Naar 
bijbelse visie is dus de angst voor de chaos ongegrond.' Laat staan, zou ik 
willen toevoegen, dat het geoorloofd zou zijn om met de chaos chantage te 
plegen. Deze chantage is vaak voelbaar achter theologische en filosofische vor
men van staatsleer, waarin de kategorieën zonde en voorzienigheid een geïso
leerde rol spelen. 

300. Ernst Bloch laat zich zeer fel uit over het relatieve natuurrecht. ' ... also 
sollte gerade Adams Sünde den Sündenfall der Kirche rechtfertigen, den Abfall 
vom urchristlichen Kommunismus zu den Ordnungen der Welt. Ja, das relative 
Naturrecht sank weit hinter das der Stoa zurück: es sanktionierte sogar die 
Skiaverei, es sanktionierte vor allem die Obrigkeit und ihr Schwert ... Derart 
wurde gerade die härteste Verlegen heit des Naturrechts, nämlich die Oppres-
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sion, aus diesem selber, als einem relativierten, begründet (E. Bloch, Naturrecht 
und menschliche Würde, Frankfurt 1961, p. 38/9). 

301. Christengemeinde und Bürgergemeinde, p. 9. 
302. If I prefer this figure (namelijk van de twee concentrische cirkels), it is 

because of its ability to show that the centre of the two communities or ordi
nances is identical, that centre being Jesus Christ (Karl Barth's Table Talk, ed. 
by J. D. Godsey, Edinburgh 1963, p. 78). 

303. a.w., p. 74. 
304. a.w., p. 75. 
305. Christengemeinde ulld Bürgergemeinde, p. 26. 
306. a.w., p. 31, 32. 
307. a.w., p. 33, zie ook: K. Barth, Gotteserkellntnis ulld Gottesdienst, Zü

rich 1938, p. 212 v.v. 
308. a.w., p. 35. Barths conclusie luidt daar: 'Sollten wir uns mit naturrecht

Hch begründeten Thesen im Ergebnis hier wirklich getroffen haben, so würde 
darin nur eine Bestätigung dessen zu erblicken sein, dass die Polis sich auch da 
im Reiche Jesu Christi befindet, wo ihre Träger diesen Sachverhalt nicht ken
nen .. .' De staat zelf weet niet van de christologische kontekst, waarin hij staat. 
Die behelpt zich met het natuurrecht. Dat geeft iets ambivalents aan zijn antro
pologie, die vaak heen en weer gaat tussen pessimisme en optimisme. Vanuit 
Gods triomf echter in Christus mogen wij het accent op het positieve leggen. 
Vandaar dat Barth inhoudelijk niet zo ver van Rousseau afstaat. Bloch zegt: 
Als letzte Quintessenz des klassischen Naturrechts, ohne das andere Beiwerk, 
bleibt allemal das Postulat menschlicher Würde (E. Bloch, Naturrecht und 
menschl. Würde, p. 232). Juist om die menselijke waardigheid gaat het Barth 
ook. Voor Bloch is het natuurrecht in zijn telos: het recht van de toekomstige 
mens. Voor Barth: het recht van de uiteindelijke, de laatste Adam, die de eerste 
is! 

Dat Barth de intenties van het natuurrecht niet afwijst (wel als innata lex in 
homine, maar niet de zaak waarom het gaat in het natuurrecht) blijkt ook uit 
zijn antwoord aan Württembergse predikanten in: E. Busch, Humane Theo
logie, Zürich 1967, p. 26 v. De staatswet moet een reflex zijn van de wet van 
God. Wat er aan echt recht in ons zg. recht meespreekt is een spoor van Chris
tus' koningschap. 

309. De mogelijkheid der zonde staat niet in onze kreatuurlijke vrijheid. 
De zonde is onmogelijke mogelijkheid. Zie bijv. KD IVj, p. 452 v.v. Was auch 
von seiner (nI. des Bösen) Herkunft, Art und Natur zu sagen, wie ernst es auch 
in seiner Bedeutung für uns zu nehmen sei - das ist sicher, dass von dort aus 
gerade die Sorge, es könnte sich in ihm urn einen Gott entsprechenden, ihm 
auf gleicher Ebene gegenüberstehenden Faktor handeln, gcgenstandslos ist 
( ... ) Ist es aber in seinem Verhältnis zu Gatt in seiner Ohnmacht entlarvt, dann 
kann und muss es auch hinsichtlich seines Verhältnisses zum Me/lSchen und 
seiner Welt als zu Gottes Kreatur, zwar ernstliches Bedenken, darf er aber 
jedenfalls keinen letzten begründeten Zwei fel, keine unbegrenzte Sorge und 
also keinen Pessimismus, keinen Defaitismus, kei ne Hoffnungslosigkeit, keine 
Verzweiflung geben. - Dergelijke gedachtengangen, aangevuld met de cate
gorie 'analogie' in de leer van de staat, geven ruimte aan een, christologisch ge
fundeerd, humanisme, dat wij in het huidig politiek gesprek dringend behoe
ven. Men vergelijke bovenstaand citaat met K. Barth, Römerbrief, München 
1926, p. 462-465. De revolutionair heet daar nog 'schlimmer' dan de konser-
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vatief, want de revolutionair wil de 'onmogelijke mogelijkheid': de vergeving 
der zonden, de opstanding der doden·. Die triomf moet aan Jezus worden over
gelaten! Het hangt echter met de toen door Barth zo eenzijdig gelegde nadruk 
op de goddelijkheid Gods samen, dat juist de genade hier onmogelijk heet! 
Vanuit de zondeleer van de K.D. moet het relatieve oordeel omgekeerd wor
den: de konservatieve legitimiteit is nog erger dan de revolutionair. Voor deze 
omkering kunnen wij ons op Barth zelf beroepen. Hij zegt (in: Die Menschliclz
keit Gottes, Theol. Stud. Nr. 48, Zürich 1956, p. 9): 'Wie - das war damals die 
Sorge und der Einwand von Leonhard Ragaz - wenn das Ende des Liedes von 
der Majestät Gottes eine neue Bestätigung der Hoffnungslosigkeit alles mensch
Iichen Tuns, eben damit eine neue Rechtfertigung der Autonomie des Men
schen (uit defaitisme! S.) und also des Säkularismus im Sinne der lutherischen 
Lehre von den zwei Reichen sein sollte? Bewahre!' Zo was het niet bedoeld en 
dat is in de K.D. ook steeds duidelijker geworden. Eigenlijk reeds in 1920 in 
Barths Tambacher Rede (Der Christ in der Gesellschaft, in: Das Wort Gottes 
und die Theologie; ik citeer uit: J. Moltmann (herausg.), A nfänge der dialek
tischen Theologie (Teil 1), München 1962, p. 35): Wir glauben also darum an 
einen Sinn, der den einmal gewordenen Verhältnissen innewohnt, aber auch an 
Evolution und Revolution, an Reform und Erneuerung der Verhältnisse, an 
die Möglichkeit von Genossenschaft und Bruderschaft auf der Erde und unter 
dem Himmel, weil wir noch ganz anderer Dinge warten, nämlich eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde. Zie ook noot 94. 

310. H. Gollwitzer, Die Revolution des Reiches Gottes und die Gesellschaft, 
in: Diskussion zur 'Theologie der Revolution', herausgeg. von E. Feil und R. 
Weth, München 1969, p. 42. 

311. H. Gollwitzer, Bürger und Untertan, in: Politik und Ethik, Darmstadt 
1969, p. 160. Theodor Heuss definieerde demokratie als 'begrenzter Herr
schaftsauftrag auf Frist'. 

312. B. Brecht, Gedichte I, Frankfurt 1967 (Bd 8 der Ges. Werke), p. 378. 
313. H. Barth, a.w., p. 329-331. 
314. Op dit standpunt heeft de amsterdamse school van De Bussy zich ge

steld. Voor hen is ethiek wetenschap der moraal. Typisch voor deze school is 
een uitspraak als deze: 'Kortom, het geweten en het zedelijk ideaal van een 
menseh, hoe hoog ook, zijn slechts voor een oneindig klein deel zijn eigen werk. 
Zij zijn het resultaat van zijn deelhebben aan een sociale werkelijkheid, die 
hem oneindig te boven gaat, die vóór hem bestond en hem zal overleven' (N. 
Westendorp Boerma, Realistische Ethiek, Amsterdam 1933, p. 155). Op dit 
standpunt is het moeilijk zich tegen de vervlakking van het ethisch besef, tegen 
konformisme en fatsoensbehoefte te verweren. Westendorp Boerma meent ech
ter in een woord van Tawney, dat van 'hoop, gegrond op kennis, geïnspireerd 
door liefde' spreekt, een mager restje van het oude, dat hem aanspreekt, terug 
te vinden, maar hij weet niet of hij dan niet met zijn eigenlijke betoog in tegen
spraak is geraakt (a.w., p. 168). Men krijgt toch steeds het gevoel, dat het 
'Anliegen' van deze denker het 'oneindig kleine deel' is, dat hij in de empirie 
wil attraperen. 

315. In onze tijd gaat het om het omgekeerde: er ligt in de oude metafysika 
een rijk 'utopisch overschot' opgetast, dat op zijn uur wacht (zie G. H. ter 
Schegget, Herbert Marcuse, p. 54). 

316. De gemeente kan en mag het haar gegevene niet als iets innerlijks, iets 
individueels o.f ideeëls beschouwen, er moet altijd een 'Errnessen' en handelen 
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op volgen midden in het 'Weltgeschehen'. Neutraliteit tegenover kritische si
tuaties in het heden is een teken, dat de gemeente haar Heer als ver en afwezig 
beschouwt. (Zie KD IV 3' p. 823, p. 934). 

317. N. Westendorp Boerma,Realistische Ethiek, Amsterdam 1933, p. 131. 
Zie ook: Neen en ja, Amsterdam 1939, p. 71 (Eén ding staat echter vast: de 
ondergrond is niet scepticisme. Ik eerbiedig geweten ... ). 

318. E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt 1961, p. 274/5. 
Op dezelfde p.: Ieder wechselseitige Ersatz von Politik und Moral ist uneeht, 
wohl aber gilt: Moral, damit sie oh ne Heuchelei und Ideologie sein könne, ver
langt den Bau des öffentliehen Rechten, und dieser Bau hat nicht nur sein Rieht
fest, sondern seine notwendig präparierende Heimbildung selber in der Mora\. 
Deze gedachtengangen passen bijzonder goed in een betoog, waarin de zin van 
het natuurrecht wordt uitgezeefd om het vervolgens als recht van de mens der 
toekomst in hope te verankeren. Het gaat inderdaad niet zozeer om een rest, 
die blijft, als wel om een bestand aan hoop, een richting op morgen, een escha
tologisch transcenderen, die op een qf andere wijze in het zedelijk bewustzijn 
herkend of erkend kunnen worden. W.i.w., zegt Bloch, is zulk een echte moraal 
nooit geschreven, zij wordt altijd verstikt in het huichelachtige bijwerk en de 
klassengebonden plichtenleer, toch is zij er 'ergens' in alle grote moraalleren 
als 'zwischen-mensehliche Bewohnbarkeit'. 'Ethik ist dann am wenigsten eine 
gelehrte Form des Glaubens an die herrschende Sitte .. .'. 

319. E. E. Hölscher, Vom römischen zum christlichen Naturrecht, Augs-
burg 1931, p. 87. . 
320. Zie voor het volgende I. Habermas, Politik und Moral, in: Politik und 
Ethik, p. 70 v.V. 

321. E. Bloch, Naturrecht ulld mellschliche Würde, p. 275. 
322. M. Horkheimer, Probleme der Wahrheit, Berlin 1969, p. 5. 
323. M. Horkheimer, a.w., p. 13. 
324. I. Habermas, a.w., p. 81. 
325. Men kan stellen, dat niet eerst Stalin maar reeds Lenin deze kortsluiting 

bewerkstelligde. Dat lijkt mij niet juist. Het stalinisme is niet de natuurlijke 
spruit van het leninisme, zegt L. D. Trotzki, (HUil moraal en de Ollze, Amster
dam 1969, p. 55). Lenin ging nog uit van de partij, als werkelijke voorhoede 
van de revolutie, gebruikte haar niet zoals Stal in, als apparaat voor zijn eigen 
manipulaties. Terecht zegt Trotzki: een strijd op leven en dood is ondenkbaar 
zonder list, leugen en bedrog. Moeten dan de duitse arbeiders niet de HitIer
politie bedriegen? Of is misschien de houding van de russische bolsjewiki 'im
moreel', wanneer zij de G.P. Oe. om de tuin leiden? (Trotzki, a.w., p. 56). Wel 
is het gevaar groot bij een opvatting als van Lenin, die in zijn revolutionaire 
ideologie sterk vanuit een élitepartij denkt, dat het moreel besef van het klasse
bewustzijn wordt verstikt door de partij-direktieven. Wel echter moet volgens 
Lenin het revolutionaire bewustzijn van buiten af in de proletarische klasse 
worden ingebracht. Dat echter brengt, zoals Rosa Luxemburg heeft aange
toond, het gevaar mee, dat men er een voortdurende bevoogding van de arbei
dersklasse uit afleidt. Doet men dat dan is een eerste schrede naar 'stalinisatie' 
gedaan. Alleen als men de bewustwording neemt als een proces, dat binnen de 
arbeidersklasse plaatsgrijpt, doordat de politieke leiding zijn taak vervult, spon
taneïteit in bewustzijn om te zetten in een dialektische praxis, kan men tot een 
demokratisch socialisme komen. Het leninistisch standpunt, waarbij de kom
munistische partij een élite is, heeft de tendentie naar ontdemokratisering in 
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zich; de geschiedenis heeft dat bewezen. Men mag echter de historische gevol
gen niet in Lenins schoenen schuiven. (zie voor e.e.a. L. Basso, Zur Theorie 
des politischen Konflikts, Frankfurt 1969, p. 51 v.) Wij mogen het ons niet te 
gemakkelijk maken. In de klassenstrijd gaat het om de publieke verwerkelijking 
van vrijheid en gelijkheid; de klassenstrijd dient de humaniteit, die absoluut is. 
De moraal staat in dezelfde dienst. Dat de moraal aan de klassenstrijd wordt 
ondergeschikt gemaakt betekent dan ook geen totale instrumentalisering van 
de ethiek. Alle aktie, die de historische gang naar het rijk van vrijheid en gelijk
heid remt, is immoreel. Dat is de klassemoraal, zoals deze, in een bepaalde 
fase van de revolutie, in een bepaald stadium van het proces, geleerd moet 
worden. (zie: G. H. ter Schegget, Herbert Marcuse, p. 9/10; zie ook H. Mar
cuse, Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, Berlijn 1964). Juist 
echter de gelijkstelling van het heersende systeem met de toekomst, van de 
partij met het proletariaat leidt tot een verstarring van het dynamische ethos 
tot een statische moraal, waarin allerlei deugden toch weer verabsoluteerd 
worden. De toekomst, in handen van de partij!, is het religiosum, waarmee de 
sowjetburger wordt gemanipuleerd en waarmee ook wordt goedgepraat, dat er 
geen onderscheid mag worden gemaakt tussen vervreemdende en produktieve, 
kreatieve arbeid. Dit blijft een stuk stalinisme dat in stand blijft, ondanks alle 
zogenaamde liberalisatie, waarin wij dan ook niet te zeer geloven (gezien 21 
augustus 1968 in Tsjecho-Slowakije). Over de niet-klassegebonden elementen 
in de zedelijkheid van het communisme schreef J. de Graaf in zijn mooie 
boekje: Moraal, maxisme en ethiek in de Sowjetunie, Hilversum 1966, p. 44 v.v. 
De Graaf ziet in de erkenning van deze elementen in de moraal een élan naar 
humaniteit (a.w., p. 71). Toch blijft de vraag of de nadruk op deze elementen 
niet het élan van de ethiek van het protest evenzeer kan remmen! Merkwaardig 
is dat het een artikel over de taal in de Prawda van de hand van Stalin was, 
waardoor men voor het klasseloze element in de moraal weer gevoelig werd. 
Men kan dan nog altijd twee kanten uit. De kant van moraal als interiorisering 
van de bestaande orde; de moraal van de mens is dan zijn subjektieve gebon
denheid aan orde en wet. Of de kant van het dynamische ethos, waarheen een 
'revisionist' als Ernst Bloch wil. Ik kan mij niet voorstellen, dat Stalin dit laat
ste heeft willen bevorderen. Uit De Graafs boekje krijg ik niet de indruk, dat 
men het probleem in de S.u. reeds helder heeft gesteld. Blijkbaar is men toch 
nog te zeer in dogmatisme bevangen en bang ketters te worden genoemd. Vol
gens Ernst Bloch is het gevaar, dat Marx' theorie wordt verlaagd tot een ideo
logie der arbeidersklasse en haar belangen, als het geringe aspekt van het be
lang van de partij, het kikvorsen perspektief van het apparaat verwisseld wordt 
'mit der zugleich weltweiten wie zukunftsoffenen Parteilichkeit' ... 'Der Satz 
ausgerechnet Stalins, der nun wirklich idealistische, dass nicht nur die Sprache, 
auch die forma Ie Logik, Mathematik, Naturwissenschaft und Technik unab
hängig von dem jeweiligen Unterbauten seien', kan hier echter geen oplossing 
bieden, juist omdat wij dan weer in de zweving van het onhistorische idealisme 
komen, dat het arsenaal levert voor morele rechtvaardiging van de status quo. 
Het gaat wel degelijk om het belang van de arbeidersklasse, wel degelijk om de 
revolutie van het proletariaat, maar dit belang is van volstrekt eigen karakter, 
want ... 'die Arbeiterklasse (sei) die einzige bisherige, deren Interesse selber 
auf keine Verneblung, auf kein objektiv, gar subjektiv falsches Bewusstsein 
gehe, sondern umgekehrt auf allgemeingültig objektivste Analyse und Durch
schauung ihrer Lage.' (E. Bloch, Philosophische Aufsätze, Frankfurt 1969, 
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p. 351 v.) In de Sowjet Unie echter heeft in vele opzichten de partij de huma
niteit gemonopoliseerd, zodat Stal ins idealisme moet verklaard worden uit de 
noodzaak, de burokratie te rechtvaardigen. Het is derhalve veeleer een remming 
van het humanitaire élan, dacht ik, dan een bevordering ervan, zoals De Graaf 
suggereert. 

Op dit punt is China een interessanter land, voorzover ik zie. Daar is aan de 
tegenstelling statisch-ambtenaarlijke moraal of dynamisch-revolutionair ethos 
de kulturele revolutie ontvlamd! Deze begint met een kritiek van Yao Wen
Van op het toneelstuk 'De afzetting van Hai Jui' van de hand van Wu Han, 
een belangrijk historicus. Deze kritiek verschijnt 10 november 1965. Hai Jui is 
een keizerlijke beambte, die leefde van 1515-1587. Hai Jui heeft in de jaren 
1569/70 grote delen van de bevolking tegen uitbuiting door keizerlijke beamb
ten beschermd; hij geeft alle illegaal door keizerlijke beamten toegeëigende 
grond aan de boeren terug. De held wordt door Wu Han als een rechtschapen 
beambte getekend. De rechtschapen ambtenaar is het symbool van morele 
principes. Yao Wen-yan echter stelt, dat het Hai Jui niet om gerechtigheid ging, 
maar om de harmonie in de feodale maatschappij en dat is iets anders. M.a.w. 
er zijn geen eeuwige morele principes! Oude ethische waarden kunnen voor 
het heden niet eenvoudig worden overgenomen. Hieruit komt een lang en in
gewikkeld akademisch debat voort, dat echter 'ontsleuteld' zeer aktueel is, want 
in Hai Jui wordt Peng The-huai, Mao Tse-tungs opponent, aangevallen. Hoe 
dan ook, dit debat is het begin van de kulturele Revolutie, waarin de theorie 
van de klassenstrijd in de socialistische maatschappij wordt uitgebreid en toe
gepast op het hele partij- en staatsapparaat. De partij zelf wordt dus onder 
kritiek gesteld! In de K.R. gaat het erom de revolutionaire dynamis kriterium 
ook van staat en partij te laten blijven en niet te vervallen in de 'zonde der ver
eenzelviging' à la Stalin. Moa's stelling is, dat de klassenstrijd in de socialis
tische maatschappij doorgaat, ook daar vormen zich niet klassen - en dat moet 
bestreden worden. De kontinuïteit der revolutie gaat verloren als de partij bo
ven het proces wordt uitgeheven (zie voor e.e.a. G. Blumer, Die chinesische 
Kulturrevolution 1965/67, Frankfurt am Main 1968, p. 5-63). Zo heeft Mao 
voor de permanente revolutie gekozen en voor een dynamisch ethos, waarbij 
geen eeuwige deugden de bestaande wet en orde sanktioneren. Zie noot 197. 

J. J. A. van Doorn heeft in een artikel in de Sociologische Gids (Jg. 16, nr. 3) 
van mei-juni 1969, p. 155 v.v. - titel: De voortgezette revolutie: China en de 
ijzeren wet der oligarchisering - aangetoond, dat het het maoïsme gelukt is 
'een krachtig, inteIligent en gevarieerd antwoord te geven op de dreigende oli
garchisering en bureaucratisering en in het algemeen op de uitslijtingstenden
tie in revolutionair élan'. Daarmee is de ijzeren wet van Michels (zie R. Mi
chels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Stuttgart 
1957; zij luidt: die Organisation ist die Mutter der Herrschaft der Gewählten 
über die Wähler) doorbroken. M.i. kan een dynamisch ethos eerst in zulk een 
klimaat bloeien. Anders valt het terug in een rigide moraal! 

Fritz Vilmar heeft Ernst Bloch eens gevraagd naar wat z.i. de onopgeloste 
vragen van het marxisme waren. Bloch noemt dan allereerst de onvoldoende 
doordenking van het begrip 'diktatuur van het proletariaat'. Door de nood
zaak van een staat en een burokratie na de overwinning op de klassevijand 
verdwijnt deze diktatuur niet, erger: hij is geen diktatuur meer van het prole
tariaat, maar de diktatuur van apparatschiks van een partijapparaat. Bloch 
vertelt dan, dat in oktober 1956 een poolse kommunist naar Leipzig kwam. 
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'Wir trafen ihm im Rektorat, und dieser eindwandfreie Kommunist und ge
schulte Theoretiker sagte: Bevor wir weiter reden, Genosse Rektor, möchte ich 
Sie fragen: wie steht es bei Thnen wit dem Klassenkampf gegen Partei und 
Regierung?' Laten wij ons daaromtrent geen illusie maken in dit ordebemin
nend, wetsgetrouwe oostelijke deel van Duitsland! Een onderdaan wordt niet 
zomaar een revolutionair. Door de nieuwe slavernij aan partij en staat wordt 
de mens vernederd en beledigd, de staat sterft niet af en de individuele vrij
heid wordt gesmoord. Bloch stelt dan, dat na de socialistische 'Kritik der reinen 
Vernunft' (Marx' werk) een socialistische 'Kritik der praktischen Vernunft' 
dient te worden doordacht. Dat zou een aktivering van de subjektieve faktor, 
dat zou politieke onrust en drijfkracht bewerken, een nieuw dynamisch ethos. 
De mens heeft recht op gemeente! Er is een nieuwe prediking nodig. Een nieuw 
appèl. (zie: Über Ernst Bloeh, Frankfurt 1968, p. 82-103). Het 'Anliegen' van 
het natuurrecht - dat ook Barth in zijn christologisch gefundeerde ethiek wil 
recht doen - is: de mens vrij, verlost van onderdanigheid. Blochs konklusie -
in zijn grote boek Naturrecht und menschliche Würde - is: 'Es gibt so wenig 
menschliche Würde ohne Ende der Not, wie menschgemässes Glück ohne 
Ende alter und neuer Untertänigkeit ... keine Demokratie ohne Sozialismus, 
kein Sozialismus ohne Demokratie, das ist die Formel einer Wechselwirkung, 
die über die Zukunft entscheidet (E. Bloch, N aturrecht und menschliche 
Würde, p. 14, p. 310 v.v.). Opvallend is overigens, dat ook K. Barth als het om 
sociale gerechtigheid gaat (en dan gaat hct, bijbels gesproken, om de mense
lijke waardigheid) slechts de keuze stelt tussen socialistische mogelijkheden ~ 
andere noemt hij niet! - en de geestelijke affiniteit benadrukt met de demokra
tie (zie K. Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, p. 27 en 36). 

Evenzo in de Tambacher Rede: Dass wir diese Wendung ... bewähren müs
sen. .. heute wohl ganz besonders in einer weitherzigen, unsichtigen und 
charaktervollen Haltung gegenüber, nein, nicht als unverantwortliche Zu
schauer und Kritiker gegenüber, sondern als mithoffende und mitschuldige 
Genossen illllerhal b der Soz;aldemokratie, in der ullserer Zeit nun einmal 
das Problem der Opposition gegen das Bestehende gestellt, das Gleichnis des 
Gottesreiches gegeben ist und an der es sich erweisen muss, ob wir dieses 
Problem in seiner absoluten und relativen Bedeutung verstanden haben (J. 
Moltmann (herausg.), Anjänge der dial. Theol., Teil J, München 1962, p. 32). 

326. J. Habermas, a.w., p. 88 V.v. 
M. Buber heeft in zijn zevende Rede über das Judentum, gewijd aan de 

nagedachtenis van zijn oudere vriend Gustav Landauer, vermoord na de mis
lukking van de Münchener Radenrepubliek in 1919 (Der Jude und sein Juden
turn, Ges. Aujsätze und Reden, Köln 1963, p. 89 v.v.) een voortreffelijke schil
dering gegeven van de komplikatie der instituties. Hij zegt daar (p. 11617) dit: 
Was die abendländische Revolutionen an der reinen Auswirkung hindert, ist, 
dass in den Einrichtungen, die sie vorfinden, vermorschte Herrschaftswurzeln 
und von Urzeit lebendig erhaltene Gemeinschaftskeime ineinander verschlun· 
gen sind. So geschieht das Verhängnisvolle: Entweder die Revolution reisst 
beides aus dem Boden; alsdann wird mit dem Vernichtungswürdigen auch das 
pflegebedürftige gute Wachstum zcrrissen; diejenigen unter den Trägern der 
Umwälzung, die den unersetzlichen Wert der organischen Zusammenhängc 
kennen, weichen den Vertretern einer selbstherrlichen Tntellektualität, und 
diese bemühen sich nun vergeblich, alles aus dem Verstande neu zu machen. 
Oder aber die Revolution bleibt in dem Gewirr stecken; sie scheut sich - aus 
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Furcht von der Aufgabe der Neuschöpfung oder aus Furcht, das Keimende zu 
versehren - an das Morsche Hand anzulegen, und das Ergebnis ist, dass dieses 
von neuem jener unterjocht, das entgeistetes Sinnbild aufgefrischt wird, ent
se el te Form neuen Zaubernamen empfängt und die heilig lebendigen Gemein
schaftskeime weiter ungepflegt und ungefördert ihrer Stunde harren. - Buber 
zet tegenover deze noodlottige i komplikatie de revolutionaire kolonisatie, die 
volgens zijn inzicht het zionisme heeft te zijn. Die revolutionaire kolonisatie 
behoeft niet een bestaande struktuur .om te bouwen. Tegen Bubers visie zijn 
enige m.i. zwaar wegende bedenkingen aan te voeren. In de eerste plaats gaat 
het niet aan de moeilijkheid van de opheffing der instituties om te buigen tot 
das Verhängnisvolle van een noodzakelijke mislukking. In de tweede plaats: 
ook het revolutionaire zionisme kan niet met een schone lei beginnen, want het 
treft wel degelijk instituties aan: het beloofde land is namelijk reeds bewoond. 
Zo staat het mitsdien voor dezelfde komplikatie, die verergerd wordt door een 
grote mate van onbekendheid met de materie. Ten derde: juist door dit mis
plaatste schone-lei-gevoel en de daaruit voortvloeiende negering van het be
staande ontstonden specifieke moeilijkheden, die in het zionisme van de Na
tionaldogmatiker (p. 110) dat Buber terecht zo verfoeide, bevorderd hebben. 
Ten vierde: het is niet vol te houden, dat de jood wel in de theorie en in de 
propaganda, op de tribune en op de barrikade kan meedoen en voorgaan, maar 
falen moet in de opbouw, doordat hij wel het plan maar niet de fundamenten 
kent en mitsdien de beginsels tot gemeenschap in de bestaande instituties niet 
herkent (p. 110). Ineens is het algemene noodlot hier een typisch joodse tragiek! 
Heeft Buber hier een verhulde diagnose willen geven van de mislukking van 
de Münchener Radenrepubliek van Kurt Eisner en Gustav Landauer? In ieder 
geval dacht zijn vriend Landauer op dit punt geheel anders, al was hem de 
joodse melancholie (maar die is er bij Ernst Bloch evenzeer) niet vreemd, ge
tuige het volgende citaat: Nation sein heisst ein Amt haben; wo mein Amt ist, 
da ist mein Vaterland. Haben wir Abgesprengte als unser Judentum den Dienst 
an der Umwandlung der Gesellschaft, an der Begründung neuen Volkes und 
allererst neuer Menschkeit entdeckt; haben wir gefunden, dass wir, im Suchen 
nach unserem inneren Wesen, der grenzenlosen und schrankensprengenden 
Erneuerung der Völker durch die Abstreifung oberflächlicher Gewaltbeziehun
gen und die Durchsetzung echter freudig-Iiebevoller Gemeinschaft begegnet 
sind, haben wir staunend und beglückt als das urältest in uns Versenkte nichts 
anderes als all die ungeheuer mächtigen und innigen Triebkräfte der Reini
gung zum Licht gehoben, - wer, der so weit ist, wer also, der der Dumpfheit 
entronnen sich selbst vor Augen sieht und in der Hand hält als einen, der soH 
und will, wer wollte da nicht als den Ort seines Wirkens die Welt erkennen 
und als seine Welt die Gegenwart, in der es zu wirken gilt? (G. Landauer, Sind 
das Ketzergedanken? in: Vorn Judenturn, 1913, een boek van jonge zionisten; 
het artikel van Landauer werd later door Buber opgenomen in Der werdende 
Mensch, Aufsätze über Leben und Schriftturn von G. Landauer, Potsdam 
1921, p. 125). Landauer zegt dan ook: mein Deutschtum und mein Judentum 
tun einander nichts zuleid und viel es zulieb (a.w., p. 126). Het is niet anders: 
overal ter wereld zal de gekompliceerde dialektisch-praktische opgave, de in
stituties op te heffen (tollere et elevare) moeten worden ter hand genomen. Dat 
dit alleen gedaan kan worden als het vluchtende en vluchtige idealisme wordt 
overwonnen door de Tendenz der Verwirklichung en ieder op zijn plaats zijn 
vaderland in zijn ambt en zijn ambt in zijn vaderland vindt, daarover zijn 
Buber en Landauer het eens. En daar houden wij het op. 
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327. Het is natuurlijk van het hoogste belang te beseffen dat feiten geen 
harde feiten, maar neergeslagen waarden van gisteren, gestolde ontwerpen van 
voorgangers zijn (zie: C. A. van Peursen, Feiten, waarden en gebeurtenissen, 
een deiktische ontologie, Amsterdam, 1965). 

328. J. Moitmann, Gott in der Revolution, in: Diskussion zur Theologie der 
Religioll, München 1969, p. 73 v. 

329. M. Horkheimer, a.w., p. 17. Life is not a field of the application of 
certain aprioris, but arealm where aprioris must be found out. Criteria can 
only give directions (K. Barth's Table Talk, p. 82). 

330. Vergelijkbaar met de circulus veritatis in de hermeneutik, zie K. H. 
Miskotte, Als de Goden zwijgen, Amsterdam 1956, p. 122. De logos is niet zon
der de bedoelde zaak te verstaan, zo moet ook de theorie vanuit de praxis 
worden begrepen. Slechts in dialektische spanning licht de zingeving van logos 
en theorie op. Hiermee hangt weer samen de dialektische Satz, dass jeder Be
griff erst als Moment des theoretischen Ganze reale Gültigkeit besitzt'. (M. 
Horkheimer, a.w., p. 21). De Satz geldt ook voor Barths werk, zoals bekend. 

331. Zie Theologie zwischen Gestern und Morgen, lnterpretationen und All
fragen zum Werk K. Barths; herausgegeben von W. Dantine und K. Lüthi, 
München 1968, vooral de bijdrage van K. Lüthi, p. 302-332. 

332. Vgl. ook D. Bonhoeffer, Ethik, München 1953, p. 129 'Das Wissen urn 
Gut und Böse seheint das Ziel aller ethischen Besinnung zu sein. Die chr. Ethik 
hat ihre erste Aufgabe darin, dieses Wissen aufzuheben. ( ... ) so kann das nUf 
bedeuten, dass die chr. Ethik den Ursprung aller ethischen Fragestellung zur 
Sprache zu bringen und somit als Kritik aller Ethik allein als Ethik zur geiten 
beansprucht. Zo vatten ook wij, in navolging van K. Barth - zie bijv. Woord 
en Wereld, opgedragen aan K. H. Miskotte, p. 280 v.v. - chr. ethiek op. 
Dit sluit onze overeenstemming met E. L. Smelik, die sterk betwijfelt of er wel 
van christelijke ethiek kan en mag worden gesproken, niet uit, omdat deze ont
kenning van een afzonderlijke christelijke ethiek wil zeggen, dat de theolo
gische kritiek van alle ethiek algemeen-menselijke gelding beoogt en beogen 
mag, omdat zij een niet aan het leven vreemde dienst is. De christelijke ethiek 
staat op gespannen voet met de filosofische, niet zozeer van zichzelf uit, als wel 
vanuit de filosofie. Een aangeboden dienst is zelden welkom, zeker als deze 
dienst in kritiek bestaat, hoe opbouwend ook! Smelik haalt het genoemde 
woord van Bonhoeffer aan in zijn boekje, De ethiek en de verkondiging, Nij
kerk z.j. p. 44 en wel met instemming. Vgl. ook Smelik, a.w., p. 26. 

333. Een andere zaak is, dat God mensen, die vanuit een systeem denken, 
bijv. het marxistische, ook gebruikt en dat zij vanuit hun denken faktisch vaak 
dichter bij de waarheid zijn. Er is in naam van Christus veel tégen Hem gedaan. 
En zonder zijn naam te noemen veel vóór Hem gedaan. 

334. Zie voor het volgende KD IVs, p. 1026 V.V.; vgl. H. Berkhof, Twintig
ste-eeuwse eschatologie ... , in: Vox Theologica, 37/4, juli 1967, p. 16617. (Als 
slothoofdstuk opgenomen in H. Berkhof, Gegronde verwachtillg, Nijkerk 1967, 
citaat op p. 100). 

335. KD /VS, p. 1027. 
336. KD /VS, p. 1023. 
337. Hoe persoonlijk geweten en gemeente zich verhouden komt aan de 

orde in K. Barths doopleer, KD IV4 (fragment). Van de beslissing tot omkeer 
geldt: 'Würde er sie denn auch nUf vor dem Forum seines eigenen Gewissens 
ernst nehmen, wenn er sie etwa nur vor dem Forum seines Gewissens voll-
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ziehen, sie nicht auch in seinem Verhältnis zur christlichen Gemeinde und zu 
allen Menschen ernst genommen haben, wenn er sich nicht auch im mensch
lichen Raum behaftet wissen wollte? (p. 159) Op grond van het geheel van deze 
doopleer, heb ik in De Bazuin (Jg. 51, nr. 30) p. 2 v. over de doop kunnen 
schrijven als 'de eed van trouw aan Gods revolutie'. 'Wie zich afvraagt, hoe 
de kerk een mobiele broederschap, een alerte stoottroep kan worden in dienst 
van Gods omwenteling, die zal tegen de gewoonte en het bijgeloof van het 
sakrament van de kinderdoop protesteren terwille van de mensheid en haar 
toekomst ... Zij is een bewust gedoopte, een tot vrijheid en verantwoordelijk
heid gedoopte gemeente, die eens en voorgoed heeft trouw gezworen aan de 
revolutie van God.' Volgens Barth is de kinderdoop symptoom van de ideo
logische verstrengeling van kerk en vigerende macht. De volwassendoop is de 
eed van trouw aan het radikaal nieuwe begin dat God in Jezus Christus met de 
mensenwereld heeft gemaakt, een gewetensdaad, waaraan de dopeling door de 
gemeente, als avant-garde van Gods dynamiek, wil worden gehouden. De 
doop is een onbetwistbaar feit, dat niet is te ontvluchten. Door zijn doop be
lijdt de dopeling, dat zijn gewetenbeslissing op gronden is genomen, die meer
der zijn dan zijn hart, dat misschien op het hoogmoment zal versagen. God 
echter gunt de mens, die in zijn geweten is aangesproken ,het 'recht op ge
meente', op de discipline van de broederschap, op humanisme (gegrond in 
Gods menswording!), niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk, niet alleen voor 
de ziel, maar ook politiek; - de innerlijke bevrijding wil uiterlijke vrede wor
den; de gedoopte gemeente is het passief en aktief organisme van deze ver
nieuwing, zij is een messiaanse samenzwering. Zie ook noot 281. 

338. Vandaar de belangstelling van een marxist als E. Bloch voor Thomas 
Münzer. Zie E. Bloch, Thomas Münzer als Theologe der Revolutiol!. Frank
furt 192\. E. Troeltsch zet het type van de sekte tegenover dat van de kerk en 
stelt dat één van de kenmerken van de sekte is: die radikale Gestaltung des 
Naturrechts (als reine wet van een onbedorven natuur). Zie E. Troeltsch, Die 
Soziallehren der chr. Kirchen und Gruppen; in: Gesammelte SchriftelI I, Tü
bingen 1912, cap. 9, vooral p. 379-41\. 

339. D. Bonhoeffer, Ethik, p. 193. Op de achtergrond van Bonhoeffers be
schouwingen horen wij nog iets van de oude lutherse positie in politicis. Bon
hoeffer spreekt van 'Schuldübernahme' (p. 186 v.v.). Omdat Jezus de schuld 
van alle mensen op zich nam, daarom wordt ieder verantwoordelijk handelen
de mens schuldig. Wer sich in der Verantwortung der Schuld entziehen will, 
löst sich aus der letzten Wirklichkeit des menschlichen Daseins (p. 187). Der 
Verantwortliche wird sündlos schuldig, oder: allein der Mann des freien Ge
wissens kann Verantwortung tragen (p. 192). Het verantwoordelijk handelen 
jegens Jezus Christus wordt door het bevrijde geweten boven de wet van Gods
en naastenliefde gesteld. Bonhoeffer noemt o.a. revolutie als een van de mo
gelijke verantwoordingsbeslissingen, zij het één, die 'ich nicht zu tragen ver
mag'; daarmee is echter de individuele draagkracht bedoeld en niet dat revo
lutie per se prometheïsch zou zijn. M.i. geeft dit spreken van 'Schuldüber
nahme' waar het op zich nemen en dragen van verantwoording bedoeld is, iets 
onnodig paradoxaals aan deze beschouwingen ('Sündlos schuldig werden'). 
Iets anders is dat men zich niet aan schuld kan onttrekken en mag willen ont
trekken. Al moet ook worden gezegd dat de zonde geen laatste werkelijkheid 
van het menszijn is, zoals B. zegt. Waar is weer, dat 'geen risico durven ne
men' (angst voor vuile handen!) wortelt in zelfrechtvaardiging. Maar omge-
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keerd mag angst voor smetvrees niet leiden tot de wens om vuile handen te 
maken. Mij dunkt, dat Bonhoeffer en Barth zakelijk dicht bij elkaar staan, 
maar dat Barths formulering: 'met een goed geweten, hopend op vergeving' de 
zaak beter verwoordt. Zie ook de uitspraak van M. Buber, geciteerd in 
noot 359. 

340. B. Brecht, Gesammelte Werke 9, Gedichte 2, Werkausgabe, Frankfurt 
am Main 1967, p. 602 (uit: Lieder des Soldaten der Revolution). 

341. E. Thurneysen, Das Wort Golte.\" und die Kirehe, München 1927, p. 
165 v.v. . 

342. Mè krinète, hina mè krithète, Mt. 71. Ik vat de tekst zo op, dat ons door 
Jezus wordt gezegd geen oordelen te vellen, die tot doel hebben ons zelf buiten 
schot te zetten. Dan sluit het vervolg ook goed aan: met de maat waarmee je 
meet zul je worden gemeten. Er is geen neutrale plaats, waar wij tegen de kri
sis van God zouden gevrijwaard zijn. 

343. H. Gollwitzer, Die reiehen Christen und aer arme Lazarus, München 
1968. 'Die Fortsetzung steht in Jesu Gleichnis vom reichen Mann und vom 
armen Lazarus (Luk. 16, 19-31): Die getauften Reichen verstösst ihr Herr und 
die getauften und ungetauften Ausgeplünderten nimmt er in seinen Schoss ... 
Der Skopus dieses Gleichnisses ist nicht, wie es manchmal verdächtigt wird, 
jenseitiger Opium-Trost fur den armen Lazarus. Es ist einseitig an den reichen 
Mann adressiert ... (p. 15). 

344. KD 1l/4, p. 520. Het gaat niet aan met een aantal beoefenaren van de 
sociale wetenschappen aan de universiteit van Princeton, het woord revolutie 
te vervangen door binnenlandse oorlog, waarmee dan iedere poging is bedoeld, 
door geweld de politieke orde, de regeerders of de instituties te veranderen, in 
maatschappijen waar gewelddadige strijd geen norm is en waar welomschreven 
institutionele patronen bestaan (zo bijv. H. Eckstein, On the etiology of inter
nal wars, in: History and Theory IV nr. 2, 1965, p. 133-165). Hier wordt ge
welddadigheid apriori abnormaal genoemd, terwijl van de instituties (de bed
ding!) apriori wordt gesteld dat zij welomschreven zijn en deswege geaccep
teerd moeten worden. De heimelijke vooronderstelling van zulk een visie is 
m.i. eendimensionaal, in Marcuses zin: de bestaande maatschappij is harmo
nisch, waardoor revolutie en geweld vanuit de struktuur wel onverklaarbaar en 
onrechtvaardigbaar moeten zijn. Voor de cura prior is geen plaats, voor het 
streven van de unentwürdigte Natur (Pestalozzi) geen ruimte; bijgevolg wordt 
het middel geweld geïsoleerd van de enige politieke doelstelling, die het mo
gelijkerwijze zou kunnen rechtvaardigen. Hieraan niet ongelijke kritiek heeft 
L. Stone geleverd in een artikel Theories of Revolution, in: World Polities, 
Vol. xviii, nr. 2, p. 159-176, weergegeven in: Nieuwe literatuur over oorlog ell 
vrede, jg. 3 nr. 6, p. 165-172. 

345. KD 1114' p. 525/6. 
346. Hier is te bedenken, wat M. M. Thomas in Frontier van voorjaar 1968, 

p. 51, schrijft: Voortaan moet de rechtvaardige revolutie op één niveau met 
de leer van de rechtvaardige oorlog behandeld worden. Dit zal voor konser
vatieven en progressieven ongemakkelijk worden. Wie de gewelddadige revo
lutie als geëigend middel voor politieke verandering beschouwt, zal ertoe nei
gen, de oorlog als middel van nationale politiek te veroordelen, en omge
keerd ... Zijn er echter rechtvaardige oorlogen, dan zijn er ook enige recht
vaardige revoluties! 

347. Terecht zegt Röling: Terwijl dan vroeger het beginsel van legitimiteit 
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aan het gevestigde regiem een voorrangspositie verschafte, kan de gerechtig
heidsgedachte voorkeur brengen voor de opstandige groep en zelfs leiden tot 
een volkenrecht waarin de plicht tot bijstand aan diegenen die opstaan tegen 
het wettig gezag (B.V.A. Röling, De burgeroorlog in de internat. verhoudingen, 
in: Opstand en revolutie, Assen 1965, p. 19). Het is met name dit beginsel van 
legitimiteit, het legalisme, dat Barth bedoelt, als hij spreekt over een onescha
tologische, verkeerde interpretatie van de wetten dezer wereld! 

348. B. de Ligt, Open brief aan Gandhi, Onex, Genève 1928. 
349. Gepubliceerd in 'Évolution' van nov. 1928 in het frans en in 'De Wa

pens Neder' van dec. 1928. Ik citeer naar aantekeningen, die J. J. Buskes, van 
Gandhi's antwoord maakte. Buskes wees mij trouwens op deze buitengewoon 
informatieve korrespondentie. Gandhi antwoordt o.a. 'Beoordeeld uit het oog
punt van ahimsa (universele liefde) is mijn gedrag niet te verdedigen ... Toch 
moest ik toen zo handelen, als ik gehandeld heb ... Zolang ik leefde onder een 
regeringsstelsel, dat op geweld was gegrondvest en zolang ik vrijwillig deel
nam aan allerlei voorrechten en gemakken, die de regering mij schonk, was ik 
verplicht ... haar uit alle macht te helpen ... Nu echter sta ik tegenover de 
britse regering heel anders. Daarom zou ik niet meer vrijwillig aan zijn oor
logen deelnemen en liever gevaar lopen in de gevangenis te raken ... Toch 
lost dit de kwestie niet op. Indien India een nationale regering zou hebben, kan 
ik mij voorstellen, dat ik, hoewel nooit direkt zelf aan enige oorlog deelne
mend, verplicht zou zijn vóór de militaire africhting te stemmen van hen, die 
deze wensen. Want ik weet, dat niet allen in dezelfde mate als ik aan de ge
weldloosheid geloven. En het is niet mogelijk een enkeling of een gemeen
schap daartoe te dwingen.' Ook A. L. Con stand se wijst in zijn Anarchisme van 
de daad, Den Haag 1969, p. 119 op De Ligts kritiek op Gandhi. 

350. Gepubliceerd in: Bevrijding van mei en juni 1929. 
351. Gepubliceerd in: Bevrijding, jan. 1930. 
352. Vgl. D. Bonhoeffer, Ethik, München 1953, p. 283 V.v. 
Vgl. ook Barrington Moore, Zur Geschichte der politisclzen Gewalt, Frank

furt am Main 1968, p. 16 'Offenbar sollte man die Gewalt nicht ein für allemal 
und pauschal, gleichsam abstrakt, verwerfen. Dies, schei nt mir, ist der schwache 
Punkt in der Rüstung derjenigen, die den Kommunismus bekämpfen, weil die 
Kommunisten 'nicht die Spielregeln beachten wollen' und lhre Ziele mit Ge
walt zu erreichen suchen. Das Spiel selbst kann unfair und die Spielrege1 von 
denen erzwungen sein, die durch eine Umwälzung etwas zu verlieren haben.' 

353. Vgl. Johannes 1:14. 
354. Bevrijding, juli 1929. Toch blijft De Ligt zich tegen Gandhi keren. Hij 

vindt Gandhi te opportunistisch en te nationalistisch. Alleen al door de tech
niek van de moderne geweldsuitoefening acht De Ligt het oorlogsmiddel als 
revolutionair strijdmiddel uitgesloten. De Ligt wil de strijdmethoden beperken 
tot civil disobedience (dienstweigering, belastingweigering, non-koöperatie, sta
king enz.). Deze middelen zijn volgens hem doelmatiger dan geweld. Hierin is 
Gandhi zijn grote voorbeeld. 

355. Zie W. F. Wertheim, De grenzen der geweldloosheid, in: Militia Christi, 
jg. 21 nr. 11,25 juni 1966, p. 84. 

356. Zie A. F. Utz, Was hei sst 'Entwicklung' der päpstlichen Sozialdoktrin?, 
in: Die Friedensenzyklika Pacem in terris, Base1-Wien 1963, p. 61. 

357. Quibus illud esse in prompt u velimus, ex naturae necessitate omnia 
crescere gradatim, atque idcirco in humanis institutis nihil posse ad melius 
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perduci, nisi pedetemptim ab interiore parte agatur (Pacem in terris, d.d. 11 
april 1963, uitg. Eccl. docens, p. 58 (par. 162». 

Ook Gaudium et spes (Schema XIII) van Vaticanum IJ is zeer voorzichtig. 
Zie par. 69 (uitg. Eccl. Doc. p. 159 v.v.): de consuetudines worden honestae ge
noemd; men mag ze niet imprudenter veranderen; beter is zc aan te passen 
(accomodare) aan de tijd (zie verder par. 74, p. 171 v.). 

De mensen van goeden wille, aan wie Pacem in Terris gericht is, zijn allen 
die de 'orde van het zijn' willen erkennen. Johannes XXIII wil in zijn encycliek 
een theoretische basis leggen voor het vertrouwen in elkaars moraliteit en wel 
door een bepaalde vorm van natuurrecht, dat tegenover Hobbes, zowel als 
tegenover Rousseaus opvattingen staat. Zulk een theoretische basis is, afgezien 
van haar aanvechtbaarheid en haar niet dwingende karakter, onvoldoende, 
want het gaat in feite om de noodzaak, het wantrouwen te doorbreken door het 
stellen van een daad van vertrouwen. Gods daad in Christus doorbreekt de 
vijandschap en betekent zo alles voor het 'zijn' der mensen (ontologisch). 
Aan een theoretische natuurrechtelijke basis hebben wij niets, hoe goed be
doeld ook, wij behoeven een messiaanse praxis, die Gods daad in Christus na
volgt. Dan wordt in de praxis de vijandschap en het geweld getranscendeerd. 
Waarheid moet worden gedaan. Ook Moltmann oordeelt: Der kirchliche In
tegralismus ist eine unzeitige Vorwegnahme des Reiches Gottes (Diskussion 
zur Theologie der Revolution, p. 77). 

358. H. Gollwitzer, Die reichen Christen und der arme Lazarus, p. 75. 
Gewapende verdediging van de revolutie werd in 1868 op het socialistisch 

kongres door de meerderheid noodzakelijk geacht. Dit betekende niet, dat men 
oorlog accepteerde. Men wilde oorlog door algemene staking tegengaan, omdat 
oorlog uit verstoring van het ekonomisch evenwicht ontstaat en dit evenwicht 
door physiek geweld niet is te herstellen. (B. de Ligt, Revolutie, in: Handboek 
voor het moderne denken Il, Arnhem 1931, p. 615). Aan deze onderscheiding 
tussen oorlogsgeweld en revolutionair geweld ontkomt men niet, indien men 
niet abstrakt-generaliserend het geweldsvraagstuk benadert. 

359. Brief van mei 1929; vgl. M. Buber, Brief an Gandhi, in: Der Jude und 
sein Judentum, Köln 1963, p. 628-643, vooral p. 641, 642. Ik stem geheel in 
met Bubers konklusie en acht die ten diepste ook in de geest van Gandhi zelf: 
Ich will die Gewalt nicht. Aber wenn ich nicht anders als durch sie verhindern 
kann, dass das Übel das Gute vernichtet, werde ich hoffentlich Gewalt üben und 
mich in Gottes Hände geben. 

360. Bevrijding, juli 1929. 
361. H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft Il, Frankfurt am Main, 1967, p. 

130 v.v. 
362. G. H. ter Schegget, Herbert Marcuse, démasqué der harmonie, p. 40. 
363. H. Gollwitzer, Die Revolution des Reiches Gottes und die Gesellschaft, 

in: Diskussion zur Theol. der Revolution, 1969, p. 42 v.V. 
364. Ik neem dus aan dat Gollwitzer niet in de ambivalentie van Kants po-

litieke ethiek wil blijven hangen. 
365. Diskussion zur Theol. der Rev., p. 77 V.v. 
366. KD IIl4, p. 445-453. 
367. H. Marcuse, Ethik und Revolution, in: Kultur und Gesellschaft Il, p. 

138-145. Marcuse verwerpt op grond van zijn dialektische visie op middel en 
doel: de Moskouse processen, de permanente terreur, de concentratiekampen 
en de diktatuur van de partij over de arbeidende klassen in de Sowjet-Unie 
(p. 145). Zie ook: G. H. ter Schegget, Herbert Marcuse, p. 39-41. 
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368. B. Moore, Zur Geschichte der politischen Gewalt, p. 29. Sobald eine 
Gruppe der Gesellschaft ihre Ziele erreicht, löst sie sich von der Revolution ab. 
Deswegen greift die übrigbleibende radikale Gruppe, während die gesellschaft
liche Basis der Revolution schrumpft, mehr und mehr zum Terror, hauptsäch
lich gegen ihre früheren Verbundeten. Der marxistische Begriff einer zeitwei
ligen rev. Diktatur, die in erster Linie gegen das ancien régime gewendet ist, 
versäumt es, diese wichtigen Tatsachen hervorzuheben. 

Vgl. ook Staat und Politik, (Fischerlexicon) Frankfurt am Main 1957, s.v. 
Revolution, p. 254. 

369. Dit lijkt mij het gevaar van het op zichzelf goede boekje: Verantwoorde 
revolutie door J. Verkuyl en H. G. Schul te Nordholt, Kampen 1968. 

370. L. Kolakowski, Der Mensch ohne Altemative, von der Mögiichkeit und 
Unmöglichkeit Marxist zu sein, München 1967, p. 201 v.v. 

371. Zie bijv. E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt am 
Main 1961, passim. 

372. E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, p. 13. 
373. Kolakowski, a.w., p. 203. 
374. Terecht zegt H. J. Heering, Ethiek der voorlopigheid, Nijkerk 1969, 

p. 57: Autonomie der strukturen en organisaties leidt tot een hernieuwd 'sur
vival of the fittest', nu met behulp van een oneindig vergrote macht en mate
loos verscherpt geweld. 

375. Men kan in dit perspektief doorfilosoferen en dan komen tot de stel
ling, die C. Verhoeven verdedigt: 'Macht en onmacht van de techniek zijn het 
duidelijkst te onderscheiden, veel duidelijker dan de macht van de wil en het 
ethos. Daarom is haar kriterium betrouwbaarder en moet er een beslissende 
betekenis aan toegekend worden. Hele gebieden, waarop het ethos zich alleen 
waande en waar het dilettantisch handwerk van het denken, dat verder wil 
komen dan verwondering of ergernis, misschien meer verwarring stichtte dan 
helderheid schiep, vallen hiermee toe aan de macht en de invloed van de tech
niek, die er zonder de mistigheden van moed en sentiment de administratie van 
overneemt. De likwidatie van de moed maakt energieën vrij voor een ethische 
evolutie die overigens ook door de techniek wordt afgedwongen. (C. Verhoe
ven, Tegen het geweld, Utrecht 1967, p. 70)'. Dit alles klinkt heel mooi, m~ar 
is ijdele praat als de schrijver abstraheert van het sociaal-politiek raam, waar
binnen de techniek funktioneert. Dit alles is waar, als wij het in de kontekst 
der humane verwachting zetten, iets wat de schrijver schijnt te doen, als hij 
zegt: 'Dit alles veronderstelt, dat de techniek principieel gericht is op de ge
weldloosheid, dat niet het zwaard, maar de ploegschaar haar wezenlijk produkt 
is (p. 71)'. Alleen: is dit zo dwingend vanuit de techniek zelf, of vanuit de pro
fetische verwachting, die transcendent is aan de techniek, zodat de technici 
moeten worden opgeroepen tot een 'omsmeden' van de zwaarden tot ploeg
scharen? Mij dunkt, het laatste. Vgl. ook C. Verhoeven, Omzien naar het he
den, de mythe van de vooruitgang, Utrecht 1968, bijv. p. 118. 

376. J. Koopmans, Kleine Postille, Nijkerk 1947, p. 64. 
377. K. Barth, Der Römerbrief, München, 21923, p. 417. Met betrekkelijk 

recht, zegt A. J. Rasker, dat Barth zich hier afzet tegen de Römerbrief van 
1919, (A. J. Rasker, Theologie van de revolutie, in: NTT, Jg. 19, nr. 2, april 
1968, p. 148). 

378. Christendom en Marxisme, Utrecht 1966, p. 218. 
379. N. Berdiajew, Der Sinn der Geschichte, Versuch einer Philosophie des 
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Menschengeschickes, Tübingen, z.j., p. 280 (dit boek bevat uit het russisch ver
taalde voordrachten, gehouden in Moskou in de winter van 1919/20!) Soortge
lijke gedachten in: N. Berdjajew, Slavernij en vrijheid, Antwerpen/Amsterdam 
1947, bijv .. p. 266: de utopie is de verwringing in het menselijk bewustzijn van 
het Rijk Gods ... De utopie wijst altijd op een vorm van monisme en het mo
nisme leidt in de geobjektiveerde wereld steeds tot slavernij voor de mens, om
dat het steeds van dwingende aard is. Alleen in het rijk Gods is het monisme 
niet een vorm van slavernij en is het dwingend element te aanvaarden. 

380. Hiervan zijn extreme uitingen bekend in het leninistische denken. 'In 
het noorden van Siberië komt het voor, dat een reusachtige kudde herten een 
brede rivier moet doorwaden. Dat is nodig, om de kudde van hongerdood te 
redden. Maar de stroom is diep, en het sociale instinkt der kudde bouwt zich 
uit haar een brug voor de nakomenden. Het proletariaat realiseert dan alle 
krachten zijner klasse, wanneer de enkeling bereid is, zijn lichaam in de stroom 
te werpen om de brug te bouwen, waarover het proletariaat als geheel de maat
schappij der toekomst kan binnengaan (Preobraschenski, Moral und Klassen
normen, 1923, geciteerd door W. Banning, Typen van zedeleer, 's-Gravenhage 
1948, p. 147). 

381. L. Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, p. 213. 
382. Kolakowski meent het 'eschatologisch misbruik' anders te moeten be

strijden dan wij. Voor hem is eschatologie in christelijke zin in zichzelf een 
misbruik, nl. een poging buiten dit leven een absoluut steunpunt te vinden, dat 
aan de werkelijkheid zin verleent, maar zelf nergens op behoeft te worden be
trokken (p. 230). En wie bij het absolute begint (openbaring!), blijft erbij staan, 
zijn verder bewegen is schijn, als een muis in de tredmolen (p. 237). K voelt 
zich echter verwant aan de mystieke theologie en haar via negationis. Daarin 
wordt het absolute niet vastgelegd. De dialektiek is er de erfgenaam van. Ove
rigens is het opvallend, hoe K in deze beschouwingen op gehoorafstand komt 
van wat wij theologisch trachten te zeggen (God als de gans andere!). K's slot
konklusie: Es ist die Entscheidung für eine so\che Vision der Welt, die uns 
eine Perspektive eröffnet, in unserem Wir ken unter den Menschen die am 
schwersten zu vereinbarenden Elemente mühevoll in Übereinstimmung zu 
bringen: Güte ohne universale Nachsicht, Mut ohne Fanatismus, Intelligenz 
ohne Verzweiflung und Hoffnung ohne Verblendung (p. 252). Het is de weg, 
waarover Ernst Bloch plastisch-visionair schreef in het hoofdstuk Güte der 
Seeleund Dämonie des Lichts (in: Philosophische Aufsätze zur objektiven 
Phantasie, Frankfurt 1969, p. 190-223; gedeeltelijk ook in: Durch die Wüste, 
frühe kritische Aufsätze, Frankfurt 1964, p. 141-147). 

383. Zie H. Gollwitzer, Die reichen Christen und der arme Lazarus, p. 80. 
384. De woordspeling is van F. O. van Gennep, Camus en Merleau Ponty 

over revolutie en geweld, in: Te elfder ure, Jg. 14 nr. 10/11, okt./nov. 1967, 
p.402. ' 

385. Konform: C. Ordnung, Der Christ in den revolutionären Umwälzungen 
unserer Zeit, Burgscheidungen 1967, p. 57, (geciteerd uit rapport sectie Il van 
Genève 1966). 

386. C. Verhoeven, Tegen het geweld, p. 72. 'De explosie is dan ook niet 
alleen ethisch, maar ook technisch niet te verantwoorden'. Vgl. C. Verhoeven, 
Omzien naar het heden, p. 93 V.v. 

387. Aldus: The Report of the Theological Commission of the Christian 
Peace Conference, Sofia 1966, in: Frontier, Spring 1967, p. 15 v.v. 
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Zo ook: A. J. Rasker, Theologie van de revolutie, in: Kerk en Theologie, 
Jg. 19 nr. 2, p. 157-163. 

Eigenlijk wil ook J. Verkuyl in zijn boekje Verantwoorde revolutie zoiets, 
alleen zijn zijn voorwaarden strenger en gaat hij m.i. nog minder van de zelf
interpretatie van de revolutie uit dan bijv. Rasker. (J. Verkuyl en H. G. Schulte 
N ordholt, Verantwoorde revolutie, over middelen en doeleinden in de strijd 
om transformatie van samenlevingen, Kampen 1968). 

Ook H. Gollwitzer gebruikt de term jus ta revolutio, zonder er de m.i. nodige 
kritiek op te leveren, in zijn Die reichen Christen und der arme Lazarus, p. 77, 
al ben ik het met hem eens, dat de revolutio justa de christen nader ligt dan 
het bellum justurn, al was het alleen maar omdat de oorlog wezenlijk geweld
dadig is en de revolutie accidenteel. Zie ook H. Gollwitzer, Die Revolution 
des Reiches Gottes und die Gesellschaft, in: Diskussion zur Theol. der Hoft
nung, p. 62 v. 

388. B. V. A. Röling, Over oorlog en vrede, problemen van het atoomtijd· 
perk, Amsterdam 1964, p. 189. 

389. H. J. Heering, Ethiek der voorlopigheid, Nijkerk 1969, p. 116. 
390. Het Report of the Theological Commission of the Christian Peace Con

ference (Frontier, Spring 1967, p. 16) geeft haar aldus weer: 

lust war lust revolutioll 

1. legitima potestas 1. democratica potestas 
2. causa justa 2. causa justa 
3. justurn bellum 3. justa revolutio 

(i.e. jure bellare) (i.e. jure in revolutione agere) 
4. finis pax 4. finis pax, ordo justus societatis 

391. P. L. Lehmann, Ethics in a Christian Context, New York 1963, p. 141. 
392. Dwz. God als absoluut kriterium, is de gans Andere, die niet door 

'eschatologisch misbruik' (Kolakowski) mag worden vastgelegd alsof Hij niet 
subjekt van zijn daden zou blijven ook als hij zich de mens geeft; dit datum 
blijft altijd dandum. Het eschatologisch voorbehoud blijft gelden en moet ons 
behoeden voor monistische gewelddadigheid. 

393. Ik breek dus geen lans voor de christelijke revolutie, zoals men abusie· 
velijk zou kunnen veronderstellen. Er is geen aparte ethiek voor christenen. 
Daarom ben ik het niet met H. J. Heering eens, als hij schrijft: 'een christelijke 
revolutie zal zo radikaal en tegelijk zo humaan mogelijk moeten zijn als die 
waarvoor dominee King zijn leven gaf. Komt die niet tot stand, dan zal de 
ethiek het losbrekend geweld moeten begrijpen, maar het tevens helpen kana. 
liseren, de excessen temperen, het leed verzachten'. Natuurlijk is daar veel 
van waar, maar: 

a. van een christelijke revolutie zou ik zo min willen spreken als van chris
telijke politiek enz. (het is een onhoudbare pretentie, een onzakelijke an· 
nexatie); 

b. King kan ook gezien worden als de man, die mede de stoot gaf aan revo
lutionaire gedachten en praktijken, die niet langer geweldloos waren: wij weten 
niet, of hij te vroeg is gestorven om zijn methode te kunnen bewijzen Of vroeg 
genoeg om de eskalatie naar geweld niet meer mee te maken; 

c. het kanaliseren van geweld is de typische taak van iedere revolutionair, 
terwijl verzachting van leed en stichting van geluk,en recht het doel is van elke 
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revolutionair die zijn naam waardig is. Wat het christelijk-theologisch denken 
kan bijdragen aan de bezinning van de revolutie, wat de betekenis van het pro
fetische woord en de diakonale daad van de gemeente kan zijn in het proces 
der revolutie, is een vraag, die vooralsnog onbeantwoord is en zal blijven. 
Eerst zal het anti-revolutionaire dogma moeten zijn doorbroken - aan de strijd 
ertegen wil dit boek bijdragen -, voor het tot een andere, messiaans adekwatere 
vorm van gemeente Gods 'im Weltgeschehen' zal komen. Ik belast dit boek 
dan ook niet met visies dienaangaande; een paar opmerkingen heb ik gemaakt 
in: G. H. ter Schegget, Theologie en revolutie, in: Wijsgerig Perspektief, Jg. 9 
nr. 1, p. 48-55. 

394. Een voorbeeld is de rassenvraag. 'Dass Kirchen, die es nicht fertig brin
gen, diese Sache wenigstens im eigenen Schoss in dem allein möglichen Sinn 
zu ordnen, es überhaupt wagen können, Mission zu treiben und etwas dav on 
zu erwarten, ist eine Sache, über die man sich nur wundern kann (K. Barth, 
KD IV 3, p. 1032). 

395. In persoonlijke brieven van verwante en bevriende theologen werd mij 
één en andermaal verzekerd, dat anarchisme een groot gevaar is en dat A. 
Camus niet ten onrechte tegenover de revolutie de revolte heeft gezet. Tevens 
werd de hoop uitgesproken, dat ik daar op in zou gaan in dit boek. Mij heeft 
vooral de kombinatie der argumenten gefrappeerd. Vandaaruit heb ik de on
derhavige passage geschreven. 

396. A. Camus, L'homme révolté, Parijs 1951; voortreffelijke ned. vert. van 
J. A. Meyers, onder de titel De mens in opstand, Amsterdam, 1965. 

397. Over de russische revolutie heeft Kafka gezegd: hoe verder zich een 
overstroming uitbreidt, des te ondieper en troebeler wordt het water. De 
revolutie verdampt en er blijft slechts het slijk van een nieuwe bureaukratie 
over. De ketenen van de geplaagde mensheid bestaan uit formulieren (F. Bau
mer, Kafka, Den Haag 1965, p. 57). 

398. F. Jeanson heeft Camus verweten, dat hij de geschiedenis afwees en 
eigenlijk die revoluties alleen goedkeurt, die door gebrek aan doelmatigheid 
faalden (F. O. van Gennep, Albert Cam us, een studie van zijn ethische denken, 
Amsterdam 1962, p. 198). Van Gennep ziet in de revolte allereerst een reak
tionair verschijnsel (a.w., p. 193), vandaar dat hij dichter bij Merleay Ponty 
staat, omdat deze geëngageerder is (F. O. van Gennep, Camus en Merleay 
Ponty over revolutie en geweld, in: Te elfder ure, Jg. 14 nr. 10/11, p. 403). 

399. Zie het verhaal L'Höte in L'exil et Ie royaume, Paris 401957, Vgl. Van 
Gennep, a.w., p. 262-268, vooral p. 267: Daru's dilemma komt voort uit het 
feit, dat hij jenseits van alle partijen heeft geleefd op zijn hoogvlakte, boven de 
samenleving. Door Camus' literaire vermogens worden wij meegesleept naar 
een gedégageerde ethiek, die zich boven de partijen wil handhaven in een se
rene idealistische eenzaamheid (a.w., p. 268): Ik begrijp niet waarom Van Gen
nep de zaak, waarom het gaat, acht: de Algerijn heeft een moord begaan en 
moet daarvoor gestraft (p. 268) en Daru laat zijn eigen heug en meug preva
leren boven een algemeen geldend ethisch principe (letterlijk! p. 266). 

400. Volgens Van Gennep vinden wij in Tarrou Camus' ethiek (a.w., p. 164). 
Van Tarrou is de uitspraak: D'ici là je sais ... qu'à partir du moment ou j'ai 
renoncé à tuer je me suis condamné à un exil definitif. Ce sont les autres qui 
feront l'histoire (geciteerd bij Van Gennep, a.w., p. 164, art. in Te elfder ure 
14/10-11, p. 397). Het is de angst voor verantwoordelijkheid, die vuile handen 
meebrengt, die Camus tot renonceren brengt. 
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401. Uit de carnets mai 1935 - février 1942, janvier 1942 - mars 1951, Parijs 
1962, 1964 moge ik, in de ned. vert. van H. C. Kool (Dagboek, Amsterdam 
1969) ter adstruktie het volgende citeren. 

22-11-37 De politiek en het lot der mensen is in handen van mannen zonder 
idealen en zonder grootheid. Mensen van formaat doen niet aan politiek ... 
Maar het gaat thans om het scheppen van een nieuwe mens in het eigen bin
nenste . 

. . . -6-38 De absurdheid regeert en de liefde redt daarvan . 

. . . -3-40 Meer en meer is de enige reaktie, ten overstaan van de mensen
wereld, het individualisme. De mens is voor zichzelf alleen zijn eigen doel. 
Alles wat men onderneemt voor het algemeen welzijn, loopt uit op een mis
lukking. Zelfs wanneer men het toch wil proberen, is het passend dat te doen 
met de vereiste minachting. Zich terugtrekken en zijn eigen spel spelen. (krank
zinnig). 

11-11-42 De absurde wereld krijgt slechts een esthetische rechtvaardiging. 
25-6-47 Sartre of het verlangen naar een idyllische wereld. 
De verwijten dat mijn boeken het politieke aspekt niet doen uitkomen. Ver

taling: Ze willen dat ik partijen ten tonele voer. Maar ik laat alleen individuen 
optreden, die gekant zijn tegen de staatsmachinerie, omdat ik weet wat ik zeg. 

Het christendom, dat is de verklaring van het bolsjewisme. Laat ons onpar
tijdig blijven om geen moordenaars te worden. 

1-3-50 Reeds 2000 jaar maken we mee, dat de griekse waarden voortdurend 
en hardnekkig worden belasterd. Het marxisme is in dit opzicht de opvolger 
van het christendom. 

La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme. 11 
fa ut imaginer Sisyphe heureux (Le mythe de Sisyphe, Parijs 1942, p. 168). 

402. Zie Revolutie en gerechtigheid, nota van de raad voor de zaken van 
overheid en samenleving van de ned. herv. kerk, Den Haag 1969, p. 39. 

403. Men zie voor het voorgaande: J. P. Sartres voorwoord in F. Fanon, 
Les damnés de la terre, Parijs 1961. 

404. F. Fanon, Die Verdammtcll dieser Erde, Frankfurt am Main 1968, p. 34. 
404a. H. M. van Randwijk, Op verbeurd gebied, Haarlem z.j. Het gedicht 

heet: 'Vergeefsche strijd'. 
405. Een voortreffelijk overzicht van beide geeft H. Berkhof, Twintigste

eeuwse eschatologie tussen bijbelgezag en levensbesef, in: Vox Theologica, 
Jg. 37, nr. 4, p. 153-167. Zie ook van dezelfde schrijver: Over de methode der 
eschatologie, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, Jg. 19 nr. 6, p. 480-491. 

Zeer belangrijk is ook: Diskussion über die Theologie der Hoffnung, heraus
geg. von W. D. Marsch, München 1967 (waarin Berkhofs art. uit N.T.T. op 
p. 168-180). Een interessante visie van Sauter op Moltmann en een goed artikel 
van de laatste over de eschatologie is te vinden in: Verkündigung und F or
schung, Jg. 12, nr. 2, München 1966, p. 100 v.v. 

406. Vgl. G. C. van Niftrik, De vooruitgang der mensheid, Nijkerk 1966, 
p. 60: wie in de triomf van Gods liefde en daardoor in de kracht der mense
lijke liefde gelooft, gelooft op zijn, op christelijke wijze in de 'vooruitgang'. 
Deze behartigenswaardige these zet Van Niftrik tegenover alle voorbarige iden
tifikaties van vooruitgang en Rijk Gods. Het probleem van de geschiedenis is 
binnen haar eigen terrein niet op te lossen (Löwith) (p. 57). Het Rijk immers 
is kriterium van alle vooruitgang. 

407. Dagblad Trouw, zaterdag 26 juli 1969, p. 7. 
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408. Hoe anders was de reaktie van K. H. Miskotte, die mij op 24 juli 1969 
schreef: 'De ideologie van de maanlanding is een zo sterke openbaring van de 
vlucht uit de aardse problemen, kansen, mogelijkheden, een stunt en show, 
waar we voor het Rijk niets dan obstructie van hebben te verwachten in de 
ziel der menigten .. .' De grootste prestatie van de moderne industriële maat
schappij is de verhindering van sociale verandering, zodat de meest empirische 
analyse van historische alternatieven onrealistische dagdromerij lijkt. Een reis 
naar de maan is realiteit, maar een beetje eten voor alle mensen is 'utopie' (G .. 
H. ter Schegget, Herbert Marcuse, p. 15). Een theologie die, krachtens haar uit
gangspunt, niet in staat is een dergelijke realiteit te veroordelen en er de escha
tologische werkelijkheid als onthulling van de Messias en Zijn Bedoelen tegen
over te stellen, is haar naam niet waard, zij is natuurlijke theologie en dat is 
een contradictio. Overigens is het theologisch even verwerpelijk van onder
zoek van de kosmos een afbraak (GaIiIei) als een bevordering van het geloof te 
verwachten - het is dezelfde theologie onder respektievelijk een min- en een 
plusteken. 

409. K. Barth, KD 12, p. 716, vgI. ook 55 v.v. Zie J. Moltmann, Theologie 
der Hoffnung, München 1964, p. 43 v.v. Waar bij Herrmann de godskennis 
stond als 'wehrIoser Ausdruck religiösen Erlebens', staat bij Barth het deus 
dixit even weerloos, ni. niet te funderen, zonder grond, niet te verstoren, onbe
wijsbaar en onweerlegbaar, zichzelf funderend en bewijzend. Dat noemt Molt
mann Barths 'theologie der transcendentale subjektiviteit van God'. 

410. Zie bijv. J. Moltmann, Antwort auf die Kritik der Theoi. der Hoffnung, 
in: Diskussion über die Theologie der Hoffnung, p. 214, waar Moltmann KD 
1[[2, p. 588 citeert: 'Seine Auferstehung (ist) ebenso die Vorwegnahme seiner 
Parusie wie seine Parusie der V ollzug und die ErfüIlung seiner Auferstehung 
(ist). Moltmann ziet van hieruit bij Barth de parousie als onthulling van de op
standing en de opstanding als reële anticipatie van de parousie. Tussen deze 
polen geschiedt de geschiedenis. De mens ervaart eerst de weg, dan het doel 
(ordo cognoscendi); God ziet eerst het doel dan de weg (ordo essendi). 

Zie ook J. Moltmann, Probleme der neueren Evangei. Eschatologie, in: Ver
kündigung und Forschung, p. 100 V.V., vooral p. 108-9. Barth doorbreekt het 
begrippenpaar 'verborgenheid - onthulling', hij kan er in zijn verzoeningsleer 
niet meer mee klaar komen. 'Es muss auch der schöpferische Werk- und Ent
scheidungscharakter der Offenbarung Gottes in seinem Worte herausgestellt. 
Anders würde das geschichtliche Verhältnis von Verheissung und Erfüllung aus 
dem A.T. im N.T. in das geschichtslose Verhältnis von vollendeter Geschichte 
und apophantische Logos umschlagen .. .' (p. 108). Steeds meer wordt Barths 
theologie zonder zijn kenmerkend woordkarakter te verliezen een theologie der 
geschiedenis. Waarschijnlijk is veel triomfalistische, onhistorische interpretatie 
van zijn werk veroorzaakt doordat men zijn theologisch uitgangspunt te weinig 
bedenkt. 

411. E. Bloch, Atheismus im Christenturn, D. 72-76. 
412. E. Bloch, a.w., p. 190. 
413. J. MoItmann, Theol. der Hoffnung, p. 51-60. 
414. E. Bloch, a.w., p. 69 v.v. 
415. H. M. Kuitert, De realiteit van het geloof, over de antimetafysische ten

dens in de huidige theologische ontwikkeling, Kampen 1966, p. 109, 117, 123, 
124 V., 129. Voortreffelijk is ook zijn opmerking dat 'ontwerpen in vrijheid' 
een elitezaak is (p. 150). 
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416. Als saillant voorbeeld, zie men de preek die R. Bultmann gehouden 
heeft op 22 juni 1941, de dag waarop het duitse leger Rusland was binnenge
trokken; tekst Luk. 14:16-24. Op een vage wijze spreekt B. over bereidheid 
voor het komende en dapperheid, alles loopt uit op stil zijn voor God en ge
borgheid. Van zijn politieke stellingname, die hij wel had (hij was deelnemer 
aan de Bekenntniskirche!), blijkt niets: zijn theologie blokkeert dit m.i. Men 
vgl. de bespreking die A. F. J. Klijn aan dit boek heeft gewijd in Nederlands 
Theol. Tijdschrift van januari 1957. 

Zeer belangrijk is ook J. M. de Jong, Kerygma, een onderzoek naar de voor
onderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann, Assen 1958. Het ke
rygma is evangelie zonder scheppingsgeloof, heilsgeschiedenis en rijk Gods. De 
oorzaken van de reduktie liggen in het moderne wereldbeeld van de klassieke 
fysika. De hermeneutische sleutel tot het verstaan van Bultmann is het dualisme 
tussen de objektiveerbaarheid van natuur en historie (historische Jezus!) en de 
niet-objektiveerbaarheid van existentie en kerygma (Christus van het geloof!). 

417. J. Sperna Weiland, Er is iets aan het gebeuren, Wending Jg. 20, p. 622. 
418. P. TiIlich, Systematische Theologie 1, Stuttgart 3 1956, p. 73-80. Vgl. 

J. Sperna Weiland, Theologie als dialoog, Wending Jg. 20, nr. 4, p. 225 v.v. Met 
autonome theologie is bedoeld: autonoom t.o.v. de filosofie. Beide: theologie 
en filosofie worden in de eenheid van een theonoom denken opgeheven. 

419. K. Barth, KD 1, p. 4 v.; Evangelische Theologie, München/Hamburg 
1968, p. 89. Vgl. K. H. Miskotte, Barth over Sartre, in: Grensgebied, Nijkerk 
1954(1), p. 217 v.v. Ook: K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, 1956, p. 76-80. 

420. K. H. Miskotte, De kern van de zaak, Nijkerk 1950, p. 196. Art. 14 van 
Fundamenten en Perspektieven van Belijden geeft een theologie der geschiede
nis, als ruimte van Gods regeren. 

421. Zie K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, 1956, p. 152. 
422. U. Hedinger, Unsere Zukunft, Aspekte der Zukunftsvorstellungen ilJ 

der heutigen Theologie, Zürich 1963, p. 39. 
423. K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen, München 1963, p. 300 v. 
424. E. Bloeh, Atheismus im Christentum, p. 165 v. 
425. Vgl. K. H. Miskotte, Het wezen der joodse religie, Haarlem z.j., p. 381 

(over Blochs marcionitisme: voor Bloch is God de omega, niet de alpha), p. 385 
(over de ethisch-radikale ernst contra de garantie van het doel, de huivering
wekkende 'Kategorie der Gefahr'!), p. 390 (over het ignoreren van Jezus, dat 
een tekort is, er moet zijn de daad die overtuigt van geloofsvermogen). Miskotte 
zag scherp: Bloch is de extatische, katharische jood, (links) extremist van Bu
bers familie (p. 392 v.). Vgl. ook Miskotte, Wenn die Götter schweigen, p. 302 
(de partners van het verbond verliezen elkaar, alleen Adam Kadmon blijft ... ). 
Voor de betekenis van het. prometheïsche voor Bloch, zie p. 55-111 in zijn 
Atheismus und Christentum. Bloch wil geen Entmythologisierung, want ook 
Prometheus is een mythe, maar enttheokratisering, want wij moeten af van de 
'Herrengott' (p. 111). 

426. E. Bloch, Atheismus im Christentum, p. 72-190 (p. 183). Vgl. U. He
dinger, Hoffnung zwischen Kreuz und Reich, Studien und Meditationen über 
die christliche H offl1/1ng, Zürich 1967, p. 15. 

427. U. Hedinger, a.w., p. 17. 
428. U. Hedinger, a.w., p. 18. 
Zie E. Bloch, Prinzip Hoffnung, Frankfurt 1959, p. 1628 'Die wirkliche Ge

nesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, 
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wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, dh. sich an der Wurzel fassen. 
Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegeben
heiten umbildende und überholende Mensch'. Aan de mens wordt de daad der 
genesis, der schepping tenslotte toevertrouwd. Zo alleen ontstaat er wat er nog 
nooit was voor iemand: Heimat. Derhalve: schepping en voleinding beide heeft 
de homo-sicut-deus te voltrekken. Vgl. H. L. Godschmidt, Die Botschalt de, 
Judentums, 1960, p. 132, geciteerd bij K. H. Miskotte, Wenn die Götter schwei
gen, p. 303. 

J. Moltmann zegt van Bloch: In einen soIchen Titanismus, den 'AugenbIick', 
in weIchem die Welt im messianistischen Lichte daliegt, von unten her 'mit 
glücklicher Hand' zu erzwingen, gipfelt auch der letzte Teil des Prinzips Hoff
nung (J. Moltmann, Messianismus und Marxismus, in: Über Ernst Bloch, 
Frankfurt 1968, p. 44). 

429. De stap van het titanisch hopen (Prometheus) à Ia Bloch naar het ab
surde revolteren (Sisyphus) à Ia Camus is existentiaal groot, maar existentieel 
vaak klein. Dit wordt vooral duidelijk bij het bestuderen van het werk van 
H. Marcuse, bij wie de revolutie ten diepste, als radikale daad, een existentiaal 
is, terwijl het systeem der technische maatschappij haar in een patstelling, in 
een vicieuze cirkel brengt (zie G. H. ter Schegget, Herbert Marcus, demasqué 
der harmonie, p. 45). Daardoor staat Marcuse, naar mijn gevoel, voortdurend 
aan de rand van een renoncerende romantiek. 

Hier biedt zich overigens een goede gelegenheid in te gaan op de leer der 
permanente revolutie bij Gustav Landauer, die 'Aufruhr als Verfassung', 'Ord
nung durch den Geist' zag in de wetten omtrent het jubeljaar in de tora. 'Das 
brauchen wir wieder: eine Neuregelung und Umwälzung durch den Geist, der 
nicht Dinge und Einrichtungen endgültig festsetzen, sondern der sich selbst als 
permanent erklären wird. Die Revolution muss ein Zubehör unserer Gesell
schaftsordnung, muss die Grundregel unserer Verfassung werden (G. Landauer, 
Aulrul zum Sozialismus, Berlin 11911, 21920, opnieuw uitgegeven in de serie 
Politische Texte, door H.-J. Heydorn, Frankfurt 1967; ik citeer naar de uitgave 
van 1920, p. 136 v.). Ook in zijn boekje Die Revolution, Frankfurt am Main 
1907 vinden wij passim de gedachte van de permanente revolutie: die Revolu
tion in diesem Sinne ist nicht eine Zeitspanne oder Grenze, sondern ein Prinzip, 
das über weite Zeiträume hinweg (die Topien) immer weiter schreitet (p. 18). 
Vandaar dat als enig blijvend resultaat van de laatste revolutie mag worden 
genoemd: dass nichts mehr ganz feststeht, nichts mehr unanrührbar heilig ist, 
nichts mehr zur Ruhe kommt, alles im Flusse ist ... (p. 119). Maar Landauer 
heeft dan ook zijn hoop niet gevestigd op de proletariër als Prometheus (Au/
rui z. Soz., p. 65-72), maar op de geest: Land und Geist ist die Losung des 
Sozialismus (p. 140), Sozialismus ist Umkehr (p. 145); de kultuur rust op de 
geest der gerechtigheid en daarom moet hij die socialisme wil, aan het wcrk 
gaan uit het voorgevoel van een vermoede en toch ongekende vreugde en za
ligheid (p. 147). Bij Landauer is er meer vertrouwen, meer geloof dan bij BIoch, 
maar het is verpakt in een idealistische opgewondenheid, die menigmaal door
slaat naar anarchistische romantiek, naar geest en trant echt joods, verwant aan 
wat Pestalozzi voorzweefde met zijn unentwürdigte Natuur en zo van verre 
verwant aan Barth en zijn gewetensleer, maar toch: te intellektualistisch, te zeer 
vreemd aan de geschiedenis, vooral echter vreemd aan de arbeider. Wat wij zo 
aan de ene kant winnen, verliezen wij aan de andere kant. Ook hier lijkt de 
permanente revolutie een dialektiek zonder einde te worden. Aan het individu 
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en zijn melancholie (vom lndividuum beginnt alles und im Individuum liegt 
alles, p. 145) komt zeker niet meer vertrouwen toe dan aan de klasse der pro
leten. Echt vertrouwen komt alleen toe aan het overwicht van Gods toekomst, 
dat het einde betekent van deze 'kosmos', maar niet van de geschiedenis. 

430. E. Bloch, Atheismus im Christentum, p. 190. In W. Kreck hebben wij 
een theoloog voor ons, die sterk vanuit het Sçhema 'volbracht-zijn' en 'onthul
ling' denkt, in zijn boek Die Zukunft des Gekommenen, Grundprobleme der 
Eschatologie, München 1961. Die Eschatologie steht und fällt mit der Christo
logie, in der sie fundiert ist und die sie ihrerseits in ganz bestimmter Richtung 
interpretiert (p. 91). Das in Christi Auferstehung bereits geschehene Eschaton 
verbürgt das kommende Eschaton, in dem es nicht nur geglaubt, sondern un
ausweichlich geschaut wird (p. 95). Zie ook p. 100: Die Erfüllung kann zwar im 
Grunde nichts anderes sein als die Enthüllung dessen was schon in Jesus Chris
tus Wirklichkeit ist ... Vgl. overigens K. Barth, Dogmatik im Grundriss, Zü
rich 1947, p. 158 v. In Krecks ogen is een man als Moltmann in een historische 
en sociologische fenomenologie van de hoop vervallen. Het verwijt van Molt
mann tegen deze 'Vermittlungs-Eschatologie' is: man hat damit eine umfas
sen de Orthodoxie gefunden, in der alle möglichen Faktoren und Erkenntnisse 
schon vorhanden sind (J. Moltmann, Antwort auf die Kritik der Theologie der 
Hoffnung, in: Diskussion über die Theologie der Hoffnung, p. 207). 

431. J. Moltmann, Theol. der Hoffnung, p. 78. 
432. J. Moltmann, a.w., p. 207-209. 
433. Zie J. Moltmann, Die Kategorie Novum, in: Ernst Bloch zu eh ren, 

Frankfurt 1965, p. 247. 
Naast de in noot 428 genoemde bijdrage van J. Moltmann aan de bundel 

Über Ernst Bloch, valt te noemen de appendix over Bloch die vanaf de vijfde 
druk aan de Theol. der Hoffnung is toegevoegd, ook te vinden in J. Moltmann, 
Religion, Revolution and the Future, New York 1969, p. 148, art. getiteld: Hope 
and Confidence. 

434. J. Moltmann, Messianismus und Marxismus, p. 55. Wij laten passeren, 
dat Moltmann in het citaat van transcendentie en godsbegrip spreekt, wat, ge
zien juist zijn visie, misverstand kan verwekken: de atheïstische God is de le
vende God en geen begrip, dat in het referentiekader van transcendentie ver
klaard kan worden. Vgl. C. W. Mönnich, Filosofie is een eros, maar geen einde 
(interview), in: F. Elders, Filosofie als science-fiction, Amsterdam 1968, p. 305 
v. 'Aan een Godsbeeld heb ik niets. In dat opzicht is de bijbel trouwens vrij 
kras. Niemand heeft ooit God gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader ge
zien. Dat is voldoende. Ook hier zie ik God niet anders dan als mens. Alleen 
hij blijft de ander. (Dat wilt u niet transcendent noemen?). Liever niet, omdat 
ik dan een wijsgerig begrip invoer, in iets wat essentieel niet wijsgerig is. Als 
het iets is, hoort het in de liturgie thuis .. .' Vgl. ook K. H. Miskotte, Grensge
bied, Nijkerk z.j. p. 221. Dit diepste (nI. de waarheid Gods in Christus) ... 
waarvoor 'transcendent' en 'transcendentaal' slechts flauwe aanduidingen zijn, 
kan niet worden gehanteerd als ware het een waarheid naast andere waarheden; 
het hanteert veeleer ons .. .' Dit echter is wat Moltmann m.i. bedoelt ondanks 
zijn terminologie. 

435. Bloch heeft een hem typerende belangstelling voor de aristotelische lin
kervleugel. Twee karakteristieke citaten: 'Der Schoss der Materie (Materie = 
mater) ist mit dem bisher wirklich Gewordenen noch nicht erschöpft; die wich
tig sten Daseinsformen ihrer Geschichte und Natur stehen noch in der Latenz 
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jeder Möglichkeit. Dies wichtigste, historisch sich vermittelnd, erscheint als 
ïealistisches Ideal und eben als eines, das der zum Möglichen offenen Wirk
lichkeit, also der unbeëndeten Materie immanent ist. Das Dynamei on hat über
genug Platz fürs realistische Ideal; dessen Form ist erst dieses ganz, was Avi
cenna 'die feurige Wahrheit der Materie' genannt hat. Dies mit einem Anklang 
an Heraklits Feuer, - nicht als 'Wesen' der Dinge, doch so, dass sie auf Feuer 
wie einem Herd stehen und so das Wesen ihrer Materie sich auskocht, reift'. 
Het tweede: 'Auch der Geist als höchste Blüte der organischen Materie könnte 
ihr nicht entspringen und das Dasein verändern, wenn er vor ihr nicht bedingt 
und hervorgerufen, also in ihr nicht disponiert und letzthin einheimisch wäre'. 
(E. Bloch, A vicenna und die Aristotelische Linke, Frankfurt 1963, p. 80, p. 114. 
Motto: Entwicklung ist eductio formarum ex materia!). Het is deze links-aris
totelische, ietwat pantheïserende trek die Moltmann de oorzaak van Blochs 
ambivalentie in eschatologicis noemt. Is nu alles toch proces van moeder-ma
terie en is marxisme Tendenzkunde? Of is het doel der geschiedenis transcen
dent aan alle telos van tendenties? Is Bloch messianist of marxist? Het is juist 
de aanvechtbare kombinatie van beiden die Bloch tot een uitdaging voor de 
theologie maken. De gevaren zijn, dat de messianist de marxist titaniseert, fa
natiseert en dat de marxist de messianist van zijn deus spes berooft en daar
mee de geschiedenis verlaagt tot proces. 

436. K. Barth, Die Auferstehung der Toten, eine akademische Vorlesung 
über 1 Kor 15, München 1924, p. 122, geciteerd door J. Moltmann, Verkündi
gung und Forschung, Jg 11 nr. 2, 1966, p. 124. 

437. J. Moltmann, Gott in der Revolution, in: Diskussion zur Theol. der 
Rev., MünchenjMainz 1969, p. 73-75. Moltmanns woorden zijn een toespeling 
op het slot van Marx' befaamde 'Opiumtekst'. 

438. G. Sauter, Angewandte Eschatologie, in: Diskussion über die Theolo
gie der H offnung. Moltmann blijft steken in een naast elkaar van het goddelijk 
mogelijke en de geschiedenis als mogelijkheid (p. 118). Zo' schiet hij te kort als 
eschatoloog. (p. 116). Sauter vreest, dat Moltmanns hoop wel 'die Wirklich
keit aufdeckende' maar geen 'Wirklichkeit setzende Kraft' heeft (p. 120). In dat 
geval is er dus te weinig echt belofte in Moltmanns theologie aan het woord. 

439. D. Sölle heeft de Theol. der Hoffnung besproken voor de westduitse 
radio. Er is geen gedrukte versie van. Moltmann citeert Sölle, Diskussion über 
die Theol. der Hoffnung, p. 206. 

440. H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Studien zur Ideologie der 
fortgeschrittencn Industriegesellschaft, Berlin 2 1967, p. 232. 

441. De uitdrukking is van Ernst Bloch. Alle disparate voorstellingen, waar
in de verwachting wordt uitgedrukt, vertonen toch één invariant: de triomf 
der humaniteit. Ter behoeding voor een biblicistische opvatting van de belof
ten en apokalypsen dient het waarheidsmoment van de existentiale interpre
tatie te worden vastgehouden, dwz. eschatologie is de ontvouwing van wat 
gehoopt en verwacht wordt in de ontmoeting met de Naam. De bijbelse ver
kondiging bevat geen voorspellingen van een toekomstige gang van zaken, geen 
blauwdruk van Gods plannen. 

442. G. H. ter Schegget, Theologie en revolutie, in: Wijsgerig Perspektief, 
Jg. 9 nr. I, p. 52. 

443. G. H. ter Schegget Anthropologie Gloriae, in: Zeitschrift für Evange. 
lische Ethik, Gütersloh, Jg. 11 Nr. 6, p. 363. 

444. K. Barth, KD IV 3' p. 1077. 
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445. KD IVa• p. 1027. 
446. KD !Va. p. 1023. 
447. KD !Va. p. 1046-1047. 
448. KD [Va. p. 821. Met G. C. van Niftrik kan ik een eind meegaan, als hij 

schrijft: Dat Hij 'jenseitig' is, betekent niets anders dan dat Hij niet afhankelijk 
is van. het historische proces en menselijke activiteit. Die 'Jenseitigkeit' Gods 
wordt gehonoreerd door een zekere epochè; een terughoudendheid in het maat
schappelijke en politieke handelen. Men kan dan nog wachten en bidden. Men 
is dan ook nog 'religieus'. Men is ook een stuk blijder, minder krampachtig en 
minder fanatiek. Maar - als men de situatie eerlijk beoordelen wil, zal men dat 
moeten zeggen -: deze geloofshouding loopt altijd het gevaar, dat men van lou
ter 'Jenseitigkeit' niet meer 'diesseitig' worden kan -, het gevaar van quietisme 
dus. De modernen echter hebben alle 'Jenseitigkeit' opgegeven. Vandaar hun 
vreugdeloosheid, verbetenheid, krampachtigheid, fanatisme! Tot zover Van 
Niftrik, in Kirchentag Stuttgart 1969, Kerk en Theologie. jg. 20 nr. 4, p. 253. 
Dat krampachtigheid, verbetenheid en fanatisme de prerogatieven van de mo
dernen, de linksen zouden zijn, laat zich, dunkt mij, met de feiten logenstraffen: 
terecht spreekt Barth van reaktionaire en revolutionaire krampachtigheid. Be
aamd moet worden, dat God niet afhankelijk is van het historisch proces, maar 
toegevoegd moet wel, dat Hij in Christus er het geheime Herrschaftsprinzip 
van is, zodat Hij ook daar door ons moet worden gezocht met hoofd, hart en 
hand. Eenzijdige nadruk op het wachten, leidt tot religiositeit, tot escapisme: 
een vorm van geduld, die met geduld des kruises niet meer van doen heeft . 

. Warten und eilen, zei Barth terecht, zoals hij ook terecht waarschuwt tegen 
beide vormen van fanatisme. Het is altijd weer een gevaar uit Barths uitspraak, 
dat alleen Gods revolutie en niet de omwentelingen der mensen de breuk met 
de gegevenheden, de machten, de ordeningen en autoriteiten voltrekt, de kon
klusie te trekken, dat de mens op dit punt derhalve nauwelijks of geen opdracht 
heeft; dit is een verdraaiing van de zin van Barths betoog, dat de grond wil 
aangeven juist voor een vruchtbare, revolutionair-messiaanse ethiek, zoals uit 
de kontekst blijkt (zie KD IV2• p. 614 v.v.). Ik zeg niet, dat Van Niftrik dit 
doet maar wijs er wel op, dat bij W. Künneth de door Van Niftrik geprezen 
epochè inderdaad tot een sterk konservatisme leidt; men zie noot 43. 

449. KD [Va. p. 865. 
Dezelfde strofe van het oude 'Ruflied', '0 Heiland, reiss die Himmel auf' -

het is nummer 5 van het Evangelische Kirchengesangbuch en behoort derhalve 
tot het Stammteil van de in 1951 herziene bundel-, wordt door K. H. Miskotte 
geciteerd in zijn Edda en Thora; Miskotte rekent het hier tot de treffende lie
deren, waarin een onbewuste of halfbewuste versmelting van Edda en Thora 
heeft plaats gevonden, liederen die wij, bij alle waardering uit anderen hoofde, 
beschouwen moeten als een hartgrondig verharmlosen van het heidendom 
(K. H. Miskotte, Edda en Thora. een vergelijking van germaansche en israëli· 
tische religie. Nijkerk 1939, p. 368). Fenomenologisch, wellicht ook genetisch, 
maar dat is voor Miskotte noch mij beslissend, moet men Miskotte bijvallen, 
vooral als het erop aankomt tot een scheiding der geesten te komen, zoals in 
1934, 1937, toen Miskotte zijn lezingen hield. Toch acht ik de beslissing van de 
Evangelische Kirche, het lied te handhaven ook na de oorlog, juist. Barths 
dogmatische interpretatie, die in de aarde, achter het schema van de wereld, 
tegen alle schijn van- het tegendeel in, op grond van het geloof, het verborgen 
principe van Christus' heerschappij ziet werken en dat eens verwacht onthuld 
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te zien, blijft mogelijk. Dat is trouwens geheel in de geest ook van Miskotte. 
Het gaat niet aan alle verlangen, dat zijn richting bepaalt op een vermoed zins
verband, vanuit de messiaanse verwachting te diskwalificeren. De fantasie van 
Herbert Marcuse, het principe der hoop van Bloch, het messiaans verlangen 
van Henriëtte Roland Holst mogen vanuit de messiaanse verwachting veeleer 
verstaan worden als bewijzen, dat het onmogelijk is de verwachting los te la
ten, ook al vindt het verlangen slechts drijfzand als grond. ' ... verlangen is iets 
anders dan verwachting; toch zou het er niet zijn als niet eerst de verwachting 
had geleefd; socialisme, zelfs in de schoonste verwerkelijking, is niet het Gods
rijk, toch zou het er niet zijn, indien de verkondiging van het Rijk niet was 
voorafgegaan (K. H. Miskotte, Messiaansch Verlangen, het lyrisch werk van 
Henriëtte Roland Holst, Amsterdam 1941, p. 291 v.). Als bewijs, dat verlangen 
wel bevleugelt, maar niet weerbaar maakt, brengt Miskotte de vicieuze cirkel 
onder woorden, waarin Marcuse zegt gevangen te zitten: 'indien de mens goed 
wil zijn, maar de wereld, de verhoudingen laten het niet toe, dan moeten de 
verhoudingen goed worden, en zij kunnen eerst goed worden als de mensen 
het zijn (a.w., p. 306 v.)'. Het utopische beeld blijft nodig omdat men zich niet 
geheel wil prijsgeven aan de inwonende krachten der wereld (Edda en Thora, 
p. 354). Zo zijn utopie en verlangen, zo is ook de hoop als principe en het 
'dunamei on' van Bloch, aanwijzing, dat de waarheid van de thora kracht heeft, 
ook waar er subjektief geen beroep op wordt gedaan of besef van is. De theo
logische grond, waarop het ons is toegestaan alles in het licht van de waarheid 
te zien, is door Miskotte aldus geformuleerd: 'de komst van het Rijk ... steunt 
ook op het verleden, zij steunt op de schepping, zij steunt op de Waarheid. In 
het Rijk wordt openbaar de hoogheid, die er ligt daarin, dat de werkelijkheid 
niets is zonder de waarheid ... Waarheid voor ons is de op ons toekomende 
werkelijkheid van het Rijk, maar zij is waarheid in zichzelven en is, zonder 
strijd, in zichzelf de potentie van alle triomf' (K. H. Miskotte, Edda en Thora, 
p. 326). Dat is het verborgen, messiaanse heerschappij principe. Daarom moet 
er niet alleen op de hemel worden gelet, of het gaat lichten, maar ook op de 
aarde, op wat groeit en bloeit, op tekenen van rijping. Terecht is de berijming, 
door Martin Nijhoff, van het slot van Psalm 67 tenslotte toch goedgekeurd: 

'-
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

Ongetwijfeld, kortsluitingen zullen onvermijdelijk zijn, valse messiassen zullen 
worden beleden, maar zo blijft het oog open en de ziel wakker. 'Wij houden 
het uit, omdat wij met roerende volharding menen, dat vroeg of laat de vrij
heid daagt. Als de maatschappelijke orde is verbeterd of als door de wonderen 
dcr opvoedkunde een eac1er mensensoort zal zijn gekweekt. Dan komt de vrij
heid, dan zullen wij ons uitleven zonder gevaar, dan zullen wij ons ontplooien 
naar ons diepste aandriften, dan zullen ongekende mogelijkheden verrijzen uit 
het puin van een dor en ellendig verleden. Dan zullen wij eindelijk ... léven! 
De kerk is er niet, om zulke verwachtingen voor illusies te verklaren, zij heeft 
niet tot taak de menselijke dromers belachelijk te maken of met abstrakte dood
doeners neer te slaan. Maar zij heeft de mensen positief te zeggen, dat voor de 
mens vrijheid niet is het vermogen te 'doen wat hij wil', ook niet wanneer die 
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wil meer zedelijk gehalte zou hebben dan de wereldgeschiedenis in het groot 
en het leven der enkelingen in het klein, tot nog toe heeft te zien gegeven. Die 
vrijheid is juist onze tragiek .. .' (Miskotte in een preek over Efezen 4 vers 8). 
Vandaar dat wij in dit boek de revolutionaire daad in het geweten, als vrijheid 
vanuit God, hebben willen funderen: alleen dan komen wij niet in de grenze
loze en ook tragische willekeur, die lijkt op het richtings- en doelloze perpe
tuum mobile van de natuur. Vandaar ook het motto voorin dit boek over God 
en het protest tegen de grondstrukturen (men vgl. overigens: K. H. Miskotte, 
De vreemde vrijspraak, p. 49 en 50: niemand kan naar waarheid protesteren 
of klagen dan vanuit de kennisse Gods). In eschatologicis echter willen wij niet 
in de fout vervallen de dromen en verlangens van edele mensen onder ver
denking te stellen. De eschatologie trekt het verlangen in zijn krachtveld en 
heft het op boven zichzelf. Daarom maakt het een groot verschil, of men de 
lyriek van Henriëtte Roland Holst - en ook hier kunnen wij de andere utopici 
weer noemen - leest met of zonder deze verwachting. 'Indien zonder, dan hebt 
ge te doen met een subjektieve opwinding, die als hoogmoment vervliegt en 
minder diepte heeft dan de ontroering voor de bestendige aanwezigheid van de 
Natuur; indien ge leest mèt die verwachting, dan ontmoet ge overal tekenen 
van wat komende is .. .' (K. H. Miskotte, Messiaansch Verlangen, p. 309). Dan 
mag zelfs de natuur, de aarde in bloei, de lente teken zijn! Misschien zoekt 
menig dromer daarin vergeefs zijn vastheid, een teken echter, bij alle onzeker
heid, bij alle doelloosheid, is ook daar gegeven. Wij denken aan het slot van 
Mahlers Lied von der Erde: 

Die liebe Erde allüberall blüht au! im Lenz und grünt 
Au!s neul Allüberall und ewig blauenlicht die Fernenl 
Ewig, Ewigl 

Mahlers muziek is een pleidooi tegen het perpetuum mobile van de slechte 
wereldloop, het weltlich' Getümmel. Deze muziek wordt er zelf een doorgaande 
beweging door, een eindeloze klacht, die slechts in uitzondering wordt door
broken, momenten waarin de snik als Einspruch klinkt ... maar liever dan ver
zoening voor te liegen breekt zij stuk op zich zelf: het geluk is heilig, het kan 
niet worden voorgetoverd! Deze muziek is een eindeloos klagen, dat geen einde 
schijnt te kunnen vinden, een wenen zonder grond (maar zelden is er met meer 
grond geweend): de leegte zelf wordt tot muziek (Th. W. Adorno, Mahler, 
eine musika/ische Physiogllomik, Frankfurt 1963, p. 14 v., 195 v.v.). Terecht 
heeft Miskotte Mahler met Koheleth vergeleken: ook bij hem de eindeloze 
klacht, die alleen God en Zijn komst als uitkomst openlaat. 'Wie hem hoort en 
hem bijvalt staat als een dwaas op aarde, een nuchtere dwaas vol onuitgespro
ken en onuitsprekelijke dromen. Maar op de aarde. In dit leven. In dit leed 
van nu. En hij trekt zich aan wat op aarde geschiedt. En verwacht met de 
aarde, de toekomst des Heren. Die Ucbc Erde allüberall blüht auf im Lenz und 
grünt aufs neu und ewig blauen licht die Fernen - niet om ons te plagen in 
onze onsterfelijkheid, maar om ons een teken en onderpand te zijn van die 
onsterfelijkheid, die wij niet hebben, maar verkrijgen uit het scheppend en her
scheppend Geduld van Hem, die ook met ons geklaagd heeft en onze klachten 
verheerlijkt heeft in zichzelven ... Zie de aarde, die onbedorven onder de ge
daante dezer wereld, die voorbijgaat, voortleeft -' (K. H. Miskotte, De vreemd 
vrijspraak, Amsterdam 1938, p. 57; de boven geciteerde preek over Ef. 4 vers 8 
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in dit zelfde boek p. 227 v.v.). Achter het schema van deze wereld, ligt de lieve 
aarde, met haar geheim, het messiaanse dunamei on, het praeëxistente 
woord, de hoge waarheid in en over alle werkelijkheid en het zal niet verborgen 
blijven, maar worden onthuld op Zijn tijd. Dan zal de Mensenzoon uit de 
aarde springen. Zo zeker als het woord, dat in den beginne was, in de Messias 
Jezus is vlees geworden. Hij kwam - en zal komen tot het Zijne! 
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