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HET GEHEIM VAN DE MENS ... 

HET OFFER VAN ABRAHAM 

<XIer Genesis 22: 1 -19 

Het is onbezonnenheid over Genesis 22 te willen 
schrijven. Dit grootse verhaal kan niet uitgelegd wor
den, niet verklaard worden, zodat wij zouden zeggen: 
zo is het. Het heeft zovele kanten en vooral zoveel 
niveau's, zoveel lagen, dat de uitlegger er op lange na 
geen recht aan vermag te doen. Dit verhaal behoort 
tot de hoogtepunten van de wereldlitteratuur. Deze ge
schiedenis is er om voorgelezen te worden, eenmaal, 
andermaal, vele malen. Niet wij leggen deze tekst uit, 
maar deze tekst legt ons uit. Zo hebben wij hem ook 
te benaderen, schroomvallig, eerbiedig, want werkelijk 
het is ordinair en vulgair wat wij ertegen in te brengen 
hebben. Dat is overigens, merkwaardigerwijze, wel 
steeds de teneur van allerlei zogenaamde uitleg: men 
wil de vertelling eigenlijk niet hebben zoals zij is en 
tegelijkertijd is men toch, ondanks zichzelf, te zeer ge
fascineerd dan dat men de moed zou hebben haar te 
verwerpen. Het gevolg is, dat de uitlegger zich van het 
verhaal gaat afmaken, Of door het als een stuk gean
tikweerde historie te behandelen Of door nauwelijks 
relevante parallellen te trekken, die een soort toepassing 
moeten suggereren Of op de dogmatische toer te gaan 
en op het trefwoord offerande christologische associa
ties te geven. Zo houden wij de wezenlijke inhoud bui
ten ons leven. Waarom? Omdat de oude verteller ons 
iets aandoet, waarvan wij niet gediend zijn. Inderdaad, 
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dit verhaal legt ons uit, het vergruizelt ons beeld van 
God, het zegt ons, dat de mens pas daar ter zake komt, 
waar hij zich zijn eigengemaakte godsvoorstellingen 
uit handen laat slaan, en voor de Heer-die-ziet komt 
te staan. Terwille van het behoud van onze eigen reli
giositeit weigeren wij deze deprivatie, deze ontlediging 
ons te laten aandoen en noemen ons atheist om van de 
Heer-die-ziet àf te zijn. Uit dit verzet, uit deze erger
nis, komt veel zogenaamde exegese voort. Veel uitleg 
is gesublimeerde reaktie, verdrongen agressie, verholen 
ergerms. 

Wij zullen het verhaal moeten laten staan. Het gaat 
mij niet om een nieuwe exegese in de eerbiedwaardige 
of minder eerbiedwaardige rij der uitleggingen. Ik zou 
de lezer deelgenoot willen maken van de dingen, die mij 
overkomen zijn bij mijn omgang met deze tekst, die mij 
iedere keer als ik hem lees weer anders attaqueert. Ik 
maak de lezer dus deelgenoot van de zelfverheldering, 
die ik te danken heb aan dit verhaal. Ook dat is een 
vorm van exegese, dat wil ik niet verhelen. Maar exe
gese die door te expliceren dat het om deze ondervon
den verheldering gaat, het verhaal in zijn eigenheid 
laat staan en zo juist van zich àfwijst naar de zaak, die 
door de verteller met zijn verhaal beoogd is. Een zaak 
die meerder is dan ons hart. Hoger dan ons denken. 
Dieper dan onze zelfkennis. Wijder dan onze aktie
radius. Maar ook een zaak, die alleen verwerkt kan 
worden in het hart, door het denken, in een verhouding 
tot jezelf en metterdáád. Ik spreek over deze laatste 
dingen juist omdat het - niet mij, maar de verteller -
om die àndere, om die meerdere zaak gaat. Het geheim 
van de mens ligt buiten hemzelf. Als er één ding in 
Genesis 22 op ons afkomt is het dat. 

God stelde Abraham op de proef; de Statenvertaling 
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durft het zelfs aan te vertalen: God verzocht Abraham. 
Deze drie woorden geven ons al veel om over na te 
denken. Kolakowski stelt, in zijn satire Abraham of 
een hogere vorm van droefenis (5, 21 v.), voorop, dat 
Abraham niet aan de oorsprong van het goddelijk bevel 
kon twijfelen. Daarin wijkt hij af van Kierkegaard, 
zegt hij. Volgens Kierkegaards existentialistische inter
pretatie was de uiteindelijke beslissing aan Abraham, 
die zich geen absolute zekerheid kon verschaffen over 
de oorsprong van het bevel; hoe zou hij weten of dit 
bevel van God komt en niet van de duivel. Hiermee 
doet Kolakowski geen recht aan Kierkegaard, die in 
'Vrees en beven' juist herhaardelijk zegt: het was God, 
die Abraham verzocht (4a, 22 v. 43). Daaraan is dan 
ook geen twijfel. Terecht stelt Gerhard von Rad in zijn 
monografie over het offer van Abraham dan ook, dat 
de reeds in de oudheid opgekomen opvatting, als zou 
de Satan het God hebben ingegeven, Abraham te ver
zoeken, in strijd is met de bijbelse tekst, waardoor 
de zin van de vertelling wordt omgebogen. Het donker 
wordt er enigermate door buiten God gelegd (7, 38). 
Zo gemakkelijk komt de lezer nieti van de paradoxale 
spanning van het verhaal af. Overigens heeft Kola
kowski een andere reden om de nadruk op de authenti
citeit van het goddelijk bevel te leggen. Voor hem is de 
vertelling eenvoudig een test van Godswege op de 
trouw van zijn onderdaan, die moet leren, dat alleen 
door kadavergehoorzaamheid aan het gezag de staat 
gediend is en de belofte, dat deze onderdaan tot een 
groot volk zou worden en zijn vijanden overwinnnen, 
in vervulling kan gaan.· Het gaat er in Kolakowski's 
satire om de extreme religionisering van de staatsraison 
aan de kaak te stellen. Abraham staat voor het normale 
konflikt van de soldaat, dat onvermijdelijk is voor de 
mens, die een krachtig volk en een sterke staat wil. Na-
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tuurlijk is Kolakowski's duiding een vertekening, een 
bewuste karikatuur, maar het valt niet te ontkennen, 
dat dit verhaal in de traditie inderdaad als een sterk 
stuk van kadavergehoorzaamheid beschouwd is en zo 
in de geesten van velen de funktie vervuld heeft, die 
Kolakowski er ironisch aan verleent. Het wezen van 
een goddelijk bevel is nu juist dat het uitgevoerd moet 
worden omdat het een bevel is en niet omdat het re
delijk, effektief of doordacht is . . . elk ander systeem 
leidt onvermijdelijk tot anarchie en chaos. Een onder
geschikte, die naar de zin van het ontvangen bevel 
vraagt ... 'geeft zichzelf in feite bloot als een vijand 
van de maatschappelijke orde, van de overheid en van 
het systeem'. De gehoorzaamheid, als 'abstrakte' deugd, 
is de conditio sine qua non van law and order. 

Het is duidelijk, dat Kolakowski in zijn satire de 
onmenselijke demonie van deze God wil maximaliseren 
en dat hem er daarom veel aan is gelegen, te benadruk
ken dat Abraham door God zelf en niet door de Duivel 
beproefd werd. Alleen het atheisme is in Kolakowski's 
ogen humaan. De religie is demonisch, inhumaan. Daar
aan heeft hij geen ongelijk. De vraag echter is, of wij in 
dit verhaal wel met een religieuze uiting in deze geijkte 
zin van doen hebben. Die vraag echter stelt Kolakow
ski zich, van zijn standpunt uit: terecht, niet. Hij heeft 
zich waarschijnlijk slechts afgevraagd, hoe de vertel
ling in de christelijke traditie gefunktioneerd heeft. En 
daarover is geen twijfel. Von Rad (7, 27) wijst erop, 
dat men in het kerkelijk onderricht het verhaal in het 
algemeen heeft gelezen als een harde gehoorzaamheids
test. Maar, zegt hij, daarmee ga je langs de betekenis 
van dit verhaal heen. Gehoorzaamheid is geen absolute 
zaak, zij is geen waarde in zichzelf, geen deugd waar
van de aanwezigheid in een mens op zichzelf zou kun
nen worden vastgesteld. Helaas echter hebben de exe-
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geten zich steeds weer laten verleiden, Abraham als 
een soort gehoorzaamheidsatleet voor te stellen. Philo 
van Alexandrië weet zelfs, met stoische trots te ver
tellen, dat Abraham bij het aanhoren van het verschrik
kelijke bevel, geen ogenblik van kleur is verschoten. 
Wat een onbewogenheid! Wat een constantie! Wat 
een zelfbeheersing! Dit is een onmenselijke uitlegging. 
Waarop deze verabsolutering van de hardheid en de 
gehoorzaamheid uitdraait, het is ons duidelijk gewor
den in de jaren van het nazistische hoogtij - of zijn 
wij het al weer vergeten? Soms lijkt het, of wij nog 
altijd denken dat de wereld aan ongehoorzaamheid zal 
ondergaan en niet - zoals veel meer voor de hand ligt, 
aan de ijver der blinde gehoorzaamheid. In Kolakow
ski's satire wordt deze blinde gehoorzaamheid geprezen 
als grondslag van orde en recht in de maatschappij. 
Met deze ironie wordt niet de oude vertelling, maar 
wel de traditionele uitleg getroffen. Want het oude 
verhaal weet niets van blinde gehoorzaamheid. Als het 
om gehoorzaamheid gaat, gaat het niet om de blinde 
gehoorzaamheid, waarbij geldt bevel is bevel, maar om 
gehoorzaamheid aan een heel bepaalde stem in een 
konkrete (zij het zeer extreme) situatie. 

Het is dus God, het is 'elohim' (6, 102 vv) (zoals er 
in het hebreeuws staat), die Abraham verzocht. Het 
gaat niet aan dit op de voorhand te verzwakken en te 
stellen, dat de satan hierachter zit. Maar het gaat even
min aan, dit op de voorhand zozeer te maximaliseren, 
dat het verhaal tot een huzarenstuk van kadaverge
hoorzaamheid aan de Almachtige X wordt omgeduid. 
Elohim verzocht Abraham. De lezer mag het vast 
weten. Abraham weet het niet. Die hoort de stem en 
zegt: hier ben ik! En dan volgt Gods bevel, recht toe, 
recht aan, zonder mogelijkheid van misverstand. Rabbi 
Rasji (1040-1105) geeft er de volgende kommenta-
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riërende parafrase bij, juist om te laten zien hoe iedere 
uitweg door elohim wordt afgesneden. 'Uw zoon' -
maar ik heb twee zoons, zei Abraham. 'Uw enige' -
maar beiden zijn de enige zoon van hun moeder. 'Dien 
gij liefhebt' - maar ik heb beiden lief. 'Izaäk!' Waar
om noemde God niet direkt Izaäk? Rasji antwoordt: 
om Abrahams geest niet te laten bezwijken aan de 
plotselinge schok en om Gods bevel voor Abraham 
meer gewicht te geven. Konklusie: het is een bevel van 
elohim en het is een duidelijk bevel, het gaat om Izaäk. 
Er is geen aanleiding om met Kierkegaard te zeggen: 
'iedere nadere precisering, wat met Izaäk bedoeld moet 
zijn, vermag de enkeling alleen zichzelf te geven'. Ook 
inhoudelijk is het bevel voor Abraham duidelijk. Ove
rigens staat het ook voor Kierkegaard vast dat het 
bevel van God komt. Zijn 'existentialisme' (zie wat 
Kolakowski over Kierkegaard zegt) betreft niet de oor
sprong van het bevel, maar de inlJoud ervan. Het is 
elohim, die Abraham verzocht! 

De vraag is echter, wat daarmee nu precies gezegd 
is! (6, 102 vv) Het woord elohim (= godheid) is door 
Israel uit de taalschat der volkeren toegeeigend. Het 
duidt aan: het voorwerp der religieuze verering. In het 
taaleigen van tenach dient het als predikaat bij de on
omkeerbare belijdenis: Jhwh is elohim, de Heer is god. 
Alleen door deze gewáágde identifikatie is het mogelijk 
bij benadering te zeggen, wat en wie Jhwh voor Israel 
is. Maar eigenlijk alleen aanvankelijk, want wie Hij 
werkelijk is, blijkt niet in deze belijdenis (die een ver
rukt lied is), maar in de bezongen daden van Jhwh 
zelf. Het subjekt geeft vulling, geeft inhoud aan het 
predikaat. Het is een hele eer, om zo te zeggen, voor 
het woord elohim dat het dienen mag om van verre aan 
te duiden wie Jhwh voor Israel is. Deze eer is overigens 
een degradatie tevens, want het heidense woord moet 
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op het hoogmoment Of wegvallen Of tot een alterna
tieve godsnaam worden. De zin de Heer is god is dus 
een zelfvervreemding en een zelfontwaarding, maar 
doordat Jhwh het woord elohim met zijn waarheid en 
licht vervult, kan het woord elohim een rol gaan spe
len als eigennaam, maar alleen op grond van deze illu
minatie door Jhwh, die in zijn daden openbaar is. De 
gelijkstelling van Jhwh met elohim heeft missionaire 
betekenis, dat is ook de grèns van deze identifikatie. 
Men moet in de vertaling niet voor de godheid, waar
mee Jhwh gelijkgesteld wordt en voor de goden der 
volkeren verschillende woorden zoeken; daarmee zou 
de herkenning in vrijheid, de keuze en het geloof de 
hoorder, de religieuze denker worden bepaald (Mis
kotte). Een vertaling, die verschillende termen gebruikt 
al naar gelang elohim God, de goden of de afgoden 
aanduidt, staat de noodzakelijke konfrontatie tussen 
deze noties in de weg; een dergelijke vertaling, die al
reeds kiest tussen Jhwh en de andere goden, berooft de 
lezer van de mogelijkheid zelf in het geloof deze keuze 
te doen waar de tekst hem voor stelt (H. Rosin). Dit 
is het hart van de zaak, als wij de vraag stellen: wat 
betekent het, dat het elohim is die Abraham verzocht? 
Het antwoord kan alleen zijn: dat zal in daden, nieuwe 
daden van Jhwh moeten blijken.'~ Het verhaal wil ons 
juist vertellen, hoe Jhwh voor Abraham op zijn weg 
elohim wordt en is. In het verhaal gaat het juist om 
deze zelfopenbaring van Jhwh als elohim van Abra-

* Men brenge hier niet tegen in, dat Gen. 22 : 1-15 van de 
'elohist' stamt, want, afgezien van de aanvechtbaarheid 
van de bronnensplitsing überhaupt, waarvan M. A. Beek 
mij op college reeds overtuigde, moet worden gesteld, dat 
wij in tenach niet de 'elohist' lezen, maar de eenheid, die 
de redakteur (rabbenoe, onze rabbijn! zei Rosenzweig) 
uit de bronnen schiep en zo inbracht in het kanonische 
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ham, om zijn zelfverheldering aan de vader van het 
geloof. Teneinde daaraan deel te krijgen moet Abraham 
zijn zware gang maken. 

Als <Jhwh is elohim' niet meer voor Abraham zal be
tekenen dan dat ook Adonai, ook deze Heer een ver
heven exemplaar is der goden, waarom is hij dan uit 
Ur der Chaldeeën weggetrokken, waarom heeft hij dan 
de ring van het bestaan doorbroken, zijn land en maag
schap verlaten, zijn religie achter zich gelaten, waarom 
is hij dan op weg gegaan naar het land dat God hem 
wijzen zal? Het is niet zonder diepe zin, dat in de 
joodse traditie ook Gen. 12 een verzoeking wordt ge
noemd, de verzoeking om te blijven bij de maanreligie 
en haar doelloze zwerftochten. In Genesis 22 hetzelfde: 
Abraham had kunnen doen alsof hij doof was en hij 
had niet kunnen gaan, maar dan was hij ook nooit be
proefd, dan had hij zich niet gestaafd, dan was hij 
zijn bevrijding niet tegemoetgegaan! Er is ook in de 
tekst een overeenkomst tussen Gen. 12 en Gen. 22; 
de eerste tekst spreekt van een land, dat God zal wij
zen en de tweede van een berg, die God zal noemen. 
Dat wil zeggen: het bevel is duidelijk, in zijn oorsprong 
en naar zijn inhoud, maar op weg dient Abraham de 
oren open te houden, want God gaat nog iets wijzen, 
iets noemen. Abrahams gehoorzaamheid is niet zozeer, 
dat hij op weg g;tat - er zat niet veel anders op, het 
alternatief was de nooit eindigende onrust, de ambiva
lentie! -, maar dat hij op weg gaat als een gehoor
zame, dat is als een gelovige-uit-het-gehoor, als een 
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geheel. Bovendien komt in dit elohistische stuk driemaal 
de godsnaam voor, nl. in vers 11 en 14. Ook al zou 
<elohim' in het stuk wellicht ergens <God' in den zin van 
de Naam-zelf betekenen, dan blijft gelden, dat de auteur 
zijn redenen heeft gehad op deze plaatsen (juist te meer 
met emfase, nu hij de 'elohist' is) Jhwh te zeggen. 



impressionabele voor elk sein van de hemel. 
Wie is deze elohim, die zo duidelijk spreekt, onder 

wie niet is uit te komen? Abraham wil het vernemen 
en maakt zich op weg met gespitste oren, uitziende 
naar nieuwe daden van zijn God. Wie is het, die zich 
hier met dit harde bevel onontkoombaar als elohim 
presenteert? Abraham kon die vraag niet beantwoor
den, maar hij kon hem ook niet onbeantwoord laten. 
Hij gaat op weg om antwoord te vernemen. Abraham 
is de vader der gelovigen, de vader van de ge-hoor
zamen, de vader van hen die op het gehoor leven .. Zo 
heeft hij zich, in de verzoeking, gestaafd. 

Wij keren weer een ogenblik terug naar de oerbelij
denis van Israel: Jhwh is elohim, de Heer is god. - Er 
zijn twee mogelijkheden, althans logisch gesproken. De 
zin betekent de Heer is een god, ook een godheid, als 
de anderen, principieel niet anders dan zij. Dan is Jhwh 
niets voor Abraham en niets voor ons, want Abraham 
en wij zullen Feuerbach zien en Marx en zij zullen ons 
zeggen, dat religie projektie is uit een gespleten, ver
vreemd bestaan. Wij zullen onzèlf terugvinden in elo
him, en niets meer dan onszelf. Wij zullen niet verder 
komen, er zal geen perspektief opengaan, geen vader
land, geen toekomst. Wij zijn in Ur der Chaldeeën ge
bleven, de maan gaat op en onder, gaat door zijn 
schijngestalten, zonder einde. Wij vinden in elohim 
onze eigen vervreemding en ellende terug en ook Jhwh 
is niet wezenlijk anders! Dat is de eerste 'logische' mo
gelijkheid. Dat is de verzoeking van Abraham: straks 
vindt hij niets, het zwijgen van elohim (ondanks zijn 
duidelijke bevel), een schrijnende bevestiging van hoe 
het altijd al was tussen de mens en zijn goden. Dat is 
het risiko dat Abraham loopt. 

Daarom is het ook niet zo eenvoudig als Gerhard 
von Rad in zijn boekje wil suggereren, als hij zegt: deze 
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verzoeking ging niet van vreemde goden uit, die tot 
afval verlokten, maar het ging om een direkt bevel van 
God, waaraan niets uit te leggen of te verklaren was 
(7, 25 v). Von Rad wil niet aannemen, dat hier van 
gewetensskrupules sprake zou zijn, die Israel zich zou 
gemaakt hebben in het aangezicht van de kanaänie
tische kinderoffers, die in die oude tijd gebracht wer
den. In dat geval zou de vertelling het antwoord zijn, 
dat Israel zich op zijn eigen onzekerheid zou hebben 
gegeven: Neen! Israels God wil niet de dood maar het 
leven. Von Rad vindt dat daarmee aan de hardheid van 
het verhaal wordt tekort gedaan. Hij wil niet ontken
nen, dat in het verhaal de herinnering bewaard wordt 
aan de vervanging door de godheid van het kinderoffer 
door het dienoffer (Ex. 22 : 29, Ex. 34 : 19, Ex. 13 
: 12), het verhaal is ook een kultuslegende. Voor de 

naam Morija heeft dan ook oorspronkelijk een andere 
plaatsnaam gestaan, want in een kultuslegende mag 
die niet ontbreken. Maar Von Rad vindt dat de huidige 
vorm van het verhaal met deze kultuslegende nauwe
lijks meer iets te maken heeft. Hij vindt, dat wij in 
begrip voor de vertelling zoals die er nu ligt, door deze 
voorgeschiedenis niet worden geholpen. Het verhaal 
is ver uitgegroeid boven het dokument van een huma
nisering van de Jhwh-kultus, dat het wellicht oor
spronkelijk was. Von Rad wil het verhaal dan ook 
niet tegen deze achtergrond duiden. Daarin heeft hij 
in veel opzichten gelijk. Ik zou niet willen beweren, 
dat de vervanging van het kinderoffer door een dier
offer het 'Anliegen' van het huidige verhaal zou zijn. 
Wel echter zou ik willen stellen, dat de elohim van 
het bevel, ook in het verhaal zoals het er nu ligt, voor 
Abraham zich had kunnen ontpoppen als niet meer en 
niets anders dan een Moloch, een Baäl. Abraham maakt 
zich op om uit de religie zich los te laten maken, hij 
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wil door de ring van het bestaan heenbreken, maar 
staat in het gevaar daarbij op zichzelf, op zijn eigen 
religiositeit, op een doldraaiend predikaat 'elohim' 
terug te vallen of - erger nog - daarin te blijven 
steken. Abraham heeft geen garantie van te voren, dat 
hij onderweg de Stem zal horen, die werkelijk van de 
overzijde tot hem roept; de Stem die alles anders 
maakt! Maar hij gaat toch, ge-h66r-zaam! En zo laat 
hij elohim - als-predikaat achter zich en strekt zich 
uit naar wat voor hem ligt: één der bergen, die hem 
genoemd zal worden door zijn God. Dáár zal God zien 
en niet blind zijn! 

Martin Buber heeft ons in zijn Gottesfinsternis (2a, 
589 vv) op de kernvraag gewezen. Aan de problema
tiek van de geloofsbeslissing, als existentiële keuze, gaat 
de vraag van het horen vooraf: wie is het, wiens stem 
een mens verneemt? Voor Kierkegaard is het vanuit 
de christelijke traditie vanzelfsprekend, dat degeen die 
het offer eist geen andere is dan God. Voor het O.T. is 
dat helemaal niet zo vanzelfsprekend, zegt Buber. Het 
is zonder twijfel elohim die het bevel geeft. Daaraan 
laat de bijbel geen twijfel, evenmin als aan de inhoud 
van het bevel. Maar wie hoort Abraham als hij elohim 
hoort? Deze vraag mag, zoals Buber stelt, aan de exis
tentiële keuze voorafgaan, zij kan niet als eerste, zij 
kan niet van te voren beantwoord worden. Abraham 
leeft in de religieuze struktuur van zijn dagen, hij kan 
haar alleen van binnenuit doorbreken. Hij kan er alleen 
bovenuit komen, als hij zich op weg maakt als een ge
hoorzame, een mens met open oor voor wat de Gans 
Andere te zeggen heeft. Niet Abraham heeft het krite
rium waaraan hij de echtheid van de stem kan tasten, 
maar alleen ]hwh-zelf kan in zijn Spreken zich ver
helderen als elohim voor Abraham. Abraham maakt 
zich op weg om dit ogenblik tegemoet te gaan. Elohim 
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zal zien! Het geloof is uit het gehoor! 
Het is ook niet zo, dat Kierkegaard onwetend zou 

zijn van god als een 'machteloze gedachte, waarvan de 
macht slechts in het ethische en dus in het algemene 
ligt'. (4a, 86). De ethische plicht wordt plicht door hem 
op God te betrekken. Deze God is de garant van de 
algemene moraal, haar sanktie. God wordt zo in alge
mene en abstrakte zin genomen. Tot hem kan men 
eigenlijk geen verhouding hebben. Deze God door
breekt niet de toverkring van het bestaande, de ban 
van de algemene regels. Zijn sanktie maakt de bevelen 
die van hem geacht worden uit te gaan tot absoluta, 
waaraan een mens eenvoudig te gehoorzamen heeft. 
Daarop mag geen uitzondering worden gemaakt. Bevel 
is hier bevel. En het geldt generaal. De staat, de orde, 
het 'algemeen welzijn' rust erop. En er moeten ook 
offers voor worden gebracht. Op het altaar van het 
vaderland moeten de weerbare zonen worden gelegd 
en 'geofferd', terwille van de toekomst van de staat. 
Ook dit is 'elohim'. Wie de geschiedenis kent, zal niet 
wagen het te ontkennen. 

Elohim kunnen ook heten de 'valse absoluta' waar
over Buber spreekt. Het predikaat 'elohim' gaat om 
zichzelf roteren en verzelfstandigt zich tegenover het 
subjekt, Jhwh, naar wie het terug te verwijzen had. En 
de mens heeft geen kriteria in handen om hier zeker 
te zijn, om hier secuur te zijn. Abraham moet zich op
maken tot een riskante tocht naar de berg, die Elohim 
hem noemen zal, de berg waarop 'het' gebeuren zal, de 
openbaring, de verheldering. Daar gaat Abraham met 
Izaäk zijn zoon. Zonder deze totale inzet zou het niet 
gaan. Daar gaan die beiden tezamen, op genade of 
ongenade. Buber heeft er, zo blijkt uit zijn boek Gottes
finsternis, weet van, uit het voorwoord reeds blijkt het. 
Hij zegt daar tegen een vriend: 'wij moeten respekt 
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hebben voor degenen, die het woord God verbieden, 
omdat zij in opstand komen tegen het onrecht en het 
misbruik, dat zich zo gaarne beroept op de door 'God' 
verleende volmacht; maar wij mogen het niet prijsge
ven. Hoe goed is het te begrijpen, dat velen voorstellen, 
een tijdlang over 'de laatste dingen' te zwijgen, opdat 
de misbruikte woorden verlost zulen worden. Maar z6 
zijn ze niet te verlossen. Wij kunnen het woord God 
niet schoonwassen en wij kunnen het niet heelmaken. 
Maar wij kunnen het, zo bevlekt en gehavend als het is, 
van de grond opnemen en het boven een ure van grote 
benauwenis opheffen' (2a, 509 v). Daarom gaat het 
Buber dan ook in dit grootse boekje: hij wil de naam 
van God grootmaken boven zijn naäpers uit, hij wil de 
ziende God van Israel prijzen boven de blinde goden 
uit, hij wil voor onze tijd spellen: Jhwh is elohim. Jhwh 
breekt door het misbruikte, geschonden, besmeurde 
woord God heen. In dit licht leest hij Genesis 22. Dat 
met het woord God, ja zelfs met het vierletterwoord 
Jhwh, niet automatisch alle seinen op groen staan, leert 
hem het 'oude testament' zelf. In de bijbel wordt zelfs 
een bepaald 'aanzetten' tot een verboden handeling op 
één plaats (2 Sam. 24 : 1) aan God, zegt Buber (maar 
het is nog krasser: aan Jhwh in zijn toorn), toegeschre
ven, en op een andere plaats aan de Satan (I Kron. 
21 : 1). De satan is de aap van God. Het kan ook ge
beuren, dat de Moloch Gods stem nabootst en dan gaat 
een mens zich afvragen, of hij niet zijn geliefde zoon 
aan de godheid offeren moet (Micha 6 : 7, 8). Maar 
zegt Micha: daartegenover vraagt God zèlf van deze 
mens niet meer dan gerechtigheid en liefde en dat hij 
met God 'bescheiden omga', m.a.w. niet veel meer dan 
het fundamenteel ethische. Dit alles is voor Buber, 
terecht, voldoende reden om met klem de vraag naar 
de echtheid van het absolute, waardoor mensen zeggen 
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opgevorderd te zijn tot het 'offer', te stellen. Er zijn 
heel wat elohim-naäpers. Zelfs achter het verhaal 
van Abrahams 'aanbieding' van Izaäk moeten wij, toch 
de zuigkracht van het fenicisch kinderoffer blijven ver
moeden. Een platte geest alleen zal beweren, dat hier
mee de elohim van vers 1 geidentificeerd is als Moloch 
of Satan. Iets anders is, dat Abraham nooit tot het 
besef zou gekomen zijn, dat Jhwh elohim is en in zo
verre deze elohim toch in uiteindelijk perspektief Jhwh, 
als hij zich niet had opgemaakt om te gaan. De religie 
wordt niet doorbroken door haar theoretisch te ont
kennen, nog minder door haar als voorportaal van het 
ware geloof te beschouwen, maar door zich eruit te 
laten opheffen door de roep van Jhwh zelf. Abraham 
gaat niet als een horige aan de religie, maar als een 
gehoorzame aan de God van de toekomst, hij reist zijn 
weg en vindt zijn bestemming op het gehoor. Voor hem 
is bevel geen bevel, al herkent hij ook in elohims stem 
de stem van zijn God, hij blijft open voor nieuwe woor
den, nieuwe daden van Hem, die hij trots alle verwar
ring en onzekerheid meende te herkennen in de stem, 
die hem riep. Hij zou zich niet gestaafd hebben in de 
verzoeking, als hij zich niet had opgemaakt en hij zou 
gestraft zijn met een levenslange onzekerheid, of hij in 
zijn eigenmachtig neen tegen de religie niet ook een 
gelegenheid had verspeeld zijn God, Jhwh, in een grote 
verlichting en verheldering te ontmoeten. Abraham is 
geen buitenstaander: hij moet de vader van àlle gelo
vigen, ook van die uit de heidenen worden en daarom 
mag hij de bevrijdende beweging voltrekken en de ho
righeid aan de religie overwinnen en achter zich laten. 
Als hij geweigerd had te gaan, zou hij negatief aan de 
religie gebonden gebleven zijn. Abraham gaat op weg 
in de hoop, dat hem een uitweg uit de horigheid zal 
opengaan. Dat is zijn gehoorzaamheid. Dat is het va-
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derlijke van deze vader. Hij is geen onbereikbare held, 
maar een onvergelijkelijke voorganger. Ons zal niet ge
vraagd worden, of wij Abraham zijn, maar of wij in 
onze situatie ook iets van deze bevrijdende beweging 
hebben voltrokken. 

Naar bekend is, heeft Kierkegaard in het verhaal 
van Abrahams offer vooral gezien: de teleologische 
suspensie van het ethische, de religieuze opschorting 
van de zede. Kierkegaard zegt letterlijk: 'Kan het ge
loof de bedoeling om zijn zoon te vermoorden niet tot 
een heilige handeling maken, dan moge over Abraham 
hetzelfde oordeel worden uitgesproken als over ieder 
ander (4a, 35)'. Deze suspensie van het algemeen gel
dende moge een uitzonderlijke zaak zijn, het is niet 
het privilege van het genie Abraham. Voor elke gelo
vige geldt dat de stem kan komen die tot dit offer, tot 
deze suspensie in deze of gene richting roept. Het is 
tegen de valse konsekwenties van deze bijna demonische 
trek in het geloof dat Buber vanuit zijn joodse huma
nisme opkomt. Buber ziet vele valse absoluta fungeren 
in de levens der mensen. Hij hoort veel misplaatst be
roep op de religie, op God. Hij zegt: 'telkens weer, als 
ik aan rechtschapen jonge zielen vraag, waarom geef 
je het kostbaarste wat je hebt, de zuiverheid van je 
persoon, weg? Krijg ik ten antwoord: juist dat, dit 
zwaarste offer is het, dat moet worden gebracht, op
dat ... opdat er gelijkheid kome of vrijheid of wat dan 
ook. En zij brengen het offer trouwhartig; in de sfeer 
van de Moloch liegen de oprechten en folteren de 
barmhartigen en menen werkelijk en waarachtig dat 
de broedermoord aan de broederlijkheid de weg zal 
bereiden! Er schijnt aan deze slechtste van alle afgode
rijen geen ontkomen te zijn'. (2a, 593) Hiertegenover 
roept Buber tot de bescheidenheid op, zich te houden 
aan het grondleggend ethische, het menselijke, het hu-
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mane. Hij vertoont zelfs een zekere neiging Abraham 
apart te stellen, als hij zegt dat God zèlf van ons, niet 
van Abraham maar wel van ons vraagt ons tot het 
ethische te beperken. Dat is een wijze raadgeving in 
een tijd waarin de valse absoluta, die absolutie schijnen 
te verlenen over allerlei soorten van misdaad, als Mo
lochs, als 'elohim' over ons heersen. Er is een nieuw 
geweten der mensheid nodig, dat niet langer het betrek
kelijke absoluteert, maar oog heeft voor de waarachtig 
absolute. Volgens Buber was de mens vroeger door de 
beelden van het absolute in hem in staat zich boven het 
bedrog der stemmen te verheffen. Maar Nietzsche kon
stateerde het reeds, aangevochten, het nihilisme rui
kend, dat' God dood is, dat wil zeggen, dat 'die Bild
kraft des menschlichen Herzens im Absterben ist', het 
geestelijk oog vangt de verschijning van het absolute 
niet meer op. 

Nog eens: deze gedachten leiden tot een wijze raad
geving; die wij alleen ten koste van grote schade in de 
wind kunnen slaan. Toch wil ik enige kritiek oefenen 
op Bubers gedachtengang. Die kritiek is tweeërlei. Zij 
betreft het bijbelverhaal en Bubers exegese daarvan, zij 
betreft vervolgens Kierkegaard en Bubers kritische aan
sluiting bij hem. De beide punten hangen nauw samen 
en worden door mij dan ook niet separaat gebracht. 

Kierkegaard gaat heel sterk uit van de religieuze 
roeping tot het offer, zoals die in het eerste vers weer
klinkt. Deze roeping van Elohim-zelf is de religieuze 
opschorting van het 'ethische'. Dat Abraham daaraan 
gehoorzaamde was zijn uitzonderlijke daad, die toch 
in zijn uitzonderlijkheid van iedere enkeling op een 
bepaald ogenblik gevergd kan worden. De bevrijdende 
stem van de Malaäch Jhwh (de engel des Heren, die 
God-zelf is! vers 11) markeert voor Kierkegaard het 
einde van de beproeving, maar geldt ten opzichte van 
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het bevel van Elohim als 'absurd'. Kierkegaard gaat 
van een volledige identiteit tussen elohim (vs 1) en 
Jhwh (vs 11) uit en noemt de spanning tussen beide 
woorden paradox of absurd. Betekent dit niet, dat wij 
achter de openbaring, die absurd is, zullen moeten gaan 
zoeken naar de duistere oergronden in God, waaruit 
zulke paradoxen en absurditeiten naar boven komen? 
Paradox en absurditeit veronderstellen een breuk in 
God, die Abraham dan (en dat was zijn verzoeking) 
zou hebben uitgehouden. Dat zegt Kierkegaard ook: 
'Wat deed Abraham? Hij kwam noch te vroeg noch te 
laat. Hij besteeg de ezel en reed langzaam langs de weg. 
Gedurende die hele tijd geloofde hij, dat God Izaäk 
niet van hem wilde opeisen, terwijl hij toch bereid was, 
om hem te offeren, als dit verlangd werd. Hij geloofde 
krachtens het absurde; want van menselijke berekening 
kon immers geen sprake zijn en het was juist het ab-· 
surde, dat God, die deze eis aan hem gesteld had, op 
het volgende ogenblik die eis zou intrekken (4a, 42 v)'. 
Doet dit recht aan het bijbelverhaal, dat - wat het 
verder ook moge zijn - een openbaringsgeschiedenis 
is, waarin de zin 'Jhwh is de godheid' verhelderend en 
verdiept wordt. Kierkegaard had toch moeten overwe
gen dat er voor Abraham, hoewel hij de stem als die 
van God-zelf herkende, toch iets van de god in was, 
die een machteloze gedachte is, omdat hij de garant van 
het algemeen-geldende is. Niet de stem van Elohim in 
de aanvang is de opschorting van het algemene, van 
wat Kierkegaard het ethische noemt, maar wat ik liever 
het religieuze zou willen noemen, maar de bevrijdende 
stem, die zegt: Strek uw hand niet uit naar de jongen 
en doe hem niets!, die stem is de opschorting van het 
algemene, sterker: de opheffing van de religie. Jhwh 
bewijst zich als elohim. Als Jhwh elohim is, laat dit 
het predikaat niet ongemoeid. Dan wordt ook elohim 
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anders. Dan zijn de elohim geen elohim meer. Ze blij
ven nergens. Dat is de bevrijding. Dat is ook de 'sus
pensie' waarvan het verhaal verhalen wil. Het offer 
als religiosum is helemaal juist niet uitzonderlijk. Het 
is aan de orde van de dag tot op de huidige tijd. Daarin 
heeft Buber gelijk: het valse absolute is oppermachtig 
in onze wereld, onze wereld stikt in de religie. Als er 
iets algemeen is, dan is het de religie en de machteloze 
ontkenning ervan. Als er iets uitzonderlijk is, dan is het 
de abrahamietische figuur, die uit deze algemene mal
heur wegtrekt, de stem der bevrijding tegemoet. Dat 
pas is een werkelijke doorbraak! 

Het is jammer, dat Buber, hoewel er voor hem geen 
absolute identiteit tussen Elohim en Jhwh is, (het is een 
gewaagde, voorlopige, 'missionaire' identifikatie, die 
opgeheven moet worden om haar zin te vervullen, 
want bij deze zelfvervreemding en zelfontwaarding 
kan het niet blijven!), het is jammer dat Buber deson
danks impliciet Kierkegaard schijnt bij te vallen, dat 
het Uitzonderlijke in de suspensie van het ethische ligt, 
die door Elohim wordt geeist. Het uitzonderlijke is 
juist, dat Jhwh op het toneel verschijnt en een nieuwe 
daad stelt, het geweldige is dat er een Ogenblik aan
breekt, waarop Abraham kan zeggen: Hij is het weer! 
En dan staat er een ram in de struiken, waarvan Rasji 
vertelt, dat hij door God was gemaakt gedurende de 
zes dagen van de schepping. Dat wil zeggen: Z6 is 
Jhwh vanaf de grondlegging der wereld! Er is geen 
paradox, er is geen absurditeit in Hem. Hij is licht en 
in Hem is geen duisternis. De ethiek ontspringt juist 
aan deze bevrijdende openbaring! Wat wij nodig heb
ben is dan ook niet een nieuw 'beeldend vermogen', 
een nieuwe 'religieuze fantasie', maar de nieuwe ge
hoorzaamheid van Abraham, de openheid voor de be
vrijdende stem van de God der menselijkheid. Het 
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gaat wel degelijk in Genesis 22 om 'humanisering', 
want waar Jhwh zich openbaart is dat altijd gericht 
op de menswording, de 'humanis~ring'. Deze chris
tologische lijn dient inderdaad getrokken te worden. In 
Gen. 22 blijkt geloof de eschatologische opheffing van 
de religie en haar moraal te zijn en dit geloof als ge
hoorzaamheid, als leven met open oor, als impressio
nabiliteit van de toekomende God, is de oorsprong van 
alle waarachtige ethiek. Op deze God der menselijkheid 
beroept zich het geweten van de mens, juist door in 
alle redelijkheid rekenschap af te leggen van de hoop 
waarvan het is vervuld. Jhwh is redelijk. Hij schijnt 
als een licht in de duisternis, zodat de nacht om ons 
licht wordt! 

Kort en goed, er zijn geen andere dan valse absoluta! 
Noch in naam van Vrijheid, Gelijkheid en Broeder
schap (hoe groots deze begrippen ook zijn, hoe hoog 
hun humaan gehalte), noch in naam van het Vader
land, de Staat of de Orde, noch in naam van linkse, 
noch in die van rechtse religie mag de humanitas wor
den gesuspenseerd, want onbroederlijkheid kan de 
grondslag van broederschap niet leggen en geweld kan 
geen zaak zijn die orde schept. Misschien mogen wij, 
een ogenblik, zeggen: de Naam is absoluut. Als op het 
hoge moment der bevrijding, op de genoemde, de aan
gewezen berg, uitgeroepen wordt: Hij is het weer! dan 
geldt van Hem dat Hij 'absoluut' is, want Hij bevrijdt 
het menselijk leven door er zich mee te identificeren 
en solidariseren en z6 is Hij ons alles, zo is Hij Jhwh 
èchad, d.i. Adonai die uniek is. Of Hij is niets voor 
ons, minder dan de projekties van ons eigen beeldend 
vermogen, dat toch nooit wezenlijk uitkomt boven de 
toestand waarin wij bevangen zijn. Laten wij nu niet 
menen, dat het vierletterwoord Jhwh een toverspreuk 
is, want ook onder deze naam kan de mens, in zijn 
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leugenachtigheid, in zijn raffinement, ertoe overgaan, 
zichzelf te aanbidden en absoluut te stellen. Daartegen 
waarschuwt het oude testament vele en vele malen. 
Ernst Bloch acht het hoogtepunt van Gen. 22 het veer
tiende vers, waar staat: Abraham noemde de plaats 
Adonai jireh, Jhwh zal zien. Deze Naam blaast de 
Moloch op, doorbreekt van binnenuit de despotie van 
het religiosum.Bloch (1, 122 v) is echter van mening, 
dat hoe bewegelijk de Jhwh-voorstelling ook is, de 
figuur toch rijk is aan regressies in de orientaalse de
spotie en steeds weer vol statisch-vertikale druk van 
boven. Waartegenover dan altijd plaats blijkt voor ver
andering, meetrekken, 'Wanderschaft von Eigenschaf
ten wie kein andrer Gott'. Als atheist wil Bloch ook 
uit Jhwh nog wegtrekken, in navolging van Job en 
Jezus, die in zijn visie rebellen zijn, die zich op de 
plaats van Jahwe zetten. Hij schept er dan ook genoe
gen in te zetten, dat in Izaäks plaats de 'eerst recht on
schuldige ram' komt, zodat Jhwh blijkbaar niet zon
der despotie en Molochtrekken is. Uit verzet tegen 
Jhwh vinden wij de marxist hier onder de dierenbe
schermers. Het argument is niet sterk, vooral daar 
Bloch zelf moet toegeven, dat later de profetie vol is 
van protest tegen de vierdagen, de brand- en spijsoffers 
en verdere religieuze rimram (&ijv. Amos 5 : 21-22). 
Bloch echter zal moeten worden toegegeven, dat van 
tenach niets kan worden verstaan, als wij geen oog en 
oor hebben voor de dynamiek der hoop, die door de 
geschriften van de bijbel vaart. Wij moeten ons als 
Abraham laten leiden tot de aanschouwing van nieuwe 
daden (6, 316), waarin de presentie van de Naam zich 
meldt midden in de geschiedenis der mensen, die altijd 
nog slaaf zijn, geknecht, beledigd, vermoeid en beladen, 
maar die op bevrijding en vrede gaan hopen, omdat Hij 
dit alles achter zich gelaten heeft en ontrukt aan de 
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sanktie der uitzichtsloze religie. 
In de brief aan de Hebreeën wordt van Abraham, 

als gelovige, als ge-hoor-zame, gezegd, 'door het geloof 
heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Izaäk ge
offerd, en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn 
eniggeborene geofferd, tot wie gezegd was: in Izaäk 
zal men van zaad van u spreken - overwegende, dat 
God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wek
ken, waaruit hij hem dan ook bij wijze van spreken 
heeft teruggekregen' (Hebr. 11 : 17 v). Terecht zegt 
Von Rad (7, 28 v), dat men deze tekst niet, zonder 
meer, als een authentieke uitleg van Gen. 22 mag be
schouwen. Zeker niet, als men deze tekst in een te 
nauwe aansluiting aan Luther zo interpreteert, dat zelfs 
het oorspronkelijke bevel van Elohim Abraham in zijn 
geloof aan de opstanding niet kon schokken. Luther 
laat een gefingeerd gesprek tussen Abraham en Izaäk 
plaatsvinden en zegt daarvan: zoiets had Mozes hier 
moeten beschrijven en waarom hij het heeft weggelaten 
weet ik niet, maar daaraan twijfel ik niet: de vader 
zal voor zijn zoon een treffende rede hebben gehouden, 
waarvan de inhoud en kern voornamelijk zal geweest 
zijn: het gebod van God en de opstanding der doden ... 
(7, 53) Mij dunkt, dit is een te dogmatiserende exegese 
van de Hebreeëntekst. Wat er ook van te zeggen is: 
Abrahams gehoorzaamheid is inderdaad gekenmerkt 
door een stille openheid voor de Heer, die zal voor
zien. Hij gaat in alle rust, zwijgzaam, tegemoet de 
Heer, die doden levend maakt en laat achter zich de 
Moloch, die levenden doodt. Abraham, de gehoorzame, 
verlaat het land der religieuze horigheid en gaat op 
weg naar de berg, die God hem noemen zal, de berg 
waarop het vuur der bevrijding zal worden ontstoken. 
Hij zal wel horen wanneer hij er is. Want: het geloof 
is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs 
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der dingen, die men (nog) niet ziet. (Hebr. 11 : 1). De 
Heer zal erin voorzien! 

Litteratuur 

1. Ernst Bloch, Atheimus im Christentum, Frankfurt am 
Main, 1968. 

2a. Martin Buber, Werke I, München 1962, p. 503 V.v. 
2b. Martin Buber, Godsverduistering, vert. K. H. Kroon, 

Utrecht 1954. 
3. A. Cohen, The Soncino Chumash, London 1956. 
4a. S. Kierkegaard, Vrees en beven, vert. S. van Praag, 

Amsterdam z.j. (uitgave uit de dertiger jaren). 
4b. S. Kierkegaard, Furcht und Zittern, herausgeg. von Li

selotte Richter, Reinbek 1964. 
5. Leszek Kolakowski, De hemelsleutel, Amsterdam 1968. 
6. K. H. Miskotte, Als de goden zwijgen, Amsterdam 1956 

(en latere drukken). 
7. Gerhard von Rad, Das Opfer des Abraham, München 

1971. 
8. Franz Rosenzweig, Briefe, Berlijn 1935, p. 689 - 690. 

30 



JEZUS REVOLUTIONAIR? 

Is Jezus wel revolutionair? Wij kunnen er lange en 
zinloze twistgesprekken over voeren, waarvan het dan 
ook nog geheel onduidelijk is wat de inzet is. Lang 
en zinloos, omdat wij het over de maatstaf waaraan 
Jezus hier wordt gemeten niet eens zijn. Wat is revo
lutie? Wat is werkelijk revolutionair? De één, bijv. 
Cullmann (8) neemt de zeloten als maatstaf, want dat 
zijn de revolutionairen van Jezus' tijd en het zou histo
risch niet verantwoord zijn Jezus aan onze hedendaagse 
maatstaven te meten! De ander, bijv. M. de Jonge (12, 
98 v), kiest een moderne definitie (overigens één van 
nogal twijfelachtig karakter) en meet Jezus - zeer 
voorzichtig - daaraan. Een derde laat wat voor hem 
revolutie is bepalen door het veranderde gevoelen met 
betrekking tot verzetsgroepen in door Nazis bezette 
landen in W.O. 11, waardoor het interesse in de revolu
tie is toegenomen (6, 24). Jezus wordt dan ook aan de 
zeloten aangepast in deze studie, die sterk van dit na
oorlogse ideaalbeeld van het verzet uitgaat. Ik vraag 
mij sterk af, of wij zo verder komen, al wil ik het be
lang van de genoemde en andere studies niet ontken
nen. Wij moeten zien de historische vraagstelling te 
boven te komen en haar tot een theologische maken. 
Daarbij zal ik van de resultaten van deze studies ge
bruikmaken, maar ze in een ander kader zetten. Het 
moet daarbij ook van stonde aan duidelijk zijn, wat er 
met de vraag of Jezus revolutionair is, gemoeid is. 

31 



Als wij zeggen: Jezus is revolutionair, dan hebben 
wij grammatikaal met een zin te doen, die parallel is 
aan de uitspraak: Jhwh is elohim. Hetzelfde geldt dan 
ook voor deze zin, wat in het vorige hoofdstuk van 
deze belijdenis van Israel bleek te gelden. Aanvankelijk 
zegt de zin iets over Jezus. Dat hij revolutionair is! 
Wij hebben een vage notie, wat dat betekent, bijv. non
konformistisch, niet aangepast aan het bestaande, kri
tisch, verbonden met de armen, strevend naar een poli
tiek-sociale omwenteling, misschien ook: een man van 
geweld, een Draufgänger, een romantische dromer, een 
idealist of wat dies meer zij. Dat is Jezus dan allemaal, 
min of meer. Maar wij voelen al wel, dat hij meer het 
ene dan het andere is, en sommige oingen helemaal 
niet is, en ook, dat hij niets helemaal zonder meer is 
zoals het er staat. Hij is meer, Hij is kwalitatief anders. 
Als Hij revolutionair is dan geeft Hij zelf op Zijn wijze 
inhoud aan dit begrip. Wij moeten dus bij Hemzelf en 
zijn woord en geschiedenis zijn om te weten te komen, 
hoe Hij revolutionair is en wat bij Hem dit begrip 
inhoudt. Als wij zeggen: Jezus is revolutionair is dat 
een eer voor het begrip revolutionair, want Jezus is 
het ook, het woord is geschikt om Hem althans voor
lopig en gedeeltelijk te karakteriseren, maar het is ook 
een kwalifikatie van alle revolutionair-zijn, voorzover 
Jezus aan dit begrip zijn eigen vulling geeft, waardoor 
het revolutionaire karakter van anderen, die zo ge
noemd worden, wordt gekritiseerd. Dat dit alles zo is 
geldt niet omdat het om Jezus gaat, het geldt evenzeer 
bijvoorbeeld van de zin: Lenin is revolutionair. Het 
geldt ook niet omdat het om revolutionair-zijn gaat, 
want evenzeer is het van toepassing op de zin: Jezus 
is Messias. 

Nadat wij hebben vastgesteld, dat de zin: Jezus is 
revolutionair niet ongeschikt is om Jezus aanvankelijk 
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en voorlopig te karakteriseren, gaan wij vervolgens het 
bijzondere van de wijze waarop Hij het is, vooral ten 
opzichte van hen, die in zijn dagen als bij uitstek revo
lutionair gelden: de zeloten. Werkhypothese hierbij is 
dat Jezus radikaler is dan de zeloten, radikaler in de 
zin, die aan dit woord wordt gehecht: radikaal is tot 
de wortel gaan en de wortel van alle dingen is de mens. 
Deze radikale vorm van revolutionair-zijn, die wij bij 
Jezus gevonden hebben konfronteren wij tenslotte met 
wat in de geschiedenis heden ten dage revolutioniar 
wordt genoemd, om te zien of wij een werkelijk theo
logisch-kritische bijdrage aan de revolutionaire bezin
ning kunnen leveren. 

Al bij al komen wij tot de volgende indeling van dit 
hoofdstuk: 

I. Revolutionair als voorlopige karakteristiek van 
Jezus. 

1I. Jezus en de zeloten. 
lIl. Revolutionaire bezinning en praxis. 

I. REVOLUTIONAIR ALS VOORLOPIGE KARAKTERISTIEK 

Als wij stellen, Jezus is revolutionair, dan lijkt het 
voor de hand te liggen deze voorlopige karakteristiek 
in eerste instantie te legitimeren, door allerlei revolu
tionaire woorden en daden uit de stof van de evange
liën bijeen te garen. Dat wil ik niet doen. Van Jezus 
belijden wij, dat Hij openbaring van God is, d.w.z. in 
deze mens treedt de Onzienlijke in het licht, God, die 
niemand kent of zien kan, wordt in Hem zichtbaar. 
Als er ergens God kan en mag worden gezegd, dan hier 
en alleen maar hier. God is de Gans-Andere, die al ons 
menselijk ondernemen, al onze humane waarden en de 
vormgevingen ervan, alle menselijke macht en gezag, 
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alle moraal, alle 'objektieve geest' die wij tot stand 
hebben gebracht, in de krisis brengt, die er 'neen' tegen 
zegt, omdat hij onze zelfvervreemding niet wil, omdat 
hij 'ja' zegt tegen ons mens-zijn in zijn schepselmatige 
oorspronkelijkheid. God is - zo kunnen wij ook zeg
gen - de grote Revolutionair tegen onze vervreem
ding: Hij valt onze vervreemding aan, doorbreekt haar 
en heft haar op door de agressie van zijn goddelijke 
omwenteling (14, 672-674). Zijn koninkrijk komt! Zo 
hebben wij God leren kennen door jezus, als kulmi
natie en vervulling van de geschiedenis van Israel. In 
dit kader gaat het niet alleen om de rekonstruktie van 
de oude tijd, al betreft dat ook jezus' biografie, maar 
daarin en van daaruit (want in Hem hebben wij met 
onze God en zijn aanval op de wereld te doen!) om de 
konstruktie van de komende tijd. Al direkt zijn wij 
hierbij zelf in het geding, want het gaat niet over een 
willekeurige historische figuur, maar Om de Man, van 
wie op een onafleidbare, onvergelijkelijke wijze getuigd 
moest worden, in onmogelijke termen als: maagdelijke 
geboorte, opstanding, hemelvaart, doorbraak van het 
koninkrijk Gods en dergelijke vreemde zaken meer. 

Als Karl Barth in KD IV2 over jezus als de ko
ninklijke mens schrijft, dan komt één en ander prachtig 
tot uitdrukking. De nieuwe mens, waarvan jezus de 
eerstgeborene is onder veel broeders, is op het vlak van 
de schepping een parallel van Gods woord en werk 
(Ef. 4 : 24). De koninklijke mens jezus leeft onder de 
armen en geringen. Hij zit in het verdomhoekje waar 
zij existeren. Dat is Gods deel in de wereld. Daarom 
kijkt hij langs groten en machtigen, rijken en hoogge
zetenen, ook rechtvaardigen heen, want rechtvaardig
heid is een luxe die alleen de rijke en machtige zich kan 
permitteren. jezus richt zich op de armen en de zon
daars. Zo is jezus, juist als beeld van God: een uit ge-
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sproken revolutionair ten aanzien van de geldende orde 
van waarden, het geldende systeem. Hij bracht alle 
principes, alle programma's in de krisis. Hij heeft geen 
ander systeem tegenover het bestaande gesteld, maar 
het hele bestaande gekritiseerd door zijn souvereine 
solidariteit met de vermoeiden en beladenen. Barth ziet 
in Jezus dan ook, zoals hij het uitdrukt: de revolutio
nair, met wie in radikaliteit zich niemand van hen, die 
voor hem waren en na hem kwamen, kan meten. Dit 
radikale non-konformisme aan het geldende systeem, 
aan de 'kosmos', is zijn konformiteit aan God. Zo drukt 
Jezus Gods revolutionaire aanval op onze wereld uit. 
Men late zich door Jezus' konservatisme, zoals dat op 
vele plaatsen blijkt, niet van de wijs brengen, want het 
is een gelaten konservatisme, dat Hij zich in zijn sou
vereiniteit kan veroorloven, omdat de wereld, omdat 
het systeem immers voorbijgaat! Jezus' 'konservatisme' 
komt voort uit zijn geloof in de zege van zijn Vader. 
Daarom kan hij de tempel vanzelfsprekend als het huis 
van zijn Vader beschouwen (Lk 2 : 49). Daarom is hij 
aan zijn ouders onderdanig (Lk 2 : 51). Daarom past 
hij zich aan bij de synagogale gebruiken (Mk 1 : 21, 
3 : 1, Lk 4 : 17 v). Ook is Hij nergens direkt in de 
aanval tegen ekonomische verhoudingen en gewoonten. 
Met een zekere gelijkmoedigheid vertelt hij in gelijke
nissen over luimige heren en werkgevers, die naar 
hun grillen handelen, zelfs schijnt Hij soms dubieuze 
praktijken van een rentmeester als voorbeeld te willen 
stellen (Lk 16 : 1 v). Ook op het politieke vlak is Jezus 
schijnbaar konservatief, want dat er rechters, gerichts
dienaars en gevangenissen zijn, hij protesteert er niet 
tegen. Dit alles baart Hem geen zorgen. Maar men leze 
er geen principiële erkenning van al deze dingen uit. 
Het is een voorlopig, beperkt respekt, eigenlijk meer 
een gelaten dulden, waarin juist de souvereiniteit van 

35 



deze koninklijke mens uitkomt. Hij was er niet nega
tief aan gebonden, zodat Hij in een protestkramp ver
stijfde, wat ons altijd weer overkomt. 'De zonen zijn 
vrij'! (Mt 17 : 24 v) - en daarom betalen zij de tem
pelbelasting: zij hoeven zich niet waar te maken door 
te weigeren. Dwars door al onze schijnbare erkenning, 
dit gelaten konservatisme, schiet de revolutionair vlam, 
de inslag van het komende. Ineens noemt hij wie de wil 
van God doen zijn broeders, zusters en moeder (Mk 
3 : 31 v) en tegen een man, die zijn vader eerst wil 
begraven,. voordat hij jezus gaat navolgen: laat de 
doden hun doden begraven (Lk 9: 59 v). Daarmee 
breekt jezus heen door de stabiele familieorde, zoals 
Hij dat ook doet ten aanzien van de religieuze en kul
tische instituties. Zijn jongeren vasten niet, want de 
bruidegom is bij hen (Mk 2 : 18 v). Denk ook aan 
jezus' houding jegens de sabbat, kulminerend in het 
woord: sabbat is er voor de mens en en niet de mens 
voor de sabbat en daarom: de Mensenzoon is heer 
over de sabbat! (Mk 2 : 27 v). Zo zijn jezus' door
braken altijd konkreet, nooit idealistisch-theoretisch, 
maar praktisch bevrijdend. Daarom ligt voor zijn tijd
genoten hier ook de ergernis. Het woord over de sab
bat maakte het in de ogen van zijn tegenstanders on
vermijdelijk, Hem uit de weg te ruimen (Mk 3 : 6). 
jezus heeft nog veel meer van deze woorden gesproken, 
die door de bestaande religie, de bestaande ekonomie, 
de bestaande politiek heenbreken, zij allen tezamen 
vormen een teken van een dieper liggende, radikalere 
krisis, die met jezus in de menselijke wereld van orde 
en wet is binnengekomen. 

Barth stelt dan een woord van jezus voorop, waarin 
hij deze krisis scherp geformuleerd hoort. Het is de 
gelijkenis uit Mk 2 : 21 v.: 'Niemand naait een niet
gekrompen lap op een oud kledingstuk, anders scheurt 
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de ingezette lap. er af - het nieuwe van het oude -
en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn 
in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen 
barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar 
jonge wijn doet men in nieuwe zakken!' De menselijke 
ordeningen zijn ten diepste niet te verzoenen met het 
Rijk van God. Alle echte konservatisme en alle echte 
vooruitgangsgeloof zijn verbonden door de gemeen
schappelijke vooronderstelling dat oud en nieuw te
zamen kunnen bestaan en dat het oude het nieuwe 
voortbrengt. Maar een dergelijke neutraliteit kan ten 
aanzien van het Rijk van God niet gelden. Het novum 
is inkommensurabel aan het oude, het breekt door het 
oude heen en brengt het tot verdwijning. Juist in Jezus 
gelatenheid ten aanzien van liet bestaande, komt het 
adventskarakter, het maagdelijke, het alienum van het 
komende Rijk tot uitdrukking. Van de tempel zegt 
Jezus: ziet gij deze grote bouwwerken? Geen steen zal 
op de andere blijven ... (Mk 13: 1 v.) Ook heeft 
Jezus de hele sfeer van de familie en het gezin in de 
krisis gebracht (Mk 12: 25). Woorden als Mt 6: 19, 
25 v.: 'verzamelt u geen schatten ... , zorgt niet voor 
de dag van morgen .. .', verbieden het verzamelen en 
zorgen dat de grondslag van een gezonde ekonomie 
vormt. Woorden als Mt 5 : 38 v.: 'weerstaat de boze 
niet .. .', Mt 7 : 1 v.: 'oordeelt niet .. .', Mt 5 : 43 v.: 
'hebt uw vijanden lief .. .', slaan de grondslag weg 
onder de staat. Gods rijk verdraagt zich met geen en
kele menselijke staat, niet alleen niet met een totalitaire 
staat, maar zelfs niet met de best denkbare. Zo komt 
in Jezus God als revolutie van de menselijke orde, die 
geen orde is, ook niet in zijn beste gestalten, ons na op 
het lijf. Als openbaring van dit novum is Jezus radi
kaler dan alle revolutionairen. Wie Jezus niet als zo een 
radikale revolutionair en partijganger der armen kent, 
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kent Jezus helemaal niet. Het geheim echter van deze 
radikaliteit is het wezen van Jezus' revolutionaire ka
rakter en dat is: Jezus is er voor de mensen. Radikaal 
is tot de wortel gaan en de wortel van alle dingen is 
de mens. Dat heeft Jezus als Gods waarheid over onze 
orde, onze nob~lste scheppingen, de meest grootse ge
stalten van ons vormend vermogen niet alleen uit
gesproken, maar metterdaad waargemaakt, door zijn 
souvereinÏteit te bewijzen als verstotene onder de ver
stotenen. Want dáár alleen kan Gods kritiek tot uiting 
komen. Zo was Hij en zo is Hij er voor de mensen. 
Alle andere menselijkheid is abstraktie, praat voor de 
vaak, versluiering van eigenbelang. Onze konklusie 
mag zijn, dat de zin 'Jezus is revolutionair' als werk
hypothese van een hoofdstuk theologische verheldering 
van sociaal-politieke vragen kan dienen. 

11. JEZUS EN DE ZELOTEN 

De zeloten vormen de linkervleugel van de farizese 
partij. De beweging is gesticht door de farizeeër Zad
duk. Een van de organisatoren is een zekere Judas, die 
de bijnaam Galileeër draagt (Hand 5 : 37), want deze 
provincie, waaruit ook Jezus afkomstig is, is een haard 
van verzet tegen de vreemde, romeinse heerschappij. 
De aanduiding 'zeloot' - ijveraar, geestdriftige, ge
engageerde - is een trotse zelfbetiteling: de zeloot is 
fier op zijn engagement, hij weet te ijveren voor een 
goddelijke zaak. Inderdaad was er sinds de dood van 
Herodes in het jaar 4 na Chr. in de romeinse provincie 
Judea een revolutionaire situatie, als wij dit woord 
verstaan in de zin van: explosief. Daaraan komt pas 
een einde door de verwoesting van Jeruzalem in het 
jaar 70 na Chr. De zeloten willen als ijveraars voor het 
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Rijk van God, dat zij spoedig verwachten, zich inzet
ten, ook met middelen van geweld, voor de bevrijding 
van de natie. Hun ijver geldt in de eerste plaats voor 
de tora, de 'wet' (wat ze met de farizeeërs, waartoe zij 
behoren) verbindt. Men wil de wet toespitsen, ver
scherpen. Deze toespitsing betreft de letter van de tora, 
vooral ter zake van het beeld verbod, bepaalde rein
heidsvoorschriften en de eis van gedwongen besnijdenis. 
Men is sterk geporteerd voor het specifiek joodse, het 
onderscheidende, het karakteristiek religieuze en natio
nale. Ook de eschatologische verwachting staat in deze 
toonaard: de godsheerschappij werd voorgesteld als een 
machtig aards rijk, 'ein Grossreich Israel' (10, 694). 
Achter de verscherping van het eerste gebod staat deze 
nationale eschatologie: aan de romeinen belasting be
talen staat gelijk aan afgodendienst, want de keizer 
noemt zich wederrechtelijk: koning of Heer. Vandaar 
ook hun afkeer en verwerping van alle kollaborateurs 
en andere wetsovertreders, die het eigene van Israel 
breken. Later zijn de zeloten door de rechtse vleugel 
van het farizeisme, de school van Hillel, veroordeeld, 
omdat zij het 'einde wilden forceren;. Inderdaad, de 
zeloten hebben waarschijnlijk als voorwaarde tot de 
doorbraak van het Godsrijk de algemene volksopstand 
gezien. Hun ijver schrok dan ook niet terug voor ge
weld, voor de heilige oorlog tegen de bezetting, zowel 
als tegen kollaboratie en wetsovertreding. Deze heilige 
oorlog is lange tijd in de vorm van een soort guerrilla 
gevoerd tot zij in 66 tot een openlijke oorlog tegen de 
romeinen werd. De inzet van de strijd was in de eerste 
plaats de politieke vrijheid, verder het herstel van een 
zuiver priesterschap en een radikale hervorming van 
de tempelgodsdienst (8, 15, 16). Deze oorlog eindigde 
in de verwoesting van Jeruzalem in 70 - waarop Jezus 
zinspeelt in de zogenaamde kleine apokalyps - en, 
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definitief, in de val van de vesting Masada in 74, waar
bij de laatste rest der zeloten een heroischen dood 
vond. 

Dat Jezus als zeloot veroordeeld is, daarover bestaat 
tegenwoordig onder de deskundigen een zekere een
stemmigheid (11, 23). Een andere vraag is echter: was 
Jezus werkelijk zeloot? Jezus werd door de leiders van 
het joodse volk als, naar men meende of althans voor
wendde te menen, zelotische messiaspretendent aan de 
romeinen uitgeleverd en als zodanig ter dood veroor
deeld en geëxekuteerd. Er is dan ook voldoende ver
wantschap, althans op het oog, tussen Jezus en de zelo
ten om aan deze identifikatie een schijn van recht te 
geven. Wij zullen in het volgende de punten van over
eenkomst en verschil proberen aan te geven. 

Wij beginnen met de trekken die Jezus met de zelo
ten deelt. Jezus' prediking van de nabijheid van het 
Godsrijk is ook de centrale boodschap van de zeloten. 
Het bewustzijn van Jezus, een beslissende goddelijke 
missie te vervullen bij het naderen van dit Rijk, bijv. 
Jezus' werkzaamheid als exorcist, waarbij hij door de 
vinger Gods de zege op de boze bev:echt. Zijn kritische 
houding tegenover een koning als Herodes, die hij een 
vos noemt (Lk 13 : 32), trouwens: überhaupt de ironie 
waarmee hij over koningen en hun rijksgroten spreekt 
(Lk 22 : 25). Bepaalde woorden van Jezus met betrek
king tot het dragen van wapenen. In Lk 22 : 35 vvo is 
het verhaal bewaard gebleven omtrent twee zwaarden, 
waarvan Jezus vond dat zij voldoende bewapening 
vormden in verband met de komende gebeurtenissen. 
Brandon - die Jezus als zeloot ziet - vermoedt achter 
deze verspreide aanwijzingen uitvoeriger berichten over 
wapengebruik bij Jezus' volgelingen. Petrus blijkt ook 
een zwaard te hebben in Gethsemané. Vervolgens, wat 
Jezus leven en werken betreft: zijn invloed op de me-

40 



nigte, die hem tot koning wil maken (Joh. 6 : 15). De 
aantrekkingskracht, die Jezus op zeloten uitoefent: 
onder zijn discipelen was er zeker één zeloot van af
komst, Simon (Lk 6: 15, Hand 1 : 13). Maar wellicht 
zijn ook Petrus en Judas Iskariot zeloten geweest (te
gen: 11, 385; voor: 7, 9 v). Verder zouden reeds ten 
tijde van Jezus, zij het wellicht ook ten onrechte, als 
zelotische daden kunnen worden uitgelegd: de intocht 
in Jeruzalem en de tempelreiniging. Brandon (6,270-
271, 345-349) ziet de intocht als een zorgvuldig voor
bereide demonstratie van Jezus messiasschap en zo als 
een bewuste uitdaging aan de priesterlijke machthebber 
en de romeinse overheid. De tempelreiniging wordt 
door Brandon gezien als een aanval op de priesterkaste. 
Men onderschatte de betekenis van deze, ook al weer 
goed voorbereide, aanval op de tempel, die niet alleen 
een bedehuis was, maar tegelijk het bank- en handels
centrum, niet. Het is een attaque tegen het bolwerk van 
de ekonomische macht. Brandon verbindt deze zaak 
met het 'oproer' waarvan sprake is in Mk 15: 7. Barab
bas was een zeloot-bandiet, die was gevangen gezet 
i.v.m. het oproer, waarvan de lezer blijkbaar geacht 
wordt op de hoogte te zijn. Tenslotte - zoals reeds ge
zegd - zijn de geleerden het er langzamerhand over 
eens, dat Jezus als oproerling door de priesters is uitge
leverd aan de romeinen. Het opschrift op het kruis 
wijst ook duidelijk in deze richting. 

Er zijn echter evenzeer argumenten voor het omge
keerde. Er zijn de woorden over de geweldloosheid, het 
niet wederstaan van de boze (Mt 5 : 39 vv). Deze 
woorden staan in tegenstelling tot de zèlos, de ijver 
van de zeloten, die zich juist waarmaakt in het dragen 
van het zwaard: voor hen is geweld ter wille van het 
hogere doel van de eer Gods geoorloofd, ja geboden. 
Daar staat het liefdegebod van Jezus tegenover, een 
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gebod dat ook jegens vijanden geldt. De zeloten zien 
het vergieten van bloed van een goddeloze als een offer, 
een religieuze zaak dus. Jezus prijst de vredestichters 
zalig en gebiedt (Petrus) het zwaard niet te trekken. 
Jezus toont zich, hoewel hij de tora vervult en er niets 
van wil laten vallen, vrij van de letter ervan: Hij spitst 
haar toe op het gebod der liefde. Waar een wettische 
toepassing der regels tegen de menselijkheid (bijv. in
zake de sabbat, de echtscheiding, de reinheid) ingaat, 
heft Jezus de tora op in de richting van haar zin en 
bedoeling, haar Geest. De zeloten zetten de tora bui
ten werking, waar de konsekwenties ervan hun ijver, 
hun politiek engagement, in de weg stonden (bijv. bij 
de vraag van de agressieve oorlogsvoering en het dra
gen van wapens op de sabbat). Jezus' vrijheid van de 
wet is derhalve radikaler. Overigens waren de zeloten 
inzake de wet sterk uit op een verscherping van de ge
hoorzaamheid juist aan de letter, zodat van een vrij
heid van de wet bij hen niet kan worden gesproken. 
Jezus nam onder zijn volgelingen een tollenaar op en 
ging met hoeren en zondaars om, ook met vertegen
woordigers van de bezettende macht, met kollabora
teurs, met samaritanen en wetsovertreders. Dat alles 
is de zeloten een gruwel: zij delen, apokalyptisch en 
dualistisch, de mensen in in twee klassen: de kinderen 
van het licht en die van de duisternis, waarvan de 
laatsten aan de vernietiging worden prijsgegeven. Jezus 
heeft geen politiek programma, geen nationale bevrij
dingsidealen, geen plannen tot herstel van een zuiver 
priesterschap, geen verwachting van een machtig rijk 
Israel. Voor Jezus zijn de politieke en religieuze insti
tuties zaken, die hij gelaten konservatief verdraagt, 
omdat zij ten overstaan van het Riik Gods, dat in Hem 
gekomen is, nietig zijn. Hun wetten hebben geen wer
kelijke gelding. In zoverre is het negatieve ernstignemen 

42 



van deze dingen door de zeloten voor hem een ver
zoeking. De konklusie, die M. de Jonge uit de gegevens 
trekt, lijkt mij juist. Hij zegt (12, 107): 'de zeloten 
zullen Jezus hebben beschouwd als iemand die wel ra
dikaal sprak maar niet echt radikaal handelde. De 
leidende groep rondom de tempel vereenzelvigde Jezus, 
juist omdat zij zelf door hem werd aangevallen, al 
gauw met zelotische idealen.' 

Het geijkte procédé bij veel zogenoemde deskundigen 
is nu één van de twee rijen kenmerken aan de 'ge
meente' toe te schrijven en als niet oorspronkelijk te 
beschouwen. Brandon bijv. gaat er vanuit dat vooral 
Markus de zelotische trekken van Jezus heeft geretou
cheerd om de christelijke boodschap voor de romeinse 
overheid aanvaardbaar te maken. Hij bewijst Jezus 
onschuld aan het ten laste gelegde zelotisme. Volgens 
Brandon ten onrechte. Ik voel er meer voor, met Cull
mann, eenvoudig de twee rijen, in eerste instantie 
schijnbaar tegenstrijdige, kenmerken te laten staan en 
na te gaan of Jezus, waar hij van de zeloten afwijkt of 
zich tegen hen afzet nu eigenlijk radikaler en revolu
tionairder is dan zij zijn of dat de zeloten hem in revo
lutionaire gezindheid overtreffen. 

Cullmann (8, 27 vv) ziet heel helder, dat bij Jezus 
beide rijen voortkomen uit zijn centrale toekomstver
wachting. In de messiaanse hoop ligt de gemeenschap
pelijke wortel van al deze kenmerken, die in het aan
gezicht van het zelotisme tegenstrijdig schijnen. Cull
mann konkludeert hieruit, dat het aanleggen van het 
alternatief 'bestaande orde' of 'revolutie' daarom on
juist is. Jezus vertoont een 'dubbele instelling' tegenover 
tempel, maatschappij en staat. Ik moet zeggen, dat ik 
hier maar gedeeltelijk met Cullmann kan instemmen. 
Mij dunkt de eerste rij teksten kan niet met 'revolutie' 
worden gelijkgesteld en de tweede met 'bestaande orde'. 

43 



Van beide rijen moet worden gezegd, dat zij, juist om
dat zij op de wortel van de eschatologie stoelen, ten 
opzichte van de wereld en haar systeem kritisch, radi
kaal, revolutionair zijn. Barth heeft gelijk, als revolutie 
en establishment als begrippenpaar worden ingevoerd, 
als progressief tegenover konservatief wordt gesteld, 
dan is er altijd het neutrale gebied van waaruit oud en 
nieuw op elkaar betrokken zijn en samen kunnen be
staan. Werkelijk revolutionair (niet belast met de re
kategorie, met het regressieve, het terugverlangen naar 
verloren paradijzen), werkelijk revolutionair zou dat 
novum zijn, dat maagdelijk wordt geboren en dat op
staat tot leven uit het dode verleden. Vanuit deze visie 
zou ik de tweede rij teksten als radikaler dan het zelo
tisme willen interpreteren. Jezus is de autobasileia, het 
Rijk Gods, dat aanbreekt, in eigen persoon en zo is Hij 
openbaring van Gods revolutie middenin de geschie
denis. Er valt hier theologisch iets te leren omtrent wat 
revolutie werkelijk is. Het zal er om gaan de theolo
gische maatstaf te vinden van wat met recht en rede 
revolutie mag heten. Van daaruit kan de theologie dan 
een bijdrage leveren aan de revolutionaire bezinning. 

111. REVOLUTIONAIRE BEZINNING EN PRAXIS 

Als wij uitgaan van de geschiedenis der grote revo
luties, kan revolutie gedefinieerd worden als een fun
damentele en omvattende omwenteling van een be
staande maatschappelijke en politieke orde, die zich 
niet geleidelijk, maar sprongsgewijs, in een breuk met 
het verleden voltrekt en die door een brede laag van 
het volk bewust wordt gewild en nagestreefd (9, 6 v). 
Er zit een procesmatige kant, een 'objektieve' kant aan 
de revolutie, maar ook een voluntaristische, 'subjek-
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tieve' kant. Bas Wielenga heeft in een artikel in het 
blad Junge Kirche (17, 438 v) geprobeerd vanuit dit 
voluntaristische gezichtspunt, dat bij Lenin meer zijn 
deel krijgt dan bij de latere Marx, aan te geven welk 
doel in een revolutie dient te worden nagestreefd, wil 
de revolutie niet terugvallen in het regressieve. 'Echte 
revoluties', zegt hij, 'streven naar bevrijding uit de 
ellende van de honger, bevrijding uit het anonieme 
donker van de armoede tot aktieve vrijheid in een orde, 
die aan allen het dragen van verantwoording mogelijk 
maakt.' Ook Ernst Bloch (3, 14, verder passim) heeft, 
vooral in zijn Naturrecht und menschliche Würde, 
proberen te laten zien, dat het einde van de nood, door 
socialisering van de produktiemiddelen, niet genoeg is, 
want al zal er nooit een einde aan de onderdanigheid 
en de knechtschap komen als de mens ekonomisch niet 
bevrijd wordt, de waardigheid van de mens eist ook 
zijn vrijheid, die wel op basis van het materiële geluk 
moet worden opgebouwd, doch niet automatisch in
treedt. Er is een boze wetmatigheid, die echte revolutie 
bedreigt, waardoor zij terugvalt in het oude, dçfor
meert en op een bevestiging gaat uitlopen juist van wat 
zij ontkennen en afschaffen wilde. 

Deze boze wetmatigheid is het, die altijd tegen de 
revolutie wordt uitgespeeld. Omdat de revolutie niet 
de totale vervulling bracht, maar betrekkelijk bleek te 
zijn en gedeeltelijk regressief werd, retardeerde en de
formeerde, wordt zij veroordeeld. Dergelijke défaitis
ten (want zij hebben geen alternatief dan de zaak ten 
diepste te laten zoals hij is, getuige hun verhullende 
verdediging van het bestaande, die juist daarom ont
hullend is), dergelijke heimelijke défaitisten weten zich 
ook nog op Barth te beroepen, omdat deze herhaal
delijk, reeds in de Römerbrief, maar ook in de Kirch
Uche Dogmatik, zegt, dat onze menselijke revoluties de 
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breuk niet zullen brengen, omdat wat mensen doen 
altijd weer uitloopt op bevestiging en versterking der 
oude machten en nieuwe vormen van regiment. Alleen 
de revolutie van God breekt de oude machten. Men 
beroept zich op dergelijke uitspraken alsof zij fatalis
tisch bedoeld waren en niet juist, omgekeerd, ruimte 
wilden scheppen voor een nuchter en sekulier handelen, 
een zinvolle praxis, die de beoogde omwenteling niet 
religioniseert en daarmee verabsoluteert en zo defor
meert. Barth wil vermijden, dat God wordt gekompro
mitteerd omdat wij Hem als exponent en garant gaan 
zien van onze revolutionaire ondernemingen. Daarmee 
echter wil Barth niet zeggen, dat de 'voorlaatste', voor
lopige politieke strijd los zou staan van het komende 
Rijk. Integendeel: 'Juist omdat de mens op het eeuwige 
en definitieve hoopt, hoopt hij ook op het tijdelijke en 
voorlopige' (2, 1077). In het voorlaatste heeft hij nog 
niet met het laatste te doen, nog niet met het eindge
richt en de bevrijding der wereld, maar wel met posi
tieve of negatieve voortekenen ervan! Middenin de 
historische krisissen kondigt zich de ondergang van de 
oude wereld aan en licht het omega der hoop op. 'Re
voluties' zijn niet de uiteindelijke verlossing, maar wel 
hebben zij ermee te maken en mogen en moeten zij 
eraan gemeten worden. Wij kunnen die uiteindelijke 
vrijheid niet zelf beogen te vestigen, wel mogen wij in 
de hoop op het openbaar worden van de godskinderen 
belemmeringen wegnemen, die de beweging voorwaarts 
(de progressie) in de weg staan. Juist door de revolutie 
niet te theologiseren, maar omgekeerd vanuit de theo
logie de revolutie onder zijn kriterium te stellen, kan 
de godgeleerdheid een bijdrage aan een nuchtere bezin
ning en effektieve praxis der revolutie leveren. Bas 
Wielenga heeft dan ook gelijk, als hij stelt, dat wij 
vanuit de kennis van Gods wereldrevolutie in de 
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Messias kunnen bezig zijn met het opstellen van richt
lijnen van het politieke handelen (16, 435), niet door 
deze af te leiden uit zg. evangelische principia, maar 
door in dialoog en in overleg met de revolutionairen de 
politieke werkelijkheid en haar dynamiek, de sociaal
ekonomische struktuur en haar ontwikkelingen te be
zien in het licht van de absolute utopie. Deze kritische 
analyse leidt dan tot richtlijnen voor de praxis, die 
voeren moet naar de voorlopige, relatieve utopie, die 
boven werd aangeduid in zijn beide momenten van 
menselijk geluk (materieel) en waardigheid (vrijheid). 
Dit humane 'tussendoel' moet voldoende dynamiek 
hebben om de beweging der revolutie in gang te hou
den, ook waar zij dreigt terug te vallen in het verleden, 
waaruit zij zich juist wilde losmaken. Omdat wij ons 
in het krachtveld bevinden van Gods revolutie is ons 
geen rust in de tegenwoordige stad gegund, maar geldt 
dat de toekomende steeds weer gezocht zal moeten 
worden. De absolute utopie brengt ons in de perma
nente revolutie, die zijn eigen voorlopige doelstellingen, 
omdat zij radikaal is, steeds weer dient te overschrijden 
in de richting van de uiteindelijke vervulling. 

Bezien wij nu de punten waarin Jezus van de 'revo
lutionairen' van zijn dagen verschilt, dan gaan deze 
dingen nog duidelijker tot ons spreken, want juist in 
deze punten komt het kwalitatief-andere van de Revo
lutie, die Jezus verkondigde, naar voren. Jezus' pers
pektief reikt veel verder dan dat der zeloten. Bij Hem 
gaat het niet om een groot en machtig, joods rijk, niet 
om de nationale zaak, niet om de religieuze zaak, maar 
om het koningschap van God als vervulling van vrede 
en gerechtigheid. Als partijganger der armen, als vriend 
van tollenaars en zondaars, als ondermijner van de 
moraliteit (vergeving der zonden) was Jezus gevaarlijk. 
Het was geen misverstand, dat de joodse priesterklas 
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met de romeinse bezetter gemene zaak maakte om Hem 
uit de weg te ruimen. Want Jezus was juist door zijn 
eschatologische radikalisme gevaarlijk voor beide, ook 
voor de zelotische nationaal-revolutionairen. Wel werd 
hij onder die titel veroordeeld als valse Messias, maar 
als het erop aankomt laat men liever de echte zeloot 
Barabbas vrij dan deze, veel gevaarlijker, want veel 
radikaler Jezus. Trouwens v66r Jezus, ten tijde van 
de Hasmonese dynastie, waren er ook geestdrijvers, die 
zich voor de Messias uitgaven en zij werden helemaal 
niet veroordeeld. Ook na Jezus is het weer voorgeko
men, dat iemand zich voor de Messias uitgaf, bijv. Bar
Kochba, die door rabbi Akiba zelf tot Messias werd 
gewijd. Maar Bar-Kochba streed tegen Hadrianus voor 
het bestaande Judea, voor priesters, voor rijken en 
armen, voor het behoud van het traditionele en daar
om werd zijn pretentie hem niet als godslastering aan
gerekend. Jezus echter was een Messias, die zozeer 
behoorde tot het slag van de kleine man, de geringen, 
de zondaars en tollenaars, kortom: het dubieuze volk 
van het platteland, dat de wet niet kent, was zozeer 
de Messias der armen, zelf een slaaf, een dienstknecht 
zonder gedaante of heerlijkheid, dat hij beleefd werd 
als een radikale bedreiging van al het bestaande: zijn 
Rijk zou geen wisseling zijn van machthebbers, maar 
zou zijn een stukbreken van de oude orde van binnen
uit, een exploderen van het bestaande, een voorbijgaan 
van het hele systeem - en daarom moest Hij hangen. 
Jezus is openbaring van Jhwh, die de hebreeuwse zi
geuners heeft bevrijd uit het sociale en religieuze dienst
huis Egypte. Hij was geen strijdende behouder, geen 
romantische restaurator, maar Masjiach van de defi
nitieve exodus van het mensenvolk uit alle slavernij 
en Hij was het als arme onder de armen, als vriend van 
het lage volk, als openbaring van de verschoven, ver-
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achte God, die onder de zijnen niet wordt gekend. Was 
hij een zeloot geweest, men had hem vrijuit laten gaan, 
als Barabbas. 

Juist omdat Jezus geen program had, geen lijst van 
restauraties, die Hij voorstond (natie, priesterschap, 
tempel en dan ook, want zonder sociaal-ekonomische 
paragraaf vaart geen 'vernieuwer' wel, gerechtigheid 
en vrede), maar zich identificeerde met de vermoeiden 
en beladenen en aan de rijken voorbijging, omdat zijn 
'program' niets anders was dan deze solidariteit, dáár
om is hij radikaler dan de zogenaamde revolutionairen 
van zijn dagen. Hij had tegen de Farizeeën - en in 
het bijzonder tegen de linkervleugel van die partij (of 
is het eigenlijk de rechtervleugel?): de zeloten - dat 
zij het gewichtigste verwaarloosden van de tora, na
melijk: oordeel, barmhartigheid en trouw (Mt 23 : 23). 
De tora is geen wet, geen idee van de heerser, die zich
zelf erboven stelt en de schare ermee manipuleert, de 
tora is krisis, is oordeel, d.w.z. de tora stelt je voor 
de beslissing, doordat hij je konfronteert met de andere, 
de naaste, de makker die je aanziet en die iets van je 
verwacht. Onder deze krisis stond Jezus: Hij was er 
voor de mensen. Dat is zijn radikaliteit. De tora is 
eleos, barmhartigheid, d.i. wie van nood, van gebrek, 
van honger en dorst weet heeft is barmhartig, is zacht 
van gemoed, is impressionabel, de nood van zijn mak
ker maakt indruk op hem. Jezus is barmhartig, inner
lijk ontfermd over de massa, Hij verheft zich niet bo
ven hen, maar leeft onder ze. De tora is pistis, trouw, 
solidariteit. Jezus is trouw aan de mensen in goed en 
kwaad. Hij gaat recht op de nood af. Hij laat zich 
door de schuldvraag niet van zijn trouw vervreemden. 
Aan het kleine onrecht van de kollaborateur, van de 
hoer, van de tollenaar, slachtoffers van het systeem, 
die door hun kleine bedrog en door de verkoop van 
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hun liefde boeten met het verlies van hun integriteit 
voor het grote onrecht der rovers en geweldenaars, aan 
dat kleine onrecht ziet Jezus souverein voorbij. Wie 
zonder zonde is werpe de eerste steen. Zo is deze Jezus 
Messias. Zijn troonrede is kort: 'Komt allen tot Mij, 
die verinoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven; 
neemt mijn juk (heerschappij) op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig (vriendelijk) en nederig (= 
met het kleine volk solidair) van hart en gij zult rust 
vinden voor uw levens, want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht'. Die man moet buiten het kamp sterven, 
want wie dit aan de schare belooft, is een bedreiging 
voor de bevoorrechten van de gevestigde orde. 

Jezus roept zijn volgelingen op, de boze niet te weer
staan, de vijanden lief te hebben, Hij prijst de vrede
stièhters zalig, Hij roeptl uit dat de sabbat er voor de 
mens is en niet de mens voor de sabbat - het zijn 
allemaal ondermijningen van de ijzeren regels waarop 
law and order zijn gebaseerd. Is de staat er niet om 
het boze te weerstaan, kan de overheid zijn vijanden 
liefhebben, kan het leger de vreedzaamheid bevorderen, 
kan de religie de kultische voorschriften relativeren? 
Evenmin kan de zeloot deze explosieve woorden hono
reren, want hij is erop uit de macht te veroveren, zodat 
hij de eerbied voor het gezag, het respekt voor alles wat 
eerbiedwaardig is moet bewaren. Zijn guerrilla is een 
heilige oorlog, waarin de kinderen des lichts vechten 
tegen de kinderen der duisternis. De revolutie wordt 
door de zeloot gereligioniseerd, omdat de nieuwe orde 
niet zonder nieuwe onderdanigheid, nieuwe vormen 
van eerbied zal kunnen. De zeloot is vervreemd van de 
schare, want hij kent de wet niet. De zeloot oordeelt 
hard over het kleine onrecht. De zeloot is een van het 
volk vervreemde politieke ijveraar. Jezus is de Man 
van Smarten, de Man, die deelt in nood en gebrek. De 

50 



heelmeester, die de zieken bezoekt, de heelmaker, die 
de zonde vergeeft, en die daardoor mede-schuldig 
wordt met hen, die met hun schuldgevoelens gechan
teerd worden in deze wereld, omdat zij gebonden 
dienen te blijven aan hun heren en meesters! Schuld 
vergeven kan God alleen, zeggen ze, en God is met de 
sterkste bataillons en dikste portefeuilles. Of is God als 
jezus, is God nog altijd de Bevrijder uit het diensthuis? 

'Mijn Rijk is niet van deze wereld', zegt jezus (Joh. 
18 : 36) - daarom hebben zijn dienaars niet gestreden. 
jezus had zelotisch-fanatiek van zich af kunnen slaan, 
Hij had het recht zichzelf te verdedigen. Hij deed het 
niet, want Hij wist, dat Pilatus het zou wreken op de 
Galileeërs, op zijn volk van geringen, op zijn provin
cialen uit het noorden. Het ging hem er niet om, de 
màcht over te nemen, om dan zelf door de macht ge
korrumpeerd te worden. Die verzoekingen had Hij na 
zijn doop reeds doorstaan. Hij had toen voorgoed ge
kozen voor de solidariteit in het tekort, de honger, de 
machteloosheid, de kwetsbaarheid. Zwijgend redt Hij 
door zijn dood het leven van de zijnen! Zo is Hij de 
onvergelijkelijke revolutionair geworden. Hij is het 
Rijk Gods in persoon. Dat dit rijk hemels is van oor
sprong, wil niet zeggen dat het niet op aarde komt. 
Integendeel! In zoverre zegt men ten onrechte, dat dit 
Rijk niet politiek is. Het is wel de definitieve opheffing 
van alle machtspolitiek. Het hemelse rijk op aarde zal 
zijn een rijk van vrede en recht, waarin de schaarste 
zal zijn opgeheven en de verzadigde mens zal spelen 
en zingen. Het zal een rijk zijn, waar de staat van bin
nenuit doorbroken is (àfgestorven) en geen tempel zal 
er zijn, maar wel: veel woningen, waar tot hun recht 
gekomen mensen zullen wonen. Het licht waarbij wordt 
geleefd is de waarheid van de Mensenzoon jezus van 
Nazaret. 
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Cullmann (8, 75) acht op één punt een overdracht 
van Jezus' evangelie op onze situatie onmogelijk. Hij 
bedoelt de zogenaamde 'Naherwartung' van Jezus, 
d.w.z. dat Jezus het Rijk nog tijdens zijn eigen leven, 
althans tijdens het leven van zijn leerlingen verwacht 
zou hebben. Hij heeft derhalve niet met de eeuwen
lange voortduring der wereld gerekend. Daarom zou 
Jezus ook niet in de strukturen van de maatschappij 
geinteresseerd zijn. Ik geloof, dat Jezus meer in de 
strukturen van de maatschappij van zijn dagen gein
teresseerd was dan Cullmann hier suggereert, ook was 
Hij niet zo uitsluitend op de bekering van de enkeling 
gericht. De term 'metanoeite', bekeert u, komt altijd 
in het meervoud voor en wordt gefundeerd in de komst 
van het Rijk. En deze bekering is een radikale breuk 
met de gegevenheden, de gewoonten, de machten en 
autoriteiten van het verleden. Navolging van de Mes
sias betekent de breuk die Jezus voltrok, geschiedenis, 
ook in onze tijd en onze situatie laten worden. Dit be
tekent: metterdaad zich losmaken van de binding aan 

, de eigendom, breken met wat in de wereld geldt als 
eer (carrière, gelding, status), ophouden met geloven in 
de noodzaak en heilzaamheid van geweld, want dat 
brengt in een vicieuze cirkel, distantiering van de fa
milie als broeinest (bevrijding uit sibbe en clan), want 
dit is een gemakkelijke en luie vrede, doorbreken van 
de wét van de religie, die het bestaande sanktioneert. 
Mij dunkt, dit alles is struktureel genoeg. Overigens vat 
Paulus dat alles samen in het woord: wordt niet gelijk
vormig aan het schema van deze wereld (Rom. 12 : 2), 
waarmee gezegd wil zijn: voltrek de door Jezus ge
slagen breuk met de vanzelfsprekendheden, de gedrags
patronen, de normen en waarden van de 'normale' 
gang van zaken, niet alleen innerlijk, maar ook uiter
lijk, niet alleen subjektief, maar ook objektief. En 
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tenslotte: waarom zouden wij, bezield door Jezus' 
Geest, niet bij zijn Naherwartung volharden, zodat wij 
niet vergeefs werken in het voorlaatste en ons nuttig 
maken onder de revolutionairen in deze wereld, die 
misschien dichter bij het rijk van God zijn dan wij die 
ons 'messiaans' noemen, maar in feite berusten bij het 
bestaande onrecht. Of er van een wezenlijke bijdrage 
aan de revolutionaire bezinning en praxis sprake kan 
zijn, zal moeten blijken, niet zozeer in een dialoog met 
marxisten (ook dat) als wel in de solidariteit met de be
ledigde en geknechte mens die voorwaarde is tot de ge
meenschappelijke strijd om alle toestanden af te schaf
fen, die mensonwaardig zijn. De verifikatie ligt in deze 
praxis! 

Ik eindig dit hoofdstuk met een herinnering aan 
Abraham, die de horigheid aan religie achter zich liet 
en gehoorzaam uitzag naar nieuwe daden van de Exo
dusgod. Navolging van de Messias Jezus is niets anders 
dan deze gehoorzaamheid, waardoor een mens een 
nieuwe weg inslaat voor de ogen van zijn omgeving, 
een weg die hem wegvoert van zijn konformiteit aan 
de strukturen van deze wereld, bevrijdt uit zijn 'gelijk
schakeling' en hem zo, al zocht hij dat niet, opvallend 
en verdacht maakt, zodat hij met grote en kleine on
aangenaamheden moet rekenen. Hij betoont geen res
pekt voor de machten, want die hebben voor hem hun 
gelding verloren, sinds de Messias der armen bezit nam 
van zijn leven. Dat is heel persoonlijk - en tegelijk in 
zijn strekking: wereldwijd (1,614 vv). 

Litteratuur 

1. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV 2, Zürich 1955. 
2. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV 3b, Zürich 1959. 

53 



3. Ernst Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, Frank
furt 1961. 

4. Ernst Bloch, Atheismus in Christentum, Frankfurt 1968. 
5. S. G. F. Brandon, Het proces van Jezus van Nazareth, 

Amsterdam 1969. 
6. S. G. F. Brandon, Jezus and the zealots, Manchester 

1967. 
7. Oscar Cullmann, Der Staat im N.T., Tübingen 1956. 
8. Oscar Cullmann, Jesus und die Revolutionären seiner 

Zeit, Tübingen 21970. 
9. Karl Griewank, Der neuzeitliche Religionsbegriff, 1955. 
10. Martin Hengel, 'War Jesus revolutionär', in: Ev. Kom

mentare 1969/12. 
11. Martin Hengel, Die Zeloten, Untersuchungen zur jüdi

sche Preiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I bis 
70 n. Chr., Leiden/Köln 1961. 

12. M. de Jonge, Jezus, inspirator, spelbreker, Nijkerk 1971. 
13. H. van der Kwaak, Het proces van Jezus, Assen 1969. 
14. F. W. Marquardt, 'Exegese und Dogmatik in Karl 

Barths Theologie' in: Registerband van de K.D., Zürich 
1970. 

15. G. H. ter Schegget, Het beroep op de stad der toekomst, 
Haarlem 21971. 

16. B. Wielenga, Lenins Weg zur Revolution, München 
1971. 

17. B. Wielenga, 'Meditation über Europas revolutionäre 
Tradition', in: Junge Kirche 1966/3. 

54 



ZACHTMOEDIGHEID/ 
VOORWAARDE VOOR REVOLUTIE 

Een werkelijke revolutie, die haar naam met ere 
draagt, is ten diepste alleen met zachtmoedigheid ge
diend en 'waar zij geweld niet vermijden kan, omdat 
het uit noodweer geboden is, oefent zij het uit in het 
krachtveld van de zachtmoedigheid, anders zou de 
revolutie haar doel voorbijschieten en in re-gressie 
raken. Zachtmoedigheid is de conditio sine qua non 
van alle revolutie, die bestaan kan in het licht van wat 
Gollwitzer de 'absolute utopie' noemt. Aanvankelijk is 
in het christelijk ethos oorlog en geweld zonder meer 
afgewezen. De christelijke gemeenten bestonden uit 
volk van geringe komaf, dat leefde uit en nergens an
ders uit kon leven dan uit de verwachting van hun 
zachtmoedige Vredevorst en in Hem en niet in de Kei
zer van Rome, die zichzelf voor een heiland versleet en 
uitgaf, in Hèm, in Jezus, de Redder der wereld aan
baden. Maar dan gaat keizer Konstantijn de Grote 
over tot het christendom. Het is een ramp als een 
keizer dat doet, zonder zijn messiaanse pretenties op 
te geven! En hij deed dat niet, integendeel: Christus' 
kruis, Christus' ondergang mocht het teken van zljn 
overwinning worden. In 324 verheft Konstantijn het 
christendom tot staatsgodsdienst. Van dàn af heeft het 
christelijk geloof een religieuze funktie, het is niet lan
ger de hoop der armen, maar het vaandel der machti
gen, de kruisvlag hoog in top! Theologen en 'leken' 
beginnen zich te verzoenen met de staat en dus met het 
geweld (7, 41). Reeds in 314 vindt een synode plaats, 
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in Arles, waar men dienstweigeraars exkommuniceert. 
Geheel konsekwent, als christendom staatsreligie is. 

Heering heeft hier van een 'zondeval' gesproken. 
Deze zondeval hangt samen met het verlies van het 
eschatologische gehalte van het geloof. Waar het mes
siaans begeren kwijnt, daar blijven de laffe kompro
missen niet uit. Ach ja, je kunt zo'n kompromis een 
prachtige naam geven: corpus christianum, waarin nu 
eens de één dan de andere de overhand heeft - zoals 
het gaat met kompromissen -, maar altijd zo dat niet 
de geest van hoop en vrede, doch altijd de ongeest van 
de religie heerst. Daaraan verandert niets, als paus Gre
gorius VII de theokratische idealen verwezenlijkt. In
tegendeel: het betekent alleen maar dat nu ook in de 
kerk het schema van de wereld gaat heersen. De kerk 
vergiet geen bloed, maar zij heeft haar wegen, het wel 
te doen vergieten, zoals bijv. uit de geschiedenis en het 
lot der Waldenzen blijkt. De kruisridders trekken naar 
het Nabije Oosten en vestigen er de 'heerschappij van 
Christus', die met het zachte juk en de lichte last, die 
de Messias zelf de vermoeiden en beladenen beloofd 
had, niet zo heel veel te maken blijkt te hebben. Hoe 
dubieus is ook de absorptie-taktiek van de kerk ter 
zake van de profetisch-verontrusten. In haar 'wijze 
grootmoedigheid' laat het oppergezag hun vlucht in 
het klooster toe, als hogere stand van christelijk leven, 
waar zij zich mogen oefenen, ook de 'evangelische raad
gevingen' op te volgen. Daarmee is een profetische be
weging in margo geplaatst. Wij hebben hier te doen 
met één van de verschrikkelijke voorbeelden van wat 
later repressieve tolerantie zal heten. 

Helaas, ook de reformatie heeft de kategorie 'corpus 
christianum' niet wezenlijk doorbroken. Wel wordt de 
hypokrisie ontmaskerd van de tweeërlei christenstand, 
maar dit verhindert niet, dat een nieuwe vorm van 
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'denken in twee ruimten' wordt geintroduceerd. Het 
evangelie krijgt zijn eschatologische spanning niet te
rug. Zo wordt de grondslag gelegd voor een ramp
zalige mentaliteit, een onkritisch berusten in de we
reldlijke vormen van machtsuitoefening, een onmes
siaans défaitisme waarvan het kompromis 'cuius regio, 
illius religio' exponent is. Er ontstaat een illusoir ver
trouwen in de 'christelijke overheid', 'naar Gods voor
zienigheid', dat wel mede de oorzaak moet zijn geweest 
van het, vaak klakkeloos, verdragen door o.a. de duitse 
kerk - maar die niet alleen - van autokratische en 
tirannieke regimes. Om bij het duitse voorbeeld te blij
ven: Frederik de Grote, Bismarck en tenslotte A. Hit
Ier. De onderdaan deed er het zwijgen toe (7, 61). 

De calvinistische visie op de staat en zijn machtsuit
oefening is gelukkig kritischer, omdat in deze theologie 
de ruimten van kerk en staat veel minder van elkaar 
worden afgeschermd. Ook dat heeft zijn schaduwzij
den! Het theokratische ideaal, dat voorbarig en gefor
ceerd wordt verwezenlijkt, kan tot verschrikkelijke 
intolerantie voeren. Die mogelijkheid is geen theoreti
sche gebleven, helaas. Wij vinden in deze traditie ove
rigens ook verdedigingen van het oorlogsgeweld. Maar, 
en dat is een uiterst belangrijk punt, wij kunnen het 
vraagstuk hier niet langer los zien van de zaak van het 
jus resistendi, het recht van verzet; Calvijn kent dit 
recht toe aan de lagere magistraten zelfs tegenover een 
op zichzelf (qua origine) wettige overheid, die echter 
haar grenzen en bevoegdheden overtreedt en dus on
rechtvaardig handelt. Daarmee klinkt, opnieuw, een 
thema, dat van groot gewicht is voor het geweldsvraag
stuk. Wij moeten teruggrijpen op de middeleeuwen, om 
deze draad op te vatten. 
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HET RECHT VAN VERZET (11, 55 v.v.) 

Tegen de tiran mag men in opstand komen, een (ti
rannieke) usurpator mag men zelfs doden, zo luidt de 
leer van Thomas van Aquino. Opstand is weliswaar 
een doodzonde, maar het omverwerpen van de he.er
schappij van een tiran is geen seditio, geen opstand. Dit 
recht van verzet wordt door Thomas niet ingeperkt tot 
de politieke gezagsdrager, maar toegekend aan iedere 
'heilige', indien hij daartoe de bijzondere opdracht van 
God zelf heeft. Toch wordt in de vijftiende eeuw, op 
het concilie van Konstanz (1413-14) de tirannen
moord door een privépersoon veroordeeld. Maar het 
probleem van de direkte goddelijke opdracht werd er 
niet door opgelost en het blijft dus een rol spelen. In 
ieder geval bleef het jus resistentiae van volksvertegen
woordigers, magistraten en gedeputeerden onaangetast. 
Vooral in de sfeer der Jezuieten is later op deze lijn 
doorgedacht door theologen als Emmanuel de sa, Jo
hannes Mariana en Bellarminus, die allen de mogelijk
heid van de tirannenmoord open willen houden. 

Luther is in deze zaak een felle tegenstander der 
Thomisten: hij wil van geen recht op verzet weten en 
is gekant tegen iedere revolutie. Wie geslagen wordt 
moet de andere wang toekeren. De bergrede geldt voor 
de Christperson, maar niet voor de WeltpersoI1, zodat 
de overheid er niet aan gehouden is. 

Calvijn laat de onderscheiding van Thomas tussen 
de tiran in officio (de legitiem aan de macht gekomen 
vorst die tot onderdrukking overgaat) en de tiran usur
pator (de illegitiem aan de macht gekomen tiran) ter
zijde en stelt, dat een privé-persoon de bevelen van een 
koning, die tegen het gebod van God ingaan, mag wei
geren te gehoorzamen. Het is echter de magistratuur, 
die de plicht heeft, tegen de tiran in verzet te komen. 
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Dit laatste recht, het eigenlijke jus restitentiae, komt 
echter aan privé-personen niet toe. Maar ook Calvijn 
kent en erkent de uitzondering: soms verwekt God uit 
zijn dienstknechten openbare verlossers, die Hij met 
zijn (speciale) bevel wapent om wraak en straf te 
oefenen over een onrechtvaardige regering en heer
schappij en het ten onrechte verdrukte volk te verlos
sen uit zijn jammerlijke staat. Op deze wijze heeft, zegt 
Calvijn, God het volk Israel verlost en tot vrijheid 
gebracht door Mozes uit Farao's tirannie, door Othniël 
uit het geweld van Chusam, de koning van Syrië. Wat 
deze geroepenen betreft, omdat zij door een wettelijke 
roeping van God geroepen en opgewekt waren tot het 
verrichten van zulke daden, hebben zij door de wape
nen op te nemen tegen de koningen toch de van God 
aan de koning verleende majesteit niet geschonden of 
gekwetst, maar zij hebben juist, gewapend door de 
hemel, de mindere macht door een meerdere ingetoomd! 
Laat de prinsen en vorsten dit horen en verschrikt wor
den! Aldus Calvijn (3, 1 V, 30). Zo kan ook bij Calvijn 
de tirannen-moordenaar een werktuig van God zijn. 

Na de Bartholomeüsnacht (1572) wordt de houding 
der Calvinisten ter zake steeds radikaler. Onder hen 
ontwikkelt zich, voor het eerst in de europese geschie
denis, de later zo vruchtdragende theorie van de volks
souvereiniteit, althans in beginsel. De koning moet in 
principe beschouwd worden als ware hij door het volk 
gekozen. Hier begint ook de traditie van de zogenaam
de monarchomachen. 

Karl Barth heeft zich in 1938 in deze traditie gesteld 
en verklaard, dat hij instemde met de Schotse geloofs
belijdenis, die in calvinistische geest over de politiek 
spreekt: verzet tegen de tirannie is een daad van ge
hoorzaamheid, als het nodig is om onschuldigen te be
schermen en onderdrukten bij te staan (art. 14), want 
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God zelf is immers de richter over koningen en vorsten 
(art. 24). Zo riep Barth op tot gewapend verzet tegen 
Hitler en zijn trawanten, zodra dit nodig mocht blij
ken te zijn. Christenen kunnen immers niet doen, alsof 
zij buiten de wereld leven. Ook de onderwerping aan 
een goede overheid betekent altijd de aanvaarding van 
een zekere dwang en een bepaalde mate van onder
drukking en geweld. Laat staan, als een overheid een 
onrechtvaardige maatschappij, waarin privileges en be
voorrechting heersen, kunstmatig, tegen het verlangen 
van de onderdrukten in, wil in stand houden. Zo een 
overheid veroordeelt zichzelf dan tot een eskalatie van 
gewelddadigheid. Zou voor een christen dan de keuze 
v66r het verzet, v66r de revolutie niet een kleinere be
dreiging van de liefde zijn, dan de stilzwijgende be
rusting in dit onrechtmatig bewind? Wat haar zelf 
betreft zou de gemeente kunnen willen dulden en lijden, 
maar terwille van de slachtoffers moet zij spreken en 
ook handelen. Verzet is in dit geval een daad van 
zachtmoedigheid, onder de vreemde gedaante van te
gengeweld, terwijl berusting een daad van hardvochtig
heid zou zijn, onder de schijn van liefde. 

WAT IS REVOLUTIE? 

De geschiedenis van het recht van verzet nalopen
de, zijn wij allengs beland in het probleem van de 
revolutie. Het woord is reeds éénmaal gevallen. Revo
lutie - het is een woord, dat de burger schrik aanjaagt. 
Hij ziet krijgshaftige kolonels uit het woud komen, met 
veel pistoolgeknal, hij ziet deze kleurig geuniformeer
de heer de macht overnemen en zich vanaf dat ogenblik 
meester maken van de voorrechten van de machtigen. 
Hij en zijn clique nemen het er goed van. Als dat revo-
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lutie is, dan hoeft het, terecht, niet van de burger. 
Hitler noemde zijn machtsovername en zijn machts
uitoefening ook een revolutie. Daarmee heeft hij dit 
woord aan de devaluatie prijsgegeven, zoals hij en zijn 
trawanten dat met de hele taal deden, net zolang tot 
de taal niet meer opleverde dan leugens en gebral. Het 
woord zal moeten worden opgeheven uit deze verloe
dering en verliederlijking. Ook het woord revolutie. 
Wie daartoe niet bereid is, geeft kostbaar gehalte prijs. 
Dan overwint de leugenaar Hitler, postuum, toch weer 
en weet ons af te houden van onze menselijke opgave. 

Revolutie is niet Machtübernahme, is niet coup d'état 
(staatsgreep), niet opstand of revolte, niet rebellie, niet 
oproer, niet rel, niet anarchie, niet zinloos geweld. Re
volutie is een omwenteling van de maatschappelijk
kulturele, ekonomische en politieke instellingen en 
strukturen, die leidt tot een breuk met het verleden. 
Deze omwenteling als breuk is een moment, dat alleen 
kan begrepen worden in het raam van een langdurig 
historisch proces, dat verschillende fasen doorloopt. De 
omwenteling zelf is derhalve wel een breuk, een schok, 
een plotseling optredende ontlading, maar als ontleding 
behoort zij thuis in een proces, waarin spanningen po
tentieel dusdanig zijn opgelopen, dat de plotselinge 
ontlading ervan onvermijdelijk werd. Revolutie is re
volutie, omdat zij een kwalitatieve breuk slaat en 
schoksgewijs, 'plotseling' optreedt, maar zij is tocn te
gelijkertijd onderdeel van een lang ontwikkelingsproces, 
dat echter door bepaalde remmingen verhinderd werd 
zich door te zetten. Vandaar Kennedy's uitspraak: zij 
die vreedzame evolutie onmogelijk maken, maken ge
welddadige revolutie onvermijdelijk. Verder is kenmer
kend voor een revolutie, dat de krachten, die de span
ning opvoeren doordat zij oplopen tegen een wal, die 
ze keren wil, 'subversieve' - dat zijn: van onder op-
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komende - krachten zijn. Revolutie wordt altijd ge
dragen door de onderste lagen van een bevolking, door 
de groepen dus, die in het vigerende systeem niet tot 
hun recht komen. Revolutie is het gevolg van de wil 
van de mens, zich te emanciperen, als hij in de verdruk
king zit. 

Dit is het 'procesmatige' en dus 'onvermijdelijke' van 
de revolutie. Men versta dit niet verkeerd: revolutie 
kan niet deterministisch worden begrepen. Zij is slechts 
onvermijdelijk vanaf een bepaald punt in het proces. 
Daarv66r kan zij wellicht nog gekeerd worden, als 
schoksgewijze gewelddadigheid, maar de wil tot vrij
heid en haar intenties zijn niet te keren. Daarmee 
wordt het begrip 'wil' geintroduceerd. Er is ook een 
'voluntaristische' kant aan de revolutie. Terecht zal 
iemand zeggen, dat het de vraag is, of de verdruk
te klasse wel vrij 'wil' zijn. Er is een fear of free
dom, er is een onwil tot emancipatie, er is ook ge
manipuleerde begeerte en vals bewustzijn, zodat het 
verlangen naar vervulling zich niet weet te verhelderen 
tot een bewuste wil tot vrijheid. Er is de traagheid 
van de mens, zijn acedia, zijn laffe religiositeit en dat 
alles leidt tot de on-wil om vrij te zijn; de mens is 
immers geneigd zijn onmacht tot een deugd om te lie
gen. Zeker is dit alles juist, zoals het ook waar is, dat 
er groepen bevoorrechten zijn die bij dit religieus kom
plex en zijn retarderend effekt belang hebben. Maar, 
wil er van revolutie werkelijk sprake zijn, dan moet 
ook weerklinken: de prediking van de blijde boodschap 
voor de armen, dat de rechtvaardige samenleving op 
uitbreken staat, dat het rijk van vrede en vrijheid nabij 
is. Deze boodschap schept bij de armen de courage, die 
nodig is, om zich op te maken tot de exodus. Door de 
belofte wordt de slapende mens uit zijn acedia gewekt, 
door de verkondiging van het rijk der vrijheid wordt 
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de vrees voor de vrijheid doorbroken. Dit ontwaken 
van de aspiratie om vrij te zijn, dit gewekt worden van 
het messiaans verlangen uit de doodsslaap der religio
siteit, mag echter niet op zichzelf blijven staan, liet 
moet worden begeleid en gevolgd door een verhelde
ring, een Aufklärung, een bewustmaking. De zwakste 
schakel in het egyptische systeem moet worden gevon
den om aan de slavernij te kunnen ontsnappen. Nodig 
is ook een revolutionair leerhuis, waar de massa zich
zelf in zijn aspiraties leert kennen, zodat er een ge
meenschappelijke wit tot vrijheid ontstaat en waar zij 
vanuit die wil naar wegen en methoden zoekt, van de 
tendenties en latenties in het proces gebruik te maken 
om het te laten komen tot de omwenteling van en de 
exodus uit het onrechtvaardig systeem. 

Wie voor de eigenaardige kombinatie van het pro
cesmatige en voluntaristische aspekt van de revolutie 
geen oog heeft, blokkeert zichzelf in het begrijpen van 
de zaak. Revolutie is de ontlading van een potentiaal
spanning, die is ontstaan tussen twee polen. De ene pool 
is negatief geladen, doordat de opkomende verlangens 
en aspiraties van de verdrukte massa, die vormzoeken 
in het vestigen van nieuwe waarden en vormen, wor
den gefrusteerd door het bestaande systeem, maar an
derzijds tot bewustzijn en verheldering worden ge
bracht door een leidende, progressieve intelligentsia, 
zodat zij tot een gemeenschappelijke, gerichte wil wor
den, die de frustratie poogt op te heffen en zo te komen 
tot een omverwerping van het oude, de voortgang en 
bevrijding belemmerende, systeem en de vestiging van . 
een nieuw, het geluk en de waardigheid van de vroegere 
onderdrukten bevorderend systeem. De andere pool is 
positief geladen, doordat het bezit van macht en rijk
dom bij de bevoorrechte klasse, vorm heeft gevonden in 
een systeem van waarden en normen, die heersen en gel-
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den, maar die worden bedreigd door de opkomende golf 
van subversieve aspiratie der massa, zodat er uit vrees 
bij deze groep een gemeenschappelijke wil ontstaat het 
oude systeem waarbij men baat heeft, te konserveren. 
Zoals gezegd, tussen deze negatieve en positieve pool 
vindt de revolutionaire ontlading plaats. 

Het geweldige van de Schotse geloofsbelijdenis is, 
dat zij een verbinding gelegd heeft tussen het recht van 
verzet tegen de tirannie en de plicht onschuldigen en 
verdrukten te beschermen en bij te staan. Daarmee 
heeft deze belijdenis een stap gedaan van het jus re
sistendi naar het jus revolutionis! W~nt: revolutie is de 
daad van onderdrukten en hun solidaire partijgangers. 
Zo niet, dan is revolutie geen revolutie, maar opstand 
of revolte of rebellie. De revolutie wordt altijd gedra
gen door de verdrukte en geknechte klasse. Zij zou niet 
gekomen zijn, als er geen knechting en verdrukking was 
geweest. In zoverre is revolutie een oordeel dat zich 
voltrekt! Afwijzing ervan, verweer ertegen werkt 
ethisch als een boemerang. Juist zij die zeggen liever 
evolutie te willen, houden in de geschiedenis de ontwik
keling tegen die de schok van een revolutie zouden 
kunnen voorkomen. De belofte aan de armen en hun 
gerechtvaardigde aspiraties vormen de zedelijke grond
slag van de revolutie, die haar doel zou voorbijschieten 
als zij geen toekomst zou scheppen voor de uitzicht
lozen. Een werkelijke revolutie kan niet door manipu
latie worden in gang gebracht, want zij kan alleen tot 
haar doel voeren, als zij blijvend gedragen wordt door 
een massa, die in toenemende mate zich van zichzelf 
bewust wordt juist door haar revolutionaire aktie. Een 
zogenaamd revolutionaire élite, die hiermee geen re
kening houdt, isoleert zich en vervreemdt van de ze
delijke basis van de revolutie. Zij kan geen succes heb
ben, want de 'revolutie' die zij veroorzaakt slaat in 
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zijn tegendeel om en verwordt tot een nieuwe knecht
schap. Wij dienen het dus te houden bij de verbinding 
van recht van verzet en plicht van bijstand aan ver
drukten, zoals deze door de Schotse geloofsbelijdenis 
is gelegd. Dan alleen is er zoiets als een recht tot re
volutie. 

Revolutie kan niet met een eenvoudig beroep op het 
geweten worden gerechtvaardigd. Het geweten zelf is 
niet de laatste beroepsinstantie, maar: vanuit zijn ge
weten doet de mens een beroep op de stad der toe
komst, omdat deze eschatologische kwaliteit in hem 
gewekt, is door de belofte van recht en vrede en door 
het gebod der solidariteit. Waar werkelijk revolutio
nair wordt gehandeld, radikaal in de humane zin van 
het woord, daar geschiedt dit vanuit het verontruste, 
uit zijn doodsslaap gewekte geweten, dat zich niet op 
een onkontroleerbare subjektiviteit beroept, maar op 
de belofte, waardoor het is ontwaakt; het is - en dat 
is de enige aanwijzing, dat het hier werkelijk om 'ge
weten' gaat - altijd bereid rekenschap van de hoop 
af te leggen, het is bereid zich redelijk te verantwoor
den voor de gedane keuze en haar praktische verwer
kelijking. Het geweten beroept zich op de betere stad, 
waarin onderdrukten bevrijd en hongerigen gevoed zul
len worden. Het onttrekt zich niet aan de opgave de 
kosten van de onderneming te berekenen en de weg 
waarlangs het doel bereikt kan worden te traceren. Wie 
zo handelt blijkt een geweten te hebben, een mathema
tisch punt omega in zich, een eschatologisch 'tegen
over', dat de vicieuze cirkel van zijn religieuze be
rusting doorbreekt. Het geweten is geen alibi. Waar het 
geweten tot alibi wordt, hebben we nooit met wer
kelijk revolutionairen te doen. Revolutie is niet a priori 
te rechtvaardigen. De werkelijke revolutionair handelt 
uit solidariteit met de armen en strijdt met hen voor 
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hun zaak. Zo blijkt hij zoiets als 'geweten' te hebben, 
zo blijkt hij niet zonder Geest te zijn. Een revolutionair 
heeft geen alibi. Hij staat voor zijn zaak. Tout court! 

RECHTVAARDIGEI REVOLUTIE? 

Tegen een leer van de rechtvaardige revolutie, op
gebouwd naar analogie van de leer van de rechtvaar
dige oorlog (6) zou ik mij met klem willen verzetten; 
zij zou m.i. een ramp betekenen. Apriorische theorieën 
zijn trouwens überhaupt een groot gevaar in de ethiek. 
Op het leven moeten geen van te voren gegeven normen 
en waarden worden toegepast, maar in het leven zelf 
moeten zij worden geëlaboreerd. Ook normen en waar
den doen mee in het dialektische spel der geschiedenis. 
Zij zijn er niet aan ontheven. De kontinuiteit van de 
ethiek ligt niet in deze waarden of in de idee erachter, 
maar in het doorgaande vragen van de mens naar de 
vervulling van zijn toekomst. Apriorische normen wer
ken zelfrechtvaardiging in de hand. Zoals ook met de 
leer van het bellum justum is gebeurd: de strijdende 
partijen wasten zichzelf ermee schoon, terwijl zij de 
ander beschuldigden in gebreke te zijn tegen alle kondi
ties van een rechtvaardige oorlog. De ander was de 
aanvaller, de zaak van de ander was onrechtvaardig, 
zijn middelen onoorbaar, enzovoort. Revolutie mag en 
kan niet a priori gerechtvaardigd worden, zeker niet 
het geweld, dat in een revolutie bijna altijd vroeg of 
laat gebruikt wordt. Revolutie als geweld tegen de be
staande orde, waarin mensen worden verdrukt en uit
gebuit, tegen de vigerende wet, die mensen diskrimi
neert en bescherming onthoudt, kan qua talis nooit 
binnen het kader van die orde of wet zelf worden 
gerechtvaardigd. Revolutie is een ethisch waagstuk, dat 
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de gegeven rechtmatigheid transcendeert; revolutie 
vindt plaats als machtsstrijd, ethisch kan zij zich alleen 
legitimeren vanuit het gerechtvaardigd verlangen van 
de klasse die haar draagt, gerechtvaardigd kan zij al
leen worden in de toekomst, als haar welslagen een 
dieper en wijder beleven van geluk en vrijheid zal 
hebben gerealiseerd. Op haar weg zal zij in haar ethos 
herkenbaar zijn als zij zich niet laat besmetten door de 
geweldenarij van de tegenstander. Het bestaande ge
weld, zowel het uitslaande geweld van politie en leger 
als het broeiende geweld van knellende strukturen, is 
altijd symptoom van onrechtvaardige toestanden in 
de samenleving. Waar winstbejag en konkurrentie het 
leven beheersen en waar bevoorrechten pogen hun 
macht en invloed te behouden, zal het broeiende ge
weld vroeg of laat altijd in een felle brand uitslaan. 
Een onrechtvaardige maatschappij is per se geweld
dadig. Gewelddadigheid is een permanente kwaliteit 
van zo een samenleving. Revolutie is een moment van 
tegengeweld tegen deze gewelddadigheid, maar het ge
vaar is dat dit moment begint te perpetueren en zo 
het geweld van akute aktie tot inklevende eigenschap 
van de revolutie verwordt. Aan deze infektie gaat de 
revolutie dan onder, zij 'überschlägt sich selbst'. Dit ge
beurt met name altijd weer, als de revolutionaire élite 
vervreemdt van de haar legitimerende basis en zij het 
doel van de revolutie verruilt tegen het veroveren van 
macht en privileges voor zichzelf. In dat geval treedt 
onvermijdelijk het verschijnsel van de terreur op. 

Geweld heeft een verschrikkelijke eigenwettelijk
heid, waar geweld wordt uitgeoefend treedt dit fatale 
automatisme bijna altijd in werking en men geraakt 
erdoor in een onstuitbare eskalatie. Toch is het niet mo
gelijk geweld altijd te vermijden, omdat dit zou kun
nen betekenen, dat onschuldigen en weerlozen aan het 
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durende geweld, aan de bestaande geweldenarij van het 
onrecht worden prijsgegeven. De Schotse Geloofsbelij
denis heeft gelijk: ter wille van de bescherming der 
onschuldigen en de bijstand aan de onderdrukten, kan 
het geboden zijn, ook met harde hand, terug te slaan. 
Het nalaten van verweer kan verloochening en ver
raad zijn en deze nalatigheid mag niet als pacifisme 
worden verheerlijkt. Vrede is niet denkbaar zonder 
gerechtigheid. En daarom dient de vredes vraag in het 
kader van de vraag naar gerechtigheid te worden ge
steld en opgelost. Met name zou het geheel misplaatst 
zijn, als wij de solidariteit met de ontrechten alleen 
zouden waarmaken, zolang zij niet tot geweld over
gingen. Geweldloosheid mag geen eis zijn, die wij van 
buitenaf aan anderen stellen. Over geweldloosheid kan 
alleen zinvol worden gesproken in het kader van re
volutionaire aktie, want alleen in dat kader is het ge
waarborgd dat geweldloosheid geen voorwendsel is om 
te berusten. Maar daar moet deze vraag dan ook ge
steld worden, omdat de revolutie maar al te gemak
kelijk teloor gaat aan het geweld, dat door de tegen
stander wordt uitgelokt en dat hij dan vervolgens met 
zijn veelvoudige overkill tegemoettreedt. Trouwens de 
tegenstander weet ook dat het revolutionaire doel ge
mist zal worden als hij de zaak in gewelddadige banen 
kan brengen. Met de op macht beluste zogenaamde 
revolutionaire élite is te marchanderen, want zij is te
vreden met een aandeel in de bevoorrechting. Geweld 
is voor de revolutionair een probleem van de hoogste 
importantie, het zijn of niet-zijn van de revolutie is 
ermee gemoeid. De zaak van de revolutie zelf dringt 
in geweldloze richting, want revolutie is alleen gediend 
met zachtmoedigheid. De vreemde gedaante van ge
weld, die de zachtmoedigheid zal aannemen als het 
erom gaat onschuldigen en weerlozen te beschermen, is 
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uitzonderlijk en zal - wil de revolutie revolutie blij
ven - als uitzondering de regel der zachtmoedigheid 
bevestigen, omdat die het kriterium blijft, waaraan de 
revolutie onder alle gedaanten wil worden gemeten. 

Het heeft geen zin om, moraliserend, van buiten af 
kondities aan de revolutie te stellen. Het zal erom 
gaan de zaak van de revolutie zo te doordenken en te 
verhelderen, dat die zelf de voorwaarden prijs geeft, 
waaronder revolutie humaan verantwoord is. Alleen 
deze voorwaarden zullen in de revolutionaire praxis 
in acht genomen worden, omdat het verwaarlozen er
van alleen kan geschieden op straffe van korruptie van 
wat beoogd wordt. Vanuit het zelfverstaan van de re
volutie is duidelijk, dat de humanitaire doelstelling van 
de revolutie aan de middelen een kwalitatieve beper
king oplegt en bepaalde methoden onmogelijk maakt. 
Massavernietigingsmiddelen zijn per se in strijd met de 
beoogde emancipatie van juist de massa. Als het doel 
van een bepaalde fase van de revolutie, bijv. sociali
satie van de produktiemiddelen, verabsoluteerd wordt, 
dan vervreemdt de doelstelling van verderreikend per
spektief, met het gevolg dat dit tussendoel tot een hei
liging van alle middelen wordt, terwijl alleen van het 
uiteindelijk doel, dat niet kan worden vastgelegd, een 
werkelijk heiligende werking op de middelen uitgaat, 
omdat de middelen van kwalitatieve anticipatie op het 
messiaanse verschiet zullen moeten zijn, zodat zij ook 
voor de generatie onderweg al iets zichtbaar maken 
van de toekomst. 

Ik noem de voorwaarden, waaraan, gezien de zaak 
van de revolutie zelf, zal moeten worden voldaan, wil 
er straks werkelijk sprake zijn van een bevrijdende 
omwenteling. 

1. De objektieve voorwaarde. Het is redelijk kwan
tificeerbaar welke mate van materieel geluk bij een be-
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paalde stand van ekonomie en techniek realiseerbaar 
is en wat er aan vrijheid voor de mens op deze basis 
haalbaar is. Blijft een situatie daar schrijnend ver on
der, doordat strukturen in stand worden gehouden, die 
onrecht en knechting bestendigen, dan is een funda
mentele omzetting van die orde noodzakelijk. Tevens 
is te bedenken, dat een subversief begeren, een subver
sief stormlopen tegen dit systeem van onrecht niet zal 
uitblijven, zodat een eskalatieve gewelddadigheid is 
ingebouwd. Het geweten is geen subjektief alibi. De 
mens, die geweten heeft, toont dat in een redelijke 
verantwoording van de noodzaak tot revolutionaire 
praxis. Van deze noodzaak legt de revolutionair der
halve rekenschap af in bovengenoemde kwantifikatie. 
In een beeld: de koek is zo en zo groot, dus is er voor 
ieder een stuk van een bepaalde grootte. Dit sommetje 
wordt tegen' de gegeven realiteit aangehouden. De te
genstelling, die zo manifest wordt, is aanwijzing van 
de bedoelde noodzaak tot verandering. 

2. De subjektieve voorwaarde. Aan de eigenlijke re
volutie gaat een fase van verlichting voor·af. Deze be
wustmaking van de massa is de eerste taak van de re
volutionair. Hij kan dat niet doen door de massa te 
manipuleren, want de revolutie zal gedragen moeten 
worden door een massaal subjekt, dat zich van zijn 
situatie bewust is, maar ook van zijn macht. Die situa
tie zal dus geanalyseerd moeten worden en verhelderd, 
tot het vormen van macht moet bewust worden over
gegaan. Dat alles kan alleen, als de armen en ontrech
ten inzien welk onrecht hun wordt aangedaan, dat dit 
onnodig is - zie objektieve voorwaarde! - en ver
anderbaar, mits zij zich hun mogelijkheden bewustma
ken. Deze edukatieve zaak is het abc van de revolutle. 
Een groepje wilde mannen, die zo nodig <revolutie' 
moeten maken en denken, dat dit lukt, als ze maar 
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'willen' (voluntarisme), heeft het mis. Je kunt de straat 
niet opgaan en revolutie maken. Dat wordt op zijn 
hoogst een rel, een opstoot, - en dat is zinloos. De 
verdrukte klasse, die de objektieve voorwaarde is van 
de revolutie, moet worden tot een verdrukt zich voe
lende klasse, die van haar macht zich bewust is gewor
den, wil het gebeuren dat revolutie heet, op gang ko
men. De Klasse an sich wordt tot Klasse für sich. 
Wie dit ziet, is wildeman àf en weet: er gaat een 
lange tijd van geduldig en grondig pedagogisch wer
ken aan de revolutie vooraf. De revolutie is alleen 
gediend met rationele verheldering, met inzicht, met 
analyse. Elke wilde agitatie, elke anarchistische schreeu
werij, elk verbaal radikalisme is uit den boze. Hoe be
wuster de massa is, hoe groter de kansen van welslagen. 
Revolutie berust op klassenstrijd. Deze strijd is er, 
maar vaak nog latent, zolang de verdrukte klasse 
niet tot subjekt van haar eigen strijd is geworden. Pas 
als zij dat wordt, kan er iets veranderen. 

3. De revolutionair weet, dat in de ontrechte massa 
een geweldige rancune broeit en dat deze kan uitslaan 
in een apokalyptische dag des oordeels. Krachtens wat 
wij onder punt 1 zeiden weet de revolutionair dit: hij 
weet dat 'laissez faire, laissez aller!' een vorm is van 
'de boze dag verre stellen'. Gevolg: vroeg of laat een 
anarchistische slachtpartij, een geweldige amok. Hij 
neemt daarom voor dit agressie-potentieel verantwoor
ding en probeert het in banen te leiden. De revolutio
nair weet dat de keuze niet ligt tussen vrede of geweld 
(wie zou dan anders dan het eerste willen kiezen?), 
maar tussen het doorzetten van de schijnvrede, die 
geen vrede is, maar versluierd geweld, dat geweld zal 
baren, en het opensnijden van de dichtgegroeide wond, 
de tijdige ontmaskering van deze schijnvrede, het aan 
het licht brengen van uitbuiting en knechting om zo de 
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bewustheid te kweken, die nodig is om de onbewust
broeiende agressie in revolutionair-nuttige aktiviteit 
om te zetten. Wat vrijheid en geluk in de weg staat is 
waard te verdwijnen. Daarop zal de agressie zich moe
t~n richten. De zaak van de revolutie eist dat het ge
weld wordt geminimaliseerd, want straks zijn alle men
sen nodig om, als de nieuwe taal is gevonden, mee te 
helpen de maatschappij van recht en vrede op te bou
wen. In principe kan niemand gemist worden. Terecht 
geldt: ook de uitbuiter van nu zal morgen weten, dat 
hij meer mens is, ontdaan van zijn eigendom: de revo
lutie strekt ook hem tot heil. Zijn vroegere status zal 
hem dan als een vervreemding verschijnen. Hij zal erop 
terugzien als op een boze droom. 

De zaak van de revolutie eist verder, dat er ook 
tegen dingen zo weinig mogelijk geweld wordt gebruikt. 
De proletariër heeft niets, alleen zijn kroost en de han
den aan zijn lijf. Het enige kapitaal van de toekomst 
is: de fabrieken, de bedrijven, de installaties en machi
nes, de huizen, kortom alles wat de arbeiders en hun 
kroost met hun handen hebben opgebouwd. Dit alles 
moet zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bewaard 
worden, want van deze dingen uit moet worden verder 
gewerkt. Gaan deze goederen verloren, dan is dat een 
onoverkomelijke klap voor de revolutionaire klasse. 
Wij zien dan ook in de geschiedenis, dat de contra
revolutionairen als zij tot preventieve akties overgaan, 
altijd de massa vitaal trachten te treffen, door prole
ten tegen proleten in de strijd te werpen en door de 

. industrie massaal te vernietigen. Daarmee probeert men 
de mogelijkheden van de revolutie af te snijden. Ge
weld is geen waardevrij middel, het past in zijn uit
werking wel in de contra-revolutie, maar niet in de 
revolutie. In de revolutie kan geweld alleen een rand
verschijnsel zijn. De revolutie wordt geweld aangedaan. 
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De revolutionair moet op zijn tellen passen, dat hij niet 
met gelijke munt gaat terugbetale~, want door het ge
weldsmiddel zal zijn zaak gekorrumpeerd en zijn ma
teriële basis ondermijnd worden. 

Voor de revolutie zijn andere middelen dan geweld 
bruikbaar: opvoeding, voorlichting, bewustmaking, stu
die, analyse, onderwijs, agitatie, overleg, oppositie (ook 
in het parlement), petitie, demonstratie, aktie, passief 
en aktief verzet, staking, boycott, sit-in, bezetting, ook: 
film, krant, boek, pamflet en humor, spot, hoon, ironie, 
maar alles moet doortrokken zijn van dat subversieve 
élan der solidariteit, en gedragen worden door de edele 
begeerte van de massa zelf. Geweld past niet bij het 
wezen van de revolutie, want zij doelt op een rijk van 
recht, waarin het geweld en de dwang zijn overwon
nen, omdat het onrecht van de klassentegenstellingen er 
overwonnen is. Geweld zou op zijn hoogst een ultima 
ratio, een uiterst middel kunnen zijn, als het helemaal 
niet meer anders kan, als geweldloosheid in die kon
krete situatie verraad en verloochening zou betekenen. 
Het geweer in de hand van een werkelijke revolutionair 
weegt zeer zwaar - wie naar boven-gewelddadigheid 
streeft kan er niet licht aan tillen. Alleen als het gaat 
om to be or not to be, grijpt de revolutionair naar dit 
vreemde middel, deze duistere gestalte waaronder soms 
de zachtmoedigheid verschijnen moet in deze wereld, 
niet omdat hij dit gerechtvaardigd acht, maar omdat 
hij vanuit zijn goede geweten op vergeving durft te 
hopen. Hij stelt zich in de handen van de God der ge
schiedenis, of hij dit beseft of niet. Hij betreedt ge
vaarlijk terrein. En hij weet het. Wie het niet onder 
vrees en beven doet, weet in het geheel niet wat hij doet 
en dient zich af te vragen, waardoor hij bezield is. 

Het opvallende verschil tussen revolutionaire en re
aktionaire geschriften met betrekking tot de gewelds-
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vraag is, dat in de eerste soort litteratuur deze vraag 
grote en diepe aandacht krijgt, terwijl de tweede soort 
het zwaard van de overheid, als noodzaak, ter bestrij
ding van de zonde aanvaardt, terwijl het subversieve 
geweld massief wordt veroordeeld, ofschoon het eer
ste geweld vergaand van zijn oorspronkelijke legitima
tie is vervreemd en tot ongekende, demonische pro
porties is uitgegroeid, zelfs tot een ontzettende zonde 
geworden, terwijl het veel geringere subversieve geweld 
vaak herkenbaar is als verweer tegen onrecht, haat, 
uitbuiting en zo trekken draagt van een nieuw recht in 
wording, een betere legitimiteit dan de bestaande. Kort
om: de reaktionaire litteratuur meet met twee maten en 
legitimeert het massale geweld van de moderne staat 
door aan de bestaande autoriteit een religieuze sanktie 
te geven, daarmee God verlagend tot de garant van het 
bestaande. Zo krijgt de gevestigde legitimiteit een prae 
op de legitimiteit in opmars. Zo wordt aan de almach
tige Voorzienigheid de voorrang gegeven boven de 
God der hoop, de God van de exodus. Theologisch
ethisch in de goede zin van het woord, dwz. vanuit een 
godgeleerdheid, die de kerk niet in het midden laat en 
die kiest voor de Trekgod der Hebreeën (tegen de Mo
loch, de Baäl, de Caesargod), theologisch-ethisch kan 
eerder het kleine tegengeweld van de muis er even mee 
door, dan het geweld van de kat. Het grote geweld 
ontleent zijn bestaan aan het struktuele onrecht: het is 
de vrucht van de bodem van gewelddadigheid waaruit 
het opschiet, het is de manifestatie van de behoudzucht 
der bevoorrechten, het symptoom waarin ontrechting 
en dwang aan het licht komen. Het geweld der rijken 
is geweldenarij.Het geweld der armen is altijd en per 
se verweer, noodweer, soms noodweer-exces, maar ook 
dan vergefelijk. Wie vanuit de <veilige> veste van de 
rijkdom het kleine geweld der armen veroordeelt, is 
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een vos die passie preekt. Een leugenaar! Van ons 
wordt gevraagd, te kiezen voor de zachtmoedigheid en 
die niet te vergeten, als wij ooit geroepen worden onze 
solidariteit te betuigen in een aktieve daad van verzet, 
want alleen die resistentie draagt vrucht die geworteld 
en gegrond is in de liefde. 
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TOT VRIJHEID GESCHAPEN 

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn stre
ken. Een luipaard verandert zijn vlekken niet. Is het 
geen onbekookt optimisme van vele eeuwen menselijk 
wangedrag, verdrukking, leugen, onrecht, geweld, wan
hoop en hooghartigheid, nog te geloven in zijn veran
derbaarheid? Het vormingswerk (adult education) gaat 
uit van deze veranderbaarheid en wil zijn opvoedings
ideaal verwezenlijken door de mensen met elkaar in 
gesprek te brengen en hen bewust te maken van de 
eigen situatie, waarvan zij de speelbal zijn, maar waar
op zij, als vrije mensen, ook zelf invloed kunnen uit
oefenen. Als ze maar willen! En ze zullen willen, als 
zij zich maar aan elkaar verhelderen. Getuigt een zo 
optimistische kijk op de mens als wezen, dat kan komen 
tot 'zelfverantwoordelijke zelfbepaling' (5, 43), niet 
van een enorm gebrek aan zin voor wèrkelijkheid!? 

De vraag is eigenlijk: Waarin is dit verlichte opvoe
dingsideaal gefundeerd. Geloven wij, dat de mens in 
kiem en wezen goed is en dat opvoeding en onderwijs 
geen andere opgave hebben dan de groei en· bloei van 
dit zaad te bevorderen of geloven wij het omgekeerde: 
dat de mens slecht is, wezenlijk kwaadaardig, zodat hij 
er moet worden ondergehouden, getemd, geknecht, on
der wet en orde gesteld, geleid door hoger hand? Mij 
dunkt, als het dilemma zo zou liggen, blijft ons geen 
keuze. Liever duizendmaal ongelijk met de verlichters 
en optimisten, die in de mens geloven, dan éénmaal 
gelijk met die in het donker zijn, de pessimisten, die 
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de mens van zijn waardigheid beroven. Maar het di
lemma ligt niet zo! We komen er mee in de moeilijk
heden. Filosofisch, geloof ik, kunnen wij niet verder 
komen dan wat heel ingewikkeld heet: hoop als postu
laat van de praktische rede (3, passim). Daarmee is 
bedoeld, dat we hoop als een principe moeten intro
duceren, waarvan wij uitgaan. Doen we dat niet, dan 
valt alle ethiek weg. Een waarachtig menselijk ethos 
moet van de hoop uitgaan op straffe van zijn bestaans
mogelijkheid. Wij weten niet, of de mens goed is. Er 
zijn veel aanwijzingen toe, maar misschien nog meer 
van het tegendeel. Maar waarom zouden wij als voor
onderstelling, als uitgangspunt niet stellen: hij is goed, 
hij kan goed worden. Of dat waar is, is een open vraag. 
Maar de omgekeerde hypothese sluit alle deuren van te 
voren toe en berooft de mens onmiddellijk van al zijn 
waardigheid. Conclusie: we kunnen beter de eerste 
vooronderstelling volgen, ook als zij onjuist, onwaar 
zou blijken op de duur, dan de tweede, die alle beproe
ving, alle experimenteren van te voren uitsluit en die 
derhalve niet te vroeg mag worden beaamd. Dat de 
mens slecht is, kunnen wij altijd nog zeggen! Dus: lie
ver duizendmaal ongelijk met de verlichters, dan één
maal gelijk met de duisterlingen. 

Tot zover akkoord. Maar toch! je kunt niet zomaar 
voorbijgaan aan wat de realisten zeggen: de geschie
denis leert toch dat deze optimistische veronderstelling 
niet klopt. De wereldgeschiedenis is één lange pleitrede 
tegen alle rozige visies op de mens en zijn daden. Het 
valt niet te ontkennen, dat de 'verlichting' eenzijdig is 
en enthousiast bij de gratie van gebrek aan diepgang. 
Het is vooral de theologie geweest, die hier altijd weer 
gewaarschuwd heeft, met de zware tonen van de erf
zondeleer. De mens immers is 'in zonde ontvangen en 
geboren en daarom een kind van de toorn', zoals het 
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oude, gereformeerde doopformulier, zeer drastisch, be
gint te stellen. Wat hiervan ook zij, wie uit wrevel over 
zulke sombere taal aan het radikaal boze voorbijziet, 
als het gaat om de mens en zijn toekomst, maakt het 
zich te gemakkelijk. Zijn oplossingen zullen niet boven 
het ideëele en verbale uitkomen. De verlichting is 
enorm woordenrijk! Maar met zeggen is het niet ge
dáán! Wij kozen al voor het optimisme als basis van 
strijd. Alleen militant optimisme heeft bestaansrecht. 
Dat wil ook zeggen: de strijd gaat ergens tegen! Ja, 
tegen de slechtheid van de mens, tegen zijn radikale 
boosheid! Maar nu zijn we eerst recht in de moeilijk
heden, want - ondanks alle strijdlustigheid - is dit 
geen vicieuze cirkel, waar de mens nooit zal kunnen 
uitkomen? Wie zegt, dat het goede sterker is dan het 
boze, wie zegt, als dit zo is, dat het goede zijn kracht 
niet zal verspillen en alsnog verliezen? Ja, wie zegt het, 
wie weet het? 

Ik zou toch wat nader naar die erfzondeleer van de 
theologie willen kijken, al was het alleen maar omdat 
ik weet dat problemen niet worden opgelost door ze te 
bagatelliseren, integendeel! In enkele statements zou ik 
de zin en bedoeling van de messiaanse erfzondeleer 
willen aanduiden, als de lezer mij dat toestaat. 

Het woord erfzonde klinkt fatalistisch en determi
nistisch. De zonde wordt, als zij als erfelijk wordt ge
zien, een lot in plaats van een daad. Terecht heeft 
daarom Barth voorgesteld niet van erfzonde (pecca
turn haereditarium), maar van oerzonde (peccatum 
originale) te spreken. De zonde wordt niet via zaad en 
eicel geërfd. Nog minder is waar: dat het sexuele als 
zodanig zonde zou zijn en dat de mens van daaruit met 
de zonde besmet zou zijn. Wij moeten ons zowel van 
de augustiniaanse en reformatorische visie, als van de 
neo-protestantse, liberale visie distantiëren, want het 
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verderf in de mens is geen kwantum dat men resp. 
maximaliseren en minimaliseren kan. Zonde is geen 
kwantitatieve natuur, maar geheel en al daad, die ge
schiedt in relatie. Deze daad is een daad van de mens, 
die mens is en blijft: juist als de goede mens, die hij 
is, begeeft de mens zich in gevangenschap, verkoopt hij 
zichzelf, perverteert zijn gaven. Juist deze korruptie 
van het beste is het jammerlijke van de zonde! Door 
de daad van de zonde begeeft zich de mens in gevan
genschap en verspeelt zijn vrijheid - hij kan nu niet 
meer loskomen uit de 'selbstverschuldete Unmündig
keit' (4, 53). Dat is geen fatum, maar perversie, geen 
lot, maar daad, zij het een onherroepelijke daad, die 
de mens in een situatie brengt waaruit geen 'terug' is. 
De mens is niet onveranderbaar slecht, integendeel: hij 
is door God geschapen en dus goed, zéér goed, onver
anderbaar, onherroepelijk, maar als zodanig is hij in 
slavernij geraakt van vreemde machten, versukkeld in 
dienstbaarheid, een ballingschap waaruit hij op eigen 
kracht niet blijkt te kunnen terugkeren. pat zou niet 
zo erg zijn, als de mens niet tot vrijheid geschapen 
was - en deze aanleg nooit verloor, zodat hij diep
ongelukkig wordt in zijn ballingschap. 

Dit wordt allemaal niet gezegd als een laatste woord, 
maar het is juist omgekeerd een aanhef om iets anders 
te zeggen en om dat andere gaat het. Mag ik even 
teruggrijpen op die donkere zin uit het oude doopfor
mulier, die bij nader inzien helemaal niet zo donker 
is: 'dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen 
en geboren zijn en daarom kinderen van de toorn zijn, 
zodat wij in het Rijk van God niet mogen komen, 
tenzij wij opnieuw geboren worden'. Het gaat er wel 
degelijk om, dat de mens in de stad van gerechtigheid 
en vrede komt, maar hij komt er alleen door een totale 
hergeboorte heen. Hij groeit er niet naar toe, vanzelf 
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als een bloem zich ontplooiend, in regelrechte ontwik
keling, maar - zoals Paulus ongeveer zegt - de kin
deren van God worden openbaar door veel barens
weeën en geboortepijnen heen. De Verelendung van de 
oude Adam was nodig om tot een werkelijk radikaal 
nieuw begin te komen, niet een revisie, een hervorming, 
maar een revolutie, die gelijk is aan een wedergeboorte. 
De wereldgeschiedenis wordt gemaakt door subjekten, 
die zonder God en zonder hoop in de wereld zijn (Efe
ze 2 : 12): de geschiedenis kent in zichzelf ook geen 
vooruitgang; wel misschien tijden van opbloei, maar 
daar staan dan weer tijden van neergang tegenover. Is 
de mens goed? Die vraag leidt altijd tot een non liquet: 
de geschiedenis levert geen uiteindelijke manifestatie 
van God. Paulus zegt: allen zijn besloten onder de 
ongehoorzaamheid (Rom. 5 : 12-21), dwz. de wereld
geschiedenis is de geschiedenis van Adam en daarom: 
wij zijn 'in Adam', als hij in ballingschap, in toenemen
de Verelendung, maar - en daar gaat het om - met 
het oog op Gods revolutie, in de Messias die ons be
vrijden zal. Voor Paulus is niet Adam primair, maar 
de Messias Jezus. Adam is een type (Rom. 5 : 14) van 
de komende Messias. De eerste is dus Christus, de se
kundaire is Adam. Jezus is dan ook de 'eschatos Adam', 
d.i. de uiteindelijke Mens (1 Kor. 15 : 45). Hij is de 
Mens die wij zullen zijn. Adam is ons verleden. De 
Messias is onze toekomst. Wij mochten ons verleden 
niet opsieren, niet revideren, want het zou versluiering 
geweest zijn van een dodelijke ellende, omdat God iets 
beters met ons voorhad: de totale emancipatie uit de 
Egyptische slavernij en de vestiging in het beloofde 
land. Daarom is er in de bijbel sprake van, dat deze 
tegenwoordige wereld voorbijgaat, dat de huidige stand 
van zaken opgaat in rook, en dat de echte mens een 
burger is van de toekomstige wereld, reeds nu, nu de 
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oude wereld haar macht nog op hem tracht uit te oe
fenen. 

Met die macht van de oude strukturen moet terdege 
rekening worden gehouden. Er moet vooral niet wor
den gedacht, dat een messiaans mens het met het sche
ma van deze wereld op een akkoordje kan gooien. De 
zaken liggen veel en veel radikalerl De mens zit vast 
in zijn 'wereld', dat is: hij is met handen en voeten 
gebonden aan de sociaal-politieke orde, de ekonomische 
wetten, de machtige instituties en strukturen en juist 
daarin vindt de zonde, de haat, het geweld, de traag
heid en het défaitisme, de geldzucht, het winstbejag en 
de uitbuiting, kortom de neiging van de mens om God 
(zijn toekomst) en de naaste (zijn maat en makker), te 
haten, kontinuiteit, en bovenpersoonlijke macht en een 
demonisch automatisme (6, 49). De stand en gang van 
zaken in deze wereld zijn de projekten van de Adams
geest in de wereldgeschiedenis. In deze wereld worden 
wij geboren en wij zijn er mede verantwoordelijk voor. 
Daarom zijn programma's van edukatie, die niet uit
komen boven oefeningen in kommunikatie en verbete
ring van mentaliteit beneden de maat van de proble
matiek. De mens wordt verregaand bepaald door de 
wereld waarin hij leeft, hij is objekt van de strukturen, 
hij is een marionet die wordt bewogen door onzicht
bare draden. Niet wij stelen, maar het kapitalistisch 
systeem is de bovenpersoonlijke organisatie van onze 
diefstal, waarin wij ook tegen onze wil participeren. 
Wet en orde regelen deze diefstal en verlenen er morele 
glans aan. Wie zich eraan denkt te kunnen onttrekken, 
vergist zich. Wie in de schuit zit, moet meevaren. Hij 
kan subjektief emigrant zijn, maar voorlopig leeft hij 
in deze wereld en is prijsgegeven aan de Verelendung 
ervan. In dit kader is de term 'zelfverantwoordelijke 
zelfbepaling' lichtvaardig, want hoe zou deze in zijn 
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wereld beknelde mens, dit slachtoffer van zichzelf, de 
vrijheid hiertoe kunnen vinden en zo hij die zou vin
den, hoe zou hij haar kunnen verwerkelijken? De pro
duktiemiddelen zijn in partikuliere eigendom, de we
reld draait op winstbejag: dat is geen diefstal, volgens 
de geldende opvatting. Maar wel is diefstal: nationa
lisatie of socialisatie van de kapitaalgoederen, want dan 
wordt de heilige eigendom aangetast. Daar mag je in 
het licht van de revolutie van God tegen alle onrecht 
andersom over denken, maar het blijft een onnutte 
passie, een vermorste utopie, als de mens vanuit deze 
hoop zich niet inzet om deze geweldstrukturen te wij
zigen, om te zetten, grondig te vernieuwen. Echte edu
katie is revolutionair of het is een slag in de lucht. 

Nu is het echter ook niet mogelijk om de oerfout 
helemaal in de kultuur, in de maatschappelijke orde, 
de politieke vormen te zoeken en de mens uit zijn we
reld terug te roepen, naar zijn zuivere innerlijk, zijn 
oorspronkelijke goede natuur. Het is een tegenspraak 
de strukturen, de instituties, de wereld van de mens 
slecht te noemen en verdorven e'n de mens goed en 
zuiver te achten, want de wereld, waarin de mens ge
boren en getogen! is, is zijn eigen maaksel en afspiege
ling van zijn aard. Het is zijn wereld! Het is terecht, 
dat hij zich er niet aan onttrekken kan! Wij moeten 
hier radikaal zijn en tot de wortel gaan; de wortel van 
alle dingen is de mens; het is de mens zelf die in de 
objektieve geest steeds verder van zijn bestemming af
raakt, die voortdurend faalt vorm te geven aan een 
menselijke wereld. Oerzonde is ook: deze zelfvervreem
ding, die de vrucht is van de menselijke perversie. Een 
waarachtige verlichting en edukatie moet daarom re
volutionair zijn, omdat sociaal en kultureel, politiek en 
ekonomisch voorwaarden dienen te worden geschapen, 
waaronder iets van deze zelfvervreemding kan worden 

82 



opgeheven. Maar: deze vervreemding heeft de mens 
zichzelf aangedaan. Het is geen lot, maar daad, men
selijke daad, waaraan wij ons niet mogen onttrekken, 
niet ter wille van anderen, niet ter wille van onszelf 
ook. Ook de mens moet veranderen. Maar dat kan hij 
pas als een andere wereld zich voor hem opent. Een 
andere wereld echter zou hij pas kunnen scheppen, als 
hij zelf anders was. Dat is de vicieuze cirkel die oer
zonde heet: hij gaat niet terug op een fataliteit, maar 
op onszelf, onze adamsgeest. Toch is deze 'beslotenheid 
onder de zonde', deze 'onontkoombare Verelendung' 
een goede zaak, want zo wordt alle halfslachtigheid, 
alle schijnbare oplossing, alle 'revisionisme' afgesneden 
en de mens gedrukt op het ene nodige en enig moge
lijke: zich te bekeren, omdat het Rijk van God nabij 
is. Dat is de wedergeboorte, persoonlijk en 'kosmisch'l 

De hoop, die vereist is, wil er van ethiek sprake zijn, 
reikt verder dan het perspektief der revolutie. Eduka
tief en agogisch werk kan niet van de waanidee uit
gaan, dat er maar één laatste revolutie nodig is, die 
de volheid van het zijn wil meester worden, maar weet 
dat ook de revolutie nog weer moet worden gerevolu
tioneerd, anders zou het evangelie van vandaag de wet 
van morgen worden. Het is echter nog niet geopen
baard wat wij zullen zijn (1 Joh. 3 : 2) (2, 351). Omdat 
wij geloven mogen in Gods omwenteling, omdat wij 
hopen mogen op het openbaar worden van de gods
kinderen, is er een perspektief gegeven, waarin het zin
vol is zich te richten op de wisselwerking van de mens 
met zijn wereld - dit is na lange tijd van 'christelijke' 
innerlijkheid broodnodig! -, is het ook niet alleen ge
oorloofd, maar zelfs geboden de oude wereld achter 
zich te laten en gestalte te geven aan de nieuwe wereld 
in een experiment, dat raadt en tast naar de toekomst. 
In de Messias is zo een anticipatie niet ijdel! 
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Het ethos achter het werk van verlichting en be
wustmaking, van opvoeding en vorming gaat uit van 
de hoop als principe. Is er voor deze hoop grond of is 
zij ongegrond? De grond ervan kan in ieder geval niet 
zijn, dat de mens een ingeboren tendentie tot volmaakt
heid zou hebben. Ook is het te rechtlijnig de rem
ming van het humaniseringsproces als een nog-niet, dat 
straks de vreugde bij het bereiken van het doel ver
hoogt, in de ontwikkeling in te bouwen. Dat is een 
bagatellisering van het niets tot een uitstel, een riter
dando. Maar wij kunnen ook het tegendeel niet zeggen, 
dat de mens van kwaad tot erger vervalt en dat zijn 
goede momenten opflikkeringen zijn van een uitdoven
de humaniteit, wij kunnen en mogen niet geloven in de 
ondergang van alle beschaving. Geloven kunnen wij 
niet aan de goedheid, maar nog minder aan de slecht
heid van de mens. Er is alleen maar grond om van de 
mogelijkheid van menselijke voltooiing uit te gaan, van 
zijn perfektibiliteit niet als inklevende eigenschap, 
maar als geschonken bestemming. De verabsolutering 
van de erfzonde tot noodlot is helemaal niet realistisch 
en nog veel minder het daaruit voortvloeiende pessi
misme. Dat blijkt ook daaruit, dat deze pessimisten in 
hun eigen pessimisme helemaal niet geloven. Er is ei
genlijk geen oppervlakkiger optimisme dan dit zoge
naamde pessimisme, want door dwang en pressie, door 
kompetitie en konkurrentie, zou de zondige zelfzucht 
van de mens en zijn traagheid kunnen worden omge
bogen ten algemeen nutte. Tegenover deze lichtzinnige 
illusies is alleen een militant humanisme (2, 325), dat 
Gods bedoeling, met de mens ernstiger neemt dan alle 
traagheid en zelfzucht in het verleden, werkelijk rea
listisch te noemen. In de belofte ligt de grond van de 
werkhypothese der hoop! De tekst van Johannes, die 
wij reeds aanhaalden, luidt volledig aldus: 'Het is nog 
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niet geopenbaard, wat we zijn zullen, maar wij weten, 
dat als hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen 
wezen' en even verder: 'een ieder die in Hem blijft, 
zondigt niet'. (1 Joh. 3 : 2, 6). Daartoe is de mens be
stemd! Als dit zijn geschonken bestemming is en als zo 
zijn toekomstige werkelijkheid is, dan moet op grond 
daarvan de reeële mogelijkheid van zijn volmaking in 
het heden worden gesteld. Religie leert berusting. Ge
loof maakt militant. Religie is ten diepste wanhoop. 
Geloof is hoop. Vanuit het messiaanse geloof mogen, 
moeten wij kiezen voor hen, die filosofisch van de 
hoop als principe uitgaan. Met hen maken wij gemene 
zaak en niet met hun tegenstanders, die de mist van 
religieus bijgeloof verspreiden om hun duistere prak
tijken te versluieren. Een slechte erfzondeleer beman
telt verdrukking en uitbuiting. Zij is een ideologisch 
produkt van de klassemaatschappij. Daarom willen wij 
er niet mee van doen hebben. Wij mogen de mens niet 
in zijn valse rust, in zijn valse bewustzijn, in zijn fatale 
traagheid laten. De mens is geroepen in opstand te ko
men tegen alle machten, die hem belemmeren in zijn 
volmaking, want hij is betrokken in het bevrijdende 
werk van de Exodusgod. 
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TWEEtjRLEI ANARCHISME 

De anarchist wijst alle uitwendige uitoefening van 
gezag af en staat sceptisch tegenover ieder dogmatisme. 
Hij heeft een diep vertrouwen in de mens, die zichzelf 
zal blijken te kunnen emanciperen uit de vervreemding, 
die hem door de maatschappij en de kultuur wordt aan
gedaan. De anarchist is overtuigd, dat tyrannen geen 
macht zouden hebben over hun onderdanen, als deze 
zich niet vrijwillig aan hun dienst zouden wijden. De 
kultuur heeft de mens vervreemd van zijn oorspron
kelijkheid. Laat de mens terugkeren tot zijn eigenlijke 
bronnen, laat hij de louterheid van zijn hart hervinden 
en hij zal vrij zijn. Het anarchisme is doortrild van een 
meeslepend heimwee naar verloren paradijzen. Of zo
als Bakoenin het zegt: 'in één woord, wij verwerpen 
alle wetgeving, alle gezag en alle bevoorrechte, gepa
tenteerde en wettelijke invloed, al is hij ook uit alge
meen stemrecht voortgekomen, overtuigd, dat hij nooit 
zal kunnen uitlopen dan op bevoordeling van een heer
sende en uitzuigende minderheid ten koste van de be
langen van de onmetelijke verdrukte meerderheid (1, 
31). Het humane en de oermenselijke drijfveren zijn 
het, die in het anarchisme het hoofdmotief vormen. 

Kunnen wij terug naar deze oermens? Het bijbelse 
verhaal, dat wij als christenen niet geheel terecht, de 
'zondeval' noemen en de uitdrijving uit het paradijs, 
wil ons bepaald niet oproepen tot een terugkeer naar 
het verloren paradijs. Het paradijs der naïveteit is 
voorgoed gesloten, de bewustwording van Adam en 
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Eva is onherroepelijk: het zou een illusie, een gevaar
lijke en onmogelijke illusie zijn terug te willen keren 
naar de oertijd van vóór het ontwaken der conscientia. 
Cheroebiem met flikkerende zwaarden versperren de 
toegang tot Edens hof. God verstoort onze illusies. Hij 
wil niet dat wij achteruitleven. Wij zullen vooruit moe
ten, door de geschiedenis, de bewustwording van onze 
schuld radikaliserend, om van daaruit het land der be
lofte te zoeken, dat ligt aan gene zijde van schuld 
en dood in de toekomst. Een recurs op de oermens 
achter ons is onmogelijk; het is een regressieve illusie. 
Deze overweging geeft mij een eerste kritische opmer
king over het anarchisme in. Voorzover het anarchisme 
terug zou willen naar een vermeende, zuivere oerstaat, 
terug zou willen grijpen naar een loutere naïveteit is 
het dupe van een retrograad utopisme. Er is geen men
senheugenis aan zulke tijden. Wij zullen met onze 
schuld, met onze boosheid, met onze geweldenarij klaar 
moeten komen. Wij kunnen er niet achter terugkeren. 
Wij kunnen de zonde niet overslaan. Wij kunnen de 
zonde niet eenvoudig ontkennen of afschaffen, omdat 
wij er niet van weten willen. Wij kunnen haar ook 
niet tot een deugd omliegen, of liever: wij kunnen het 
wel, maar het leidt van kwaad tot erger. Een beroep 
op onze zuivere origine is onvoldoende. Het blijft trou
wens een raadsel - dit is het illogisme van het anar
chisme -, hoe deze zuivere mens een zo kwaadaardige 
kultuur kon voortbrengen. Dat geeft te denken over 
die mens. Er is een al te naief optimisme, dat door 
teleurstelling kan omslaan in agressiviteit, zelfs in nihi
lisme. 

Wij moeten echter toegeven, dat mannen als Prou
dhon en Rousseau zelf niet hebben geloofd in de histo
rische werkelijkheid van het paradijs, van de 'natuur
staat'. Zij projekteerden deze als een richtinggevende 

88 



idee, zij stelden deze als postulaat. Dat neemt echter 
niet weg, dat op deze manier wel de weg, die leidt 
naar het rijk-zond er-gezag, wordt vergeten. Maar voor 
ik daarop inga, wil ik eerst nog wat zeggen over de 
'ketterse' exegese die Bakoenin van het paradijs- en 
zondevalverhaal uit Genesis gaf. Deze 'uitleg' is te meer 
interessant, omdat zij een oude traditie heeft, die nog 
doorwerkt ook in een figuur als Ernst Bloch, die trou
wens niet zonder anarchistische trekken is, al is hij 
marxist. 

Bakoenin is materialist, hij ziet de mens als de vol
maaktste ontwikkeling en hoogste openbaring van het 
materiële proces, dat via de dierlijkheid in de mens 
kulmineert. Maar omdat elke ontwikkeling noodza
kelijk een ontkenning meebrengt is de mens tegelijker
tijd de doordachte en voortgaande ontkenning van de 
dierlijkheid in de mens. Adam en Eva waren, zo niet 
gorilla's, dan toch zeer nauw verwante neven ervan, 
alles etende, vernuftige en woeste dieren, in hogere 
mate dan de dieren van elke andere soort begiftigd met 
twee kostbare vermogens: het vermogen om te denken 
en de behoefte, zich te verzetten. Deze waarheid 
wordt in de bijbel uitgedrukt, volgens Bakoenin, in de 
mythe van de erfzonde. Jehova had Adam en Eva ge
schapen uit één of andere gril, misschien wel om zich 
nieuwe slaven te verschaffen. Hij stelde edelmoedig de 
gehele aarde met al haar vruchten en dieren te hunner 
beschikking en bepaalde slechts een grens aan dit vol
maakte genot. Hij verbood hun uitdrukkelijk de vruch
ten van de boom der wetenschap aan te raken. Hij 
wilde dus, dat de mens, beroofd van alle zelfbewustzijn, 
eeuwig een dier bleef, altijd op vier poten gaande voor 
de levende God, zijn schepper en meester. Voor Ba
koenin is echter de Satan, de slang, de eerste vrijdenker 
en bevrijder van de wereld, de eerste rebel! Hij maakt 
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de mens beschaamd over zijn onwetendheid en dierlijke 
gehoorzaamheid. Hij maakt de mens onafhankelijk, 
drukt op zijn voorhoofd het zegel der vrijheid en men
selijkheid, door hem tot ongehoorzaamheid en tot het 
eten van de vrucht der wetenschap aan te zetten. De 
goede God geraakte in een verschrikkelijke, maar be
lachelijke woede en vervloekte de Satan, de mens en 
de geschapen wereld. Hij vervloekte in zijn woede niet 
alleen onze voorouders, maar ook alle onschuldige vol
gende geslachten. Deze irrationele vloek is het, waarop 
de officiële kerk zich altijd weer beroept, als het erom 
gaat onrecht, machtsmisbruik, knechting en uitbuiting 
te rechtvaardigen! Zo wordt de slavernij religieus ge
sanktioneerd. En toch gaf God de Satan gelijk, volgens 
3 : 22: de mens was door het eten van de vrucht van 
wetenschap werkelijk aan God gelijk geworden. De zin 
van de oude mythe is volgens Bakoenin: de mens 
heeft zich vrij gemaakt; hij heeft zich van de dieren
wereld gescheiden en zich tot mens gemaakt. Hij is zijn 
geschiedenis en zijn zuiver menselijke ontwikkeling be
gonnen met een daad van ongehoorzaamheid en van 
wetenschap, dwz. met de opstand en het denken (1, 5; 
10, 9). Voor Bakoenin is de geschiedenis het materiaal 
van de vrije wil. Aan de originele daad, de 'oerakte' 
van de mens ontbreekt alle historische bepaaldheid. De 
praxis van Bakoenin is dan ook de samenzwering van 
alle echte revolutionairen. De moeizame weg naar het 
Rijk-zonder-gezag wordt overgeslagen. Bakoenin is ma
terialist, maar door het materialisme schemert zijn ver
holen idealisme heen. 

De idealen van vrijheid en zelfstandigheid, van vrij
denken en rebellie worden hooggehouden. Over de me
thode waarop deze vrijheid kan worden bereikt wordt 
weinig of niets gezegd en als het in deze traditie tot de 
daad komt, dan is dat menigmaal de daad der ver-
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twijfeling. Wij hebben hier toch te doen met een ('he
terodoxe') paradijs-illusie, een ('ketters') utopisme. De 
zondeval is de bevrijding en de slang de messias. Jehova 
daarentegen is de bloeddorstigste, de afgunstigste, hoog
moedigste, onrechtvaardigste en meest despotische God 
onder de goden, het meest vijandelijk van de menselijke 
waardigheid en vrijheid! 

Ook Ernst Bloch ziet het oer-evangelie in wat in 
de orthodoxie juist de zondeval heet. De bijbel is voor 
hem het boek van de menselijke, prometheïsche op
stand. Er spelen twee godsbeelden door elkaar in het 
oude testament; twee kontraire principes, die Bloch 
met de trefwoorden 'schepping' en 'apokalypse' aan
duidt. De Schepper spreekt, na zijn zesdaagse arbeids
week: zie, het is zeer goed. Bloch kan dit niet anders 
verstaan, dan als een sanktionering van het bestaande; 
de wereld is goed, zoals hij is! Zo worden de schepsels 
onafhankelijk van de schepper. In deze god ziet Bloch, 
net als Bakoenin, de omnipotentste van alle godshypo
stases, een Herrengott, die gehoorzaamheid eist en on
gehoorzaamheid straft met ellende en ballingschap. 
Daartegenover - als kontraprincipe - komt de ge
dachte van de redding, het beeld van de Exodusgod 
op, de Messias. Maar de Messias komt niet van b6ven, 
hij gaat ons v66r op de weg der bevrijding. Want voor 
Bloch kan het principe, dat ons aan de gegeven wereld 
aanpast en er ons in invoert, niet hetzelfde principe 
zijn, dat ons tegen deze wereld in opstand brengt en 
ons eruit leidt. De God kortom, die zegt: zie, het is 
zeer goed, is een àndere dan die zegt: zie, ik maak alle 
dingen nieuw! Het paradijs is een park, waarin alleen 
de dieren kunnen blijven, maar niet de mensen (Hegel). 
Bloch wil in de ophitische traditie staan: de slang is de 
Messias. De Messias is de mens-Prometheus, die als 
God wil zijn en zijn lot in eigen hand neemt. Jezus 

91 



staat in deze titaanse lijn: hij is de usurpator van 
Jahwe, de mens geworden God, de voorganger op de 
weg der 'transcendering zonder transcendentie', in ze
kere zin: de atheist bij uitstek (4, 59-64). De leer van 
de hemelse Adam, de mens die als God is, de messi
aanse Prometheus, behoort tot de azoren van de bijbel, 
dwz. tot de overgebleven bergtoppen van een onder
gegane subversieve, anti-theokratische traditie (4, 195; 
12, 45). Eigenlijk vooronderstelt Bloch in zijn werk 
steeds, dat in de bijbel oorspronkelijk de mens aan God 
gelijkgesteld was. De breuklijnen zijn nog te herkennen, 
waar de priesterlijke redaktie er niet in is geslaagd deze 
te verdoezelen. De messianist Bloch, die van de schep
per-god niet weten wil, is religieus verwant aan het 
anarchisme, dat een ferment in zijn werk blijft, soms 
ten kwade (zoals hier), soms echter ook ten goede (zo
als in de zaak van de menselijke waardigheid, waar
over het in het voorlaatste hoofdstuk van dit boek 
gaat) (3, 350-351). 

De lezer zal begrijpen, dat ik Bloch noch Bakoenin 
in deze exegese kan bijvallen. De Schepper-God is in 
de bijbel niet de Moloch waarvoor Bloch hem houdt. 
Ik mag aan het eerste hoofdstuk van dit boek herinne
ren, waar beschreven wordt, hoe het Jhwh zelf is, die 
de mens Abraham uitleidt uit de regressie en de religie, 
hoe het God zelf is, die zich als de Gans-Andere, de 
bevrijder, openbaart en ook, dat gehoorzaamheid niet 
is horigheid, maar impressionabiliteit voor de bevrij
dende stem der belofte, die uitgaat boven alle tendentie 
en latentie. Het gaat in Genesis 1 en 2 helemaal niet 
om een theogonie. God is er helemaal geen Demiurg op 
Egyptische wijze. Over de schepping gaat het in tenach 
alleen in een terugblik. Vanuit de ervaring van de exo
dus, vanuit de bevrijding uit Egypte, wordt van de 
Jhwh der verlossing uitgezongen, dat Hij de wereld 
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geschapen heeft. Achteràf mogen wij zeggen, dat het 
erin zat, dat willen de woorden: en zie, het was zeer 
goed, aanduiden! Het begin was al op het einde aan
gelegd - het was zee~ goed, omdat het openstond van 
den beginne aan voor het Einde, de nieuwmaking aller 
dingen (11a, 157-158). Bij Bloch mag de Schepper er 
niet zijn, want hij staat onder verdenking een Baäl te 
zijn, maar daardoor verliest de mens zijn 'tegenover', 
en moet wel zelf naar het god-zijn grijpen. En dan 
loopt het uit op dezelfde praxis als bij Bakoenin: de 
behoefte tot rebellie is het oorspronkelijke, Prometheus 
de voornaamste heilige op de kalender (llb, 301-302). 
De enige transcendentie is dan nog: de 'innere Trans
zendenz der Materie' (3, 72), maar dat is een vage, 
paradoxaal-poëtische kategorie, die geen grond geeft 
aan de messiaanse hoop, maar van dit principe om
gekeerd de ontologische exponent is, zodat er voor ver
trouwen geen plaats is. En waar de mens het vertrou
wen verliest, staat hij in het gevaar van de opgewonden 
vertwijfeling. Vandaar dat bij Bloch het radikaal boze, 
het 'niets' enerzijds moet worden omgebogen tot een 
nog-niet, terwijl het anderzijds nog voor ons ligt als 
niet-bedoelde mogelijkheid der totale verijdeling en dus 
wordt weggeschoven naar de toekomst. Het siert Bloch 
overigens dat hij in de dialektiek niet werkelijk met het 
boze klaar komt! 

De hof van Eden is niet voor de dieren, zij ligt nog 
voor ons: het is Kanaän, het beloofde land, waaruit 
Israel verdreven is, in ballingschap. Het oude verhaal 
is een terugprojektie van latere ervaringen - en àl 
deze ervaringen hebben hun betekenis in de omgang 
met God, zelfs ook de eigenzinnigheid en ongehoor
zaamheid, voorzover deze als felix culpa (gelukkige 
schuld) de bewustwording mogen bevorderen en ver
diepen van wie deze God voor ons is. De weg van het 
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begin naar het Einde is goed, met al zijn steilten en 
kronkelingen. De mens is geen beest en geen engel, 
maar een ontrouwe partner van de trouwe God. Zijn 
opgave is niet de titanisch-anarchistische revolutie, niet 
de rebellie als principe, maar het gehoorzaam, belofte
gevoelig stichten van tekenen der toekomst, een impres
sionabel anticiperen op het Rijk der vrijheid, dat komt. 
Maar - dit gezegd zijnde - moet ook worden gezegd, 
dat wij Bloch tegen het anarchistische messianisme een 
tegenwicht vinden, dat aan Bakoenin ontbreekt. Bloch 
is ook marxist en dat wil zeggen, dat hij door de ten
dentie- en latentiekunde en in de procesanalyse wordt 
afgehouden van het onberaden-totalitaire dat Bakoe
nins revolutie kenmerkt. 

Het anarchisme wil eigenlijk helemaal geen wegen, 
laat staan omwegen gaan. Het heeft een diepgewor
telde afkeer van alle kompromissen die moeten worden 
gesloten en tussenstations, die moeten worden gepas
seerd voor het doel bereikt is. Het anarchisme gaat er 
vanuit dat de hoogste rangorde van waarden, de men
selijke vrijheid, onmiddellijk moet worden gerealiseerd. 
Rangorde wordt tot volgorde. Dat is het ongeduld 
van het anarchistisch hart. De anarchist brengt het niet 
op om de rijping af te wachten van de objektieve kon
dities, hij wil altijd forceren, hij lijdt aan 'wensdenken'. 
Zo is anarchisme het opium voor socialisten, die bij 
illusies leven en aan teleurstellingen sterven. Het be
loofde land is een Fata Morgana, dat wordt nagejaagd 
in wilde lust, maar dat nooit bereikt wordt, omdat de 
anarchist niet let op wat in het verborgene gist en rijpt. 
Het revolutionaire ongeduld van het anarchisme is een 
slecht surrogaat van de religie, een in vertwijfeling om
geslagen berusting. Het is Abraham, die in woede Izaäk 
slacht, om Kanaän te forceren. Het is het niet kunnen 
wachten, de overschatting van de eigen kracht, de nei-
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ging met zevenmijlslaarzen over de moeilijkheden en 
over de reële kansen heen te springen. In een hand,.. 
omdraai moet dwang en geweld worden omgezet in 
een grenzeloze vrijheid. Het is te mooi om waar te zijn. 
Te geforceerd om goèd af te lopen. 

Niet voor niets wilde Marx het utopisme (en in zo
verre nog 'religieuze') socialisme maken tot een weten
schappelijk socialisme. Niet wetenschappelijk in de Ba
koeninse zin, want een christologische betekenis heeft 
Marx niet aan de vakwetenschappen toegeschreven en 
hij heeft ook nimmer het 'weten' als een nieuwe Chris
tus aangebeden. Nee, Marx wilde aan de socialistische 
verwachtingen van het proletariaat een basis geven 
door het proces van de maatschappelijke geschiedenis 
te analyseren om zo aan het handelend subjekt de kon
dities te leren, waaronder het tot een revolutionaire 
vernieuwing kan komen. Daartoe analyseerde hij de 
maatschappij en haar wetten, de delen en tegendelen, 
de theses en de antitheses, die zich op hoger plan ver
zoenen. Hij ontwikkelde een sociaal-ekonomische theo
rie, waarin hij de manifeste en latente tendenties van 
het historisch proces aan het licht bracht en die kon 
dienen als richtlijn voor het revolutionair handelen. 
Voorzover er van 'goed' en 'kwaad' zou kunnen wor
den gesproken (Marx gebruikt deze termen niet), wor
den deze binnen dit dialektisch kader geinterpreteerd. 
In ieder geval: in het marxisme vinden wij veel meer 

. begrip voor de werkelijkheid van de menselijke ge
schiedenis in zijn vervlochtenheid, in zijn komplexiteit. 
De doelstelling van de revolutie is ook niet zo radikaal 
en zo totaal als bij de anarchisten. Het gaat om de 
socialisatie van de kapitaalgoederen als basis voor een 
verder groeien naar menselijke vrijheid, en niet om 
een over alle kompromissen heenspringen zo maar het 
rijk der vrijheid in. Er wordt veel meer ernst gemaakt 
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met de gebrokenheid van de wereld dan in het anar
chisme, dat altijd een droom dreigt te blijven. Marx 
vervangt de utopische fantasie en de 'omgeslagen ver
twijfeling' door de analyse der situatie; dat is een ont
zettende vernuchtering! Dat wil niet zeggen, dat mar
xisten en anarchisten uiteengaan in de, 'vraag naar het 
doel. Dat blijft bij beide: de afschaffing van de staat 
als beheersing van personen. Overblijven zal alleen: 
de administratie van goederen. Het einddoel blijft de 
afschaffing van ieder georganiseerd en systematisch 
geweld en van alle toepassing van gewelddadige mid
delen of dwang tegen mensen. Voor de marxisten ech
ter is het onvermijdelijk, dat er aan dit einddoel een 
overgangsperiode voorafgaat, waarin de socialistiscNe 
revolutie zich van een eigen revolutionaire staat be
dient. De anarchisten willen de staat van vandaag op 
morgen afschaffen. 

Het anarchisme zal steeds weer stukbreken op zijn 
praktijk. De droom van de kabouters blijft een droom. 
Zij zien de poëzie voor werkelijkheid aan en introdu
ceren zo de kitsch in de politiek. In de marge van onze 
affirmatieve kultuur groeien hun paddestoelen, waar
onder het zoet rusten is, maar de mestvaalt wordt niet 
overwoekerd door dit utopisch gewas. Politiek is het 
anarchisme naar mijn indruk van weinig betekenis. Als 
kritiek op het marxisme echter (hoezeer dit theoretisch 
en praktisch beter gefundeerd is) blijft het anarchis
me zijn waarde behouden. De vraag, die het stelt, 
luidt: zal de proletariër, als hij uit de slag komt en de 
zege behaald heeft, werkelijk vrijheid stichten en zelf 
vrij zijn, of zal hij, gekorrumpeerd door de machts
strijd, nieuwe beelden oprichten, nieuwe gestalten der 
vervreemding, zodat er alleen van tiran, van Moloch 
is gewisseld? Als de produktie goederen zijn gesociali
seerd, zal dan de diktatuur van het proletariaat wor-
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den opgeheven of zal zij ontaarden in een terreur van 
een partij-élite over het proletariaat? Deze kritiek van 
het anarchisme op het marxisme is een reminiscentie van 
de messiaanse kritiek: Gods revolutie, die brengt wat 
werkelijk novum is en niet het spaarzaam resultaat van 
een moeizaam kompromis. Maar in plaats van deze 
hoge kritiek over te laten aan de toekomst (de advent, 
de parousia) probeert het anarchisme te snel te antici
peren, te forceren, zodat ongeduld haar eigen kritiek 
onwerkzaam maakt. Revolutie is een zaak van haas
ten, maar ook van wachten. Haasten op zijn tijd. En 
wachten op zijn tijd. De wijsheid doet alles te rechter 
tijd! Het anarchisme heeft op één of andere wijze deel 
aan een groot geheim, maar het springt er onwijs mee 
om. Tenzij wij met een anarchisme te doen krijgen, dat 
niet in een titanische totaalgreep de wereld wil omzet
ten en zo als een geweldenaar naar het koninkrijk 
grijpt, maar met een anarchisme dat in zijn middelen 
anticipeert op het komende, het zachtmoedige, gedul
dige, maar daarom niet minder radikale anarchisme 
van hen, die zich door het evangelie lieten inspireren. 
De vraag aan het anarchisme en gelukkig ook de 
vraag van het anarchisme aan zichzelf, luidt: de mens, 
als kritisch subjekt, als zuiver geweten en puur hart, 
is dat geen inbeelding en wie zal deze mens behoeden 
voor manipulatie en wat is de kracht van de idee in 
de geschiedenis, blameert zij zich niet altijd als zij in 
botsing komt met het belang? En: wordt terecht alle 
objektivering, alle abstraktie, alle strukturering en in
stitutionalisering, alle organisatie per se als boos gezien 
en beleefd? Gaan 'autonoom subjekt' en 'heteronoom 
objekt' niet ook samen en als dat zo is, is de Grote 
Weigering dan niet een élitaire mogelijkheid, een intel
lektuelenprivilege, dat nooit tot een effektieve praxis 
leidt? Dus: anarchisme is een onmogelijkheid? En toch 
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als het anarchisme nu eens niet als een positivum werd 
opgevat, maar als een zijn-in-hope, zag alles er dan 
toch nog weer niet heel anders uit? 

Ik denk aan Tolstoi, aan de kritiek van zijn berg
rede-christendom op het gevestigde ongeloof der kerk. 
Daar kunnen wij niet aan voorbijgaan. Onder ons zijn 
de mennonieten en quakers, hutteriaanse broeders, tol
stojanen en doechobortsen; wij mogen onze ogen niet 
voor hen sluiten. Dat zou een schandaal zijn! Barth 
heeft van Tolstoi (en Gandhi) gezegd: 'Misschien heb
ben zij zich vergist, het kan zijn, maar het was echt 
veel beter geweest, dat er in de wereldgeschiedenis wat 
vaker in de richting van Tolstoi en Gandhi was over
dreven en gedwaald dan in de omgekeerde richting. Zij 
waren met hun leer altijd nog honderd keer dichter bij 
de waarheid dan alle doktrine over een rijk waarin de 
regels van de bergrede zouden gelden en een rijk, waar
in dat niet het geval is'. Want die gespleten doktrines 
dienen alleen om de spits van de evangelische 'dienst
aanwijzingen' af te breken. Maar het zijn regels die 
voor alle mensen gelden! Voor Tolstoi blijft eenvoudig 
gelden, wat Jezus gezegd heeft: 'Gij weet dat zij, die 
regeerders der volken heten, heerschappij over hen voe
ren, en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is 
het echter onder u niet' (Markus 10 : 42 en 43). Tolstoi 
heeft zulke woorden niet willen uithollen, zoals de 
officiële kerk. Hij wilde de bergrede v66r de sprong 
in het Rijk der vrijheid (om met Engels te spreken) 
niet buiten werking stellen, hij wilde de 'tussentijd' 
niet tot een tijd van laffe kompromissen en valse kolla
boratie maken. Hij hield eraan vast, dat reeds nu, naar 
de maatstaf van het uiteindelijke doel, de bedoeling 
van God, kan en mag en moet worden geleefd. Hij 
stelde dit wellicht te zeer als eis, te wettisch, maar 

.daarom heeft hij nog wel honderdmaal meer gelijk dan 
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zij, die ook de geest van dergelijke evangelische woor
den verloochenen. Liever de geest vastgehouden door 
een te starre letterlijkheid, dan een achter een orthodox 
dépit voor de letter verhulde geestloosheid! Hoeveel 
esprit vertonen altijd weer de geestlozen. Verraad 
maakt spraakzaam, leugen spitsvondig! Terecht zegt De 
Graaf, dat het tegen de achtergrond van de era van 
imperialisme, de boerenoorlog, de verdeling van Afrika, 
Bismarcks politiek van de ijzeren vuist toch niet on
begrijpelijk is, dat Tolstoi zich tegen de staat keert! 
Voor ieder oprecht mens van onze tijd, zegt Tolstoi, 
moet het duidelijk zijn, dat het waarachtig Christen
dom - de Leer der onderwerping aan de goddelijke 
wil, der vergiffenis, der liefde - in onverzoenlijke 
strijd is met de staat, met zijn despotisme, zijn geweld, 
zijn wrede justitie en zijn oorlogen. Het waarachtige 
Christendom gedoogt niet alleen de erkenning van de 
staat niet, maar het vernietigt zelfs de beginselen ervan 
(13, 252). 'Maar hoe kan men staten vernietigen? Tol
stoi weet, dat alle pogingen tot vernietiging der staten 
door geweld tot nog toe, steeds en overal, slechts hebben 
uitgewerkt dat in plaats van de omvergeworpen staten 
nieuwe verrezen en dikwijls veel wredere dan die, 
welke zij vervangen hebben. Daarom is Tolstoi tegen 
de theorie van marxisten en andere socialisten, die so
cialisatie der produktiemiddelen en een andere ekono
mische inrichting willen bereiken door georganiseerd 
geweld. Vernietiging van geweld door geweld kan niet 
tot bevrijding leiden (14, 64)'. In zijn dagboek schrijft 
Tolstoi: 'Zo gebeuren zou wat Marx heeft voorspeld, 
dan zou dit enkel ten gevolge hebben, dat het despo
tisme uit handen der enen in die der anderen overging: 
uit die der kapitalisten in die der leiders van de arbei
ders. De dwaling der Marxisten, evenals der gehele so
cialistische school, bestaat hieruit, dat zij niet zien, 
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dat het leven der mensen door het toenemen van het 
bewustzijn, door de ontvouwing der religie, door een 
steeds helderder en algemener, alle levensvragen om
vattend inzicht in het leven, bewogen wordt en niet 
door ekonomische oorzaken (15, 317)'. Tolstoi wil dan 
ook niet de ekonomische grondslagen veranderen, maar 
de staat en zijn geweld vernietigen. Deze vernietiging 
echter kan alleen geschieden langs de weg van het niet
weerstaan van het boze: de weg van een totale gehoor
zaamhe~d aan de geboden van de bergrede. De socia
listen bestrijden de vijand, de regering, uitwendig, de 
christenen doen het, zonder strijd, inwendig alle be
ginselen vernietigend, waarop de staat gegrondvest is 
(13, 247). Een christen, die belûofde menselijke wetten 
te gehoorzamen, zou gelijk staan aan een arbeider, 
die bij een baas in dienst tredende, beloofde de bevelen 
van anderen te gehoorzamen. Men kan geen twee heren 
tegelijk dienen. 

De christen maakt zich vrij van het menselijk gezag, 
door het feit, dat hij alleen de wet van God erkent. 
Tegen zulke mensen kunnen de regeringen niets doen. 
Geweldenaars kunnen zij verpletteren, dwepers kan 
men weerleggen, meelopers omkopen, maar wat te doen 
tegen hen die eenvoudig aan God gehoorzamen en zo 
zich boven alle aardse wetten verheven betonen? Tegen 
het geweten, dat van Tolstoi de openbaring der hoogste 
goddelijke rede is, de overeenstemming van mijn eigen 
rede met die van God (15, 303), kan geweld of dwang 
niets. Alles hangt af van de menselijke gehoorzaamheid 
aan de vijf principes van de bergrede: geen toorn, geen 
echtscheiding, geen eed, geen weerstand tegen de boze, 
vijandsliefde. Alles, ook het koninkrijk van God. 'Zo
dra de mensen verzuimen één dezer geboden na te ko
men, zal de vrede verbroken zijn; doch wanneer zij 
deze geboden opvolgen, zal de vrede op aarde heer-
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sen ... De geboden des vredes, welke jezus gegeven 
heeft, die eenvoudig en duidelijk zijn en alle punten 
van verschil voorzien en voorkomen, vestigen het rijk 
van God op aarde. jezus is dus inderdaad de Messias, 
Hij heeft vervuld wat beloofd was; maar wij allen ver
vullen niet wat wij te vervullen hebben, opdat het Rijk 
van God op aarde kome .. .' (16, 102-103) Men moet 
Tolstoi niet aankomen met 'de metafysika der huiche
larij (13, 362)', die stelt, dat de mens zijn leven niet 
kan veranderen. Tolstoi vertaalt Mattheüs 11 : 12 op 
zijn eigen wijze: 'het koninkrijk van God wordt door 
inspanning verworven en alleen zij, die zich inspannen, 
verkrijgen het' (13, 367). Zo is de mens een medearbei
der van God en werkt mede aan de stichting van de 
broederschap aller mensen. 

Zeker, hier wordt het anarchisme zelf tot een wet, 
een merkwaardig paradoxaal gebeuren. Het is niet 
juist van de bergrede een bevel te maken. God geeft 
geen bevelen, maar aanwijzingen. Anderzijds wilde Tol
stoi juist ook de redelijkheid van deze leer benadruk
ken, zodat de woorden van jezus worden geisoleerd 
van Hem, die ze uitspreekt. Zo raakt het imperatieve 
van de bergrede los van de messiaanse verwachting, 
waarin deze aanwijzingen der liefde thuishoren. Het 
eschaton wordt dan toch weer de grote daad van de 
mens, met alle gevaren. Bij Tolstoi leidt dat tot een 
evasieve levenshouding, tot wereldmijding, tot non
koöperatie, zodat de facto de dynamische gelding van 
de bergrede toch weer wordt ingeperkt, want de hele 
sfeer van de politieke en sociale machtsstrijd in de 
staat, in de maatschappij, in de kerk wordt aan haar 
lot overgelaten; de christen verheft er zich boven; dat 
is Tolstois vrijheidsbegrip. Zo is ook dit christelijk 
anarchisme toch nog te zeer een positieve gegevenheid, 
een mogelijkheid van de redelijke mens, die wordt ge-
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steld tegenover de metaphysika der huichelarij. Maar 
wij moeten tegenover de défaitistische metaphysika 
geen optimistische metaphysika zetten. Filosofisch kun
nen wij op zijn hoogst hoop als principe stellen, als 
postulaat van alle waarachtig ethos. Dat is bescheide
ner: een eenvoudige werkhypothese. Theologisch ech
ter mogen wij méér: deze hoop heeft grond. Wij kun
nen doordenken op wat Tolstoi over het geweten zegt 
als openbaring van Gods rede in de mens en overeen
stemming van onze rede met God. Als wij dit niet als 
een antropologische gegevenheid nemen (niet als een 
positivum), maar als een zijn-in-hope, onder eschato
logisch voorbehoud, dan is er toch een theologische 
bijval aan Tolstoi mogelijk. Barth heeft gelijk: hij ver
dient honderdmaal meer gelijk dan zijn tegenstanders. 
Zijn dwaling biedt meer perspektief dan het cynische 
gelijk van de machtskerk en haar défaitistische meta
physika. 

Tolstois gelijk moet ook worden erkend wat betreft 
zijn kritiek op het marxisme. Niet voorzover Tolstoi 
de wetenschappelijke analyse en de werkelijkheidszin 
van het socialisme miskende, niet voorzover hij zich 
aan de strijd en aan de gebrokenheid wilde onttrekken 
door morele en religieuze verheffing, wel echter voor
zover Tolstoi veel scherper dan het marxisme heeft 
gezien, dat geweld en dwang geen middelen kunnen 
zijn op weg naar het Rijk van de Vrede. De geweld
loosheid kan niet principieel en wettisch zijn, zoals bij 
Tolstoi, maar men kan niet voorbijzien aan het feit, 
dat alleen de belofte ruimte schept om in de wijze van 
strijden vooruit te grijpen op de zegen. Dit is de reden, 
waarom een man als Bart de Ligt, in navolging van 
Gandhi, sprak van geweldloosheid als bovengeweld
dadigheid, want alleen door op de komende vrede ook 
in de middelen van de strijd te anticiperen, transcen-
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deert men geweld en dwang in de richting van de be
doelde toekomst. Tegenover de machtsstrijd van de 
marxisten, tegenover de titanische totaalakt van de 
anarchisten, hebben deze evangelische anarchisten, als 
teken, hun pacifisme gesteld. Men mag het te principi
eel te wettisch, te idealistisch vinden, maar men be
denke dan wel, dat het ook irreëel is, van een elite
partij, die de diktatuur van het proletariaat, doet ver
worden tot een terreur over het proletariaat, en die 
zelf regredieert tot een technokratische organisatie, te 
verwachten, dat zij, na de noodzakelijke tussenfase van 
een socialistische staat, kompleet met dwang en geweld, 
alsnog bij toverslag de vrijheid zal vestigen. Als 'de 
staat' niet al stervende is in onze revolutionaire daden, 
dan zal hij ook later niet meer sterven. Als wij in 
de 'tussentijd', omdat Nimrod vitaler is dan ooit en het 
Vrederijk maar niet aanbreken wil, ons gaan gewennen 
aan de teleologische suspensie van het ethische, dan 
komt het Rijk in der eeuwigheid niet. Tolstoi gaat te 
ver als hij de komst ervan afhankelijk maakt van de 
antropologische mogelijkheid van redelijk handelen. 
Maar hij heeft gelijk als hij zegt dat onze ongehoor
zaamheid (als ongevoeligheid voor het komende!) een 
verhindering kan zijn. Het komt niet door ons, maar 
ook niet zonder ons. De waarheid van het getuigenis 
der evangelische anarchisten is, dat ethiek zonder 
eschatologisch en messiaans brandpunt uiteenvalt in 
twee paragrafen; waarvan de eerste over de gerechtig
heid schijnt te handelen, maar in wezen gaat het om 
een rechtvaardiging van allerlei dwang en geweld, en 
waarvan de tweede schijnt te handelen over de liefde, 
maar in wezen gaat het om sentimentele gevoelens, 
waarmee wordt toegedekt, dat wij onze messiaanse 
roeping in de samenleving hebben verloochend. 
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Tot slot van dit hoofdstuk zou ik iets willen zeggen 
over de anarchist in spe die een messiaans mens mag 
zijn. 'Want al zijn er ook zogenaamde goden, hetzij in 
de hemel, hetzij op de aarde - en werkelijk zijn er 
goden in menigte en heren in menigte - voor ons is 
er nochtans maar één God, de Vader, uit wie alle din
gen zijn en tot wie wij zijn, en één Heer, Jezus Christus, 
door wie alle dingen zijn en wij door Hem (1 Kor. 
8 : 5, 6)'. Dat schrijft Paulus. Wie zo denkt en leeft, 
zou ik menen, is een anarchist in spe. Dat hebben men
sen van de Messias Jezus dan ook te zijn. De geest der 
heiliging getuigt met onze geest, dat wij godskinderen 
zijn en slaaf van niemand. En daarmee basta! Deze 
anarchist in spe weet dat er massa's goden, massa's 
machten, massa's meesters en heren zijn, waarvan ook 
hij het slachtoffer is, die ook hem knechten willen en 
vaak niet zonder resultaat. Hij weet dat hij anarchist in 
h6pe is, dat wil zeggen, dat het met een eenvoudige ne
gatie, een ideële weigering niet gedaan is, maar dat er 
een gevecht losbreekt, een afschuwelijke machtsstrijd, 
een apokalyptische agonie -, waarin hij echter niet 
zonder hoop behoeft te zijn. De anarchist in spe heeft 
wat van de realiteit der tegenkrachten, waarmee duch
tig moet worden gerekend, die moet worden geanaly
seerd in een operabele theorie. Het marxisme kan hem 
hier voortreffelijke wapens leveren. 

Verder weet de anarchist in spe, dat de tegenkrach
ten zich niet alleen buiten hem manifesteren in de 
strukturen van de oude kosmos, maar dat zij ook bin
nen in hem huizen. Het kwaad woedt ook in het men
selijke hart. De anarchistische idealist kan wel een zui
ver hart abstraheren, maar het blijft een machteloos, 
'transcendentaal' ding, bevangen in een vicieuze cirkel. 
De anarchist in spe weet dat hij zijn hart alleen kan 
vertrouwen, voorzover het is aangeraakt door de Geest 
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van God. De geest van die God 'tot wie' de mens 'is', 
d.w.z. de God waaraan hijzelf gelijk zal zijn (1 Joh. 
3 : 2), niet door roof en hoogmoed, maar als geschenk. 
De God, die niet van hem vervreemd is, maar die in 
zijn knecht Jezus mens onder de mensen werd en zo 
het w"aarachtige mens zijn aan het licht heeft gebracht: 
De anarchist in spé leeft uit de vergeving van zonden. 
Maar z6, in deze bescheidenheid en ontspanning, is hij 
dan ook werkelijk anarchist, want zijn hoop grondt in 
een eigenlijker werkelijkheid dan de faktische. Vanuit 
zijn geweten, als eschatologisch onderpand, als toekom
stig 'ik', dat reeds nu uit de belofte, uit een eigenlijker 
werkelijkheid leeft, is deze messiaanse anarchist een 
vrij mens, over wie niet van buitenaf kan worden be
schikt, voor wie bevel geen bevel is (zeker niet als deze 
bevelen goddelijk worden gesanktioneerd, want één 
ding weet hij zeker: de messiaanse God geeft geen be
velen: bevelen komen nooit van Hem!), maar die zich 
alleen laat gezeggen door zichzèlf, zoals hij zich heeft 
hervonden in de mens Jezus van Nazaret. 

De anarchist in spe is een mens, die leeft bij zijn 
conscientie, d.i. zijn medeweten met God - en dat 
betekent (het is a.hw. de manifestatie van dit geheim 
in een argeloze gestalte): hij is een mens met humor, 
de 'lach is niet van de lucht. Als ik nadenk over de 
kwaliteit van deze hilariteit, dan moet ik denken aan 
een verhaal dat Richarda Huch vertelt van Marx en 
Bakoenin. Toen deze twee elkaar ontmoet hadden, zei 
Bakoenin (9, 91): 'Marx noemde mij een sentimentele 
idealist en had gelijk; ik noemde hem een duistere, 
trouweloze en ijdele man en had ook gelijk!' Dat is 
humor! Humor was dan ook de belangrijkste wezens
trek van Bakoenin. Richarda Huch zegt ervan (9, 
194): 'hoe hartstochtelijk Bakoenin zich ook voor zijn 
overtuigingen inzette, hij kon zich toch volledig boven 
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ze verheffen en ze van bovenaf bezien. Het woord, dat 
hij graag gebruikte: 'voor de eeuwigheid is toch alles 
gelijk', bewijst dat hij een overzijde kende, waaraan 
gemeten de aardse dingen oneindig klein zijn, hoewel 
ze tot het eeuwige voorbereiden en daarin ook uitmon
den. Het gedurige gevoel van de relativiteit van al het 
aardse verleende hem een lichtvoetigheid, een toege
vendheid, gemoedelijkheid en superioriteit, die Marx 
bij al zijn intelligentie en karaktersterkte niet bezat'. 
Dit komt heel dicht bij wat met humor bedoeld is, 
vooral de klementie, waarvan sprake is. Toch is het 
nog anders. De humor van de anarchist in spe is ener
zijds grimmig, omdat hij niet van een gevoel van be
trekkelijkheid uitgaat, dat een mens tegenover het eeu
wige overvalt, maar van het ijzeren besef, dat het met 
de oude machten niets gedaan is en dat de chaotische 
kosmos van gisteren voorbij is en nabij de verdwijning, 
omdat de Messias alle dingen nieuw maakt. Een supe
rieure grimmigheid is het kenmerk van deze revolutio
naire humor! Hij is voor geen enkel deel een concessie 
aan de tegenstander, geen offer op het altaar van de 
karakterloze tolerantie en de pluriforme mensen- en 
wereldverachting. Hij uit zich in een overwinnings
làch! Anderzijds echter is deze humor mild en ruim, 
want de overwinning hoeft niet fanatiek, gewelddadig 
te worden geforceerd, zij behoeft alleen nog te worden 
bezegeld. Het laatste is gave! Het betreft hier geen 
relativiteit tegenover het eeuwige, maar vertrouwen op 
de Omega, die alles nieuw gemaakt heeft en dit zal 
openbaar worden. Het profetische perfectum is het ge
heim van deze humor, die mild is omdat hij grimmig 
is en grimmig omdat hij mild is. Het is humor, die de 
keuze niet relativeert, integendeel, maar humor van 
een mens, die zichzelf relativeert, omdat hij zich een 
verkozene weet. Onze revoluties brengen het laatste 
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niet. Dat geeft ruimte om zakelijk, zonder overdrijving, 
te werken aan het afschaffen van alle toestanden van 
knechtschap en uitbuiting, bezig te zijn met het oprui
men van alle belemmeringen van de opbloei van het 
menszijn. 

Daarom, de anarchist in spe ziet het kwaad niet lig
gen in de orde, de wet, de organisatie, de 'staat', maar 
in het heiligverklaren ervan, in de fetisjering van de 
orde, de mythologisering van de staat. Hij weet zeer 
goed, dat de maatschappij gestruktureerd moet zijn, dat 
zij in vormen moet worden gegoten: de geest van de 
Messias is een geest van orde en niet van chaos. Maar: 
alle institutionalisering, alle vorm moet worden gezien 
in het licht van de geschonken vrijheid. Het woord van 
de belofte, het woord van de onderwijzing, is hem niet 
vreemd, maar het is in zijn hart, in zijn mond, dichtbij 
en vertrouwd, zodat hijzelf zegt wat God zegt en het 
is zeer goed tussen die beiden. Dat is de hoogste vrij
heid van een mens, die hij 'eschatologisch' mag bezitten, 
waardoor hij geëmancipeerd raakt uit alle vréémde ge
zag, alle vréémde dogma's, die men zichzelf oplegt 
door de objektivaties van zijn eigen geest te verzelf
standigen en religieus hoog te spelen. Het vreemde ge
zag is voor deze anarchist in spe exponent van zijn 
voorbije vervreemding - hij heeft het achter zich 
gelaten. Waar deze afgoderij (waarbij de heren en 
machten in menigte zijde spinnen I) niet alleen is door
zien, maar ook overwonnen, daar eerst heerst vrij
heid. 

Franz Kafka zei eens in zijn 'Overwegingen over 
zonde, leed, hoop en de ware weg', zeer ingehouden, 

. in een negatieve, maar daardoor des te ontroerender 
formulering: 'Wij werden geschapen, om in het paradijs 
te leven, het paradijs was bestemd ons te dienen. Onze 
bestemming is veranderd; dat dit ook met de bestem-
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ming van het paradijs zou zijn geschied, dat wordt 
niet gezegd (17, 48-49): 
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DENKEN MET ERNST BLOCH 

De mens heeft een diep innerlijk, maar hij ontdekt 
het alleen langs de omweg van de buitenwereld. Want 
de mens heeft een innerlijk om het te uiten. In de bui
tenwereld ontdekt de mens zichzelf, vooral doordat hij 
gebrek lijdt, honger en dorst, kou en ontbering. Alle 
innerlijke driften hebben hun bodem in de. honger. 
Honger is de betrouwbaarste drift. Door ontbering, 
door honger en dorst leert de mens denken. Wie niet 
sterk is, is slim. Het denken van de mens is een list, 
het moet dan ook nuchter blijven en zijn bescheiden 
komaf nooit verloochenen. Natuurlijk kan het denken 
heel diep gaan, het kan worden tot verwondering, maar 
altijd moet het terugkeren tot de ontbering. Na tafel 
wordt er pas gedanst. Laat het denken zich hoeden 
voor hoogvliegerij. 

Denken heeft iets kinderlijks, het verwondert zich, 
vindt niets vanzelfsprekend: waarom is er iets en niet 
niets? De jeugd droomt en verwondert zich. Maar dan 
gaat al spoedig die verwondering te loor. De mens 
raakt aan zichzelf gewend. Hij zit in de boot van zijn 
omgeving, van zijn milieu, van zijn klasse en praat na 
wat men zegt, wat men ervan denkt. De verwondering 
is vergeten, alles is ordinair geworden, vanzelfsprekend. 
Men zegt: deze mens is volwassen, ervaren, 'wijs' -
maar het is konformisme, aanpassing. Waar komt hij 
vandaan, de flits van de twijfel? Ineens is hij er: de 
breuk met het taboe der gevestigde meningen. Kennis
theorie begint met: scepsis. De mens begint de ploeg-
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schaar der ontkenning door het vanzelfsprekende te 
halen. Voor Bloch is Marx een der grootste sceptici, 
juist als materialist, want Marx ontdekte dat als een 
idee in konflikt komt met een belang, de idee zich 
blameert en het belang prevaleert. Daarmee was het 
'vanzelfsprekende' idealisme doorzien, ontmaskerd; het 
is een verbloeming van een troosteloze situatie. Als die 
versluiering is afgerukt, dan pas gaat de mens strijden 
voor recht en vrijheid, gaat hij zijn ketenen afwerpen. 
Door twijfel en scepsis gaat hij denken, door analyse 
gaat hij doorzien, denkend wordt hij zich bewust van 
zijn situatie. Hij neemt het niet langer. Voor Bloch 
geldt - dat is de voluntaristische trek van zijn filoso
fie - dat er geen revolutie zal zijn zonder dat de mens 
die maakt. Daartoe moet de mens ontwaken, zich be
wust worden van zichzelf, subjekt worden! 

Natuurlijk, wij zijn allemaal radertjes in het drijf
werk van de maatschappij, marionetten, door machtige 
hoger-handen bewogen. Zelfs ons zogenaamde bewust
zijn wordt bepaald door ons maatschappelijk zijn. Wij 
denken wat wij moeten denken. Wij denken nà, niet 
vooruit. Wij zijn aan het bestaande gebonden. Wij ver
innerlijken onze situatie. Maar het sceptisch besef van 
Marx mag niet als' een botte determinatie worden op
gevat. Als de omstandigheden de mens maken, nu dan 
moeten de omstandigheden gehumaniseerd worden. De 
mens is van zichzelf vervreemd en plotseling ontdekt 
hij dat. Hij merkt, dat hij verslaafd is, dat zelfs zijn 
werk van hand en hoofd koopwaar is geworden op de 
markt. Zo brengen honger, knechting, nood en ver
vreemding de mens tot denken. Zo uit zich het innerlijk 
van de mens. Hij ontdekt zichzelf en kan geen vrede 
meer vinden in de gegeven wereld. Hij komt in op
stand. Hij grijpt in en begint de geschiedenis te richten 
op menselijker toekomst. Want de mens is een dromer. 
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Niet alleen 's nachts, als het verleden onherkenbaar in 
hem terugkeert, als verdrongen belevenissen zich aan 
hem wreken en vergeefse driften in hem oplaaien. Als 
zijn 'aangepast' ik slaapt, staan de teleurstellingen, de 
beledigingen in hem op. Vooral echter overdag droomt 
de mens, niet van het verleden, maar van de toekomst. 
Er wordt verlangd naar het nog niet gerealiseerde, de 
fantasie neemt de overhand en met een reuzenzwaai, 
lichtvoetig over alle belemmeringen en hindernissen 
heen, is de mens in zijn utopia, zijn kleine privédomein. 
Maar dat domein is tegelijkertijd 'uitdrukking van een 
protest tegen de ellende' - het is innerlijke vlucht
haven, maar ook bakermat der rebellie. Utopia is ook 
beeld van een andere, betere wereld, waarin geluk en 
vrede wonen en de mens naar zijn waardigheid leeft, 
rechtop en vrij, frank en fier. Bloch gelooft, dat het 
historisch-materiële proces, dat de ontwikkeling daar 
ook heen wil. De materie is een mater, een moeder, die 
zwanger gaat. De mens is haar hoogste worp. De histo
rie gaat zwanger van heil. Geboorteweeën trekken door 
het lichaam. De geboorte is aanstaande. Het is een ris
kant gebeuren. Maar toch, het openbaar worden van 
de goddelijke mens, de homo sicut deus, is reëel mo
gelijk. Alleen zal de materie in de denkende en hande
lende mens haar vroedmeester moeten vinden, wil onze 
mater baren wat haar schoot belooft . 

. Ernst Bloch, niemand schrijft expressiever en plasti
scher dan hij over dit dromen van de mens, het prin
cipe hoop, dat zich wendt en keert in de mens en dat 
hem nooit loslaat. Hij is nog veel te weinig bekend in 
onze streken, deze vijfentachtig jarige filosoof, de 
hartstochtelijke en spirituele voorvechter van een dy
namisch, een humaan, een strijdbaar socialisme, dat 
geworteld en gegrond staat in de europese traditie. 
Twee momenten in zijn denken betwisten elkaar de 
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voorrang in het denken van deze 'marxistische Schel
ling'. Het joodse messianisme, gevoed aan de bijbelse 
en de chassidische bron - al is Bloch atheïst -, en 
het marxisme, dat in de latere jaren zich steeds dui
delijker in hem uitsprak. De spanning tussen deze beide 
momenten geeft aan zijn denken het eigenzinnig kolo
riet, aan zijn geschriften de wisselende monotonie, 
waarmee hij steeds het nodige onder beide aspekten, 
steeds weer verrassend anders zegt. En altijd in een 
beeldende, nooit bleek abstakte, expressieve taal met 
een weerbarstige syntaxis, op een niveau echter van 
hoge abstraktie, dat het ons duizelt terwijl de wijdste 
perspektieven zich openen. 

Als messianist is Ernst Bloch in ons land reeds in het 
midden der dertiger jaren geintroduceerd door K. H. 
Miskotte. In Bloch krijgt een wezenlijk deel van de 
joodse geest vorm, want bij hem staat niet de theorie 
op de voorgrond, maar de praktijk. Juist omdat Bloch 
een apokalyptische geest is, geldt voor hem, dat het 
nooit tot daden zal komen zolang wij een principieel 
utopisch begrip missen. De ene beslissende stelling bij 
de jonge en oude Bloch blijft: de utopie is het apriori 
van alle kultuur en politiek. In de utopie is het krite
rium gegeven, waaraan alles wordt gemeten, en de 
drijfkracht, die in alles werkzaam is. Het volkomene, 
het ronde, het afgeslotene is daarom minder, kwalita
tief minder dan het opene, het schreiende, het dro
mende, het hopende, het mènselijke, omdat het méér 
wil zijn en daarmee te veel. Daarom heeft Bloch ook 
nooit een filosofisch systeem gewild, want dat zou in 
zichzelf rusten, het zou de werkelijkheid vangen en 
vervangen, niet meer vragen naar verder, niet meer 
smaken naar meer. Bloch is geen filosofische spekulant: 
hij stelt de praxis voorop, want arbeid is heilig. 

De Messias kan pas komen, zegt de Baäl Sjem, als 
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alle gasten aan tafel zitten, maar die tafel is allereerst 
de werkbank en pas dan de tafel van de Heer. De 
menselijke praxis wil de menselijke samenleving mes
siaans heiligen; niets is heilig, niets sacrosankt, maar 
alles is tot heiliging bestemd. Zo gaat het aan op de 
utopie. Handelen is bidden, bidden is witte magie. Als 
de maatschappij deze dienst weigert en zich afsluit 
voor het uiteindelijke doel, dat een droom is van Gods 
geest in ons en tevens een daad van ons, waardoor wij 
God voortbrengen, God baren, dan verwerpt de maat
schappij zichzelf: zij verraadt zichzelf als samenleving 
van mènsen. Het filosofische werk mag alleen systema
tisch zijn, voorzover het naar het ene doel verwijst, 
steeds weer en op dringende wijze. De utopie doortrekt 
de wijsheid en brengt haar op spanning. Alles is vol 
zin, niets is indifferent. 'Het gevoel van vergankelijk
heid en betrekkelijkheid wordt verre overtroffen door 
een gevoel van het oneindig gewicht der richting, waar
in de wereld gaat (Miskotte)' (25, 380). 

Het messiaanse krijgt bij Bloch titanische dimensies. 
De mens zelf zal met gelukkige hand de utopie af
dwingen, hij zal God voortbrengen, hij zal als God 
zijn. Bloch wil geen heilige anarchist zijn, zoals Aljosja, 
maar een atheistische als Iwan Karamazov. Maar hoe 
ook, als Bloch vroom is (en hij is het, al slaat de vroom
heid terug naar de mens), het is nooit een geloof in de 
God van het bestaande, maar altijd geloof in de God 
die exponent is van de bevrijding uit Egypte, de eman
cipatie uit de pyramide, de Exodus-God, de Deus Spes 
God = Hoop; de leden zijn omkeerbaar!). Want de
ze wereld, zoals hij is, kan Gods wereld niet zijn. 
Een poging tot theodicee is verloochening van de hoop. 
Wie in de Exodusgod gelooft moet de gegeven wereld 
verwerpen. Zolang de wereld is als hij is, is God nog 
niet gebaard. 
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Trouw aan de hoop, dat is: utopie, waarvan de kie
men wel in de geschiedenis liggen, maar zij zijn nooit 
uitgegroeid. De utopie, Gods droom, moet door de 
mens historisch worden gerealiseerd, gekreëerd, poli
tiek tot stand gebracht. Prometheus is de voornaamste 
heilige op Blochs filosofische kalender. Zelfs Job en 
Jezus, of liever: juist Job en Jezus zijn voor Bloch 
prometheische figuren. Prometheus, de griekse held, die 
het vuur van de hemel stal, de oergestalte van de hy
bridische mens, die het heft in eigen hand neemt. Bloch 
bewondert deze overmoed. Prometheus is de mens als 
rebel, de wendbare mens, de homo sicut Deus, die op 
eigen benen staat, zijn hoofd opgericht. Het is de mens 
die de mogelijkheden van de geschiedenis gaat realise
ren, door zijn eigen daden. In dit licht ziet Bloch Job 
en Jezus. Dit in overeenstemming met zijn ketterse, 
ophitische hermeneutiek, die een dubbele bijbelse tra
ditie onderstelt; de priesterlijke zee waaruit de mes
siaanse azoren als spitsen oprijzen (8, passim). 

Bij Job begint de ongehoorde ontdekking, dat een 
mens beter kan zijn dan God. In de sfeer van de religie 
wordt het utopisch vermogen van de mens ontdekt. 
Job - hier haalt een mens God in en streeft Hem 
voorbij! Job laat zich niet door zijn vrienden, maar 
ook door God niet overtuigen, dat er gerechtigheid 
zou heersen. Hij roept, hij schreeuwt: ik weet dat mijn 
goël (wreker, vertaalt Bloch) leeft en ik zal uit dit mijn 
vlees God aanschouwen... (Job 19: 25-27). Deze 
wreker kan niet dezelfde God zijn als de God tegen 
wie Job de wreker oproept. Job strijdt tegen Jahwe: de 
god-wreker, die hij oproept, is de geest van de uittocht, 
de exodus god en die heeft niet van doen met de god, 
die de wereld geschapen heeft en haar regeert. Job is 
geen geduldige, maar een rebel. Zijn hoop is nergens 
anders in gegrond dan in zijn eigen goede geweten, in 
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zijn eigen rebellie die een wreker zoekt. Job trekt weg 
uit Jahwe, hij laat Hem achter zich. Ook Jhwh moet 
overwonnen worden, als Hij tot excuus voor de ellende 
van de wereld wordt. Dan moet de mens zelf de ver
antwoording op zich nemen. Job is vroom, omdat hij 
niet aan een god gelooft of geloven wil, die de mens 
een moreel alibi verschaft. Job gelooft alleen aan de 
uittocht uit Egypte en dat het laatste woord nog niet 
is gesproken. Hij is de rebel, die met gelukkige hand 
het vuur zal opstoken tot het 'novum' eindelijk ge
rijpt is. 

Jezus is de messias in Jobs traditie! Ook Jezus is een 
titanische figuur, geen man zonder hartstocht, maar 
één die de sterkste aller passies kende: de toorn. Jezus 
trekt als koning Jeruzalem binnen en wordt door de 
joden uitgeleverd en door de romeinen gekruisigd als 
oproerling. 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?', roept alleen een mens die de nieuwe tijd in 
zijn geest machtig zag aanbreken en die werd teleur
gesteld. Jezus is de mens, die zich gelijkstelt aan de 
Jhwh der bevrijding, de mens, die de wonderdadige 
genezing en heling van de ganse aarde op zich neemt, 
de mens, die het Rijk van God afdwingt. Jezus is ook 
de wreker in Jobs zin; dat wordt door de gemeente uit
gesproken in de belijdenis, dat Hij zal wederkeren om 
te oordelen. Alleen voor de vermoeiden en beledigden 
is die terugkeer zacht en goed, voor de verdrukkers 
en geweldenaars is hij hard. De kerk zal later Athana
sius' leer, dat Christus gelijk van wezen is met de Va
der, kanoniseren. Jezus is gelijk aan de Jhwh van de 
bevrijding uit Egypte. Als mens is Jezus deze God! Hij 
is geen romantische restaurator van het davidische Rijk, 
zoals de zeloten, maar de Mensenzoon-wreker, die 
de plaats van Jhwh usurpeert. Bar-Kochba kon door 
de priester later als Messias worden gezegend, Akiba 
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kon hem wijden en aanhangen, want de sterrenzoon 
wilde de oude wereld van tempel en priesterdom her
stellen. Jezus moeten zij verwerpen, want die lasterde 
God: hij kwam als een God der bevrijding, om alles 
nieuw te maken, de laatsten te verheffen tot eersten en 
de eersten tot laatsten te vernederen, een herwaarde
ring van alle waarden, het waarachtige goddelijke 
'novum'! Hier verschijnt de Mens als God, de Homo 
sicut Deus, de grote Adam Kadmon, de baanbreker 
der toekomst, die een nieuwe schepping kreëert. Bloch 
is marcioniet. Het spel van de oude Scheppergod, de 
behoeder en behouder van het bestaande, is uitgespeeld. 
In Jezus is de Mens God geworden van de nieuwe we
reld, die! hij zelf kreëert. 

Blochs marxisme is een rem op dit messianisme als 
tour de force, dat in zijn eenzijdigheid lyrisch geweld
dadig is, hoewel op het uur U waarschijnlijk geweld
loos. Achter de 'Geist der Utopie' rijst de figuur op van 
Gustav Landauer, de edele gestalte achter de Münche
ner Räterepublik, die in 1919 werd doodgeslagen zon
der zich te verweren. De u-topie is in dit messianisme 
een anarchistisch intermezzo tussen het kontinuum der 
'topieën'. De utopie heeft geen plaats, want de Schep
pergod-demiurg beheerst het veld: er is geen blijvende 
zegen in het bestaande. Dit messianisme balanceert op 
de rand der vertwijfeling, het is diep aangevochten, 
het dreigt elk moment om te slaan tot een innerlijk 
défaitisme of uit te slaan in vlammen van haat. Of 
het wordt geknakt door het geweld van de opdringen
de reaktie. Wat rest is een diepe melancholie. 

Naar mijn stellige indruk heeft het marxisme Bloch 
uit deze gevaren gered; zij het op een wijze, die nieuwe 
risiko's meebrengt. Hoewel hij nooit is toegekomen 
aan een betere theologie van de Schepper-God, omdat 
hij geblokkeerd is door zijn overspannen messianisme, 
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dat tot atheisme moet voeren, gaf hem het marxisme 
oog voor de tendenties en laten ties van het historisch
dialektisch proces, zodat de mens naast baanbreker der 
toekomst, titaan van de vertwijfelde totaal-akt (van 
Prometheus naar Sisyphus, ce n'est qu'un pas), ook 
genoemd wordt, bescheidener: de wisselwachter van 
een autonoom proces. Daar zit dan meteen het omge
keerde gevaar in: het proces wordt tot een eigenwet
telijke ontvouwing van wat in de moeder-materie is 
gegeven; maar wellicht moet deze metaphysika van 
Bloch poëtisch worden opgevat. Laten wij maar niet te 
snel met de veroordeling 'determinisme' aankomen. Af
gezien nog van de utopische geest die Blochs werk 
doorademt en die alle determinisme overstijgt, pleit 
vooral ook Blochs levensgang tegen een interpretatie 
van zijn filosofie als een soort alternatief Teilhardisme. 
Bloch is nooit een aangepast, laat staan, wat Sartre 
noemt, een 'luie' marxist geworden. Hij bleef in de 
D.D.R. de klassenstrijd van de proleet tegen het partij
wezen en zijn bonzen steunen en meestrijden, hij werd 
ook geen lid van de S.E.D., maar een strijdbare en so
lidaire kritikus van de gevestigde macht, die daarvan 
niet gediend bleek. Na de bouw van de berlijnse muur 
keerde de, overigens reeds 'zwangsemiritierte' - het 
duits kent termen, die godzijdank zich in het neder
lands niet laten overzetten -, keerde de tot pensioen 
gedwongen hoogleraar te Leipzig niet meer uit de Bun
desrepublik terug en nam een benoeming aan tot filo
sofie-professor in Tübingen. 

Bloch is messianist gebleven, want hij ziet na de 
overwinning van de revolutie, als de produktiemidde
len gesocialiseerd zijn (de conditio sine qua non voor 
alle humanisering!), de mens niet automatisch tot zich
zelf komen. De revolutie kan alleen de basis leggen 
voor het menselijk geluk, een grondslag, waarop dan 
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eindelijk de waardigheid van de mens kan worden 
opgetrokken. Verabsoluteert zich de revolutie dan ont
neemt zij de mens juist zijn waardigheid. Bloch ver
staat de revolutie ten diepste niet als een heimwee, niet 
als een terugkeer tot verloren paradijzen. Revolutie is 
geen 'retour à la nature'; Rousseau heeft dat ook nooit 
gezegd, van de oerstaat zei hij veeleer: qui n'existe plus, 
qui n'a peut' être point existé et qui ptobablement 
n'existera jamais. Marx heeft Bloch met zijn neus op 
de geschiedenis en zo op het verleden gedrukt. Immers 
Marx' kritiek op de utopisten is niet, dat zij hebben 
gedroomd, maar dat zij zijn blijven dromen, ook toen 
het historisch proces in zijn tendentie de utopie reëel 
mogelijk had gemaakt. In dit kader moet ook een uit
spraak als 'religie is het opium van het volk' worden 
begrepen. Wat eertijds een verdovend middel tegen
over onvermijdelijke pijn was, de ketenen deed verge
ten en de knechtschap verzoette, de ellende verbloemde, 
is op het moment waarop de vereende kracht van de 
proleten het historische proces kan richten op bevrij
ding, geworden tot een verderfelijk escapisme, een ver
dovend middel dat verlammend werkt op de noodza
kelijke daadkracht, die alle toestanden af wil schaffen 
waarin de mens een verlaten, verachtelijk en geknecht 
wezen is. Wie in het messianisme bevangen blijft, komt 
het utopisme der religie niet te boven. Prachtig weet 
Bloch in zijn denken het messianisme en het marxisme 
op spanning te houden. Het gaat hem echt om de uto
pie, niet om wat vernieuwing, wat 'renovatie', maar 
om het 'novum', niet om wat verbetering, wat 'refor
matie' maar om de 'advent'. De eis die daardoor aan 
zijn metaphysika of - zoals Bloch zelf zegt - zijn 
'ontologie van het nog-niet-zijn' wordt gesteld is bijna 
paradoxaal, zoals trouwens de gebruikte kwalifikatie 
'zijnsleer van het (nog) niet-zijn' ook uitdrukt. Hoe kan 
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het k6mende 'novum' uit het verleden opbloeien? 
Hoop grijpt vooruit. Dat is het eerste en eigenlijke 

en daar gaat ook niets vanaf. Maar als materialist is 
voor Bloch de homo sperans, de hopende mens, toch 
tegelijkertijd een voorlopig resultaat van de rijpende 
materie, zodat hoop wel moet kunnen teruggrijpen ook. 
Dat doet de hoop dan ook, maar vooral op het onge
word ene, het onaffe, het opene in het verleden. Zo 
wordt Marx ingebouwd in een wijdere metaphysika. 
Juist in dit torsomatige, dit naar het zijn dringende 
nog-niet-zijn van het verleden komt tot uiting, dat de 
geschiedenis een strekking heeft en dat er wat achter 
de dingen rijpt, dat er een geheim principe heerst in 
het proces, dat er wat groeit en bloeien wil in de mate
rie. Inzover grijpt. hoop terug: hoop springt niet over 
het mogelijke heen, maar richt zich op het werkelijk 
mogelijke en het mogelijk werkelijke dat zich in het 
proces opdringt. Toch komt het niet vanzelf. In de 
materie is meer gegeven dan een massieve, logge en 
botte oerstof, waaraan de mens naar mogelijkheid han
delen kan; de materie is een mater, in wier schoot 

\ . 
werkelijks iets groeit. Het leven ontstaat en geschiedt 
vanuit een intensieve oorsprong, er zit een drijfkracht 
achter, er brandt een vuur in, het leven gist en kookt! 
Er is - zoals Bloch vaak en gaarne zegt - een inva
riant in de richting. Bloch heeft dan ook zeker begrip 
voor de mensen die vernieuwing voor nieuwheid aan
zagen en die dachten dat er geen ander 'novum' is dan 
'renovatie'. Maar één ding: het nieuwe is er nog nooit 
geweest, het heeft nog nooit gebloeid. Voorzover het 
er was was het er als een strekking, een nog-niet, dat 
op een intensieve intentie duidt. En daarom: de mens 
kan er ook niet naar terugverlangen. Het nieuwe leven 
is geen terugkeer van het schone begin, geen reïntegra
tie, maar is bloei, rijping, vrucht, doel en einde van het 
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begin! Zeker waren er idyllische tijden, waarin het 
lente scheen te zijn en alles vol belofte was, maar er is 
geen ongebroken lijn van vooruitgang, er is ook veel 
verval en verlies. En: alle vooruitgang die er is, bijv. 
van kaars via olie- en gas-, naar elektrische verlich
ting, uitlopend op de moderne neonbuis, is menselijk 
gesproken nog geen opgaande lijn. Het verleden kent 
geen vervulling van de tijd: een restitutio ad integrum 
is een illusie. In het verleden zijn er alleen kiemen van 
de vrucht, er is zaad, dat zal opschieten en uitgroeien, 
maar niet ongebroken en ook niet onbedreigd en ook 
niet vanzelf -, wij gaan naar het novum via vele ver
rassingen. Ook langs de vraag van het boze gaat Bloch 
in zijn nog-niet-ontologie niet heen: het is Of het 'niet', 
dat in het dialektische proces is opgenomen en derhalve 
in de gang naar de vervulling als een nog-niet, dat mee 
mocht spelen, openbaar zal worden, Of het is de ver
ijdeling van het hele proces en zijn telos, een verijde
ling, waartegen geen garanties zijn, maar die door de 
koene daad van de revolutionaire vroedmeester kan 
worden voorkomen. Het laatste woord is nog niet ge
sproken. Alles kan verijdeld worden. Niemand en niets 
garandeert de goede afloop. Wel is de vervulling in de 
intensieve oorsprong geintendeerd, zodat de 'militante 
optimist' het proces van de moeder-materie op zijn 
hand heeft. Tegenover het 'niet' echter is hij zonder 
transcendente bondgenoot. Hij transcendeert zonder 
transcendentie. Er is geen andere transcendentie dan die 
Bloch aanduidt met de paradoxale term: 'die innere 
Transzendenz der Materie', het dringen, het gisten, het 
koken, de drijfkracht - allemaal poëtische termen, die 
het metaphysische risico uitdrukken, dat Bloch als ho
mo sperans loopt, lopen wil, lopen moet. Juist als meta
physikus is Bloch expressionist. 

Dit links-aristotelisme biedt het raam, waarop de 
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marxistische schering gespannen staat en waarin de 
messiaanse inslag zich beweegt. Wie Bloch bestudeert 
komt in deze spanning terecht. Het marxisme heeft 
iets in Bloch getemd: het werd een rem op zijn geest
drijverij. Het ongeremde, naar anarchisme neigende 
messianisme dat de godgelijkheid wil roven, dat de 
apotheose, de theopoièsis zoekt, afdwingt, bezweert, 
wordt door het marxisme tot aandacht, tot distantie, 
tot eerbied voor het gegevene gedwongen. Het bracht 
een nieuwe vroomheid in Blochs denken. Het dwong 
hem zich rekenschap te geven van de empirische kern 
van de utopie. Het bracht hem niet tot de Schepper, 
maar wel tot de natura naturans. Het bracht hem niet 
tot de Vader, maar wel tot de Moeder. 

Als de mens gras zou eten, was alles veel gemak
kelijker. Een verzadigd lichaam, warm gekleed en ge
huisvest, heeft niets te klagen. Maar honger is niet ge
makkelijk afgedaan. Diogenes wist dat al: hij zat in 
zijn ton en masturbeerde en merkte op, dat de sexuele 
drift zich makkelijker laat stillen dan de honger. Bloch 
werd geen hooggeestelijke cynicus (waarvan de wereld 
vol is!), geen stoicijnse wijze, die onaangedaan op het 
getob der mensen neerziet. Wel werd de messiaanse 
hoogvlieger, de utopische doordraver bij de werkelijk
heid bepaald. Honger, knechting en nood brengen de 
mens tot inkeer, tot denken stemmen ze, tot een ont
goocheling, die de mens van zichzelf bewustmaakt juist 
in het aangezicht van de vervreemding. Wie ben ik? 
De mens weet het niet, nog niet, hij is nog verborgen, 
ook voor zichzelf. Hij is de homo absconditus. Hij 
weet alleen, dat hij niet is wat hij steeds weer blijkt 
te moeten zijn: hongerlijder, uitgebuite, geknechte, ver
achte proleet, zonder waardigheid, zonder moraal. Hij 
zoekt zichzelf nog en moet daartoe de strukturen, 
die hem manipuleren, de onderbouw van de ekonomie 
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en technologie, die zijn bewustzijn bepaalt (en toch ook 
weer niet bepaalt!), doorbreken: hij moet de gegeven 
wereld doorzien als zijn eigen gewrocht, waarin hij zich 
een wereld probeerde te scheppen, maar dat verwerd 
tot een wangedrocht, een systeem, een schema dat zich 
tegen hem keert. Pas dan zal hij er toe komen de natuur 
en de omstandigheden te humaniseren en zichzelf te 
naturaliseren. In het doorzien van het gegevene van 
het sociale zijn, van de wereld als menselijk maak
sel van onmenselijk allooi, zit een moment van inkeer, 
van ontgoocheling, van schaamte, dat tot meditatie, 
ja tot kontemplatie stemt, niet tot 'Versenkung', niet 
tot een mystieke verheffing, maar (als ik het zo even 
zeggen mag) tot de meditatio vitae futurae als licht, 
waarbij het gegevene kan en moet worden geanaly
seerd, uiteengelegd, gekritiseerd, geoordeeld - met het 
oog op morgen en overmorgen. Hoe gek het voor som
migen klinken mag: Marx betekent in Blochs denken, 
dat hij afstand leerde nemen van het messiaanse onge
duld, dat met al te gelukkige hand als bij toverslag het 
vrederijk wil afdwingen. Marx leerde hem het besef 
van vervreemding, dat het uitgangspunt is van een 
nuchterder, meer aan de werkelijkheid als dynamisch 
georienteerd denken, waarvan echter de utopie de 
norm, het kriterium, ja ook de impuls en energie blijft. 

Het messianisme behoedt Bloch er voor laatste ernst 
te maken met perikuleuze identifikaties als ubi Lenin 
ibi Jerusalem (dit zionisme, met omgekeerd voorteken, 
ligt gelukkig achter Bloch), het verbiedt hem de resul
taten van de russische revolutie met het novum gelijk 
te stellen. Blochs utopie blijft tweezijdig: er is geen 
menselijke waardigheid zonder einde van de materiële 
nood, er is evenmin menselijk geluk zonder afschaffing 
van alle onderdanigheid. Het materiele geluk is het 
eerste in volgorde, want: erst kommt das Fressen und 
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dann kommt die Moral (Brecht). Maar het tweede, de 
mens, die fier zijn hoofd opsteekt, die op zijn beide 
benen staat, frank en vrij, is het eerste in rangorde. 
Het verlangen van alle utopische dromen gaat uit naar 
deze homo sicut deus, deze openbaring van het nu nog 
obscure mens-zijn. Bloch houdt vol, dat de profetie 
van de slang (Gen. 3) en Johannes' woorden (1 Joh. 
3 : 2) hetzelfde zeggen willen: eens zal de mens aan 
God gelijk zijn! Het laatste woord, dat nog niet is ge
sproken, is een woord, dat niet door God, maar door 
de God-geworden mens zal worden gesproken, want 
alleen een woord van de mens zèlf kan, volgens Bloch, 
bevrijdend zijn. 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik proberen te zeg
gen, wat ik van Bloch heb geleerd, als christen en als 
socialist. Maar ook, waar de punten van kritiek liggen, 
al heb ik dat in het bovenstaande hier en daar reeds 
laten doorschemeren. Ik tracht mij bij de hoofdzaken 
te bepalen en beperk mij tot enkele punten. 

Zowel christen als socialist worden door Bloch op 
de kategorie 'hoop' gedrukt. Het menselijk hopen reikt 
verder dan wat in enige socialistische revolutie bereikt 
is, het reikt ook verder dan elk heil, waarover de gelo
vige denkt de beschikking te hebben. Bloch jaagt beide, 
de gevestigde socialist en de verzadigde christen, bij de 
vleespotten vandaan. Er gaat een ongehoord sterke 
anti-burgerlijke impuls van Blochs denken uit. In dit 
hoofdstuk heb ik iets daarvan tot uitdrukking ge
bracht: het gaat .niet alleen om het geluk van de 
mens, maar ook om zijn waardigheid. De mens zal 
van brood alleen niet leven. Ook niet van religieus 
brood en godsdienstige spelen alleen. Het gaat om de 
vrijheid van de mens, om zijn waardigheid, om de ver-
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vulling van zijn diepste verlangens, om het openbaar
worden van de nog-verborgen mens. Eigenlijk is Blochs 
werk een anthropodicee, een rechtvaardiging van de 
mens als subjekt van zijn eigen geschiedenis. Bloch 
vraagt naar niet minder dan de zin van de mensen- en 
wereldgeschiedenis, hij worstelt zonder voorbarige 
kompromissen, militant-optimistisch, met de laatste 
vragen. De nabije doelstellingen staan alle in de horizon 
van dit verre perspektief. Zo maakt hij aan de socialist 
duidelijk, dat het met een nieuw ekonomisch systeem, 
waarin de privaateigendom van produktiemiddelen is 
opgeheven, nog niet gedaan is, maar dat deze vernieu
wing dienstbaar hoort te zijn aan de menselijke eman
cipatie en de ontplooiing van de humaniteit. Zo maakt 
hij aan de christen duidelijk, dat het te vroeg is om al 
te spreken van een gevestigd heil, een verkregen zalig
heid, want zinloosheid, onrecht, honger en verdriet 
ontmaskeren dit als een illusie. De zinloosheid is nog 
niet opgeheven, niet in de socialistische landen, ook 
niet in de christelijke landen. Bloch is een profeet, die 
noch daar noch hier vrede roept zolang er geen vrede 
is. Bloch is geen valse heilsprofeet. Hij is de grote anti
bourgeois! Voor hem maakt het geen verschil, of een 
socialist de levensstandaard tot kriterium van de re
volutie of dat een christen zijn eeuwige geborgenheid 
tot maatstaf van het geloof maakt: beide vormen van 
presentische eschatologie zijn voorbarige identifikaties, 
die de konfrontatie met het overmachtige onrecht, het 
leed, de zinloosheid niet verdragen. Wie voorbarig van 
vervulling spreekt pleegt verraad. Wat er aan 'heil' is, 
hebben wij op zijn hoogst 'in hope'. 

Toch, geloof ik, is Blochs metaphysika, voorzover 
zij meer wil zijn dan een poëtische expressie van het 
riskante handelen, zelf een poging onder het niets, on
der de totale verijdeling uit te komen en loopt zij het 
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gevaar van determinisme. Zeker, hiertegenover staat 
zijn joodse messianisme, dat anti-deterministisch is, 
maar omdat dit messianisme uitsluitend op de menselij
ke daad rekenen mag, is het weerloos uitgeleverd aan 
het toeslaan van het 'niets'. Want, hoezeer Bloch ook 
met het 'niets' kampt, het blijft open bij hem waar het 
'niets' vandaan komt. Het is een deel van het proces 
zelf. Is de mens aan deze macht overgeleverd? Kan hij 
het weerstaan? Kent hij deze macht? Al deze vragen 
blijven bij Bloch onbeantwoord. Enerzijds wordt het 
'niets' als nog-niet in het proces opgenomen en gaat 
Bloch er optimistisch vanuit, dat 'alles' in de materie 
gegeven is en er ook uit wil komen. Blochs 'archeologie' 
of 'prima philosophia' is wel degelijk een determinisme: 
alles zit al in de grond van het zijn, de materie bevat in 
zich reeds de totaliteit van de afloop. Onder dit aspekt 
lijkt Bloch op Teilhard de Chardin, die niet voor niets 
onder de 'luie marxisten' een goede naam heeft. Marx' 
analyses van de negentiende eeuwse maatschappij, die 
uitgaan van de hypothese dat de onderbouw de boven
bouw bepaalt, worden ingebouwd in een filosofisch 
materialisme van spekulatieve aard, herinnerend aan 
Spinoza's natura naturans, aan Schellings identiteit 
van subjekt en objekt en aan Hegels wereldgeest die 
zich van zichzelf bewust wordt in het proces der ge
schiedenis: materialisme derhalve dat weer terugvalt 
in idealisme. Komt men zo klaar met het boze? Marx 
ging met zijn analyse aan tegen het sociale onrecht, 
voorzover het door een regressief geworden sociaal-. 
ekonomische struktuur werd voortgebracht. Binnen zijn 
model mocht vanwege de operabiliteit een zekere ge
determineerdheid gelden. Bloch echter weet ervan dat 
het boze veel meer is dan dit sociale onrecht, het is 
dieper, gevaarlijker, bedreigender - het is met 'Ausch
witz' gekarakteriseerd -, het is het 'niets'. Maar als dat 
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zo is, kan men het dan weginterpreteren tot een nog
niet, dat dialektisch tot het proces behoort (optimis
tisch!) en tegelijkertijd wegschuiven naar het einde als 
bedreiging met de totale verijdeling, die het geldt met
terdaad te bestrijden (militant!)? Met welk recht kun
nen wij zo op de mens vertrouwen? Het <niets' heerst 
ook in de mens - wie garandeert de goede afloop? Die 
is ook niet gegarandeerd, zegt Bloch (14, 140). Blochs 
metaphysische <archeologie' suggereert echter, dat het 
<niets' niet meer zou zijn dan een gebrekkige openba
ring van wat als zin in de materie gegeven is. Zo wordt 
het boze onderschat. 

Een transcendente god betekent voor Bloch: een Her
rengott, een heerszuchtig despoot, symbool en sa;"ktio
nering van alle tirannie en verdrukking in de geschie
denis. Toch spreekt ook Bloch van God, van de Deus 
Spes, van God met Futurum als wezenskenmerk. Deze 
god echter is de innere Transzendenz der materie. Het 
is niet de God van de hoop, maar de hoop - de sub
jektievé en objektieve hoop die immers één zijn - als 
godheid! Want futurum is datgene wat uit het worden 
van het zijn vanzelf tevoorschijn komt, het is alles wat 
uit de moederschoot van de natuur geboren wordt. 
Deze God is niet de Schepper-God, maar het eeuwig 
kreatieve van het proces, als god gedacht. Alles zit er 
in principe al in. Het futurum kan wel nieuwe vormen 
voortbrengen, maar het novum als onvergelijkelijke 
kwaliteit kan nooit iets zijn, dat er al in zit. Het futu
rum brengt nooit iets totaal nieuws. Het brengt Of 
vanzelf alles Of het wordt door het niets verijdeld. De 
hoop als godheid staat hier tussen in, in titaanse over
moed, zij overwint de vertwijfeling door de heroische 
daad. De mens heeft alleen zichzelf om op te vertrou
wen! De mens moet h6pen, omdat de afloop verhinderd 
kan worden door het toeslaan van het niets. De afloop 
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is open. De mens moet dus hopen. Een andere mogelijk
heid is er niet, als futurum en innere Transzendenz der 
materie het enig houvast zijn. De geschiedenis is geslo
ten, de afloop open. Hoop is ten diepste vertwijfeling. 

Bijbels is het andersom! Daar is de afloop zeker: 
Gods komen. Niet 'futurum' is het kenmerk van Gods 
wezen, maar: advent, Hij komt. Open echter is de ge
schiedenis, waarin niet de innere Transzendenz grond 
van alle verwachting is, maar het Woord van God, dat 
ondanks alle verijdeling, alle vergankelijkheid en mis
lukking, blijft bestaan tot in der eeuwen eeuw. De mens 
moet dus niet hopen, vanwege het risiko, als principe 
van het handelen, ondanks alle vertwijfeling, maar mag 

hopen, omdat de adventus domini beloofd is. Omdat 
Bloch dit niet geloven wil, of geloven kan, blijft in 
hem de melancholie heersend. Elk bereikt revolutio
nair doel is weer een ontgoocheling, is 'het' nog niet. 
Dat betekent een wijze relativering maar deze konse
kwentie van zijn metaphysika is ook dubieus: immers 
de nabije doelen zijn alleen iets in het perspektief van 
het verre doel, dat op zijn beurt toch niet kwalitatief 
anders is dan het nabije doel, omdat het evenzeer ener
zijds afloop van het proces en anderzijds resultaat van 
menselijk handelen zijn zal. Dit verre doel is een 
x-maal vergrote nabije doelstelling en derhalve geen 
werkelijk kriterium. Het menselijk handelen wordt er 
niet echt door in de krisis gesteld. De utopie zweept 
ons veeleer op tot meer en meer, tot verder en verder, 
tegelijkertijd echter is elk voorlopig doel een ontgooche
ling, terwijl het uiteindelijke doel kwalitatief niet an
ders zal blijken te zijn, ook als het niet verijdeld wordt. 
Zo geraken wij in een cirkelgang van utopisch drijven. 
Alleen waar onze doelstellingen worden gerelativeerd 
door wat méér is dan wat wij bereiken kunnen, alleen 
daar waar de afloop zeker is en de geschiedenis open, 
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komen wij tot de nuchterheid, die nodig is om de nood
zakelijke revolutie zakelijk en effektief door te voeren. 
Blochs utopistische metaphysika is een bedreiging voor 
de politieke effektiviteit van het marxisme, dat door 
hem al te zeer in een wereldbeschouwing wordt inge
bouwd en omgebouwd. Goede theologie verlost ons 
uit de kramp, een wereldbeschouwing te moeten heb
ben. Waar de belofte wordt gehoord en beloofd, is het 
overbodig het eschaton in het proces te projekteren en 
voorbarig zeker te stellen, wat nog belofte is. Want 
alle zekerheid wordt een des te groter ontgoocheling, als 
de mens als eenzame akteur op het toneel achterblijft 
en, tragische held die hij is, zijn titanenstrijd verliest 
tegen de fatale werking van het 'niets'. Menselijk werk 
dat meer wil zijn dan antwoord op de belofte is hybri
disch en de dader is tragisch. Prometheus wordt in de 
bijbel niet veroordeeld, zijn hybris is niet aan Adams 
hoogmoed gelijk maar hij is ook geen heilige, deze fa
lende halfgod. Als de utopie niet de droom van Gods 
geest is, die zich uitspreekt in de belofte, dan is zij een 
sirene die met haar verlokkende zang de mens schip
breuk doet slaan op de rots der totale verijdeling. Er is 
geen metaphysika, hoe poëtisch, hoe expressief ook, die 
deze ondergang van te voren magisch kan uitsluiten. 
Niet aan de mens als titaan is het laatste woord, dat 
nog niet is gesproken, want dit vertwijfelde zelfver
trouwen is een te wankele grond voor de hoop; het 
laatste woord is aan de God van Abraham, die Zijn 
Beleid niet laat vallen en van wie de mens nieuwe da
den, als vanouds, zal aanschouwen. Hoop is een zaak 
van gehoorzaamheid aan de stem van de Bevrijder, van 
sensibiliteit voor de zachte tred van zijn nadering. 
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POLITIEK EN POLITIKUS 

ZIEN WAT NOG NIET IS 

Politiek is meer dan aan het roer van het schip van 
staat staan en links en rechts klippen omzeilen. Een 
echt politikus is geen roerganger, maar een stuurman, 
die richting en koers uitzet, kompas en sextant hanteert 
en zo het schip naar de haven van bestemming voert. 
Steeds weer moet de toestand van het gemenebest wor
den betrokken op de utopie. Als wij de fantasie (1, 32; 
3, 258 v.v), de 'nieuwe gehoorzaamheid', uit de poli
tiek zouden verbannen, dan zou de politiek zonder 
richting, zonder visie, zonder koers zijn, want wij zou
den onszelf beroofd hebben van al wat wij in ons dra
gen aan messiaanse vermoedens. De gehoorzaamheid, 
waarvan in het eerste hoofdstuk van dit boek werd ge
sproken, is een gevoeligheid voor het komende, een 
impressionabiliteit voor de belofte, zij is vol fantasie, 
het tegendeel van kadaverdiscipline, zij is met recht 
'nieuwe gehoorzaamheid'. Op deze kwaliteit komt het 
aan in de politiek, want politiek is geen kunde, die 
strikt wetenschappelijk (scientistisch) kan worden be
dreven, maar een kunst, die intuitie, fantasie, gevoelig
heid vraagt, want er is een overvloed van variabelen. 
De politikus kan en mag niet zonder muze zijn. Kunst 
is immers de droom van de eschatologische mogelijk
heid en zo protest tegen de empirische werkelijkheid. 
Kunst is vanuit haar wezen orthodox, want zij belijdt 
de goddelijke werkelijkheid tegen de klippen der fei-

131 



telijkheid op, zij vecht tegen de bierkaai der burgerlijk
heid in de kracht der opstanding. 

Daarom is kunst grimmig, net als goede humor. Zij 
laat zich niet aanleunen (bijvoorbeeld van de kant der 
bourgeoise psychoanalytici), dat fantasie per se illusoir 
zou zijn. Liever krank van liefde, liever ziek van ver
langen, dan gezondheid en evenwicht ten koste van de 
hoop! De kunst is het ook, die ons waarschuwt, de 
wond niet op zijn lichtst te helen en de tranen niet te 
vroeg te drogen, maar vol te houden, te verdrágen, te 
lijden (want het niet-willen-lijden is het enig vermijd
bare lijden!). Vooralsnog betekent het goddelijke 'ja' 
tegen de mens en de humaniteit een onvoorwaardelijk 
'neen' tegen al wat dit streven weerstaat, en dat is bijna 
alles wat wij tot stand hebben gebracht. 'Dat zou geen 
echt kunstwerk zijn, dat niet in vreugde was voortge
bracht en uit smart geboren! Waarom is dat zo en moet 
dat zo zijn? Blijkbaar daarom, omdat juist de kinderen 
van God weten, dat nog niet is verschenen, wat zijn 
zal. . . In de herfst, als de schaduwen langer worden 
en de bladeren beginnen te vallen, komen deze vruch
ten tot rijping (Barth)'. Echte kunst is meer dan sur
realistisch of futuristisch, meer dan realistisch of ro
mantisch, zij appelleert aan onze eschatologische sub
jektiviteit, zij boort de diepste lagen van ons menszijn 
aan: zij spreekt ons aan als medeplichtigen met God. 

Op deze dingen zinspeel ik, door te stellen: politiek 
is kunst! Politiek, die dat niet zou zijn, is zielloos, zon
der fantasie, zonder geestdrift, zonder richting en zon
der doel. Politiek is de kunst om de Messias te verwel
komen, door Hem in de woestijn zijn weg te bereiden. 
Is zij dat niet, dan is zij altijd in vreemde dienst, be
heersing van mensen, terreur, manipulatie der heersen
den. Politiek is een zaak van nieuwe gehoorzaamheid, 
van eschatologische gevoeligheid, van fantasie en van 
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geweten. Niet het geweten, waarop men zich wille
keurig en grillig kan beroepen (niet het geweten als 
alibi der gewetenlozen), doch het geweten, dat wij niet 
'hebben', maar dat in ons wordt gewekt door de be
loften van God en dat zich van zijn kant op deze be
loften begint te beroepen. Het geweten, zo verstaan, 
isoleert het individu niet, al is het de persoonlijkste 
zaak van de wereld, maar het verbindt de mens met 
zijn maat en makker, want het geweten is de gevoelige 
plek, de topos der impressionabiliteit, juist daar wordt 
de mens gekweld, bezeerd, geraakt door de dingen, 
waarvoor hij anderszins gevoelloos is: de pijn der an
deren, hun honger, hun verzadiging met verachting, 
hun vertrapt en beledigd-zijn. Het is het messiaanse 
punt zonder uitgebreidheid, dat hem als een doorn in 
het vlees steekt. J. H. Pestalozzi (11, 143) wist ervan, 
van deze ars politica, toen hij zei: 'Het streven van het 
mensengeslacht, de maatregelen van de openbare orde 
in te voeren, waar ze ontbreken, en die te versterken, 
waar ze zijn verzwakt - dit streven komt op uit de 
bodem van mijn 'unentwürdigte Natur' (mijn natuur, 
voorzover die niet van zijn waardigheid beroofd is)'. 

De ontdekking van het hart en het geweten als moe
derbodem van de politiek is gedaan door Jean Jacques 
Rousseau (2, 153 v.v.). Het hart of het geweten is bij 
hem de mens afgezien van al wat hij zelf heeft voort
gebracht en wat tegenover hem staat als vreemd be
stand of vreemd werk. Het niet vervreemde moment 
in de mens derhalve. Dat kan natuurlijk niet zo, dat is 
veel te optimistisch over de mens en veel te pessimis
tisch over de kultuur gedacht. Op het illogisme en de 
kontradiktie . hiervan heb ik in het hoofdstuk 'Twee
erlei Anarchisme' reeds gewezen. Dat hoeft hier niet 
uitvoerig te worden herhaald. Achter ons ligt niet een 
paradijs, waarnaar wij zouden kunnen terugkeren als 
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naar onze zuivere natuur. Deze zuivere natuur be
hoorde voor Rousseau tot de mythe, die hij nodig had 
als een soort meta-taal van de antropologie en de pe
dagogiek. Deze mythische meta-taal verving de bij hem 
afwezige, omvattende kritische theorie. Wij mogen 
Rousseau dus niet vastpennen op het mythische karak
ter van deze meta-taal. Wij kunnen zijn optimisme dan 
ook wel delen, mits wij deze mythische meta-taal escha
tologisch beveiligen: het hart, het geweten, onze zui
vere natuur is geen eigenschap die wij bezitten (als een 
soort rudiment of residu van het oerverleden), maar 
een kwaliteit, waarop wij ons moeten laten aanspreken, 
omdat wij er door God op worden aangesproken. wij 
hebben geweten slechts inzoverre wij onder deze aan
spraak staan. Buiten deze relatie om hebben wij niets 
dat op zachtmoedigheid lijkt. Geweten is er buiten deze 
aktualiteit om niet. In een theologie, die de kerk niet 
in het midden laat, maar werkelijk 'god-menskunde' is, 
zijn God en mens geen konkurrenten, maar bondge
noten tegen het lot, samenzweerders tegen de barre 
feitelijkheid - daarin is het christelijke identiek met 
het menselijke. Niet omdat deze god-menskunde het 
menselijke vergoddelijkt - zoals Bloch, zoals Bakoenin 
en zoals Rousseau -, maar omdat zij uitgaat van de 
menswording van God, in Jezus, die voor haar is: God 
in het vlees! Zo kunnen Pestalozzi en Rousseau en zo 
kan ook Bloch, ja zelfs Bakoenin in zekere mate, wor
den gehonoreerd. 

Op deze manier kan de záák van het natuurrecht, 
waarvan Bloch (3, passim) heeft aangetoond dat het de 
zaak van het mensenrecht (de mensenrechten) is, an
ders worden gefundeerd dan in het moeras van het 
polyinterpretabele en, inderdaad, toch ook 'mythische' 
begrip van de 'natuur'. Want wat valt er met zeker
heid over de 'natuur' te zeggen? Niets! het is bepaald 
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geen begrip dat tot verheldering ook maar enigszins 
bijdraagt. Het heeft geen enkele argumentatieve waar
de. Op zijn hoogst kan het dienen als een soort my
thische explicitering van het metaphysisch risiko. Veel
duidig noemde ik dat begrip natuur, want wat kan het 
niet allemaal inhouden. Het paradijs is voor de een 
de tuin der lusten, voor de ander de hof der naïveteit, 
der onbewustheid, voor de derde het park der absolute 
gehoorzaamheid. De zondeval wordt door sommigen 
verstaan als het totale bederf of totale verlies van deze 
zus of zo verstane natuur, door de ander als een ge
deeltelijke beschadiging, een beperkte aantasting ervan. 
Bovendien zijn er ook nog denkers die juist de zonde
val, als bewustwording, als rebellie interpreteren als 
het ontwaken der eigenlijke menselijke natuur. Ik laat 
het de lezer over uit te rekenen hoeveel opvattingt!n 
zich logisch laten afleiden uit deze mogelijke (en ook 
inderdaad voorkomende) visies. Konklusie: wat bete
kent 'natuur'? Niets en alles! Precies: het begrip dient 
als expressie van een metaphysische grondkeuze. Als 
zodanig heeft het dienst gedaan - maar ook heeft het, 
door vaagheid en veelduidigheid en doordat men er 
toch bewijskracht aan toekende, veel onheil gesticht, 
veel verwarring gebracht. Wij komen met dit begrip 
nooit uit de vicieuze cirkel van optimisme en pessimis
me: het begrip weerspiegelt, juist omgekeerd, ons op
timistische dan wel pessimistische levensprojekt. 

De zaak van het natuurrecht, het mensenrecht, laat 
zich, zoals Bonhoeffer (4, 264, 278, 281) reeds op
merkte, veel beter funderen in de 'christologie'. De 
mens wordt aangesproken op zijn toekomst. De theolo
gie, als christologie, en dus als god-menskunde, neemt 
de bestemming van de mens, zoals deze gegeven is in 
het Woord van God, Jezus, als belofte van humaniteit, 
ernstiger dan zijn verleden, dat afgedaan heeft, want 
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voor de theologie is de kategorie 'vergeving' centraal. 
'Geweten' is conscientie, dwz. een medeweten met de 
God van deze belofte, die het werk van zijn handen 
niet laat varen en in wie onze bestemming zeker (niet 
secuur, maar certus = verzekerd) is. Geweten is der
halve een eschatologische kwaliteit van de mens, geen 
positieve gegevenheid, 'iets' waarnaar de mens jaagt 
of hij het grijpen mag, 'iets' dat hij alleen heeft voor
zover hij gegrepen is. Geweten kan dan ook niet door 
het positieve recht worden afgedwongen of gebonden. 
Het is veeleer andersom: de wet vindt zijn origine in 
het geweten, het is de kreatieve grond van het positieve 
recht. Het geweten in actie kreëert in vrijheid recht, 
het positieve recht transcenderend, altijd subjekt, nooit 
objekt van dit recht zijnde. Wel kan het geweten als 
alibi, het subjektieve beroep op een onkontroleerbaar 
'es ist mir so', dat geen rekenschap wil afleggen noch 
ook werkelijk hoop is (terwijl de eschatologische kwa
liteit geweten zich juist kenmerkt door haar bereidheid 
tot rekenschap van de hoop die in haar is), wel kan 
het alibi-geweten objekt van gerechtelijk onderzoek 
zijn, want het menselijk hart is zo boosaardig, dat het 
zelfs zijn roeping laat buikspreken, en zich verschuilt 
achter, juist achter 'heilige' zaken. Geweten echter is 
geen 'heilige' zaak, maar zaak van heiliging. 

In het geweten meldt zich meer dan de moraal, voor
zover die als bovenbouw de heersende ideeën bevat en 
weerspiegeling is van de machtsverhoudingen. En dit 
'meer' is daaraan kwalitatief inkommensurabel, want 
in het geweten meldt zich iets van morgen en over
morgen, van het blozende oosten, iets van de Adventus 
Domini. Het geweten is het bewijs in ons, dat wij ons 
politeuma (burgerrecht) in de hemelen hebben, van
waaruit wij de Messias verwachten. Dit bewijs is geen 
garantie, maar een bewijs van géést en kràcht. De vrij-
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heid van het geweten - niet die van godsdienst, daar
voor hoeft de kerk niet op te komen -, de gewetens
vrijheid behoort tot het subjektieve recht en is het 
model van de mensenrechten, waarop het positieve 
recht zich heeft te orienteren. De gegeven wet kan ons 
geweten niet binden, maar wel ons op ons geweten 
aanspreken en zo onszelf binden: juist in het geweten 
wordt de wet voor ons bindend. Want wij gehoorza
men niet alleen vanwege de toorn, uit angst voor straf 
en wraak, uit vrees voor ontdekking, opsporing en 
voorgeleiding (ook dat, natuurlijk ook dat!), maar 'om 
des gewetens wil', dwz. terwille van de menselijke be
stemming, terwille van de toekomst. Het geweten zelf 
echter, dat ons bindt aan de wet, voorzover deze de 
menselijke perspektieven openhoudt, kan zelf door de 
wet niet worden gebonden. Zelf blijft het gebonden 
door de beloften van het messiaanse koningschap. In 
naam daarvan zegt het 'neen' tegen de 'wet', tegen 
'bevel is bevel', tegen kadavergehoorzaamheid. Dat is 
de vrijheid van een messiaans mens als impuls tot men
selijke vrijheid. 

Deze 'messiaanse', deze 'christus-lijke' - en in dien 
zin: 'christelijke' - mens, die de profetische en ko
ninklijke zalving van zijn grote Meester deelachtig is, 
is het subjekt van de politiek, want politiek is: wet
geven, orde scheppen, ruimte-kreëeren, bewoonbaar
heid-bevorderen, perspektieven-openen. Wie geeft nu 
de wet aan wie? Wie schept orde voor wie? De hogere 
voor de lagere? Maar wat is hoog en laag? Heeft de 
Messias dat niet omgekeerd? De rijke voor de arme? 
Maar"wat is rijk en arm? Is de rijke niet leeg heenge
zonden en de arme van goederen vervuld? De mach
tige voor de onmachtige? Maar wat is machtig en on
machtig? Is de machtige niet van de troon gestoten en 
de onmachtige verhoogd? Wie heerst over wie? Nie-
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mand over niemand! Wij zijn elkaars dienaars in broe
derschap! Wie geeft de wet aan wie? De mens aan de 
mens, als dienst der solidariteit, als bewijs van loyali
teit, als handreiking! Maar als die twee mensen gelijk
waardig zijn en niet ingeschaald in de pyramide, waar 
komt dan het gezag vandaan? Als de egyptische pyra
mide beeld van het gezag is, dan is er geen gezag, want 
dat gevaarte is een graf, de sarkofaag van een ver
dronken Farao, die nooit meer opstaat! Het is heel 
anders! De mens is gezaghebbend voor de mens, omdat 
de eerste mens op de tweede vooruit is; daarom heeft 
die eerste mens die tweede iets te zeggen. De mens der 
toekomst, de mens die nog niet verschenen is, die in 
wedergeboorte begrepen is, die om zijn openbaar wor
den zucht, spreekt, als de primaire en uiteindelijke (de 
eerste Adam is de laatste!) tot die andere mens van 
gisteren, die andere mens van het dode verleden, die 
het er zo slecht van had afgebracht, want de Geest van 
God betuigt met zijn geest, dat hij een kind van God 
is, een prins van het komende Rijk. Het is deze bestem
ming, die de mens uitheft boven zichzelf, zodat hij de 
maat wordt van zichzelf. Dit menszijn is hem aange
daan, hij is er mee overkleed, het overkomt hem. Het 
is de mens, die door God is getrokken in de richting, 
opgenomen in de vaart van Zijn geschiedenis met de 
mensen. Deze mens, zo gezien, is subjekt van de poli
tiek - of politiek is uitbuiting, terreur, knechting. 
Zonder deze transendentie loopt niets ergens op uit: 
wij zouden bevangen blijven in de vicieuze cirkel der 
toestanden, waarin mensen zuchten onder mensen. Er 
zou geen geschiedenis zijn, alleen maar een schijnbaar 
bewegelijke maar wezenlijk eendere toestand van uit
zichtsloze misère. 

Vraagt men nu: is evangelische politiek mogelijk?, 
dan valt er onder dit allesbeheersende gezichtspunt, 
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alleen maar te antwoorden: onevangelische, niet-mes
siaanse politiek is wanpolitiek, zij is het demonisch 
tegenbeeld van alles wat naar recht en rede politiek 
mag heten en is mitsdien uiteindelijk, god zij dank, 
dank zij God, onmogelijk en ondenkbaar. Wil politiek 
zijn wat ze zijn moet, dan is zij noodzakelijk evange
lisch: noodzakelijk vanuit de záák, het telos van de 
politiek zèlf. Politiek moet in haar spits messiaans zijn, 
anders is zij geen politiek. De bestaande machten. die 
het merendeel der mensen verdoemen tot misère, moe
ten als machteloos aan de kaak worden gesteld en ont
wapend. Politiek is partijkeuze voor de machtelozen, 
de onderdrukten, de beledigden, want zij zijn beroofd 
van wat hun toekomt: de macht om hun lot in eigen 
hand te nemen en zo tot menselijkheid te geraken. Poli
tiek is het vermogen de macht te verdelen, te spreiden, 
te kontroleren. Dat betekent echter altijd: het overschot 
aan macht bij de sterke roven (na hem gebonden te 
hebben!) om het te geven aan de ander. In wiens naam? 
in wiens geest? in wiens kracht? Als die vragen onbe
antwoord blijven, kan er van politiek, die recht en orde 
schept geen sprake zijn! Dit wil niet zeggen, dat de 
christelijke gemeente, als gemeente, naast andere instan
ties, probeert politiek te gaan bedrijven. Dit zou het 
misverstand oproepen, dat die andere instanties a priori 
verdacht zouden zijn en de gemeente een claim zou 
hebben op het ware en rechte. De christelijke gemeente 
heeft als oekumenisch leerhuis een andere opdracht: zij 
brengt de eschatologische werkelijkheid in herinnering, 
zij proklameert het koningschap van de Messias. Zij 
onderwijst het geweten en dringt het hart tot de goede 
keuze. Zij stoot de vensters op het oosten open. Zij 
roept tot éénvoud: één ding is nodig! Zijl wijst op het 
Beleid van God in de Messias. 

Wat zij niet doet, is een marsroute uitstippelen, een 
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strategie ontwikkelen. De mensen zijn mondig - zij 
kiezen zelf! Zij zetten zelf hun koers uit in oriëntatie 
op het messiaanse Beleid. De politieke strategie kan niet 
worden vastgelegd in een bemiddelend axioma, dat, 
half ontleend wordt aan evangelische kategorieën, half 
aan verworvenheden van westerse demokratie. De stra
tegie wordt door mondige mensen bepaald door een 
profetisch aftasten van het Beleid. De gemeente is er 
om aan de belofte te herinneren, niet om, als een kerk 
boven de mensen, van daaruit een politieke keuze voor 
te schrijven. Eén ding echter blijft gelden: zolang er 
armen zijn houdt dit in, dat de Messias er niet is, nog 
niet is, want zijn verschijnen in heerlijkheid zal juist 
gelegen zijn in het einde van armoede, verdriet, ver
moeidheid en overbelasting! Waar Hij is, is geen arme! 
Zolang er een arme is, is Hij die arme en is Hij nog 
niet Zichzelf in glorie! Daarom roept de gemeente op 
tot solidarisering en identificering met deze armen als 
inkorporaties van de verborgen Messias. Zolang er 
machtelozen zijn, die beneden de maat van het mensen
mogelijke worden gehouden, kan politiek als spreiding 
van macht en contr8le van macht nooit anders bedui
den dan de strijd voor hun recht. Zonder deze keuze is 
alle zogenaamde strategie, ook al versiert deze zich met 
fraaie leuzen als verantwoordelijkheid en vrijheid, ge
lijkheid en broederschap, een makabere maskerade van 
eigenbelang. Deze boodschap van de gemeente is niet 
tot christelijke politici gericht, maar tot alle mensen 
van goeden wille. 'Goede wil' betekent dan echter niet, 
dat mensen hun plaats in de orde van het zijn kennen 
en de 'subsidiariteit' niet miskennen, maar mensen van 
de bona voluntas dei, het welbehagen van God, waarin 
hij vrede op aarde beleefd heeft en, in de Messias, in 
aanleg gesticht! Die vrede geldt in de allereerste plaats 
de laagsten en geringsten in de orde van de zijns-
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hierarchie, herders, plattelanders, proleten. De verkon
diging van die vrede door de gemeente houdt in, dat 
hun strijd om recht tot de overwinning zal leiden. Hun 
zege is de glorie van de Messias! Hier geldt geen subsi
diariteitsbeginsel, maar een herwaardering van alle 
waarden, als waarvan Maria in het Magnificat zingt. 

Politiek is de kunst, Nero op te sporen, voor te ge
leiden en korte metten met hem te maken, want hij 
staat de advent in de weg als verdrukker der geringen. 
De richtlijnen hiertoe worden gevonden in overleg, dat 
in redelijkheid plaatsvindt. Aan dit rationele overleg 
zal zich niemand mogen onttrekken, zeker niet in naam 
van het geweten of de christelijke roeping, die de ra
tionaliteit en de gezamenlijkheid zouden suspenderen. 
Het geweten wordt door de Geest gewekt, het is geen 
alibi, want de Geest is een vriend van het gezonde 
mensenverstand. Dat tweemaal twee vier is doet ook 
de heilige Geest deugd. Het geweten vlucht niet weg 
uit de ratio, maar is juist impuls tot redelijkheid. Van
wege de hoop, die in een mens is, moet hij zich reken
schap geven van de weg die hij gaan wil. Wetten zijn 
voorlopige formuleringen, maatregelen, dienstaanwij
zingen van deze rekenschap met het oog op de toe
komst. Daarom gelden de wetten ook alleen in deze 
kontekst. Daarbuiten zullen zij altijd weer krachteloos 
blijken. Wetten geven steun aan machtelozen en ver
drukten, wetten verschaffen armen recht, wetten bre
ken de nood. Maar breekt de wet de nood niet, dan zal 
nood wet breken. Dat zien we in de geschiedenis altijd 
weer. En het is goed. 

Deze rekenschap en orientatie is het werk van de 
mens als homo politicus, als wetgever. De gemeente 
bemoedigt hem ertoe uit zijn bestemming te leven en 
te wagen een geestdriftig mens te zijn. Maar zij schrijft 
hem de wet niet voor. De mens is niet onder de wet. 
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En de kerk is er niet om zo een wantoestand religieus 
te sanktioneren. Juist omgekeerd: de gemeente onder
wijst het geweten van de mensen, zij verheldert de 
mensen, geeft ze moed, zich enthousiast in te zetten 
voor het breken van de nood. Zij roept steeds weer in 
de mensen wakker, wat zij altijd weer dreigen te ver
geten: de geschiedenis is open, zij staat in het perspek
tief van het rijk van vrede en gerechtigheid. Dat is 
geen sekure zaak, die onvermijdelijk komt, geen zaak 
van 'Garantiertheit (Bloch), maar een zaak, die mag 
worden geloofd en verwacht, vol vertrouwen en zo 
toch zeker. Niet alleen is de kans nog niet verkeken, 
zoals Bloch zegt, maar ook geldt: God heeft het laatste 
woord en Hij laat zijn Beleid niet vallen! 

Het loont op deze aktie van God te reageren met 
een enthousiaste politieke praxis. Voor deze 'openheid' 
komt de gemeente op of zij maakt zich aan de wereld 
schuldig, door de wereld in haar uitzichtsloosheid te 
laten. Op grond van de boodschap der gemeente is po
litiek mogelijk - zonder die boodschap is politiek on
mogelijk en leidt tot niets. Dat wil niet zeggen, dat 
alleen christelijke politiek mogelijk is, maar dat alle 
werkelijke politiek, die het recht der armen schept, per 
se in haar spits messiaans is. Maar dat wordt niet be
seft, dat wordt steeds vergeten, dat raakt voortdurena 
in onbruik, zodat de gemeente er moet zijn, als herin
nering aan de belofte, als leerhuis van het geweten. 
Politiek-maken doet de gemeente niet, maar wel: poli
tiek mogelijk maken! Er is derhalve geen enkele nood
zaak tot christelijke machtsvorming, noch de gemeente 
als gemeente mag daaraan meedoen, noch mogen 'chris
tenen' op die titel aan partijvorming doen. De armen 
moeten op alle mensen kunnen rekenen en niet alleen 
op christenen. Het is de gemeente die dit te verkondi
gen heeft. Maar christenen die macht willen vormen 
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sluiten zich altijd weer bij de machtigen aan, zodat zij 
zelf voor de zaak verloren gaan. Verder zou christelijke 
partijvorming het misverstand bevestigen, dat er naast 
gewone politiek, ook evangelische politiek zou zijn, 
alsof politiek niet qualitate qua evangelisch zou (moe
ten) zijn. Bovendien zou die zogenaamde evangelische 
politiek juist om zijn partijvorming een knieval ge
maakt hebben voor de macht, zodat er in feite altijd 
weer een lastering van alles wat evangelisch mag heten 
het resultaat van is. Christelijke partijvorming doet 
tekort aan het messiaans Beleid in zijn universele gel
ding. Zulk een partijvorming zou de politiek, juist in 
haar edele essentie als messiaanse 'kunst', horig maken 
aan een systeem, dat deze partijvorming eist (bijv. de 
parlementaire demokratie). Dat kan en mag niet. Niet 
de politiek als kunst, als akte van het geweten, wordt 
aan het geldende systeem, maar dit systeem aan de 
politiek, als afstemming van onze stand van zaken op 
de komende stad, gemeten. Ook waar een heel ander 
systeem heersend is dan het onze, is de gemeente er om 
politiek mogelijk te maken, is de gemeente er om voor 
de vrijheid van geweten op te komen, zodat de strijd 
om in te gaan kan worden gestreden. Christelijke partij
vorming keert dit om en is dus verwerpelijk. Gods 
revolutie tegen alle ongerechtigheid van mensen, tegen 
alle knechting en uitbuiting van geringen en vermoei
den, tegen alle belediging van tot vrijheid bestemde 
mensen, is en blijft het kriterium van ons politiek han
delen. Dat zal blijken in de komende krisis, die dichter
bij is dan wij vermoeden. 
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dr. G. H. ter Schegget 

"In 324 verheft Konstantijn het christendom 
tot staatsgodsdienst. Van dan af heeft het 
christelijk geloof een religieuze functie; het 
is niet langer de hoop der armen. maar het 
vaandel der machtigen. de kruisvlag in top. 
Theologen en leken beginnen zich te ver
zoenen met de staat en dus met het geweld." 

- een passage uit het hoofdstuk Zacht
moedigheid/voorwaarde voor revolutie (Het 
recht van verzet - Wat is revolutie? -
Rechtvaardige revolutie?) . 
Andere onderwerpen zijn o.m.: Jezus revo
lutionair? (Revolutionaire bezinning en prax
is) - Tweeërlei anarchisme - Politiek en po
liticus (Zien wat nog niet is). 

Het wordt dan duidelijk waarom de pers bij 
het verschijnen van dr. Ter Schegget's 
vorige boek Partijganger. der armen vast
stelde dat " er van tijd tot tijd plotseling een 
schrijver naar voren komt die door zijn 
keuze van onderwerpen, maar zeker ook 
door zijn wijze van formuleren en de origi
nele manier waarop hij de dingen benadert 
een grote lezerskring weet te boeien en, 
wat meer is. tot mee-denken aan te sporen". 
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