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WOORD VOORAF 

Een boek dient voor zichzelf te spreken. Ik hoop dat dit boekje 
aan dit kriterium voldoet. Toch een paar kleine notities vooraf. 
Wat dit boekje biedt is het beginnefje van een begin. Er staan 
alleen eerste woorden en geen laatste woorden in; dat geldt 
ook daar waar de toon anders zou doen vermoeden. Ik begrijp 
dat velen dit begin al veel te vergaand zullen vinden en dat ik 
met te veel nadruk spreek. Ik begrijp het, maar ik ben het er 
niet mee eens, anders had ik niet geschreven wat ik heb 
geschreven. 
Vervolgens een kleine waarschuwing. Ik zet mij steeds af tegen 
de christelijk-sociale filosofie. Daar zit iets zeer onbiIIijks in, 
waarvan ik mij bewust ben. Elders heb ik over Dom Helder 
Camara1 geschreven; deze bisschop der armen werkt vanuit de 
pauselijke sociale filosofie en hij bewijst dat het kan. Ik wilde 
wel dat zijn uitleg de vigerende was. Dat is zij niet. Misschien 
wel de juiste, de wáre in de diepste zin van het woord. Inmid
dels geef ik van de christelijk-sociale filosofie de uitleg, die in 
feite in onze wereld geldend is. Ik gebruik haar in zekere zin 
als spiegel van onze wereld. Men bedenke dat. Wie een opbou
wende uitleg zoekt, kijke naar Helder Camara (dat doe ik ook). 
Wie een wetenschappelijk verantwoorde uitleg zoekt, waarin 
de verschillende exegetische mogelijkheden worden geëxpli
ceerd en afgewogen, ga te rade bij de deskundigen (waartoe ik 
niet behoor). 
In dit boekje zal de lezer veel missen. Vooral zal men missen 
een behandeling van de kwestie van de wettelijke erkenning van 
het stakingsrecht. Ik wil er dit van zeggen. Het stakingsrecht 
zal fundamenteel erkend moeten worden: het behoort tot de 
rechten van de mens. Wij diene.n echter te beseffen, dat daar
mede in de grondwet zelf zou erkend worden, dat de demokra
tie bedreigd wordt door het klassenantagonisme. De tora kent 
zo een erkenning van een faktor, die het evenwicht in de 
samenleving verstoort, in de wet op het jubelja~r. Dat is een 
adembenemend precedent, want deze faktor was, nota bene, 
de monarchie. Pas als 'staking' op die wijze als grondrecht zou 
zijn erkend, heeft een wettelijke regeling van staking zin. Wil 
men die te vroeg dan komt er een slechte, een regeling namelijk 
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die de staking als 'heenwijzing' zou verstikken en die er al 
gauw op neerkomt, dat er alleen gestaakt mag worden als het 
niet nodig is, d.w.z. als duidelijk is dat men de socialistische 
maatschappij (en dus 'zeggenschap' en 'onteigening') afwijst. 
Liever dan dat is het mij dan, ons voorlopig maar te behelpen 
met de uitbouw van de jurisprudentie over de al of niet on
rechtmatigheid' van de daad 'staking' in konkrete gevallen. Zo 
een jurisprudentie kan meegroeien met de ontwikkelingen. 
Het past mij vooral Ds. K. H. Kroon te danken; hem noemde 
wijlen Dr. J. Koopmans eens één van onze belangrijkste exege
ten. Ieder die Kroon volgt in preek en voordracht zal deze 
uitspraak gaarne bevestigen. Het is niet mogelijk in dit korte 
bestek ook maar bij benadering te zeggen, hoeveel ik van deze 
leermeester heb ontvangen. Het gaf mij een bezieling, die ik 
slechts bij weinigen van mijn leraars vond. De sporen van 
Kroons ferme stappen kan men bijna iedere bladzijde van dit 
boekje terugvinden. Daarom ben ik er maar niet aan begon
nen hem te citeren, wat ook moeilijk kan, omdat hij met 
bepaalde artisten een horror voor de afgeronde vorm gemeen 
heeft. 
Ik dank de studenten van de Theologische Fakulteit van de 
Universiteit van Amsterdam voor de uitnodiging in hun werk
week over het onderwerp 'staking' te komen spreken. Uit die 
lezing groeide dit boekje, toen de redaktie van deze reeks mij 
om zoiets vroeg. 
Het doel van dit boekje is, gesprekken op gang te brengen, 
vooral van groepen, die de roeping van de christelijke gemeen
te in onze dagen helderder pogen te vernemen en te formuleren 
voor zichzelf en die willen meedoen, en die bereid zijn grondig 
om te denken en om te keren om aan deze nieuwe gehoorzaam
heid vorm te geven. Daarvoor is veel onderling gesprek nodig. 
Woorden zijn echter daden, als het maar beloften zijn. 
Doorn, G. H. ter Schegget 
Augustus 1973 
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HOOFDSTUK I 
DE CHRISTELIJKE VRIJHEID 

1. Tweeërlei houvast 

Werkt religie bevrijdend of stabiliserend? Dit is misschien wel 
de belangrijkste vraag, waarvoor wij, mensen van de kerk, ge
steld zijn. Als wij naar de geschiedenis kijken krijgen wij echter 
op deze vraag geen ondubbelzinnig antwoord. Het kan, om zo 
te zeggen, vriezen of dooien. Wel eens bewerkt de religie voor
uitgang in de politieke verwerkelijking der vrijheid, maar meest
al lijkt het er meer op, dat zij deze vrijheid op vernietigende 
wijze wegdrukt. De religie kan bevrijdend werken, maar meest
al brengt zij ·stabilisatie voort. 
Volgens de socioloog Peter Berger is de sociale funktie van de 
godsdienst dan ook: legitimering, kosmisering, nomisering1 • Dit 
zijn moeilijke woorden, maar het is toch betrekkelijk eenvoudig 
uit te leggen, wat er mee bedoeld wordt. De mensen leven hun 
dagelijks bestaan in een sociaal gevormde en gestruktureerde 
wereld, waarin zij hun rol hebben te spelen. Deze sociale 
vormen worden door de mens beleefd als de objektieve wereld 
waarin hij verkeert. Zij vormen voor hem een dwingende feite
lijkheid. De mens leeft zijn leven binnen dit omsluitend kader. 
Het gekke is, dat deze wereld in zijn dwingend, objektief karak
ter toch een menselijk voortbrengsel is. Alleen niet van de 
enkele, toevallige mens, maar van - laten wij voor het gemak 
maar zeggen: het geheel. Wel zal de enkele mens deze sociale 
orde moeten accepteren, ook innerlijk, op straffe van het ver
lies van oriëntatie, identiteit en ervaring van voldoening. De 
mens wil in een zinvolle wereld leven en daarom schept hij 
orde, schept hij een nomos (= wet). Dit noemt Berger nomi
sering. De sociale nomos is een schild tegen de angst en de 
vereenzaming. Dan moet echter deze nomos ook als vanzelf
sprekend worden aanvaard. De individu moet de orde niet 
alleen wettig en juist achten, maar hem ook beleven als in 
overeenstemming met het wezen van de kosmos, de zin van 
het universum. Hier nu speelt de godsdienst zijn onmisbare rol: 
hij bewerkt deze kosmisering van de nomos en wel op heilige 
wijze. Godsdienst is een heilige wijze van kosmisering. De kos
mos - het zinvolle verband - die door de religie wordt gepo-
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neerd, gaat de mens te boven en sluit hem tegelijk in; het is 
een heilige kosmos. Godsdienst houdt in, dat men de menselijke 
orde projekteert in het geheel van het zijn. Of - zoals Berger 
het samenvattend uitdrukt: godsdienst is de vermetele poging het 
universum in zijn geheel op te vatten als menselijk signifikant.2 

Nu is er geen kennis van de samenleving zonder dat daartoe 
ook behoort de legitimering ervan. De nomos moet ook gelegi
timeerd worden in een alomvattende Wereldbeschouwing. 
Godsdienst nu is het historisch meest verbreide en effektiefste 
middel tot zulk een legitimering. Godsdienst legitimeert zo 
doeltreffend, omdat hij de hachelijke werkelijkheidskonstrukties 
van de samenlevingen in verband stelt met een uiteindelijke 
werkelijkheid. De broze werkelijkheden van d~ sociale wereld 
worden gefundeerd in het heilige realissimum dat zich per 
definitie bevindt buiten de toevalligheden van menselijke zin
gevingen en menselijk handelen.3 Zo dient godsdienst tot in
standhouding van de sociaal gestruktureerde wereld, waarin de 
mens leeft. Godsdienst is een legitimerende macht. Verschijn
selen die in strijd zijn met de orde, die chaotisch schijnen: 
lijden, kwaad en dood, moeten verklaard worden (theodicee). 
Ook dit is legitimering, want iedere gemeenschap van mensen 
wordt bedreigd door kwaad, bezocht door lijden en gekonfron
teerd met de dood - en moet op één of andere manier met deze 
grenssituaties klaarkomen. 
Hoewel de samenleving het produkt is van menselijk handelen, 
staat zij tegenover de individu als een objektieve werkelijkheid. 
De mens is derhalve voortdurend genoopt de wereld te verin
nerlijken. Dit dialektisch gebeuren kan stokken, ja stokt in 
feite altijd weer. Wat dan optreedt, wordt aliënatie of ver
vreemding genoemd. De maatschappij legt zich aan de mens 
als een fiktieve onverbiddelijkheid op, keuze wordt lot, hande
len wordt proces, toeval wordt wetmatigheid. De mens voelt 
zich afhankelijk van vreemde machten. De godsdienst legiti
meert deze machten, zodat deze machten nog vreemder, nog 
onafhankelijker worden. Zo wordt de vervreemding bekrach
tigd: de zin die de mens projekteert wordt gesubstantiveerd tot 
een mysterieuze 'andere wereld'.4 Men zou zelfs kunnen den
ken, dat religie de vervreemdende macht bij uitstek is. Dat is 
in zekere zin ook waar. Toch is het te eenvoudig in de religieu
ze projektie alleen maar een weerspiegeling van de sociale basis 
te zien. Al wordt de dialektiek ontkend (of niet gezien), zij 
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blijft gelden: de religieuze werkelijkheid werkt terug op het 
menselijk, maatschappelijk bestaan. Dit heeft volgens Peter 
Berger een merkwaardig gevolg en wel: de mogelijkheid dat de 
godsdienst niet alleen aliëneert maar ook dé-aliëneert (dus: de 
vervreemding doorbreekt). M.a.w. de legitimatie kan vervreem
dend of bevrijdend werken. Berger zegt letterlijk: 'Terwijl de 
godsdienst met andere woorden een intrinsieke en theoretisch 
zeer begrijpelijke neiging heeft om vervreemding te legitimeren, 
is er ook de mogelijkheid dat in specifieke historische gevallen 
de-aliënatie godsdienstig gelegitimeerd wordt. Het feit dat deze 
gevallen tamelijk zeldzaam zijn in vergelijking met de algemene 
tendentie doet niets af aan hun theoretisch belang'.5 
Daarmee is bevestigd, wat wij reeds zeiden: hoewel de religie 
meestal stabiliserend werkt, kan zij bevrijdend werken. Het 
eerste is de algemene strekking der religie in de geschiedenis, 
het tweede is exceptioneel het geval. Wat Berger (nomisering 
en) legitimering noemt, wordt door Carsten Colpe6, de berlijnse 
godsdienstwetenschapper, anaklisis genoemd. Wij vertalen deze 
term, anaklisis, maar met 'houvast'. De funktie van de religie 
is volgens Colpe (en daarin verschilt hij niet van Berger): het 
verzekeren van zin, het bieden van houvast. Colpe echter voert 
de emanciperende en de stabiliserende werking van religie 
terug op twee onderscheiden vormen van anaklisis. Ziet men 
de religie, ideaaltypisch, als een stabiliserende kracht, die bin
nen het systeem als funktionele organisatie zijn werking uit
oefent, dan hebben wij te doen met een vorm van religie, die 
Colpe mythisch-anaklitisch noemt, gericht op het verleden. Wij 
zitten hier in de buurt van wat Berger 'kosmisering' noemt, 
inbedding van het mikrokosmische systeem in een harmonieuze 
makro-kosmos. Met de religie als kritisch-transformerende 
kracht, die niet systeemimmanent funktioneert en zich organi
seert, komt een andere vorm van 'houvast' overeen: een mes
siaanse, op de toekomst betrokken anaklisis. Dit ideaaltype 
brengt ons in de buurt van Bergers religie als de-aliënatie, als 
opheffing van de vervreemding. 
Bij dit tweede type, waarover wij nu eerst wat willen zeggen, 
wordt het houvast geboden door het anker der hoop, dat in de 
toekomst is uitgeworpen. Het rust in de verwachting van de 
opheffing van alle vervreemding, die reeds in een historisch 
wordingsproces gaande is, dank zij de bevrijdende daden van 
politiek handelende religieuze groepen. Colpe wijst hierbij op 
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de traditie der christelijke ketterijen, van de klein-aziatische 
montanisten van de tweede eeuw, de noord-afrikaanse dona
tisten met de militante groep der Circumcelliones via de 
Katharen en Albigenzen tot de sociaal-revolutionaire Wal
denzen, Hussieten, Taborieten en Wederdopers.7 Deze lijn 
kan men verlengen. Er zijn tot op de huidige dag groe
pen, die men per se niet verwijten kan, dat zij systeem
getrouw zijn, tot aanpassing en integratie geneigd zijn of anti
verlichtingstendenties vertonen. Hans-Eckehard Bahr, die ik 
hier volg,S noemt in dit verband de sociaal-revolutionaire 
vleugel van latijns-amerikaanse priesters, van Camilo Torres 
tot Helder Camara, de beweging voor burgerrecht van Martin 
Luther King, die is uitgegroeid tot de kritische vredesbeweging 
en oppositie van religieuze groepen in de Verenigde Staten -
gebroeders Berrigan -, de antikolonialistische kerken in Afrika 
(Eduardo Mondlane) en tenslotte ook het boeddhistische verzet 
tegen het franse en amerikaanse imperialisme in Zuid-Oost 
Azië. 
De mythische anaklisis zoekt zijn steun in de oorsprong, zijn 
vastigheid in het eeuwig gelijke, het vanouds traditionele. Zij 
ontspringt niet aan het verlangen naar vrijheid, maar aan de 
behoefte aan orde. Hierbij moet men niet alleen denken aan 
verre kultussen in de gebieden van de Zuidzee, maar vooral 
ook aan de restauratie- en reaktieverschijnselen in onze eigen 
kultuur en niet in de laatste plaats aan de tegenrevolutionaire 
krachten die virulent zijn in onze nationaal denkende, volks
kerk-ideologieën omhelzende protestantse kerken en in de wel 
internationaal georganiseerde, maar haar naam vaak zo weinig 
eer aandoende katholieke kerk. Bahr merkt op, dat de systeem
theorie juist deze integrerende rol van de institutionele religie 
aan het licht heeft gebracht. Deze vorm van religie legitimeert 
het bestaande in een systeem-immanente moraal. Zij staat in 
een duidelijke spanning tot de messiaanse anaklisis, de sociaal
revolutionaire, de-aliënerende funktie van de religie. Bahr 
spreekt tenslotte de vrees uit (en het is nauwelijks een bange 
vraag alleen, het antwoord is met de vraag gegeven): kan een 
religie, die eenvoudigweg een funktioneel subsysteem vormt 
van het grote geheel en daarin een legitimerende werking uit
oefent, nog enige kritische autonomie veroveren tegenover dit 
sociale systeem als macht die het leven der mensen beheerst en 
reproduceert? Het antwoord kan niet anders dan ontkennend zijn. 
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In dit boekje wil ik mij, bescheiden, scharen onder de genoem
de ketters. Maar als ik christenmensen oproep te gaan staan in 
de messiaanse lijn, dan hoop ik goed verstaan te worden. De 
gemaakte onderscheiding tussen 'mythisch' en 'messiaans' is 
van ideaaltypisch karakter: deze gevallen doen zich in de prak
tijk niet in reinkultuur voor. Dat zou niet eens kunnen. Het 
gevaar van deze positief-sociologische onderscheiding is zelfs 
juist dat de spanning tussen deze beide grootheden, waardoor 
de kerk levend blijft, wordt vergeten. Als ik in eerdere publi
katies de indruk heb gemaakt de vóór-constantijnse kerk te 
idealiseren, dan is dat een vergissing. Ik ben mij bewust, dat 
ook die kerk een ambtelijk gestruktureerde kerk was en zeker 
geen profetisch leerhuis van het geweten zonder meer. Maar 
het was ook een kerk, die nog geen subsysteem was binnen het 
geheel en nog geen konkubinaat had met de staat. Zij kon nog 
kritisch-autonoom zijn. Zij had haar eerstgeboorterecht nog 
niet verkocht voor de linzenmoes der officiële erkenning. Mijn 
stellingname betekent dan ook geenszins, dat ik zou willen 
oproepen tot het verlaten van de ambtelijk gestruktureerde 
kerk, ook al is deze organisatie onderhevig aan de wet van alle 
organisatie, die luidt: zelfhandhaving. Ik weet veel te goed, dat 
het wonder der profetie optreedt ook binnen die kerk en be
paald niet altijd daar buiten. Wat betekent trouwens daarbui
ten? Zouden wij dan in een sociologisch vacuum zijn, waar 
geen organisaties op zelfhandhaving uit zijn? Dat is een 
'angelic fallacy'. Verder weet ik, dat er een dialektische wissel" 
werking is tussen de beide vormen van houvast (anaklisis). In 
mijn proefschrift meen ik zelfs te hebben aangetoond, dat de 
fundering van de rechtsorde juist in haar relativering ligt. Voor 
de goede verstaander, speels gezegd: regeert de koning bij de 
gratie Gods, dan regeert hij ook bij Gods gratie. Maar ons open 
oog voor deze wisselwerking mag niet betekenen, dat wij ons 
zouden onttrekken aan wat nu, in deze constellatie, te doen 
staat. Wij hebben nu het accent éénzijdig, als tegendruk, op 
het messiaanse te leggen, want alleen dan kan het tot de brood
noodzakelijke verandering komen. Een belangrijke vraag zal 
zijn: wat verstaan wij onder de vrijheid van de kerk. Is die 
gelegen in de officiële erkenning - of is die geheel ergens anders 
gelegen? Daarover zal het dus ook gaan in dit hoofdstuk. Ik 
weet echter heel goed, dat als de oogst van de verandering aan
breekt, deze in de schuren van een organisatie zal moeten 
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worden binnengehaald. De verandering leidt tot niets als zij 
geen vorm en gestalte krijgt. Ordeloosheid is niet revolutionair. 
Wel zal deze vorm bewegelijk moeten zijn. Een van de belang
rijkste vraagstukken, die voor ons liggen, is juist deze bewege
lijke vorm, waarmee bedoeld is: een zodanige institutionalise
ring, dat de vraag naar de zin der organisatie binnen de orga
nisatie kritisch aan de orde kan worden gesteld. Ik kan deze 
vraag hier nu niet behandelen en ga er in dit boekje, ook verder 
op, aan voorbij. Niet alles kan tegelijk. Daarmee blijft een be
langrijke zaak liggen en krijgen de aanhangers van de ijzeren 
wet van Michels de kans te zeggen, dat hier het onmogelijke 
wordt nagestreefd. Dat zij dan zo. Ze mogen echter wel besef
fen, dat elke waarachtige demokraat dit onmogelijke beproeft. 
Want is demokratie niet een instelling, die zulk een poging tot 
zelftranscendering waagt? Is er in de demokratie niet de voort
durende spanning tussen de demokratie als gevestigde vorm en 
zijn radikale doel? Is werkelijke demokratie niet zoiets als per
manente revolutie? Goed, wat voor de demokratie mag gelden, 
geldt te meer voor de kerk. Wie in mijn oproep een afbreken 
van de kerk wil zien, zie toe, dat hij zelf geen ekklesiologie 
voorstaat, die het wezenlijke zijn van de kerk miskent. De 
slechtste ekklesiologie zou wel eens die kunnen zijn, die de wet 
der zelfhandhaving, zoals die voor alle organisaties geldt, hei
melijk verheft tot credo van de kerk. Soms is het nodig af te 
breken, voor er gebouwd kan worden. In zo een tijd leven wij. 
Wie niet vermag in te zien, dat kritiek, zelfs destruktieve kri
tiek (als men mij begrijpen wil), een daad van loyaliteit, ja van 
liefde kan zijn, moet wel een ongelukkig mens zijn nu aller
wegen het 'destruktieve karakter' de kop opsteekt. Maar wel
licht is het toch voor sommigen een teken van hoop; een ge
boorte is immers niet zonder weeën! Genoeg, meer dan ge
noeg! We stoppen dit apologetisch intermezzo en komen ter 
zake. 
Wij scharen ons onder de ketters, wij gaan staan in de mes
siaanse lijn. Waarom? Vanwege de spits van de bijbelse bood
schap! Natuurlijk ontkennen wij niet dat de beide vormen van 
'houvast' ook in de bijbel te onderkennen zijn. Maar wij vra
gen: wat is de spits ervan? Ernst Bloch9 gaat, vooral in zijn 
Atheismus im Christentum, zover, dat hij zelfs twee godsbeel
den in de bijbel onderscheidt. De Schepper is een Baälsfiguur, 
een Heerschap boven de mensen, die het bestaande represen-
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teert en de mensen klein houdt. Daarnaast is er de dynamische 
God, met 'Futurum als Seinsbeschaffenheit', de messiaanse 
God die de verlosser en bevrijder van de mens wil zijn. De 
bevrijding is dan met name een emancipatie uit de knechtschap 
aan de Herengod, uit de terreur van de Schepper, de God van 
het bestaande. Atheisme ligt op deze messiaanse lijn, want het 
is ongeloof in de Herengod. De Messiasgod echter humaniseert 
zich, of liever - volgens Bloch - Jezus, als een nieuwe Prome
theus, stelt zich in de plaats van deze Verlosser-god, zodat nu 
de mens zijn eigen bevrijder is geworden. Jezus is om zo te 
zeggen de 'eerste der atheisten'. Met Jezus houdt God op te 
bestaan. Hij is de definitieve exodus uit het egyptische duister 
van de Farao-god, de Schepper, de Behoeder van het bestaande. 
Bij Bloch worden de twee motieven, naar wij zien, tegen elkaar 
uitgespeeld: het profetisme tegen het priesterlijk-ambtelijke. 
Dit doet geen recht aan het bijbelse kerugma. In de bijbel zelf 
wordt zo over God de Schepper niet gesproken. Hij is er geen 
garant van de bestaande orde. In het scheppingsverhaal van 
Genesis wordt van de God der bevrijding beleden, dat Hij (en 
geen ander) hemel en aarde geschapen heeft, zodat de schep
ping - zoals Barth zei - de uiterlijke grond van het verbond en 
het verbond de innerlijke grond van de schepping is. Ook aan 
een goede leer der voorzienigheid doet Blochs visie geen recht, 
want daarin wordt, naar bijbels besef, niet gesteld dat het gege
vene als zodanig Gods wil zou zijn, maar daarin wordt beleden, 
dat wij met de God der bevrijding een verbond hebben tegen 
het lot. Wij kunnen daarom uiteindelijk met Bloch niet mee
gaan. 
Maar wij kunnen hem ook niet veroordelen. Wij moeten hem 
recht doen. Bloch heeft de leer van God de Schepper en Zijn 
voorzienigheid uit de (christelijke) theologie overgenomen en 
er zich tegen afgezet. Hij heeft m.a.w. het verduisterende mis
verstand niet zelf in de wereld gebracht. Zelfs moeten wij 
zeggen, dat Blochs afwijzing van deze scheppingsgedachte en 
deze voorzienigheidsideologie een gerechtvaardigd ondernemen 
is. Zijn protest is terecht. 
Inderdaad met deze leer komen wij terecht in het slechte 
geduld: de berusting. Het is alleen jammer, dat Bloch nu deze 
theologie, op het voetspoor van zijn zegslieden, inleest in de 
bijbel. Hij had zich door andere, betere exegeten kunnen laten 
gezeggen, maar dat deed hij niet. In zekere zin ook nog terecht, 
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want wat Bloch als interpretatie aanneemt is inderdaad, helaas, 
nog steeds het vigerende. En het zal dat wel blijven, zolang de 
kerk in konkubinaat leeft. 
Uit wat ik boven schreef, laat zich al konkluderen, dat Barth 
een heel ander geluid laat horen (niet alleen hij, ook een oud
testamenticus als wijlen Gerhard von Rad). Ten onzent is het 
F. H. Breukelman,1° die door een nauwkeurige analyse van de 
tekst van Genesis 1 Barths visie op 'hoe-de-bijbel-vertolkt-wil
worden' (zijn hermeneutische visie dus) heeft bevestigd met de 
exegetische stukken. Hier blijkt, dat het niet eens nodig is om 
de bijbel van achter naar voren te lezen om de Schepper als 
bevrijder van de mens te leren kennen. De tekst van Genesis 
1 zelf getuigt ervan met ieder woord, met iedere wending. 
Bloch weet hier niet van of wil hier niet van weten. Dat leidt 
dan weer bij hem tot extravaganties, die, hoe interessant ook, 
weinig waarschijnlijk zijn. Bijvoorbeeld, zijn voorkeur voor de 
ophitische leer, dat de slang, die belooft 'Gij zult als God zijn', 
de eigenlijke messias is. Overigens een ketterij waaraan ook een 
man als Bakoenin zijn hart had verpand. Toch mogen wij 
zeggen, dat wat Bloch eigenlijk wil zeggen, naar de geest, goed 
is: de bijbelse god is geen mensenverachtende en mensenkleine
rende macht, geen konkurrent van de mens, die de mens in zijn 
ontplooiing zou willen belemmeren. Integendeel, Hij is het, die 
zegt: laat mijn mensenvolk trekken. De bijbelse god is de anti
faraonische god. 
De socioloog Berger is theoloog genoeg om dit te zien. In de 
bijbelse traditie wordt de sociale orde gerelativeerd in de kon
frontatie met de majesteit van Israels God. Men kan terecht 
spreken van: de-aliënatie. Al zijn er steeds koningen geweest, 
die hun daden mystificeerden door het gebruik van bijbelse 
symbolen, er zijn toch ook steeds weer Nathans geweest die 
deze koningen hebben ontmaskerd als mystificeerders. Met in
stemming haalt Berger de oudtestamentikus Edmond Jacob 
aan, die gezegd heeft: In zijn geheel is het bijbels perspektief 
niet gericht op het behouden en bewaren van de wereld maar 
op haar transformatie.l1 Veelzeggend is, dunkt mij, ook het 
volgende citaat van Berger: 'Er ligt een diepe betekenis in het 
feit, dat de later in de kanon van het Oude Testament opgeno
men tradities de oorsprong van Israël uitlegden als een twee
ledige exodus - de uittocht der aartsvaders uit Mesopotamië 
en de grote uittocht uit Egypte onder Mozes. Deze prototypi-
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sche exodus van Israël was niet zozeer een geografische of 
politieke beweging. Hij vormde veeleer een breuk met heel een 
universum. In het hart van de godsdienst van het oude Israel 
ligt de heftige verwerping van zowel de Egyptische als de 
Mesopotamische versies van een kosmische orde, een verwer
ping die zich natuurlijk ook uitstrekte tot de prae-israëlitische 
inheemse kultuur van Syrië-Palestina. De 'vleespotten van 
Egypte' vanwaar jhwh Israel naar de woestijn leidde, hadden 
bovenal de betekenis van de zekerheid van de kosmische orde, 
waarin de Egyptische kultuur was geworteld. Israel definieer
de zichzelf als de afscheiding van die kosmische eenheid ... 
Berger typeert deze afscheiding als de 'grotere weigering' in de 
godsdienst van Israel.12 

Van hieruit mogen wij stellen, dat in de bijbelse grondstruktuur 
het mythische ondergeschikt is aan het messiaanse. Het tweede 
heft het eerste op. Zo ontstaat zoiets als anti-religie, wáre reli
gie (zou Barth zeggen), die het enig houdbare alternatief is van 
alle vertwijfeld pogen van mensen het eigen werk te vergodde
lijken, de eigen objektieve geest religieus te vervreemden. Deze 
anti-religie is niet gevrijwaard tegen regressie tot religie, terug
val in de oude afgoderij; integendeel: ook jodendom en chris
tendom zijn religies en de beste theologie is toch ook weer 
verklarende en niets veranderende filosofie. Maar waar deze 
bevrijdende godheid, Adonai, als alles veranderend feit, zich
zelf openbaart in actu, dáár licht de anti-religie op, die in pers
pektief de definitieve opheffing is van alle vervreemding en zó 
teken en onderpand van de toekomst, waarin Hij alles en in 
allen is, de vervulling van alle 'losmaking' waarvaQ gelóóf èn 
atheisme om der wille van de mens gedroomd hebben! Dan is 
alle religie, ook en juist het christendom, voorgoed geanti
kweerd. Het christendom onderscheidt zich op zijn hoogst van 
religie voorzover het bewust en vol verwachting in het perspek
tief vaa deze 'opheffing' wil staan. 
Als echter het mythische sekundair is (stof die gebruikt wordt 
om er iets anders aan te tonen), wat betekent het dan, dat in 
Genesis 1 steeds weer gezegd wordt: en God zag dat het goed 
was (tow)! en tenslotte zelfs, dat het zéér goed was (tow 
meod)!?13 
Dat kan dan geen sakrale elevatie van het bestaande zijn. Goed 
wordt de schepping genoemd, omdat de aarde onder de hemel 
een goede ruimte is waarin de geschiedenis van Gods verbond 
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met de mens zich kan afspelen. De schepping is goed, omdat 
zij het domein mag zijn van de mens, als partner en bond
genoot van de God der bevrijding. Ook hier is de spits van de 
boodschap messiaans, een zaak van ópzien en vooruitzien, niet 
van terugzien. Wie terugziet, mag dat doen in dankbaarheid, 
want daar liggen geen belemmeringen voor de toekomst; inte
gendeel: alles is aangelegd op de vervulling. Ernst Bloch zegt: 
de God die zei, dat het goed was, kan .niet dezelfde zijn als 
Hij die zegt: zie, Ik maak alle dingen nieuw! Daar heeft Bloch 
gelijk in, tenzij 'zie, het was zeer goed' betekent: het is goed, 
niet in zichzelf en op zichzelf, maar goed met het ~og op de 
geschiedenis, de toekomst, de vervulling. En als dat zo is, dan 
had BIoch het belijden van de Schepper niet behoeven te ver
vangen door het vertrouwen in de oermoeder materie. En het 
is zo! De rabbijnen plachten een letterspel te spelen met het 
'tow meod' van vers 31; met een kleine verandering der voka
len lezen zij Tow adam - de mens is goed. Dit is meer dan spel. 
Er is in uitgedrukt, dat het in de schepping draait om de mens, 
wiens geschièdenis met God kon aanvangen. Hij mag komen 
als alle dingen gereed zijn. Het doek gaat op. Het is goed. 
Goed met het oog op de 'nieuwheid' van Gods verrassende 
geschiedenis van 'humanisering'. 
De vraag die wij in het volgende willen stellen is nu, of dit 
dynamische christendom een gelegitimeerd subsysteem mag en 
kan zijn in een totaal-systeem. Kan dit geloof zich een plaats 
laten aanwijzen? Mag het voor zichzelf ruimte opeisen? En als 
het dat doet, mag het dan verwachten die kritische autonomie 
te houden of te kunnen veroveren, die nodig is om in het pro
fetisch geloof exemplarisch te existeren? In het volgende willen 
wij aan de hand van de verklaring 'Dignitate Humanae' en 
Karl Barths oordeel over het daarin gehanteerde begrip 'libertas 
religiosa' - zeg: de godsdienstvrijheid - aantonen, dat de ge
meente haar messiaanse vrijheid verspeelt als zij voor zich een 
wettelijke ruimte opeist binnen de door de staat gegarandeerde 
religieuze vrijheid. Het is een ramp - wij willen dit met nadruk 
reeds nu stellen -, dat deze twee vormen van vrijheid, vrijheid 
van religie en christelijke vrijheid, steeds weer verward worden, 
terwijl zij zich in feite met elkaar niet verdragen. De messiaan
se vrijheid is de prijs die voor de toegangskaart tot de libertas 
religiosa betaald moet worden. Daarmee geeft de gemeente 
aan de keizer wat niet van de keizer is! 
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2. Godsdienstvrijheid 

In deze korte paragraaf willen wij een bondige samenvatting 
geven van de 'Declaratio de libertate religiosa'14, waarmede 
het tweede vaticaanse concilie zich op 7 december 1965 tot de 
regeringen van de verschillende staten richtte. De kerk vraagt 
erin om vrijheid van godsdienst, vooral voor zichzelf, in het 
voorbijgaan ook voor andere religies. De kerk eist dat haar niet 
alleen feitelijk, maar ook wettelijk vrije speelruimte wordt 
gegeven, haar geloof te belijden en te verbreiden. Godsdienst
vrijheid is een recht van de menselijke persoon. De declaratio 
zegt er letterlijk dit van: hoc jus personae humanae ad liber
tatem religiosam in juridica societatis ordinatione ita est agnos
cendum ut jus civile evadat (dit recht van de menselijke per
soon op religieuze vrijheid moet in de rechtsorde van de maat
schappij zodanig worden erkend dat er een burgerrecht uit 
voortspruit. - vert. v.d.s.) (2,1). Elk burgerlijk gezag heeft dan 
ook de wezenlijke plicht deze onschendbare rechten van de 
persoon te beschermen en te bevorderen (6,2). Niet per ongeluk 
formuleerde ik: de kerk eist, de declaratio gebruikt het woord 
eisen met nadruk. De kerk eist de vrijheid voor zich op, sibi 
vindicat libertatem (13,2). De regering die deze eis inwilligt 
handelt daarmee in haar eigen belang. 
Er is derhalve ook een grond waarop de eis kan worden gefun
deerd. Want door de wettelijke bescherming van de (christe
lijke) religie zal de samenleving zelf de weldaden van de recht
vaardigheid en de vrede genieten (6,2). Dit heeft ook weer 
gevolgen voor het gebruik, dat de kerk van de vrijheid maakt. 
Eén van de vruchten en doeleinden van de godsdienstvrijheid 
zal moeten zijn de mensen te helpen om met groter verant
woordelijkheidsbesef hun plichten in het sociale leven te ver
vullen (8,3). Daarom richt het concilie zich ook tot allen ... , 
om mensen te vormen die in eerbied voor de morele orde 
weten te gehoorzamen aan het wettig gezag. Het loont deze 
laatste woorden in het latijn te herhalen: qui ordini morali 
obsequentes legitimae auctoritati oboediant (8,2). Deze gehoor
zaamheid aan het legitieme gezag, waartoe de kerk haar leden 
belooft op te voeden, is a.h.w. de kontraprestatie, waardoor 
het garanderen van religieuze vrijheid een belang van de staat 
wordt. Ook verderop in de verklaring vinden wij zo een 
zelfaanbeveling van de kerk. Daar is de godsdienstvrijheid in 
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het belang van vreedzame betrekkingen en eendracht (15,4). 
M.a.w. als tegenprestatie zorgt de kerk voor een religieus fun
deren en bevorderen van de gehoorzame erkenning der legitimi
teit, van de verinnerlijking van de vigerende morele orde, en 
van een harmonieus en eendrachtig samenleven van de burgers. 
Wat dit voor een maatschappij, waarin klassenstrijd woedt, 
betekent, laat zich vermoeden. Daarover nu niet. Heel uitdruk
kelijk wordt in 15,4 gesteld, dat de vrijheid effektief door het 
recht moet worden gesanktioneerd (ut libertas religiosa efficaci 
tutela juridica muniatur). De kerk is derhalve niet tevreden met 
de feitelijke speelruimte die haar gelaten wordt, zij eist deze 
speelruimte als een recht op. Gezien de tekst van de declaratie 
is het concilie zich bewust daarmee een verhouding met de 
staat aan te gaan, waarin geldt: voor wat, hoort wat! De ker
kelijke 'propaganda' is immers in het belang van de staat, om
dat de christelijk-religieuze mens de morele orde respekteert en 
de legitieme autoriteit gehoorzaamt. Welnu, alleen onder een 
regime van vrijheid van religie, die niet alleen geproklameerd 
wordt met woorden en ook niet alleen wettelijk is vastgelegd, 
maar die bovendien eerlijk in de praktijk wordt doorgevoerd, 
zal de kerk rechtens en in feite een duurzame mogelijkheid 
bezitten de onafhankelijkheid (independentia) noodzakelijk 
bij het vervullen van haar goddelijke zending, een onaf
hankelijkheid die de kerkelijke gezagsdragers voor zich in de 
maatschappij met steeds meer klem hebben opgeëist (presse et 
pressiusque vindicarunt) (13,3). - Tot zover de declaratie. 

3. Kritische vragen van Karl Barthl5 

Barth vraagt zich af, waar en wanneer de oud- en nieuwtesta
mentische getuigen een juridisch gegarandeerde speelruimte 
opgeëist hebben voor het leven en de verkondiging van hun 
geloof. Dat hebben zij nergens en nooit gedaan. Nog veel min
der hebben zij ooit zichzelf aan de heersende macht aanbevolen 
en gesteld dat hun vrijheid in het belang van het gevestigde 
gezag zou zijn. Laat staan, dat zij ooit de suggestie zouden 
hebben willen wekken, dat de morele orde en het legitieme 
gezag op de gehoorzaamheid van de gelovigen zouden mogen 
rekenen of dat zij zelfs beloofd zouden hebben de leden der 
gemeente tot zulk een eerbiedigen van het bestaande aan te 
sporen en op te voeden. Het is dan ook nauwelijks verwon-
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derlijk, dat de declaratie niet rept van de ware vrijheid, waar
toe de zoon ons heeft vrijgemaakt (Joh. 8:36) en ook niet van 
de bevrijding tot de vrijheid van de heerlijkheid der gods
kinderen (Rom. 8:21), met uitzondering van één paragraaf 
(15,5), maar daar wordt deze vrijheid nota bene afhankelijk 
gemaakt van de eerbiediging der religieuze vrijheid door de 
staat. Wij kunnen Barths bedenkingen tegen de deklaratie in 
het kader van onze vraagstelling als volgt samenvatten en ver
woorden. De messiaanse vrijheid is alleen dan in haar moge
lijke uitoefening gewaarborgd als de christelijke gemeente wei
gert een gelegitimeerd subsysteem in de maatschappij te zijn. 
De messiaanse vrijheid wordt niet door religieuze vrijheid op 
zichzelf bedreigd, maar wel door het opeisen van juridische 
garanties ter zake van de godsdienstvrijheid, omdat die alleen 
gegeven kunnen worden aan konformistische en dus 'wereld
gelijkvormige' groepen. De kerk is dan gedwongen harerzijds 
orde en gezag, legitimiteit en moraliteit te garanderen en haar 
leden tot de eerbied voor deze goederen op te voeden. De mes
siaanse vrijheid, als gehoorzaamheid aan de enige Heer, die 
deze naam waardig is, betekent een fundamentele relativering 
van alle andere macht en orde. Door godsdienstvrijheid te eisen 
verloochent de kerk juist haar wezenlijke vrijheid. Zij verliest 
haar kritische autonomie en wordt een konform onderdeel van 
het systeem waardoor zij zich laat legitimeren. 

4. De vrijheid van de gemeente 

Eén van de grote gevaren, die de gemeente bedreigen, komt 
van binnenuit: zij gaat zichzelf met koning Christus identifi
ceren en met zijn prerogatieven gloriëren. Dit zou dan het 
Corpus Christi zijn. Deze zonde der vereenzelviging leidt dan 
tot het stellen van eisen ter zake van haar vrijheid. Deze kerk 
wil een koninklijke rol spelen. Door het sluiten van konkorda
ten probeert zij daarvoor een speelruimte te garanderen. Maar 
dit spel spelende, verliest zij haar wezenlijke vrijheid: dienares
se te mogen zijn van de knècht Jezus, die in zijn knechtzijn 
zich de Heer betoonde. Het is Georges Casalis16 opgevallen, dat 
in veel kerken van Zuid-Amerika beelden te zien zijn van de 
verheerlijkte Christus in de verheerlijkte Maagd. Men zal zich 
niet verbazen, zegt hij, dat ze allemaal de trekken en de onder
scheidingen dragen van de katholieke koningen van Spanje. 
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Christus wordt afgebeeld als de hemelse Ferdinand van Aragon 
en Maria als de eeuwige Isabella van Castilië. Zo wordt er van 
koning Christus gesproken als van een hemelse keizer, die de 
aardse koningen de eeuwigheid heeft binnengedragen en zo 
eeuwenlange onderdrukking van volkeren uitbeeldt en recht
vaardigt. Daaruit komt voor Casalis een radikale vraag voort, 
namelijk of de oerkerk niet een fundamentele fout begaan 
heeft, toen zij het belijden 'Kyrios Jesus' formuleerde Kyrios 
is de titel van de keizer (ook vertaling van de oud-testamen
tische godsnaam, rp,aar dat is hier minder van betekenis). 
De keizer was goddelijk en de politieke gehoorzaamheid der
halve religieus verankerd. Wat is nu de konsekwentie, als de 
christenen opeens zeggen, dat niet de keizer, maar dat Chris
tus kyrios (heer) is? Wordt de keizer ontmythologiseerd of 
Jezus geïdeologiseerd of beide? Kan men voorkomen dat een 
geladen begrip als kyrios der drager ervan kompromitteert? Zo 
kon het gebeuren, dat uit Jezus in plaats van een lijdende 
knecht, die zich daarin, in zijn lijden en dienen de Meester en 
Herder betoonde, een hemelse Keizer werd, waarmee de kerk 
zich bovendien nog ging identificeren. Op deze lijn ligt het 
eisen van vrijheid van godsdienst. Maar wel is deze lijn dan 
reeds afgebogen naar beneden: de glorie van de kerk is aan 
het afnemen. Haar speelruimte moet worden afgeruild tegen 
konformistische beloften. Inderdaad de Heer is gekompromit
teerd. Zijn naam wordt het waarmerk van het christelijk wes
ten. Zo wordt nu in Zijn Naam de politieke gehoorzaamheid 
religieus verankerd. Wij zijn uitgekomen bij het radikale tegen
deel van wat het oerbelijden Jezus Kyrios bedoelde. Het helpt 
niet deze zonde van hoogmoed (wij vereenzelvigen ons met de 
Heer en verloochenen daarmee zijn dienaarschap), deze zonde 
van traagheid (wij nestelen ons in de bestaande macht en ver
zekeren ons een plaats) te bemantelen met de christelijke zonde 
bij uitstek: de leugen, dat onze kerk het Corpus Christi zou zijn 
- want de lijn zal verder afbuigen en met het westerse imperia
lisme zal deze kerk mee ten ondergaan. Noem het maar tra
gisch, het is goed! Superbia op zijn retour is nog geen ootmoed. 
Het is de vervulling der wijsheid, dat hoogmoed voor de val 
komt. 

Wat is dan de vrijheid der gemeente? Dat zij bereid en 
gereed mag zijn zich te identificeren met de knecht Jezus! en 
zijn dienst der verzoening in de wereld te vervullen! Dat de 
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gemeente het Lichaam van Christus is betekent, dat deze ge
meente de aardse en historische bestaansvorm is van de knecht 
Jezus.17 De gemeente heeft daarom krachtens dit 'zijn' Jezus' 
geschiedenis van oordeel en genade, van konflikt en verzoe
ning in het wereldgebeuren waar te maken. Zo staat deze 
gemeente in het rassenkonflikt (jood en heiden), in het sexen
konflikt (man en vrouw) en het klassenkonflikt (slaaf en vrije) 
en betuigt dat deze allen in de Messias één-zijn; zo maakt de 
gemeente deze konflikten tot een zaak waaraan zij zelf in haar 
messiaanse lichaam lijdt. Haar Heer is de Jood Jezus van Naza
ret, die als lijdende knecht zich de Meester betoonde. In Zijn 
naam verricht de gemeente de dienst der verzoening. Dit bete
kent dat zij jood en heiden roept in naam van deze Jood, slaaf 
en vrije in naam van deze Slaaf. Want in deze wereld zullen de 
heidenen aan de jood, de rijken aan de arme, de blanken aan 
de neger moeten genezen! Wie zo roept, roept het sluimerend 
konflikt wakker. De gemeente gaat de weg der verzoening: het 
is een lijdensweg. Wie de armen in naam van de rijke, de sla
ven in naam van de vrije roept, die bevestigt de strukturen 
van onrecht en geweld en bemantelt het konflikt. Hem is zeker 
succes beschoren, zij het een succes der vergankelijkheid. De 
messiaanse toekomst is er niet mee gediend. Wat de gemeente 
in deze dienst der verzoening doet geldt pars pro toto, dat wil 
zeggen: de gemeente geeft een gestalte aan als een begin, een 
aanstekelijk begin van het leven naar de messiaanse Geest. 
Maar het is in feite de roeping van de hele mensenwereld. De 
belofte, die erin ligt, geldt immers ook voor alle kreaturen. De 
gemeente zet zo een messiaans exempel neer in de volkeren
wereld. Zij is een kiemcel, een desem. Als een volk van burgers, 
die hun burgerrecht in de toekomst van het Rijk hebben, ver
keert de gemeente onder de volkeren en roept ze toe, dat het 
verbond van God en mensen en dus van mensen en mens, ook 
al zijn ze nu nog vijanden, de eerste en de laatste zin ook van 
hun geschiedenis is en dat de openbaring van het Vrederijk 
ook hun hoop hier en nu mag zijn. En dat het daarom loont de 
lijdensweg der verzoening te gaan. En te beginnen waar nie
mand geneigd is aan te vangen: bij het minste, het geringste, 
het kleine en verachte. 
Eén en ander houdt, dunkt mij, in, dat de gemeente kwets
baar, zonder garanties temidden van de gevaren heeft te existe
ren als een gemeenschap van have-nots, hebbend alleen het 
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onderpand van de toekomst, Gods geest. Meer niet! Dat is haar 
fundamentele solidariteit met de armen. Zó eerst en alleen z6 
is zij 'vrij'! - vrij tot haar dienst, tekenen op te richten van de 
gere_chtigheid die komt, ook al zou dit ingaan tegen wat de 
gevestigde macht, het legitieme gezag en de heersende klasse 
in even verdachte als roerende eenstemmigheid de 'morele 
orde' noemen. Dat is de heerlijke vrijheid der zonen en dochte
ren van God! Dat is de schenkende deugd van hen die waar
achtig jenseits von Gut und Böse zijn! Wat deert hen gods
dienstvrijheid? Dit betekent een scherpe kritiek op onze geves
tigde kerken! Niet alleen op de Katholica (ik koos de declara
tio de libertate religiosa als een representatief voorbeeld, zon
der te willen suggereren, dat wij hier met een katholieke zonde 
in het bijzonder te doen zouden hebben), - niet alleen op de 
Katholica, maar ook op de Reformata. Het is niet onze kritiek, 
maar het oordeel van de Meester dat over ons voltrokken 
wordt. In onze dagen nog zal het bezegeld worden! 
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HOOFDSTUK 11 
KLASSENSTRIJD 

1. Liberale en demokratische harmonie 

Men kan de burgerlijke kultuur van het westen zien als de 
wereldhistorische aanval op de 'mythische anaklisis', op de 
binding aan de oorsprong, want de burgerlijke geest is qua 
origine revolutionair. Paul Tillich heeft hierover zeer verhelde
rende dingen gezegd in een publikatie van 1933: Die sozialis
tische Entscheidung.1 Als echter de burger de 'mythische 
anaklisis' opheft, dan zal de vraag worden, welk nieuw religieus 
houvast geboden gaat worden. Dat is, zegt Tillich, het geloof 
in de harmonie. De burger heeft alle oorspronkelijke gegeven
heden, bindingen, tradities en vormen opgeruimd en ze tot 
elementen gemaakt, die hij rationeel benadert om er zo zijn 
eigen wereld van te maken. De wereld van de burger is een 
verzakelijkte, een 'verdinglichte' wereld, die aan de doelstel
lingen van de burgerlijke mens wordt onderworpen. Zijn wereld 
is een rationele wereld, die ergens toe dient. In die wereld is 
er geen plaats voor religie: na religie en metafysika, is nu het 
tijdperk van het 'positivisme' aangebroken. De burger hanteert 
zijn wereld, hij manipuleert haar in de door hem beoogde rich
ting. En toch: er blijft een religieus moment, een oorspronke
lijke vroomheid bij de burger en dat is zijn geloof in de har
monie. Dit religieus houvast vinden wij bij de burger in twee 
vormen, die parallel gaan aan de twee grote burgerlijke krea
ties: het liberalisme en de demokratie. 
De liberale vorm van dit burgerlijk harmoniegeloof wordt klas
siek uitgedrukt in de uitspraak: 'laissez faire, laissez aller'. Dat 
wil zeggen: laat de produktiekrachten vrij hun gang gaan, dit 
zal dan vanzelf leiden tot een rationele maatschappij, tot een 
evenwicht, een 'harmonie'. De ekonomische gelijkheid zal een 
vrucht van dit vrije spel zijn. Op het ekonomisch vlak staat dit 
religiosum bekend als: fysiokratie. Maar het liberalisme is niet 
alleen ekonomisch (al heeft het daar zijn belangrijkste wortels); 
het liberaal geloof in de harmonie geldt ook voor de geestelijke 
krachten, het geloof heet dan: tolerantie. Het geldt ook voor 
de politieke krachten, het geloof heet dan meerderheidstheorie. 
Verbindend is, dat men in alle gevallen gelooft, dat de krachten 
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zich vanzelf zullen ontplooien tot een natuurlijke harmonie. 
Tillich noemt ch1 de oorspronkelijke vroomheid van het libera
lisme. Ik vermoed, dat moderne geloofsartikelen als pluriformi
teit en pluralisme aan dezelfde vrome geest ontsproten zijn. 
De demokratische vorm van het burgerlijk geloof staat tot de 
liberale in een spanningsverhouding. Hier gelooft men niet dat 
de rationaliteit zich vanzelf ontvouwt, men gelooft niet aan de 
natuurlijke harmonie. Hier gelooft men aan, wat Tillich typeert 
als een metafysische harmonie. Want het gaat niet vanzelf: de 
mens moet aan de natuur en aan de maatschappij vorm geven 
door zijn ratio, door zijn geest. De geest geeft de wetten aan 
de natuur. De staat als centrale macht moet de maatschappij 
dirigeren en er gestalte aan geven, hij moet de intellektuele, 
ekonomische en politieke krachten tot harmonie brengen. Har
monie is hier geen natuurlijk gegeven maar een doelstelling. 
Deze vorm was in absolutisme blijven steken, indien hij zich 
niet verbonden had met dat andere harmoniegeloof, dat ermee 
in spanning staat, maar dat ook komplementair is: het libera
lisme. Dan krijgt deze centrale macht een liberaal fundament: 
de enkeling is zelf drager van het gezag waaraan hij zich onder
werpt. Tegelijk echter ontstaat die dubbelzinnige figuur, die 
als bourgeois in het ekonomisch spel zijn slag slaat zonder zijn 
geloof in de natuurlijke harmonie te verliezen, maar die als 
politiek wezen de op het algemeen welzijn beduchte citoyen is, 
die een goed burger is van de republiek. 
Deze komplementaire en kontradictoire verbinding van libera
lisme en demokratie wordt overkoepelt door het gemeenschap
pelijk geloof in de harmonie sub utraque specie: de gedaante 
van de natuurlijke evolutie en die van de metafysische doel
stelling. Hierbij moeten wij goed voor ogen houden, dat, hoe 
dan ook, elke aantasting van dit harmoniegeloof het burgerlijk 
principe in het hart treft.2 Als straks Karl Marx komt en het 
begrip 'klasse' en 'klassenstrijd' als analytisch wapen in de 
politiek-sociale strijd gaat hanteren (hij is er niet de uitvinder 
van) dan zal hij met recht zeggen: er waart een spook door 
Europa! Alleen het woord 'klassenstrijd' reeds is een 'Bürger
schreck'. 

2. De christelijk-sociale filosofie 

De christelijk-sociale filosofie van Leo XIIIS kan gezien worden 
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als een filosofisch-theologische verbinding van een gematigd 
liberalisme met de staatsbemoeienis van het demokratische 
denken. In dit kader wordt het sociale vraagstuk als een zaak 
van moraal behandeld. De nadruk wordt gelegd op de caritas, 
de naastenliefde, als morele deugd. De encycliek spreekt zich 
hierbij duidelijk uit voor het principe der harmonie, dat im
mers - zoals wij zagen - het cement is tussen de genoemde uit
gangspunten. Dit houdt in, dat de klassenstrijd scherp wordt 
veroordeeld. Met één citaat kunnen wij dat in het licht stellen4

: 

'bij het vraagstuk, dat ons bezighoudt, is dit een hoofdfout, zich 
in te beelden, dat de ene klasse uiteraard (sua sponte) vijandig 
staat tegenover de andere, alsof de rijken en de armen van 
nature (natura) bestemd waren tot een hardnekkige onderlinge 
strijd. Geheel en al druist dit in tegen rede en waarheid, het 
staat zelfs integendeel ontwijfelbaar vast, dat, gelijk in het 
lichaam de ledematen, alhoewel onder elkaar verschillend, toch 
bij elkaar passen, waaruit die juiste verhouding ontstaat, welke 
men terecht symmetrie noemt, zo ook de natuur heeft voor-' 
geschreven, dat de twee klassen in de staat eendrachtig (con
corditer) met elkaar samenleven en aldus het juiste evenwicht 
(aequilibritas) bewaren. In elk opzicht heeft de ene klasse 
de andere nodig: geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, 
noch arbeid zonder kapitaal. Eendracht bewerkt schoonheid 
en orde (pulchritudo et ordo), daartegenover ontstaat uit aan
houdende strijd noodzakelijk wanorde en ruwe verwildering. 
Om deze strijd nu te beëindigen en om zelfs de oorzaken ervan 
weg te nemen, daartoe bezit het christendom een wonderbare 
en tevens veelzijdige kracht'. (einde citaat). 
Er vallen hier al direkt een paar dingen op. In de eerste plaats 
worden de beide klassen, kapitalisten en arbeiders, als een 
gegeven der natuur beschouwd. Hun verhouding wordt beschre
ven als die tussen ledematen van een lichaam. Vandaaruit 
wordt natuurlijke vijandschap, die spontaan optreden zou, tus
sen de klassen ontkend. Het is, dunkt mij, duidelijk dat hier
mee geen recht aan de marxistische visie op klasse en klassen
strijd wordt gedaan. Daarop komen wij nog terug. In de tweede 
plaats worden begrippen als symmetrie, concordia, aequilibri
tas, pu1chritudo, ordo tegen het fenomeen klassenstrijd in het 
veld gebracht. Het christendom in het bijzonder zou de kracht 
hebben deze strijd te doen ophouden door de oorzaken ervan 
weg te nemen. Dat 'wegnemen der oorzaken' kan niet zijn de 
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opheffing van het strukturele klassen-antagonisme, want dat is 
met het beeld van het harmonische organisme ontkend. Blijk
baar liggen de oorzaken in de persoon van de arbeider en in 
de persoon van de ondernemer. Dit vermoeden vinden wij 
bevestigd, als wij de encycliek Quadragesimo Anno opslaan.5• 

Pius XI acht het socialisme juist vanwege de leer en de praxis 
van de klassenstrijd en de afschaffing van de privaateigendom 
verwerpelijk (acerrimam inter classes luctationem, plenamque 
dominii privati extinctionem) (par. 112). Bij dit streven, zegt 
de paus, schrikt het kommunisme voor niets terug en eerbiedigt 
het niets. Vandaar dat hij stellen moet: religieus socialisme, 
christelijk socialisme zijn uitdrukkingen, die een tegenspraak 
insluiten: het is onmogelijk degelijk katholiek te zijn en tegelijk 
socialist in de ware zin van het woord (par. 120). Met termen 
als 'christiana moderatio' (christelijke matiging) en 'caritas uni
versalis' (álgemene mensenliefde) en 'pax christi in regno suo' 
(de vrede van Christus in zijn rijk) wordt de volgende verma
ning gefundeerd: 'En de arbeiders zullen elk gevoel van haat 
en afgunst (sensus odii et invidiae), waarop nu de propagandis
ten van de klassenstrijd zo listig spekuleren, oprecht uitdoven, 
en voor de plaats, hun door de goddelijke voorzienigheid in 
de maatschappij aangewezen, niet enkel geen minachting, maar 
zelfs hoogachting koesteren, in het volle bewustzijn, dat zij 
door het volbrengen van hun taak en hun plicht waarlijk nuttig 
en eervol meewerken aan het algemeen welzijn en dat zij van 
meer nabij Hem volgen, die in de. heerlijkheid Gods was en 
toch op aarde werkzaam heeft willen zijn en voor de zoon van 
een werkman heeft willen doorgaan (par. 137)'. (einde citaat) 
Hier wordt inderdaad het liberaal-demokratische geloof in de 
harmonie theologisch onderbouwd: het wordt gefundeerd in 
de natuur (middels een onrechtmatige overdracht van het bij
belse beeld van het lichaam van Christus), in de providentia dei 
(middels een nauwelijks bijbelse, maar veeleer stoische leer der 
voorzienigheid), in de bona voluntas (middels een evenmin 
bijbelse, doch veeleer aristotelische hiërarchie van het zijn, die 
elke goedwillende heeft te erkennen). Van hieruit wordt een 
christelijke moraal gesteld, die de caritas (liefde) en de pax chris
ti (vrede van Christus) als dekmantel legt over de maatschap
pelijke werkelijkheid. Elke aantasting van de liberale en demo
kratische harmonie is eo ipso een aantasting ·van het corpus 
christi als lichaam der verzoening. Zo wordt de strijd om lots-
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verbetering, zo worden breuk en konflikt op de voorhand geta
boeïseerd. In deze pseudotheologische sociale filosofie wordt 
een keiharde moderne werkelijkheid verdrongen naar het on
derbewuste van· geidylliseerde middeleeuwen. Het burgerlijke 
denken valt via deze filosofie weer terug in de 'mythische 
anaklisis', waaruit het zich aanvankelijk had trachten te bevrij
den. 
Het is bevrijdend en verheugend om over deze dingen de felle 
taal van Ernst Bloch6 te horen. Ik wil de lezer daar gaarne 
deelgenoot van maken. Leo XIII was niet de eerste, die een 
concept gaf van de standenstaat, maar wel gaf hij het eerste 
anti-socialistische afgestemde concept ervan. Deze klerikale 
idee van de korporatieve staat heeft, onder de gegeven kapi
talistische verhoudingen, met de middeleeuwse werkelijkheid 
niets gemeen, maar is veeleer een moderne klassenstrijdsideolo
gie van boven! Leo XIII fantaseert een vertikale beroepssamen
hang tussen arbeiders en eigenaars van een schoenfabriek bij 
elkaar, op zodanige wijze, dat dit vertikalisme de horizontale 
breuk tussen kapitaal en arbeid versluiert doordat er van 
'bedrijfsgemeenschap' wordt gesproken. En de kerk ziet daar 
dan een element van de idee van het Corpus Christi in. 'Eine 
Trennung des Kirchenchristentums vom Kapitalismus ist des
halb schwer abzusehen'. Waarom is Bloch zo fel over deze 
zaak? 
Omdat hier een liberale idee van harmonie, die haar emanci
perende kracht, haar utopische dynamiek reeds lang verloren 
heeft - en de voorstanders weten het! - christelijk-religieus 
wordt geideologiseerd! Deze idee is alleen nog maar bruikbaar 
voor die groepen, die het vrije spel van krachten voor hun 
ontplooiing, lees: carrière, nodig hebben; of liever: die op deze 
emancipatie-golf naar boven zijn gekomen en nu de golfslag 
willen tegenhouden. Voor hen is de harmoniegedachte plus zijn 
theologisch aureool de rechtvaardiging van hun onbeperkt eko
nomisch streven. Of zoals Paul Tillich het eens geformuleerd 
heeft: zodra het ondernemerdom zich had aaneengesloten tot 
machtsgroepen is de harmoniegedachte alleen nog maar een 
ideologie tot bescherming van deze groepen tegen ingrijpen van 
de staat en pogingen tot inperking van de kant van het socia
lisme.7 Kortom de harmonie-idee is tot een ideologie der heer
senden geworden. Zij hebben de macht er het geloof in voor te 
schrijven. Als de kerk hen daarbij helpt, dan voldoet zij daar-
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mee aan de beloften, afgelegd ter gelegenheid van de erkenning 
van haar vrijheid (lees: speelruimte). Als de kerk caritas (lief
de), pax (vrede), regnum (rijk) en corpus Christi (lichaam van 
Christus), bona voluntas (goede wil), providentia (voorzienig
heid) en nog veel meer hoge woorden uit de evangelische 
boodschap of het theologisch taaleigen gebruikt om deze idee te 
heiligen, geeft zij het evangelie der armen aan machtsmisbruik 
van rijken prijs! Want eenduidig, ondubbelzinnig, antiliberaal 
is het proletariaat - niet uit luxueus inzicht, krachtens diep
zinnige analyse -, maar eenvoudig als massa, die zonder meer 
slachtoffer is van de vrije konkurrentie, ook in onze dagen. 
Het is, dunkt mij, goed dit duidelijk te maken aan een klein 
stukje sociaal-ekonomische ontwikkeling, dat ik in vogelvlucht 
beschouwen za1.8 Het denken van de franse revolutie is niet 
tot de konsekwentie doorgestoten, waartoe Babeuf kwam, na
melijk dat de ideeën der vrijheid en gelijkheid ook kritisch op 
de privaateigendom moesten worden toegepast. Zo heeft men 
geprobeerd door toepassing van het romeinse eigendomsrecht, 
afkomstig uit een maatschappij waar gelijkheid een privilege 
van de bovenlaag was, in een maatschappij, die - juridisch - ge
acht werd uit gelijke individuen te bestaan de hindernissen 
van het verleden te overwinnen. Men ging niet tot onteige
ning over (wat ook binnen de idee van de privaat-eigendom 
gekund had, als 'start'), omdat de evolutie van het recht van
zelf - alweer harmonisch dus - tot vernietiging van de feodale 
rechten leiden moest. Maar zouden dan de niet-bezitters onder 
dit systeem niet ook weer in afhankelijkheid raken, nu niet juri
disch, maar moreel? Zij zouden dan praktisch-faktisch toch 
geen deel aan de vrijheid (die vooral als politieke vrijheid werd 
verstaan) hebben. Immers een moreelafhankelijke zou politiek 
zijn rechten niet vrij kunnen uitoefenen, daar hij gedwongen 
is het woord te spreken van hem wiens brood hij eet.9 Deze 
vrijheid werd hun daarom voorlopig ontnomen door een finan
ciële drempel voor de effektuering van het principieel ieder 
toekomende kiesrecht te leggen! Dat achtte men niet reaktio
nair, omdat immers het nieuwe recht van privaat-eigendom in 
een stelsel van individuele gelijkheid voor de wet moest leiden 
tot vernietiging van de verschillen tussen arm en rijk. Vandaar 
dat men het ook overbodig achtte de grootgrondbezitters te 
onteigenen. Hoe dacht men zich nu dit proces van sociale 
effektuering van de juridische gelijkheid in? Tussen haakjes: 
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de voorrang van de ekonomische bevrijding op een effektieve 
politieke emancipatie was hiermede althans impliciet reeds 
erkend. Groethuysen beantwoordt onze vraag aldus: 'Men 
heeft zich met de hoop getroost, dat in het kader van de nieu
we ordening iedere arbeider, die zich ernstig inspande, het op 
een dag zover zou brengen, zelf eigenaar te worden, zodat de 
nieuwe verworven vrijheid tot een betere eigendomsverhouding 
zou voeren en het kleinbezit zou toenemen. Men nam zich 
voor met alle krachten naar dit doel toe te werken'. 
Weer de harmonie-idee: de ontwikkeling gaat vanzelf in goede 
richting, n.l. spreiding van eigendom. De burger zal met zijn 
initiatief, zijn ijver, zijn doorzettingsvermogen, zijn spaarzin 
deze noodzakelijke ontwikkeling bevorderen. Als Marx straks 
ook van 'noodzakelijke ontwikkeling' spreekt, is dat omdat hij 
aan hetzelfde evolutionisme verplicht is als dit liberalisme. 
Het gaat dan ook niet aan om hem op dat punt te kritiseren. 
Men dient zich eerst af te vragen, wat hij binnen dit denkkader 
heeft willen zeggen! En dat is, dat Marx laat zien, dat er geen 
ontwikkeling is die noodzakelijk in goede richting gaat (in dit 
geval: spreiding van eigendom), maar dat de noodzakelijke 
ontwikkeling précair is. Met zijn akkumulatie- en koncentratie
theorie toont hij aan, dat zonder tegenmaatregelen, zonder 
ingrijpen van buitenaf, de ontwikkeling zelfs in omgekeerde 
richting zal verlopen: de rijken zullen rijker worden en steeds 
minder in aantal, de armen zullen relatief armer worden en 
steeds groter in aantal. Er komt geen spreiding van bezit, 
maar koncentratie. Geen klein bezit, maar een nieuwe vorm van 
grootbezit. Dat alles komt onvermijdelijk, maar zal wel leiden 
tot een omslag in zijn tegendeel. Die 'omslag' moet worden 
bevorderd! Marx verschilt van het optimistische evolutionisme 
der liberalen doordat hij aan een bepaalde sociaal-ekonomische 
praxis een theoretische grondslag geeft. Hij wijst het 'laissez 
faire, laissez aller' af, omdat hij de liberale vroomheid, hun 
geloof in de providéntie van de ontwikkeling zelf, niet deelt. 
Dit alles stelt Marx in het raam van een theorie der antagonis
tische klassen, de leer van de klassenstrijd, de pugna inter clas
ses, die Leo XIII later zo scherp zal veroordelen. 
Marx ziet de klasse niet als een plaats de mens, of hij nu 
arbeider is of kapitalist, door de providentia dei aangewezen, 
maar Marx ziet de klasse als een brede groep mensen, die 
een bepaalde plaats inneemt in een historisch gegroeide maat-
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schappij, gezien vooral als een systeem van produktie. Deze 
groep heeft een bepaalde verhouding tot de produktiemiddelen. 
De beide klassen in het burgerlijk-kapitalistische systeem spe
len elk hun specifieke rol in de organisatie van de arbeid. Zij 
krijgen elk hun deel van de verworven rijkdom. Marx komt 
van hieruit tot het inzicht, dat deze specifieke rol rust op de 
verhouding tot het produktiemiddel en dat deze rol daardoor 
bepaald is. De ongelijkheid van mensen in een klassenmaat
schappij berust op de verschillende verhouding tot de produktie
middelen. De heersende klasse kan alleen aan de kost komen 
als zij haar arbeidskracht verkoopt (vervreemdt) aan deze eige
naars. De ekonomische wetmatigheid leidt er niet toe - zoals 
oorspronkelijk gedacht is - dat deze proletarische klasse door 
initiatief en spaarzin tot mede-eigenaar wordt, maar dat zij, 
relatief (= in relatie tot de aanschafkosten van renderende 
produktiemiddelen) verarmt. Deze verarming is dus niet abso
luut - hoewel onder bepaalde omstandigheden dat ook zo is, 
is dat geen regel. Het gaat om een verarming ter zake van het 
punt waarover wij spreken, n.l. de mogelijkheid de positie van 
proletariër te ontkomen door een produktiemiddel te kopen. 
Uit deze geldende wetmatigheid trok Marx de konklusie, dat 
alleen de afschaffing van de privaateigendom van produktie
middelen (dus niet van de privaateigendom zonder meer!), die 
voor de revolutionaire burger nog progressief was, er toe zou 
kunnen leiden, dat de tegenstelling rijk en arm struktureel 
wordt overwonnen. Dit wil de 'gerijpte' burger, die inmiddels 
satisfait is, niet waar hebben en ter verdediging van zijn ver
worvenheden heft hij de oude revolutionaire leuzen aan, die 
inmiddels regressief zijn geworden, een versluierende ideologie 
zelfs. 
Het proces van vermaatschappelijking van de produktie, waar
om het hier gaat, hangt samen met de invoering van machines. 
Na de uitvinding van de stoommachine is het arbeidsproces 
steeds meer gemechaniseerd (en later zelfs geautomatiseerd). 
Wij spreken hier van het proces van industrialisatie, waardoor 
het tijdperk van huisnijverheid, manufaktuur en dgl. voorgoed 
werd afgesloten. Hoewel hierdoor produktie steeds meer een 
maatschappelijk proces wordt, dat de koöperatie van velen 
vergt, blijft de oude idee van privaateigendom, passend bij een 
voorbije periode, eenvoudig bestaan. Gevolg: het steeds duur
der wordende produktiemiddel komt in handen van een slin-
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kende groep, die steeds rijker wordt. De massa echter verarmt 
relatief. Deze klasse zal nooit uit de kooi van haar positie wor
den bevrijd, als zij het toelaat dat deze ontwikkeling harmo
nisch (!) haar loop heeft. Laten wij nu kijken naar een kapita
listische streek, waarop het kapitalisme trots meent te kunnen 
zijn: naar het Noorden van West-Europa en Amerika. Dus niet 
naar Italië of Spanje, niet naar Colombia of Vietnam, maar 
naar: Noord-West Europa. Wat zien we? Wij zien een 'ver
wend' proletariaat, maar geen bevrijd proletariaat. En we zien -
in de zin waarin wij er over spreken - een groeiende kloof tus
sen rijk en arm. Hoezeer de spaarzin, de zucht naar carrière, 
het tonen van initiatief, de deugden van de bourgeois, regres
sief zijn geworden, mag blijken uit de volgende gegevens, die 
de klassieke analyse van Marx bevestigen. In de Verenigde 
Staten bezitten (1947-1948) 90% van de huishoudens slechts 
22,5% van het spaargeld en hebben 40-50% van de huis
houdens helemaal geen spaargeld10, terwijl 0,1 % van de bevol
king de helft van het totale aandelenpakket van de naamloze 
vennootschappen in handen heeft.l1 Mandel konkludeert uit 
deze en andere gegevens, dat er wel een beperkte nivellering 
van het inkomen heeft plaats gevonden, maar dat er geen 
sprake is van spreiding van eigendom in de gekwalificeerde zin. 
Nu herinneren wij ons, dat de filosofie van de revolutionaire 
burger luidde, dat zuinige, initiatiefrijke arbeiders zich de eigen
dom van een produktiemiddel zouden verwerven. Daarvan is 
geen sprake. De welstand van het 'verwende' proletariaat heeft 
hiertoe niet geleid. Ook niet de inventie van de kleine aan
delen, de goedkope shares, die voor de proletarische beurs 
bereikbaar zouden zijn. Noch het één noch het ander waarop 
het kapitalisme stoft, heeft gebracht wat de oorspronkelijke 
bedoeling was. Bij dit alles wordt dan nog verzwegen, hoezeer 
de welstand (ook die van het 'verwende' proletariaat) betaald is 
uit de uitplundering van de ontwikkelingslanden, die voor 
slinkende prijzen van hun grondstoffen worden beroofd. Dat is 
geen schuld van dit proletariaat, maar wel een feit, gepleegd 
door de heersende klasse in het kapitalisme. Ook het 'verwende' 
proletariaat zal het hun op de duur niet in dank afnemen. Wat 
het verlangt is geen verwenning, geen luxe, maar bevrijding 
uit hun uitzichtloze positie. Een rijk versierde kooi is ook een 
kooi. En de vogel wil vliegen. Hij is, zoals Bloch zegt, altijd 
'groter dan zijn kooi'! 
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Laten wij eens kijken, wat in West-Europa het goedkoopste 
produktiemiddel, dat levensvatbaar is, ongeveer moet kosten! 
Het schijnt, dat men in West Europa per arbeider t 50.000,
dient te investeren, gemiddeld, om een bedrijf te kunnen 
openen. Als wij nu een bedrijfje van een twintig arbeiders 
levensvatbaar achten, wat bepaald laag geschat is, dan zou een 
investering van t 1.000.000,- daarvoor nodig zijn. Men zal 
van mij aannemen, dat er arbeiders zijn die dat met hard wer
ken en sparen niet vermogen over te houden. De proletar~sche 
klassepositie kan niet opgeheven worden door de arbeider 
burgerdeugden te propageren, die ooit progressief waren en die 
een afnemend aantal ondernemers in het verleden omhoog hiel
pen omdat er toen nog de maatschappelijke voorwaarden toe 
aanwezig waren, maar die er in het huidige bestel uitsluitend 
toe leiden en toe dienen. de uitbuiting te internaliseren. 
Immers: ijver en initiatief bij een arbeider kunnen nooit kwaad. 
Nog beter is het, als hij zelf gelooft vooruit te kunnen komen, 
als hij maar ijverig en intelligent genoeg is. Zijn falen - dat 
onvermijdelijk is - zal hem bescheiden maken, hij zal er een 
schuldgevoel aan overhouden, dat hem des te sterker bindt aan 
hen, die wel carrière gemaakt hebben. Elke krantenjongen, die 
geen miljonair wordt, in een wereld waarin dat - overigens 
geheel ten onrechte - mogelijk heet, voelt zich zijn hele leven 
een gesjeesde, een gesjochten jongen, die uit de hand van de 
meester eet. En de rijke meester zegt het ook tegen hem: 
jongen, je moet goed bedenken: 'ik ben rijk, maar ik heb er 
ook hard voor gewerkt!' Jazeker, die krantenjongen is dom en 
lui, zoals alle negers, die voor anderen moeten werken. Onder
hand neemt de proletarisering toe. En daarmee de uitbuiting 
en de' knechtschap. Maar het is bij de moraal verboden je een 
geknecht proleet te voelen! Terwijl de één na de andere kleine 
bourgeois, kleine 'zelfstandige', zoals het eigenlijk heel mooi 
heet, failliet slaat, tot verkoop van zijn zaak gedwongen wordt, 
en objektief proletariseert, zegt men: kijk eens naar de menta
liteit van de werkende klasse en je zult zien, dat ze zich geen 
proletariër voelen! Men bestrijdt, dat zich een proletarisering 
voordoet, door te wijzen op de toenemende betekenis van de 
manager in loondienst, alsof dát geen bewijs was dat inderdaad 
het kapitaal akkumuleert, zodat 'zetbazen' de regie moeten 
voeren. 
Hoe dit alles ook zij (wij kunnen er niet aan denken, gesteld 
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dat wij het zouden kunnen, er dieper op in te gaan in dit 
bestek), - hoe dit alles ook zij: in een wereld waarin de één na 
de ander zijn zelfstandigheid verliest en waarin elke dag grote 
concerns fuseren om zich te kunnen handhaven, is het ridikuul 
of- misdadig de oude leuze en parolen te herhalen. Wie nu nog 
met Leo XIII en Pius XI tot berusting in de klassepositie maant 
(locus sibi a divina providentia in humane societate assignatus) 
en tot spaarzin oproept, draagt niet bij tot verandering, integen
deel hij levert een theologische grondslag aan een konservatieve 
ideologie. Het is niet waar, dat 'de socialisten door de arbeiders 
de vrijheid benemen om hun loon te beleggen, hen beroven 
van de hoop en de mogelijkheid hun bezit te vermeerderen en 
hun toestand te verbeteren.'12 Integendeel: deze oplossing is 
door de kapitalistische ontwikkeling achterhaald. Wie haar 
onder kapitalistische voorwaarden herhaalt, is geen vrome, 
dappere leeuw, die voor de armen strijdt, maar een vos die pas
sie preekt. Hij speelt de bezittende klasse in de kaart. Een klas
se, waarmee het hoofd van een kerk, die godsdienstvrijheid eist 
en daarvoor in ruil de gehoorzaamheid van haar leden aan het 
'legitieme' gezag belooft, dan ook wel zijn bijzondere banden 
zal hebben! Wij stellen daartegenover vast, dat het niet het 
socialisme is, maar de bezittende klasse die het proletariaat van 
hoop en mogelijkheden tot verbetering van de situatie berooft. 

Excurs over de Junius-brochure van Rosa Luxemburg13 

Het is de bedoeling, dit hoofdstuk af te sluiten met twee klei
nere paragrafen, waarin twee grote protestantse theologen, die 
beiden de klassenstrijd niet ontkend hebben in hun theologie, 
met ere worden genoemd. Beiden hebben zij beseft, dat har
monie-als-doel (het harmoniemodel van de demokratie der
halve, niet dat van het liberalisme) alleen bereikbaar is als deze 
strijd geradikaliseerd wordt en uitgevochten. .. Met versluie
rende diagnoses en daarop gegronde zachte therapieën is een 
ernstig zieke niet gebaat. Aux grands maux des grands remè
des. Deze twee groten zijn Paul Tillich14 en Karl Barth. Voor 
ik echter hiertoe overga, wil ik in dit, eveneens korte, excurs, 
Rosa Luxemburg gedenken, want haar komt de eer toe als 
eerste gewaarschuwd te hebben tegen een gevaarlijke ontwik
keling van het socialisme, dat uit is op burgerlijke erkenning. 
Het is met deze erkenning als met alle erkenning: zij wordt 
niet zonder prijs verworven. Het socialisme zou graag een 
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meerderheid vormen in de demokratische staat, maar daaraan 
staat" met name de klassenstrijd-van-boven in de weg. De verlei
ding is dan groot dit lastige feit te gaan ontkennen. Alsof daar
mee die strijd van boven ook niet meer gevoerd zou worden! 
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd aanleiding tot 
een 'opschorten' van de klassenstrijd door de duitse sociaal
demokratie. Daarover gaat het in Luxemburgs brochure, waar
uit ik enkele citaten wil brengen. Het zijn zulke woorden, die 
op Tillich en Barth van (blijvende) invloed zijn geweest: zij 
wisten zich gewaarschuwd tegen een reformisme, dat het in
zicht in de fundamentele tegenstelling van het heersende sys
teem, die in het socialistisch einddoel moet worden overwon
nen, opoffert aan een rozige visie, die zich tevreden kan stel
len met wat hervormingen binnen. het systeem. De klassen
strijd kan dan ontkend en 'afgeschaft' worden. 
Rosa Luxemburgs brochure, bekend als de Junius-brochure, 
getiteld Die Krise der Sozialdemokratie, stamt uit 1916. De 
burgerlijke maatschappij staat in brand. Temidden van deze 
heksensabbat voltrekt zich een wereldhistorische katastrofe: de 
kapitulatie van de internationale Sociaal-Demokratie (p. 230). 
De wereldoorlog is echter een 'Weltwende'. En het is 
dwaasheid te veronderstellen dat socialisten als een haas onder 
een struik het einde van het onweer kunnen afwachten. Wat 
is er gebeurd? Hoewel het socialisme zich had voorgenomen 
tegen iedere oorlogsverklaring. zich te verzetten, kwam op 4 
augustus 1914 het ongehoorde: de socialisten laten in het uur 
van gevaar het vaderland niet in de steek en stemmen toe in de 
gevraagde oorlogskredieten (p. 244). Daarna mochten pro
letariërs van verschillende taal elkaar uitmoorden. Het spel 
is oud, maar nog nooit had een arbeiderspartif eraan meege
daan. Direkt werden alle 'Lohnkämpfe eingestellt'. (p. 316). 
En nu dan het citaat: 'Van de klassenstrijd wordt der
halve door de sociaal-demokratie op 4 augustus 1914, tot de 
toekomstige sluiting van de vrede, verklaard dat hij niet bestaat. 
Duitsland veranderde met de . eerste donder van de Krupp
kanonnen in een wonderland van klassensolidariteit en van 
sociale harmonie. Hoe moet men zich dit wonder voorstellen? 

. De klassenstrijd is, naar bekend, geen uitvinding, geen vrije 
schepping van de sociaal-demokratie, om door haar willekeurig 
en uit vrije aandrift voor bepaalde perioden te kunnen wor
den uitgeschakeld. De proletarische klassenstrijd is ouder dan 
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de sociaal-demokratie, als een elementair produkt van de klas
senmaatschappij laait hij reeds met de intocht van het kapita
lisme in Europa op. Niet de sociaal-demokratie heeft eerst het 
moderne proletariaat tot de klassenstrijd gebracht, zij is zèlf 
veeleer door de klassenstrijd in het leven geroepen ... Wat is 
er met het uitbreken van de oorlog veranderd? (p. 319). 
De opheffing van de klassenstrijd was dus een geheel een
zijdige maatregel. Terwijl de 'binnenlandse vijand' van de ar
beidersklasse, de kapitalistische uitbuiting en verdrukking ge
bleven is, hebben de leiders der arbeidersklasse ... in patriot
tische grootmoedigheid de arbeidersklasse aan deze vijand ... 
uitgeleverd. Terwijl de heersende klasse onder de volle bewa
pening van hun bezitters- en heersersrechten bleven, werd aan 
het proletariaat 'ontwapening' bevolen (p. 320)'. (einde citaat). 
Wij zien hier in een spiegel, hoe oorlog en geweld mid
delen zijn om van de grote strijd, die gevoerd moet worden om 
werkelijk tot vrede te geraken, af te leiden en over te gaan tot 
de wederzijdse afslachting van wat Paul Tillich, al te religieus, 
maar ontroerend noemt 'het proletariaat als een van haar ko
mende zege zekere eschatologische gemeente'. Karl Barth heeft 
in zijn Ethiek (KD III4) de vraag van Luxemburg: 'wat is er 
met het uitbreken van de oorlog veranderd?', beantwoord. Hij 
zegt daar, dat de oorlog voor zijn hete uitbreken reeds begon
nen is als in een maatschappij het winstprincipe heerst.15 Met 
andere woorden: oorlog is een expliciet worden van een strijd 
die verborgen al gaande is. Die strijd heet de klassenstrijd. 
Barth wilde na 1918 de Weimarer Republiek een kans gunnen 
en daarom mag hij ook sociaal-demokraat genoemd worden 
(er zit een zekere overdrijving in hem per se voor het (anarcho-) 
socialisme te willen claimen), hij is echter nooit reformist 
geworden. Wie pacifist wil zijn, moet de vraag van de hete 
oorlog stellen in het kader van de klassenstrijd als gevecht om 
sociale gerechtigheid. Wie dat niet doet, speelt die macht in de 
kaart, waarvan het belang op gezette tijden in oorlog gelegen 
is. Dat is niet de macht van het proletariaat. Integendeel! Het 
is het belang van zijn vijand. Diens macht is met oorlog ge
diend, want zijn drijven is gewelddadig vanuit zijn wortel. De 
macht van het proletariaat wordt door oorlog ondermijnd. Het 
proletariaat kan alleen maar de vrede willen. Maar dan moet 
zij - zoals Tillich zegt - 'de taak die haar beschoren is' niet 
schuwen. En die taak is haar eigen bevrijding te bevechten. 
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Want waar uitbuiting heerst is in principe de oorlog reeds 
begonnen. De vrede hangt af van de trouw der geringen! 

3. Paul Tillich over de klassenstrijd 

Tillich16 aanvaardt het marxistische begrip van klasse. Hij wil 
echter het proletariaat en zijn strijd bezien als een 'religieus 
fenomeen'. Daaronder verstaat hij in overeenstemming met zijn 
wijze van denken: het socialisme opvatten als een openbaar 
worden van de menselijke situatie in de tegenwoordige tijd. Van 
hieruit stelt hij dan zijn theologische definitie van proletarische 
klasse: de plaats waar de bedreigdheid van het menselijk zijn 
in de vorm van een onontkoombare maatschappelijke bedrei
ging voortdurend beleefde werkelijkheid is (p. 36). Deze erva
ring van bedreiging is een viervoudige: 
1) Het proletariaat beleeft zijn eigen onbeschermdheid. Men 
kan elk moment uit zijn werk worden ontslagen, men is op 
zichzelf aangewezen. Ook wederzijdse hulp en bijstand kan die 
onveilige situatie niet wezenlijk veranderen. De klassekonditie 
blijft bestaan en daarin is de onmogelijkheid gegeven, de totaal
situatie te veranderen. 
2) Het proletariaat voelt zich uitgestoten. Men is niet werkelijk 
in de maatschappij opgenomen. Het effekt van alle humanitaire 
hulp ten deze is tenslotte versterking van dit paria-besef. Het 
proletariaat krijgt van het geproduceerde altijd het slechtste 
(straten, huizen, vorming, opleiding, onderwijs). 
3) De proletariër is zonder hoop. Ook bij de allergunstigste 
konjunktuur blijft hij in zijn situatie gevangen, waar hij niet 
bovenuit komt. 
4) De proletariër beleeft zijn existentie als zinloos. Deze ver
twijfeling is in vele proletarische getuigenissen terug te vinden. 
Nu zouden wij kunnen denken, dat deze bedreigdheid, deze 
uitgestotenheid, hopeloosheid en vertwijfeling een (zij het) nega
tief aanknopingspunt vormen voor de christelijke verkondiging 
van geborgenheid, liefde, belofte en hoop. Dat zou echter ver
onderstellen, dat de proletariër zijn konditie als een voorberei
ding zou kunnen verstaan, een situatie waarin hij door God 
gebracht is, een lot waarin hij zich in verwachting van het 
komende heil moet schikken. Instinktief echter voelt het prole
tariaat deze transcendentie als bedrog, als afleiding, als illusie. 
Het atheisme van het marxisme is de expressie van deze instink-
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tieve reaktie van het proletariaat op zieleknijperij. Het lot van 
de proletariër is niet een dragelijke zaak met aan de rand iets 
onvervulds, dat dan transcendent alsnog zijn vervulling vindt. 
Dit lot is fundamenteel het isolement, de tegenbeweging, de 
strijd. De klassenstrijd is het proletarisch lot. Vandaar zijn 
hartstochtelijke afwijzing van alle pogingen hem een vervulling 
en een zin te prediken die zijn bestaan te boven gaan. De pro
letariër weigert af te zien van zijn lot om op ie zien naar God. 
Zo een verkondiging is voor hem doodeenvoudig een poging 
van de vijand hem te doen berusten, hem de hartstocht tot de 
strijd te ontnemen. Daarin heeft de proletariër, zegt Tillich 
terecht, principieel gelijk, want voor hem is de klassenstrijd 
zijn werkelijkheid en die strijd te voeren (en te zegevieren) de 
taak die hem beschoren is (p. 38). 
Zoals gezegd, Tillich gaat uit van het marxistische begrip van 
klasse. De klassenstrijd is gefundeerd in de wetmatigheden van 
de liberale ekonomie, hij wordt tegelijkertijd van boven en van 
onderen af gevoerd (p. 39). Hij is een sociaal-ekonomisch ver
schijnsel, dat wij niet met daaraan vreemde maatstaven kunnen 
benaderen. Morele voorwaarden en eisen zijn tegenover werke
lijkheden als de klassenstrijd eenvoudig ridikuul. Men kan niet 
wensen, dat men van de klassenstrijd afziet of hem opschort of 
vermindert. Zulke eisen kunnen wel een zet zijn in de klassen
strijd van boven. En van de onnozele zedemeesters, half bewust, 
half onbewust, de dienstvaardige dienaars van de grote heren 
in het donker. De klassensttijd zelf is onontkoombaar. Zeker, 
hij is ook demonisch. En wel juist aan het proletariaat open
baart hij zich als boos. Maar de duivel laat zich niet ethisch
verbaal verslaan. (Veeleer treedt hij zelf als privaat-docent in 
de ethiek op, naar Heines woord). De demonie van deze onont
koombaarheid is immers, dat alle subjektieve kwaliteiten er 
machteloos tegen zijn. Natuurlijk zijn er goede en vrome onder
nemers en begerige en rankuneuze proletariërs, maar dat zegt 
niets. Andersom komt minstens zo vaak voor. Ook dat zegt 
niets. De christelijke ondernemer moet de klassenstrijd van 
boven meestrijden op straffe van zijn ondergang en de anti
christelijke proletariër moet - zo zegt Tillich letterlijk - als 
klassenstrijd-van-onderen het anti-demonische, dus christelijke 
verzet tegen het kapitalistische systeem mee plegen. Christenen, 
die zo gemakkelijk over een 'begrepen zijn onder de' zonde' 
spreken, zouden dit eens 'beter' moeten bedenken. Het eind-

37 



oordeel van Tillich in deze zaak ( en het is uitermate relevant 
ten aanzien van de christelijk-sociale filosofie en haar appèl tot 
caritas in het raam van een providentieel verstaan lot): het 
zogenaamde 'Jenseits' van waaruit men over de klassenstrijd 
oordeelt en tot 'harmonie' oproept is een gedachteding, is een 
ideologische transcendentie (p. 45). Een ideologisch houvast 
dus. Wie geeft dit houvast? Antwoord: de bezittende klasse! 

. Op grond van Tillichs beschouwingen moeten wij de sociale 
filosofie van de pausen als 'mythische anaklisis' verwerpen. 
In hoeverre Tillich zelf zich schuldig maakt aan een religioni
sering van de proletariër en zijn 'Schicksal' acht ik niet de 
belangrijkste vraag. Ik laat het daarom graag op de achter
grond, omdat de relevantie van deze wijze van theologiseren 
in de historische situatie waarin wij ons bevinden groot is. En 
daar ontbreekt het nog al eens aan. Wij doen er dus beter aan 
wat Tillich hier zegt, ter harte te nemen, dan er een barthiaan
se veroordeling over uit te spreken. Er zijn er die de woord
theologie zo ver drijven, dat zij zich ontslagen mogen achten 
van een politieke keuze. Vanuit hun vaste burcht der transcen
dentie gaan zij er vervolgens toe over hen aan wie het theolo
gisch meten en wegen van de politieke vragen ter harte gaat 
verdacht te maken, zodra dat tot enige praktische konklusie 
leidt. Wie vanuit de theologie een goed woord voor links 
spreekt, mag er op rekenen als 'linkse hof theoloog' in het dog
matisch blok te worden geslagen. De koningin der weten
schappen staat voor hen boven de partijen en is daarmee even 
nietszeggend als de draagsters van deze waardigheid in de 
huidige tijd geworden zijn. Ik moet bij deze barthiaanse zuiver
heid, met zijn overaccent op het extra-calvinisticum, altijd weer 
denken aan de verwarring en opwinding die Barth zelf in 1938 
bij zijn duitse 'geestverwanten' in de Bekennende Kirche te
weegbracht, toen hij Hromádka schreef: 'iedere tsjechische sol
daat, die dan - namelijk als zijn land door het nazileger zou 
zijn overvallen - strijdt en lijdt, zal het voor ons - en ik zeg het 
zonder voorbehoud: hij zal het ook voor de kerk van Jezus 
Christus doen .. .'17. Zo konkreet en to the point had men de 
Barmer Thesen niet opgevat; men had er veeleer een massieve 
afwijzing van alle geschiedenistheologie in gehoord. Dat zij 
tegelijkertijd ook een basis wilden scheppen voor politiek ver
zet werd minder goed begrepen. Hier kwam dat bij Barth zelf 
er duidelijk uit. Nu dan, waarom zou Paul Tillich niet mogen 
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zeggen: iedere proletariër die de klassenstrijd voert vanuit zijn 
situatie pleegt daarmee christelijk verzet!? Ik zou hem hier, in 
de kern van de zaak, zonder reserve, willen bijvallen. 
Tillich beschouwt het proletariaat in zijn situatie en strijd als 
een 'religieus fenomeen', waarin de menselijke konditie voor 
de tegenwoordige tijd openbaar wordt. Als wij niet op de klank 
van de woorden willen afgaan en overijld ach en wee roepen, 
dan dienen wij ons in rust af te vragen, wat hier 'religieus feno
meen' inhoudt. Het kan betekenen, dat dit historisch gegeven 
zelf als openbaring wordt opgevat. Tillichs formuleringen wij
zen zeker ook in deze richting; hij spreekt van een 'openbaar 
worden van de menselijke situatie en dit fenomeen'. Als dat 
eenzijdig te verstaan is, dan wordt hier de politiek-sociale 
relevantie van de theologie (waarmee wij zo blij waren) bereikt 
door de God der geschiedenis weer in te voeren: de geschiede
nis zelf wordt tot openbaring. Maar dan is de politiek-sociale 
relevantie ook slechts schijn, want zij verliest er onmiddellijk 
haar (theologisch-) kritisch gehalte door! Daartegen is het in 
Barmen heel duidelijk gegaan, omdat de 'duitse christenen' 
zulke 'theologische' wegen plachten te bewandelen. Het gaat 
echter niet aan ook maar te vermoeden dat Tillich in deze 
buurt zit. Politiek al helemaal niet: hij was één der eersten die 
het derde rijk moest verlaten. Maar theologisch ook niet! Men 
kan de uitdrukking 'religieus fenomeen' ook anders verstaan, 
namelijk zo dat de proletarische strijd een religieus fenomeen 
blijkt, indien hij als door de socialisten gestelde politiek-sociale 
vraag in het licht van het theologisch antwoord wordt gezet. 
Met andere woorden: de theologie herkent hier in de proletari
sche situatie het manifest worden van de menselijke konditie 
in onze tijd. De geschiedenis is dan niet op en in zichzelf open
baring. Ook is niet eenvoudig de historische situatie een (nega~ 
tieve) voorbereiding op wat God doet en zegt, (dit wijst Tillich 
zelf in zijn tekst duidelijk af!). Maar: in het licht van: het 
theologisch antwoord blijkt de proletarische strijd een 'religieus 
fenomeen' te zijn van de menselijke situatie. Zo zou ik Tillich 
willen verstaan. En daar is m.i. weinig tegen in te brengen. 

4. Karl Barth en de klassenstrijd 

'In de klassentegenstelling, die ik in mijn (eerste) gemeente 
konkreet voor ogen had, ben ik wel voor de eerste maal met 
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de werkelijke problematiek van het werkelijke leven in aan
raking gekomen. Dit had ten gevolge, dat mijn bezig zijn 
met de theologie . .. zich jarenlang reduceerde tot de wel is 
waar zeer zorgvuldige voorbereiding van preek en katechisa
tie, terwijl mijn eigenlijke studie zich richtte op fabrieks
wetgeving, verzekeringswezen, kennis van de vakbonden en 
dgl. en mijn gemoed opgeëist werd door heftige lokale en 
kantonale gevechten, die door mijn positiekeuze voor de ar
beiders teweeg waren gebracht. Een wending bracht pas de 
eerste Wereldoorlog.' Karl Barth18 

Natuurlijk zou Karl Barth een dergelijke terminologie niet 
gebruiken. Het woord religie en religieus heeft in zijn taal een 
heel andere kleur en funktie. Maar dat niet alleen: hij zou toch 
in de beschouwingen van Tillich, ook in de duiding die wij 
boven geven, een gevaar blijven zien. Ook Barth kiest voor het 
socialisme, maar niet omdat hij er een openbaarworden van 
de menselijke situatie in ziet. Hij relativeert veeleer het socia
lisme vanuit zijn theologie. Niet alleen het programma en de 
praktijk, maar ook, juist ook de doelstelling ervan wordt gere
lativeerd: de revolutie, die het proletariaat teweegbrengt, is 
deze erenaam 'om-wenteling' nauwelijks of niet waard in het 
aangezicht van Gods revolutie tegen alle ongerechtigheid van 
mensen. De proletarische revolutie is revolutie bij de gratie 
Gods - en alleen in zoverre werkelijk revolutie; als menselijk 
ondernemen, dat zichzelf absoluut wil stellen - religieus! - is zij 
het tegendeel van een waarachtige omwenteling. Wij moeten 
in het socialistisch streven dan ook niet meer zien dan een stap, 
- een stap in de goede richting, maar slechts een stap. Deze 
relativering, die wij ook een ontreligionisering kunnen noemen, 
betekent nu echter niet, dat het niet de moeite loont, voor het 
socialisme te kiezen. Integendeel: nu eerst kan er nuchter, zake
lijk en drastisch voor de proletariër en zijn strijd gekozen wor
den. De kritische vraag waarvoor de mens gesteld is en door 
het ja van God - wat moet ik nu van hieruit doen? -, mag hij 
proberen met een passende reaktie te beantwoorden. Dit ant
woord heeft voor Barth zelf mede ingehouden: socialist te zijn, 
omdat een christen in onze tijd alleen daar werkelijk een partij
ganger van Jezus' minste broeders zijn kan. Alle andere ant
woord op het sociaal-politieke vlak is praat voor de vaak, om
dat het bij 'woorden', bij 'theorie' blijft. Dat weten wij niet 
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alleen uit Barths biografie, dat staat ook in zijn theologisch 
werk te lezen. Wie niet als weggenoot met een beweging durft 
schuldig te worden weet niet wat solidariteit is en is blijkbaar 
bezig uit zichzelf een 'heilige' te maken, in plaats van een 
gerechtvaardigd zondaar te durven zijn. Deze zakelijke keuze 
voor het socialisme - niet als religieus fenomeen dus - is werke
lijk het antwoord op Gods vraag. Maar bedenken wij wel: dit 
antwoord is antwoord op de vraag van God en het blijft het 
karakter van een antwoord daarop behouden. Deze keuze 
wordt nooit iets zelfstandigs, zodat de partij de kerk wordt. 
Het antwoord moet blijvend aan de vraag worden gemeten. 
Blijvend: d.i. steeds weer. Wij kunnen geen rust hebben bij de 
gemaakte keuze. Wat gisteren goed was, kan morgen verkeerd 
zijn! Wat hièr goed is, kan elders fout zijn! Voorlopig zijn wij 
socialist. Is dat werkelijk een antwoord? Ja, dit is ons ant
woord. Nee, het is altijd weer beneden de maat. Het is maar 
een stap. Het is niet alles. Het kan een vlucht worden. De vráág 
blijft gelden, die ons onrustig moet blijven maken; zij blijft de 
christen, die socialist geworden is, in beweging houden, zodat 
hij zijn stap niet als het één en het al noch ook als definitief 
gaat zien. Socialist worden is niet: deelgenoot worden in een 
religieus verschijnsel. De zaak ligt veel nuchterder. Het socialis
me is geen religieus fenomeen, maar een sociaal-politiek ver
schijnsel. Het openbaart niets, maar het is een poging tot ant
woord op de vraag naar de gerechtigheid ons van Godswege 
gesteld. Waar het socialisme zelf dreigt religieus te worden -
en dat is altijd daar waar een gevestigde macht dit socialisme 
nodig heeft als 'mythisch houvast' - daar zou het wel eens pas
send kunnen zijn voor een christen om juist ook als socialist 
tegen deze verabsolutering en religionisering te waarschuwen 
en haar, voor zijn deel, door 'ongeloof', door 'a-theisme' te 
doorbreken. Pas in het stralingsveld van de christologie en de 
eschatologie wordt dit fenomeen tot een symptoom. Het socia
lisme is ook teken van het Rijk, maar alleen voorzover en voor
zolang het als tegenbeweging der armen zelf werkelijk, de facto 
en effektief onrecht overwint, slavenhouders en slavendrijvers 
bestrijdt en zo op weg is naar een vrijer en rechtvaardiger 
samenleving. In zichzelf echter is het niet religieus, want -
zoals wij weten en zien' kunnen - kan het socialisme van zijn 
oorspronkelijke situatie vervreemden en zelf tot een ideologie, 
die knechting en belediging kamoefleert, worden. Dat heeft het 
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overigens met het religieuze fenomeen dat Christendom heet 
gemeen! In dit licht is het even gevaarlijk het socialisme als 
het christendom als historisch verschijnsel te religioniseren. De 
theologie heeft als opdracht steeds weer de kritische vraag te 
formuleren en in herinnering te brengen, waaraan onze ant
woorden voortdurend weer zullen worden gemeten (en bevon
den worden te kort te schieten). Dat is het 'weinige' dat vanuit 
Barth tegen Tillich zou zijn in te brengen. De kontinuiteit ligt 
niet in het antwoord, maar in de vraag. En God is reine daad; 
gras verdort, Zijn Naam houdt stand! Het socialisme is voor 
de christen een antwoord - voor een bepaalde tijd, in een 
bepaalde situatie, in onze twintigste eeuwse klassenmaatschap
pij het antwoord op sociaal-politiek gebied. Maar: antwoord! 
Het is niet in zich een religieus verschijnsel en mag daartoe 
ook niet gemaakt worden. Een christen kan niet in het socia
lisme geloven. Wel echter wordt voor hem dit fenomeen in het 
licht van de Messias een symptoom, dat duidt op de nadering 
der gerechtigheid, een teken dat het Rijk komt. Deze sterke 
theologische positie - waarbij de theologie de vraag mag hel
pen vertolken die ons door het ja van God wordt gesteld -
geeft aan Barths leven en denken het 'anarchistisch' flavour, 
waarvan de geur sommigen zo betovert, dat zij denken dat 
hij anarcho-socialist was. In zekere zin was hij dat ook. Maar 
hij was het ook niet. Wij verstaan hem alleen goed als wij hem 
verstaan als theoloog, voor wie het onmogelijke steeds weer 
mogelijk werd, namelijk Gods woord te spreken. De hele wer
kelijkheid van de mens wordt overstraald door het liefdeswoord 
van God in Christus. Daarom was deze grootmeester der 
theologie zo een vrije en zo een nuchtere mens! 
Tot slot van dit hoofdstuk zou ik nog graag willen laten zien, 
hoe Barth in zijn zakelijkheid en nuchterheid de verleiding 
weerstond, waarvoor zovelen van ons zwichten: de klassenstrijd 
te ontkennen.1B Op het gebied van de arbeidsorganisatie en 
arbeidsdeling heerst onrecht, aldus Barth, daar kunnen alle 
arbeidskontrakten, waarop wij zo trots zijn, niets aan verande
ren. Zulke kontrakten zouden dan alleen ethisch verantwoord 
zijn, indien zij tussen in vrijheid gelijken zouden worden geslo
ten. Maar dat nu is niet het geval. In onze maatschappij heeft 
de ene partij eenvoudig een grote voorsprong op de andere. En 
dat is onrecht. De bezittende partij heeft de produktiemiddelen 
in handen: de grond, de grondstoffen, de werktuigen en ma-
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chines, kortom het kapitaal. De andere partij heeft geen eigen
dom - wel eigendomsrecht, maar geen eigendom in de genoem
de zin. Zij heeft niets anders dan haar tijd en haar arbeids
kracht en is daarmee afhankelijk van wat zo vriendelijk heet: 
de werkgelegenheid. Hieruit trekt Barth de niet mis te ver
stane gevolgtrekking: het arbeidsproces berust op het principe 
van uitbuiting in onze westerse wereld. Anders kan men het 
streven naar winst niet karakteriseren,2o want de bezitters slui
ten arbeidskontrakten die in hun eigen belang zijn: zij trekken 
er het meeste profijt van, zij worden er rijker en machtiger 
van. De zwakken met wie deze kontrakten worden gesloten 
verdienen er veel minder aan dan de sterken. Zij bouwen de 
macht van de hen beheersende klasse uit. Voor wie het recht 
op privaateigendom en het recht op vrijheid van de individu 
een zaak is van diamanten vastheid, die zal er tegen op komen 
dat dit systeem als 'uitbuiting' wordt gekenmerkt. Barth zegt 
ervan: alle kritiek op Marx' analysen en voorspellingen kan 
echter niet uitwissen, dat dit systeem in principe meebrengt, 
dat de ene groep mensen de arbeid van de andere groep (die 
veel groter in aantal is) gebruikt als middel om de eigen doel
einden te verwerkelijken; daarmee wordt de onvervreemdbare 
tijd en arbeidskracht van mensen tot instrument gemaakt en 
zo worden die mensen zelf tot middel en dat is onrecht, dat is 
onmenselijk. 
Gelukkig zijn er tegenbewegingen, waarvan de belangrijkste is 
het ontwaken van de arbeiders zelf - door Marx en zijn leer -
tot bewustzijn van hun eigen macht, als zij zich organiseren, 
waardoor een internationaal politiek en koöperatief verweer 
ontstond en de vakbonden machtige organisaties werden. Maar 
de klassenstrijd is nog niet beëindigd. Wij leven nog steeds in 
een maatschappij met antagonistische klassen, wier belangen 
binnen het systeem niet te verzoenen zijn. De grondslag van die 
tegenstelling is de privaateigendom van produktiemiddelen en 
het 'vrije' ondernemerschap. Daartegen moet dus worden ge
streden en wel door deelname aan de socialistische tegen
beweging der armen zelf. Alleen moeten wij wel bedenken, 
dat ook na de afschaffing van de privaateigendom uitbuiting en 
onrecht kunnen doorgaan, zodat de klassenloze en dus klassen
strijdloze maatschappij nog niet bereikt wordt. Wij zien dat in 
de socialistische ooststaten. Dit argument mag echter niet 
gebruikt worden om de strijd tegen de privaateigendom te 
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doen verslappen of zelfs op te geven. De vraag van de gerech
tigheid is in de socialistische landen beter beantwoord!21 In 
zoverre zijn wij in het westen op hen ten achter. Barth roept 
op tot partijkiezen voor de zwakken tegen de sterken, tot soli
dariteit met hen in hun strijd. 
De christelijke gemeente heeft dat te laat begrepen ten aanzien 
van de kapitalistische ontwikkelingen ió de nieuwere tijd en 
daardoor heeft de kerk zich mede schuldig gemaakt aan het 
onrecht dat karakteristiek is voor het kapitalisme. Tegenover 
het oosten heeft zij daarom nauwelijks enig recht een vinger op 
te heffen. Laat de christenheid in het westen zelf liever 'links'
houden tegenover de representanten van het kapitalistische 
systeem. Dat is haar opgave hier! Partijkiezen voor de zwak
ken, de zaak van de benadeelden tot de hare maken, dat is 
haar taak, ook al behoeft zij zich met geen der programma's 
restloos te identificeren (Barth bedoelt daarmee niet, dat de 
partij keuze voor de armen voorlopig en tot nader order zou 
zijn, maar dat ook een socialistisch programma tegen de arme 
zelf zich zou kunnen keren. Dan zal de christenheid krachtens 
haar opgave zich van dàt socialisme hebben af te keren). 
Wij horen hier Barth zeer mild oordelen, al zal het sommigen 
reeds te fel zijn: de kerk heeft het te láát begrepen. De vraag 
is, of de kerk het reeds begrepen heeft. Het is aantoonbaar, dat 
de kerk vaak gesproken heeft ten bate van de sterken, ten 
gunste van de uitbuiters. Zij heeft zich niet alleen mede schul
dig gemaakt aan het onrecht, zij heeft bij de misdaden, die 
werden gepleegd, ook nog een bemantelende ideologie gele
verd. Misschien heeft Barth gelijk dat dit door onbegrip kwam: 
de kerk zag het nog niet. Laten wij het bij dit milde oordeel 
maar laten. Het te-laat zijn in begrip van hen, die vóór mogen 
en moeten zijn, is ernstig genoeg. Barth zelf heeft het ons 
steeds weer ingeprent: traagheid is zonde, domheid is zonde! 
De zin van dit oordeel is, dat wij als kerk niet in deze zonde 
blijven liggen, maar ons bekeren. Bekering echter is geen zaak 
van vrome betuiging, van mooipraterij. Bekering is omkeer, is: 
breken met het verleden, is: de oude banden doorsnijden. 
Konkreet betekent dit, dat de christelijke gemeente in onze 
westerse, kapitalistische wereld geen vrijheid van godsdienst 
mag eisen tegen de belofte van de loyaliteit van haar leden 
jegens de vigerende orde.22 De christelijke gemeente is in dit 
systeem een vreemdenkolonie, het bruggehoofd van een andere 
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orde, waarin uitbuiting en knechting zal zijn afgeschaft en 
vrede en recht zullen heersen. Voor die toekomst dient de 
gemeente zich vrij te houden. Vanuit die vrijheid alleen kan 
zij partijganger der proleten zijn!23 
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HOOFDSTUK III 
KONFLIKT EN VERZOENING 

1. Konflikt, teken van hoop 

Wij zijn het er niet over eens of wij wel een konflikt hebben 
in onze maatschappij. Misschien is dat wel de ernstigste kant 
van het konflikt. Daar komt nog bij, dat de ontkenners ervan 
worden verdacht, het konflikt wel te zien maar het, uit eigen 
belang, te willen bemantelen. Terwijl zij die het konflikt erken
nen en uit willen vechten onder verdenking staan tot elke prijs 
de vrede te willen verstoren, omdat zij voordeel denken te beha
len bij onlusten. Het is in onze maatschappij, zoals het was in 
alle tijden: de rijke heeft belang bij handhaving van de be
staande toestand. Hij heeft geen behoefte aan wezenlijke ver
andering, alleen aan 'vooruitgang'. Hij wil bewaren en is kon
servatief. Hij is ook machtig en voelt zich machtig, hoewel 
tegelijkertijd ook: bedreigd. Hij ontkent dat onrecht en uit
buiting wezenlijke, met het systeem gegeven zaken zijn. Voor 
hem zijn het randverschijnselen, schoonheidsfouten. Hij beleeft 
de status-quo als in wezen goed. Daarom kan hij bij foudroyan
te veranderingen alleen maar verlies lijden. De arme daar
entegen wil juist die radikale verandering. Hij heeft niets te 
bewaren en niets te verliezen. Hij kan alleen maar winnen. Hij 
ervaart in zijn proletarische situatie, dat onrecht en knechting 
wezenlijke trekken van het vigerende systeem zijn. Daarom wil 
hij een àndere wereld. Rijk en arm - het is niet alleen een ver
schil in pecunia; het is een àndere wijze van zijn. Wij noemen 
het konflikt tussen deze beide: de kloof. Die kloof wordt elke 
dag breder en dieper, breder: niet meer overbrugbaar; dieper: 
evenmin nog te dempen. Dit konflikt zal blijven, tenzij het 
verschil tussen arm en rijk zelf wordt opgeheven. Een andere 
oplossing is er niet. Op een beperkte aarde, beperkt van opper
vlak, beperkt van inhoud, zijn ruimte, materie en energie be
grensd. Wij zullen eerlijk moeten opdelen met elkaar. Zolang 
er rijken en armen zijn op deze aarde, zullen die rijken altijd 
rijk zijn ten koste van de armen en altijd ook zullen het de 
armen zijn die door hun arbeid de rijken rijker maken. Dat is 
het konflikt. De rijke ontkent het konflikt. Het is zijn belang 
het niet waar te willen hebben. Hij wil er niet over horen. Hij 
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wil het niet zien. Tech veelt hij zich wel bedreigd, zedat hij er 
to.ch iets van mo.et bevro.eden. Hij ho.udt zijn kruit o.o.k dro.eg, 
want de derde wereld kemt o.p. Maar met wo.o.rden blijft hij 
entkennen. Ko.nflikt is vo.o.r hem tabo.e: teken van een ko.mend 
o.o.rdeel. De arme! ho.e zo.u die het ko.nflikt kunnen o.ntken
nen? Dagelijks lijdt hij er aan. En tegelijkertijd ho.o.pt hij erop, 
want hij weet dat er vo.o.r hem alleen to.eko.mst is aan gene 
zijde van het ko.nflikt. Hij zal er dus do.o.rheen mo.eten. 
Nu schijnt in dit geding degeen, die wars is van ko.nflikten het 
gelijk aan zijn zijde te hebben. Ro.ept de bijbelse bo.o.dschap 
o.ns niet o.p, o.nze vijanden lief te hebben en als verzo.enden 
met elkaar te leven? Verzo.ening en ko.nflikt verdragen zich 
to.ch niet met elkaar? Dat is juist. Evenmin verdragen zich 
gezo.ndheid en ziekte met elkaar. Dat betekent echter niet, dat 
een ziek mens, wiens kwaal niet o.nderkend wo.rdt en die dus 
gezo.nd geno.emd werdt, nu o.o.k werkelijk gezo.nd is. Het staat 
er met hem zelfs veel riskanter vo.o.r, want zo.lang zijn ware 
toestand bemanteld wo.rdt, zullen de vereiste maatregelen om 
het genezingspro.ces o.p gang te brengen .en te bevo.rderen niet 
geno.men kunnen wo.rden. Zo. is het o.o.k met het ko.nflikt. De 
vraag is, langs welke weg wij van het ko.nflikt to.t de verzo.e
ning kunnen ko.men. Als de bijbel van verzo.ening spreekt gaat 
het altijd em een steile, smalle weg die begaan mo.et werden. 
Daarto.e is allereerst no.dig, dat het ko.nflikt onderkend en er
kend wo.rdt. Veor Jeremia is het juist het kenmerk van leugen
prefeten, dat zij voertdurend zeggen: De Here heeft gespreken, 
gij zult vrede hebben (Jer. 23:17). Dat zeggen ze uitgerekend 
tet de verachters van Ged. Dit bemantelen van vijandschap en 
kenflikt is typisch vo.er de leugenpro.feet. De prefetieën van 
de werkelijke mannen van Go.d zijn vo.l van to.o.rn, gramschap; 
rampspo.ed, o.o.rlo.g, pest. Ezechiël zegt het ze: zij hebben mijn 
vo.lk do.en dwalen do.o.r te zeggen: vrede! zo.nder dat er vrede 
is -, als het een muur bo.uwt, zie, dan bepleisteren ze die met 
kalk; zegt to.t hen die met kalk pleisteren: tech zal hij vallen! 
(Ez. 13:10,11). Oo.k hier is de valse profeet de dwaas die de 
scheuren wegkalkt, waaraan te zien is dat het fundament van 
de stad niet deugt. Ze werken zij de ondergang van de mensen
gemeenschap,. die deze stad is, in de hand. Uit dergelijke tek
sten blÎjkt, dat het proklameren van vrede, waar ko.nflikt is, 
zelfs een vijandige daad is. Vaak zijn de teedekkingen en ver
shiieringen no.g een groter gevaar dan de konflikten zelf. Het 

47 



laatste wat met de verschonende leugen gediend is, is de ver
zoening. Werkelijke verzoening begint altijd met erkenning, 
met blootlegging van de vijandschap. De bijbel benadrukt bij 
het spreken over verzoening juist die vijandschap: God heeft 
ons verzoend met zichzelf door de dood van Christus, toen wij 
nog vijanden waren (Rom. 5:10). 
Het is zelfs zo, dat het met de vijandschap tot een zeker hoogte
punt moet komen, wil er iets van verzoening tot stand komen. 
Paulus zegt in vers 20 van het geciteerde hoofdstuk: 'waar 
evenwel de zonde toenam, daar is de genade meer dan over
vloedig geworden'. Dit is wel het tegendeel van 'bemantelen'. 
Toch spreken wij graag van de mantel der liefde en denken 
met die uitdrukking in overeenstemming te zijn met de tekst 
als 1 Korinthe 13:7, waar gezegd wordt van de liefde, dat zij 
alles 'bedekt'. Maar dat betekent helemaal juist niet dat de 
liefde vijandschap versluiert, maar dat zij vijanden onder één 
dak brengt tot verzoening. En dat gaat niet zomaar. Daarvoor 
is nodig dat er veel geleden, gedragen en verzet wordt. De lief
de is zaak van geloven en hopen - een zaak ook van volhouden 
op die moeizame begaanbare hoge weg der verzoening. Er 
is dus, bijbels gesproken, alle reden om de konflikten niet weg 
te praten, maar te erkennen, ze niet te bemantelen, maar eer
der tot een krisis te brengen. Wij moeten leren met onze kon
flikten te leven en ermee verder te komen. De klassentegen
stelling is een slechte zaak (als ieder konflikt), het is een demo
nie in onze samenleving, maar willen wij deze duivel uitwerpen, 
dan zullen wij het exorcistisch konflikt met de onmenselijke 
strukturen aan moeten durven, want ook deze demon slaat 
niet op de vlucht voor magische formules, doch alleen voor 
een woord met macht, een woord dat in een leven van lijden 
en van verzet wordt waargemaakt. 
Goede theologie van het woord is anti-magisch! Het is niet 
met zeggen gedaan, niet met bezwerende formules, niet met 
eufemistische ontkenningen. Terecht heeft Dr. A. H. van den 
Heuvel, de huidige Sekretaris Generaal van de Hervormde 
Kerk, er indertijd in het blad In de Waagschaall op gewezen, 
dat Gods openbaring niet alleen het konflikt tussen God en de 
mens aan het licht brengt, maar zelf ook bron is van konflik
ten. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk het geval in de geschie
denis van de aartsvader Abraham, die uit zijn vertrouwde kring 
wordt weggeroepen. Hij leefde in vrede in Ur der Chaldeeën; 
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maar zijn roeping betekent een breuk met dit verleden, een' 
breuk met zijn familie, een breuk met zijn religie. In het boek 
Exodus horen wij, hoe Mozes de strijd aanbindt met de egypti
sche Farao, zoon van de zonnegod. In Egypte heerst wet-en
orde, er is evenwicht en rust - toch wordt deze 'vrede' in de 
bijbel verworpen, want hij betekent voor de Hebreeën knech
ting en uitbuiting. Mozes verheft zijn profetische stem tegen 
dit systeem en dat betekent: konflikt! De profeet verbreekt de 
vrede, omdat het een gewelddadige vrede is. God brengt Farao 
en zijn rijk in een krisis. Het kriterium is altijd weer de komen
de vrede die als een vuur in de geschiedenis wordt geworpen, 
zodat onze 'vrede' als vijandschap openbaar wordt en wat ons 
vertrouwd is 'vervreemd' blijkt. Juist ook van dit oordeel is 
Jezus zelf de openbaring: het licht is in de wereld gekomen, 
maar wij mensen hebben de duisternis meer liefgehad (Joh. 
3:19). Alle verzoening, die haar naam waard is, gaat door dit 
oordeel heen; wat hier langs heen gaat, is niet werkelijk ver
zoening maar bemanteling, versluiering en dus: leugen. 
Christen-zijn is aan het ambt van de Christus, aan de dienst 
van de Messias, zoals dát de waarheid is in Jezus (Ef. 4:21), 
deelhebben en deelnemen. 
Dat kan niet anders dan steeds opnieuw beginnen met de ont
maskering van onze eigen vijandschap tegen God en de naaste. 
Van daaruit alleen laten wij ons gezeggen en verklaren wij de 
oorlog aan het dode verleden (ook al heet dat duizendmaal 
vrede!), gaan wij strijden tegen de zonde, tegen de verduiste
ring van het verstand, tegen de ijdele begeerten, tegen de zin
loze konsumptie, tegen de onwetendheid en tegen de ver
vreemding van het leven naar Gods bedoeling, maar ook tegen 
de demonie die in bovenpersoonlijke strukturen zich genesteld 
heeft, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld
beheersers die in het donker zitten, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten, tegen de ideologische gifcentrales (zie Ef. 
4:17 v., 6:12 v.). Messiaans menszijn is niet konformistisch 
leven, 'als een haas onder een struik het einde van het onweer 
afwachtend' (Rosa Luxemburg), maar vanuit een vernieuwing 
van het denken, een opflitsen van nieuw besef: contra naturam 
vivere, d.i. tegen wat natuurlijk, vanzelfsprekend en onvermij
delijk lijkt in te leven. Dit kan zelfs een konflikt met de kerk 
zelf worden, want de kerk is in haar strukturen niet van te 
voren en principieel onvatbaar voor besmetting met boze 
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macht, ook al geldt voor haar de belofte dat zij er niet door zal 
worden overweldigd. Maar dat laatste geldt juist omdat de 
Geest der heiliging op gezette tijden messiaanse mensen roept, 
die tegen de kerk, die in konkubinaat met de machten leeft en 
haar vrijheid geruild heeft tegen de linzenmoes der gehoor
zaamheid, - die tegen zo een kerk in durven te gaan vanwege 
het uitzicht op het 'leven Gods' de Vrede, de nieuwe Aarde! 
Van den Heuvel wijst in dit verband op een groep, waarop ook 
Colpe onze aandacht reeds vestigde: de Hussieten. In de negen
tiende eeuw kozen deze Hussieten de zijde van het proletariaat 
tegen de uitbuiters. Het betekende voor hen deelname aan het 
konflikt, deelname aan de klassenstrijd. Maar ook was het een 
konflikt, een tweestrijd voor henzelf. Dat is messiaans mens
zijn: zo in het konflikt staan, dat je er zelf aan lijdt. De socia
listen, met wie ze optrokken, waren atheisten. Vandaar dat zij 
na 1948 in de praagse vredesbeweging zo hartelijk en fervent 
het gesprek tussen socialisten en christenen, tussen atheisten en 
gelovigen, hebben bevorderd. Een dialoog overigens die zelf 
veel konflikten gaf en zelfs - bijna? - in een konflikt verzandde. 
Ik geloof, dat wij in het westen veel te weinig ook beseffen, 
dat dit samengaan een van de faktoren is geweest die in Tsje
cho-Slowakije leidde tot het experiment van de 'praagse lente', 
dat zo bitter doorkruist werd. Daar in dat land kon en kan iets 
eigens opbloeien, mede omdat de Hussieten er zijn. Zo getuigen 
deze mensen, vaak tegen het gevestigde christendom in, van 
de hoop die in ze is. 
'Konflikt, teken van hoop', heb ik boven deze paragraaf ge
schreven. Naar mijn overtuiging bevestigt, wat wij aan bijbelse 
gegevens verzamelden, deze visie. Het konflikt is geen goed 
ding in zichzelf, maar dat is zelfs de schepping niet. Van veel 
meer belang is te vragen: is het ergens goed voor? En die vraag 
kan bevestigend beantwoord worden. In de geschiedenis moe
ten wij er doorheen om tot de vernieuwing van alle dingen te 
komen. De konflikten zijn de messiaanse weeën, de zuchten 
zonder welke geen geboorte plaatsvindt. Jezus gaat naar Jeru
zalem, omdat het niet aangaat dat een profeet buiten Jeruzalem 
omkomt, want eerst moet Hij lijden en sterven voordat Hij als 
Messias zal regeren. Petrus' woord: 'dit zal geenszins geschie
den' houdt Hem er niet van af. Integendeel: ga achter Mij, 
Satan! (Mt. 16:21 v.v.). Het primaat van Petrus wordt, zoals 
bekend, op Mattheus 16 gefundeerd. Het is inderdaad zo, dat 

50 



de gevestigde kerkleiders menigmaal de halfslachtige en on
rechtvaardige vrede van het ogenblik verkiezen, boven de 
moeilijke weg van het konflikt, dat doorstaan en doorleden 
moet worden voordat de zon der gerechtigheid kan opgaan. 
Wij leven in een konfliktueuze tijd, het is bijna een banaliteit 
het te zeggen. Vooral het konflikt rijk-arm is in onze dagen 
tot een (fatale of heilzame?) krisis gekomen. Vermoedelijk 
moet het zg. rassenkonflikt, dat tegelijkertijd woedt, gezien 
worden als een vorm van ditzelfde klassenkonflikt, maar dan in 
een versluierde vorm. De grote zwarte leiders in dit konflikt 
komen dan ook steeds meer tot dit inzicht. Zijn deze konflikten 
fataal of heilzaam? Dat staat nièt van te voren vast! Dat hangt 
mede daarvan af, hoe wij ons ertegenover durven op te stellen. 
Wij kunnen het konflikt - op pseudo-bijbelse gronden of met 
andere argumenten- taboeÏseren en ontkennen, verdringen kan 
men het beste zeggen: Dan zal het verder werken ondergronds 
en het zal de grondslagen van de samenleving totaal onder
mijnen. Verdrongen konflikten zijn het allergevaarlijkst: zij 
broeien zo lang, tot plotseling, ogenschijnlijk bij een kleine aan
leiding, het harmageddon losbreek,t. Het wordt echter anders, 
indien wij de konflikten onder ogen durven zien en durven 
zeggen: konflikt, teken van hoop! Wij moeten in onze kon
flikten een oordeel, een heilzaam, zij het negatief, oordeel over 
de strukturen van onze samenleving durven zien. Heilsprofe
ten zijn valse profeten en brengen onheil. De ware profeten 
zijn 'onheilsprofeten': zij roepen op tot omkeer, wijzen het kon
flikt aim, zeggen waarop het staat en bieden zo een kans. Zo 
zijn ze de boden van het werkelijk heil. Denk aan wat wij bij 
Jeremia en Ezechiël hierover leerden! Als wij het zo zien, dan 
hebben wij de konflikten van onze tijd als een oordeel te 
aanvaarden. En als oordeel kunnen ze en mogen ze teken van 
hoop zijn! Liefde en gerechtigheid zijn onmogelijk zonder 
partijkiezen - en zulk kiezen voor de ene partij brengt mee 
het konflikt met de andere. Wij mogen dus niet bang zijn kon
flikten te scheppen. Wij moeten onze konflikten onder ogen 
durven te zien. Zonder kleerscheuren, zonder lichamelijk en 
psychisch letsel, zullen wij er niet doorheen komen. Maar dat 
dienen wij te aanvaarden, want verzoening ligt altijd aan de 
andere kant van het konflikt, nooit ervoor, altijd erna. Hetis 
de gekruisigde die de opgestane is. Wie niet met Hem wil 
lijden, zal ook niet met hem verheerlijkt worden. Dit betekent, 
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dat wij verzoening moeten zien als het perspektief waarin wij 
staan. Het gaat wel degelijk om overwinning van de vijand
schap. Maar overwinning is iets anders dan ontkenning. Wie 
wil overwinnen, mag de strijd niet ~chuwen. Hij gaat zijn weg 
en doorstaat het konflikt in een liefdevolle solidariteit met de 
geringen - tot het einde. 

2. Het lichaam van Christus 

Toch moeten wij voorzichtig zijn, als wij zo voortdurend de 
nadruk leggen op de noodzakelijkheid van de strijd en de on
vermijdelijkheid van het konflikt. Want strijden en strijden is 
twee. Er is de verdrukking en agressie, waardoor het konflikt 
veroorzaakt wordt. Er is ook het verweer ertegen, dat altijd 
begint met en blijvend gepaard gaat met 'lijden'. In dit verband 
is het nodig, ons te bezinnen op, wat de uitdrukking 'lichaam 
van Christus' die in het Nieuwe Testament ter karakterisering 
van de messiaanse gemeente gebruikt wordt, eigenlijk wil zeg
gen. Van daaruit kunnen wij dan tot klaarheid komen omtrent 
de rol die de gemeente mag spelen in de konflikten van onze 
tijd. In het eerste hoofdstuk hebben wij over deze dingen al wat 
gezegd, onder de titel: de vrijheid van 5Îe gemeente. Het is van 
belang hier kort te herhalen, wat daar gezegd werd over het 
bijzondere van de opdracht der gemeente. Die bijzonderheid 
houdt niet in, dat de gemeente een andere roeping zou hebben 
dan andere vertegenwoordigers van het genus mens, maar dat 
zij nu reeds de vrijheid ontvangt een aanstekelijk begin te 
maken met het leven dat God met ons voor heeft. Wat de 
gemeente gelooft en hoopt en in liefde doet, geldt voor de 
gehele mensenwereld. Het is het perspektief waarin alle men
sen staan. Het is ook de roeping van alle mensen. Als wij in 
deze paragraaf derhalve spreken over de gemeente als lichaam 
van Christus hebben wij het over een deel dat representatief is 
voor het geheel. All~en sprekend over onze eigen roeping en 
verkiezing, z~als wij· die gehoord en verstaan hebben, alleen 
door zelf in de gehoorzaamheid te handelen en te wandelen, 
kunnen wij een bijdrage leveren aan het ontwaken van een 
universeel bewustzijn van wat waarachtig humaan is. Het kan 
aan anderen niet als een wet worden opgelegd, doch alleen als 
een 'blij gerucht' worden voorgeleefd - pars pro toto! In deze 
paragraaf gaat het dus over de gemeente en da~rin over allen 
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en ieder! Er is geen bijzondere christelijkè ethiek - al is het 
messiaanse ethos een heel bijzonder begin van een grote, uni
versele toekomst! 
De bijbel is een 'heilig boek', zeggen wij en geven hem daarmee 
een gevaarlijke kwalifikatie. Want maar al te gauw wordt daar
onder verstaan: een boek dat over 'heilige', dat is andere, 
hogere, geestelijke zaken handelt dan waarom het in ons gewo
ne, materiële bestaan in de tijd gaat. Dat is nu juist niet waar! 
De bijbelse boodschap wil ons juist met beide benen op de 
grond zetten, in de geschiedenis, tussen wat zich afspeelt onder 
mensen van gelijke beweging en zeggen: dáár komt het er op 
aan! Daar wordt Gods wil geminacht, zijn bedoelen door
kruist, daar wordt onrecht gepleegd, daar heersen vijandschap 
en kwaadaardigheid. En daarom moet ook daar de goede strijd 
van het geloof gevoerd worden en nergens anders. De kern van 
de boodschap luidt dan: die vijandschap van de mens tegen 
God - tegen zijn bedoelen om het menselijk leven te helen - en 
tegen zijn medemensen en zichzelf is reeds gebroken en over
wonnen in het leven en sterven van de Messias Jezus. Let dus 
op Hem! Richt u op Hem! God heeft ons met zich verzoend 
toen wij nog vijanden waren (Rom. 5:10). Hij heeft niet ge
wacht tot wij 'om' waren, maar heeft zich tussen ons als 
vijanden begeven. Hij is op onze plaats gaan staan. Jezus is 
daarin en daarom juist openbaring van God, dat Hij niet zijn 
eigen standje heeft verdedigd, zijn eigen eer en ambt, maar dat 
Hij zichzelf ontledigde en aan de andere kant ging staan. Jezus 
durfde van de andere kant te komen. Hij begaf zich tussen 
zijn vijanden en had ze hartelijk lief! Het is een eigenaardige 
Messias, deze Jezus: hij kwam niet pas als Triomfator nadat 
Gods vijanden in de pan gehakt waren, maar Hij triomfeerde 
daarin, dat Hij onder zijn vijanden leed en stierf. Hij open
baarde een ander, een wijzer, een heerlijker menszijn. Hij is 
de Qudste en de wijste, die de verhoudingen anders maakt. Dit, 
zegt Hij, is de enige manier, vijanden te (over)winnen! Dit is 
de weg van de Messias: zijn lichaam werd gebroken. 
Als de gemeente 'lichaam van Christus' is, dan is zij dat in het 
gewone, materiële leven van haar tijd op deze wijze, of zij ver
loochent haar wezen. Zij maakt in de geschiedenis van haar 
dagen deze messiaanse overwinning waar. Zij is er - net als 
Paulus2 - om zich te verblijden in wat zij lijdt, want zij mag in 
haar vlees, in haar historische existentie, aanvullen wat aan de 
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verdrukkingen van de Christus ontbreekt (Kol. 1:24). De ge
meente mag de oudste en de wijste zijn, die in het konflikt en 
!n de brandende, nijpende vragen, die ons kwellen, eraan blijft 
lijden. en zich niet (boos, gegriefd, beledigd, wantrouwig) af
wendt van de ander, maar integendeel de zaak vanuit hem wil 
beschouwen. Zij neemt die ander (ook heel letterlijk) in zich 
op, als hij nog vijand is! Hypomonè wordt van de gemeente 
gevraagd - dat is: volhouden in het lijden. Deze roeping tot 
lijden is geen morbide voorkeur voor verdriet en verdrukking, 
maar de roeping om, in een wereld van vijandschap aan de 
kant te staan van hen die verdriet wordt aangedaan, van hen 
die verdrukt worden en vanuit dit lijden op vernieuwing te 
hopen en ervoor te vechten, maar altijd zo, dat dit lijden daar
bij niet verloochend wordt maar bevestigd en verdiept. De 
vijand in het bijbels taaleigen is de geweldenaar, de verdrukker. 
Ook deze vijand voert zijn strijd. In die strijd gaat het er in 
wezen altijd om om te voorkomen dat men zelf lijdt; het lijden 
wordt aan anderen opgelegd. Rijkdom en macht worden ver
gaard om zich een leven zonder lijden te kopen en in te rich
ten. Daarvoor moeten anderen boeten. Tegen deze geweldenaar 
en verdrukker, tegen deze vijand van God en mens, mag en 
moet de gemeente strijden. Daarbij kan zij niet naar de midde
len van de tegenstander grijpen, want die zijn toegesneden op 
zijn doel: te verdrukken, geweld te plegen, zichzelf te hand
haven op de ruggen van anderen. Er is hier maar één verweer, 
maar één verzet en dat is het messiaanse lijden. In dit lijden, 
en navolging van haar Meester, wordt de vijand niet afgeschre
ven, integendeel: in dit lijden zegt de gemeente hem waar het 
op staat, toont zij hem wie hij is, tracht zij hem te vermurwen, 
te 'bekeren'. Zo overwint zij, met en in de Messias, de vijanden 
der armen. Maar ... mislukt dit niet? is de vijand te vermur
wen? Hoe dan ook: gezien de opstanding blijft de gemeente 
op verzoening hopen. Want Jezus is overgeleverd (heeft gele
den en is gekruisigd) om onze overtredingen en opgewekt om 
onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). Dat perspektief laat de ge
meente zich niet roven. 
Er is een woord van Paulus, dat wij hier wel moeten aanhalen. 
Het luidt zo: 'Zijn wij nu kinderen dan zijn wij ook erfgena
men: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; 
immers indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen 
in Zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden 
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van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, 
die over ons geopenbaard zal worden (Rom. 8:17-18)'. De 
bedoeling van Paulus is natuurlijk niet te zeggen - wat de for
mulering van de NBG-vertaling een beetje suggereert - dat de 
gemeente het lijden op zich neemt omdat het participeren in 
de verheerlijking daar tegenover staat. De gemeente lijdt niet 
met het oogmerk om in de heerlijkheid te delen. Maar: het 
lijden van de gemeente is de enige vorm van bestaan waar
onder in deze tegenwoordige tijd de heerlijkheid begrepen kan 
worden. Dit lijden zelf wordt dan ook openbaar als heerlijk
heid. Dit lijden zelf voert tot de overwinning. Wie het mes
siaanse lijden niet wil (maar verdrukking en geweld verkiest) 
zal, hoewel hij zo denkt te zegevieren, als een gelijkvormige 
aan de gedaante van deze wereld met deze wereld mee ten
ondergaan, als Gods revolutie zich doorzet. Paulus heeft ook, 
heel eenvoudig en direkt, gezegd, wat de gemeente te doen 
staat jegens de vijand: 'als hij hongert, geef hem te eten; als hij 
dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen 
op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede (Rom. 12:20 en 21)'. 
Het lijden is de wijze van strijden der gemeente -, der gemeen
te als pars pro toto van alle armen, verdrukten en beledigden. 
Nu moeten wij niet steeds abstrakt van 'vijandschap' spreken, 
als wij benadrukken dat de goddelijke weg der verzoening, die 
wij hebben te gaan, door de Messias is betreden toen wij nog 
vijanden waren. Het gevaar is, dat dit begrip vijandschap dan 
'religieus' wordt opgevat, innerlijk, metafysisch, onhistorisch 
en onpolitiek. Dat zou een grote fout zijn. Niet alleen als wij 
letten op het Oude Testament (dat is misschien inmiddels wel 
tot enkelen doorgedrongen), maar ook als wij letten op het 
Nieuwe Testament, wat wij in deze paragraaf nu juist doen 
willen. In het Nieuwe Testament, in het bijzonder bij Paulus, 
worden die vijandschappen met name genoemd. Het gaat om de 
tegenstelling tussen jood en heiden (griek), slaaf en vrije, man 
en vrouw. Aan die vijandschappen, aan die tegenstellingen lijdt 
de gemeente en het is haar opgave ze op die wijze tot verzoe
ning te brengen. Laat men nu niet zeggen, dat het in de 'eer
ste' plaats om de vijandschap tot God gaat, want als vijanden 
van elkaar zijn wij mensen, vijanden van Israels God. De God 
van Abraham namelijk is de God van joden èn heidenen: Hij 
is één, d.w.z. de ene God en Vader van allen (zie Rom. 3:29 v.) 
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Waar mensen elkaars vijanden zijn is dit altijd inderdaad in de 
'eerste' plaats een aantasting, een belediging van deze eenheid 
Gods. Om het herstel van deze liefdevolle éénheid gaat het 
juist in de verzoening (die in het Engels zo treffend 'atonement 
heet). Het is dan ook de opgave der gemeente, terwijl de vijand
schap woedt (terwijl de wereld verscheurd is door 'klassen
strijd', door 'rassenstrijd', door 'sexenstrijd'), de vijanden onder 
één dak te brengen, want de liefde 'bedekt' alles (1 Kor. 13:7). 
Maar de gemeente zal dan wel te weten komen, aan den (mes
siaansen) lijve, wat ze in huis gehaald heeft. Daarom juist ook 
moet de liefde zo breed, zo diep, zo zachtmoedig zijn als Pau
lus ons in 1 Kor. 13 voorhoudt. 
Als het om de gezindheid gaat, die nodig is om deze vijand
schappen in het messiaanse lichaam te doorstaan, dan wijst 
Paulus in Filippenzen 2:5-11 op de Messias Jezus. Hij is de 
andere, de ware, de uiteindelijke Adam zoals God hem reeds 
bij de schepping op het oog had. Anders dan de oude Adam 
wilde Hij niet het goddelijk-zijn roven, voorbarig aan zich 
trekken en krampachtig vasthouden als een roof, maar Hij ont
ledigde zichzelf en nam de gestalte van een slaaf aan en zo 
werd hij de mensen gelijk. Dat is zijn weg van menswording: 
mens in deze wereld is hij als slaaf, als minste onder de min
sten, als aller dienstknecht. Hogerop voelt men zich meer mens 
en meer mans, maar dat is schijn: dat is de oude Adam en zijn 
roofzucht. Daar vraagt men: hoe kan ik leven, eten, drinken 
en vrolijk zijn; daar komen ook de bevelen vandaan, want de 
massa van het verderf moet slaven en sloven om het leven der 
Olympiërs mogelijk te maken. Hij echter was slaaf, gehoor
zaam, gehoorzaam tot de dood, tot de galg ... Dat is zijn weg 
der verzoening, zijn weg tussen de vijanden. Zo lijdt Hij aan ze. 
Zo hoopt Hij kolen op hun hoofd. Als dit mislukt, mislukt 
alles. Maar dat is dan ook het begin en het einde voor Paulus 
en zijn gemeente, zij lieten zich gezeggen. In naam van deze 
Jood, deze slaaf, deze moederlijke man (niet uit de wil van het 
vlees, niet uit de wil van de man, maar uit God geboren) begon
nen zij onder één dak, aan één tafel te vergaderen: Jood en 
Griek, slaaf en vrije, man en vrouw. In Hem immers zijn ze 
'verzoend'. De olympische goden verheugen zich er niet over, 
want zij zijn de dagdromen der, geweldenaars. Maar voor de 
God van Israel, de ene Vader van allen, is deze Man een eer 
en de gemeente noemt deze slaaf haar Heer! 
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Dit is een omkeer van alle waarden, een omruiling van alle rol
len - dit is, in beginsel, een nieuwe wereld. De gemeente is, als 
lichaam van de Messias, het bruggehoofd van deze komende 
wereld, het volk dat nu reeds verzameld wordt met het oog op 
dat Rijk van vrede en recht. Wij moeten wel bedenken, wat 
het voor Grieken, voor Romeinen betekend heeft zich te laten 
roepen in naam van deze Messias. Zij laten zich door Paulus 
dingen zeggen, die zij nooit genomen zouden hebben van 
enige Jood, maar het ongelofelijke gebeurt nu. 'Bedenkt daar
om dat jullie, die vroeger heidenen waart ... , dat gij te dien 
tijde zonder Christus waart ... zonder hoop en zonder God in 
de wereld.' (Ef. 2:12,13). Daarmee wordt toch een hele kultuur, 
een hele wijze van zijn, veroordeeld, tot verleden tijd verklaard 
en afgezworen. Maar deze mensen, deze goiim als mensen, 
worden niet afgeschreven: zij worden aanvaard, opgenomen 
zoals ze zijn. Zij hoeven zich niet te laten besnijden, wat toch 
ook maar 'het werk van mensenhanden aan het vlees is'. Besnij
denis of niet-besnijdenis is in Christus niets meer. Maar niet 
vanzelfsprekend en zomaar niets - integendeel: Christus heeft 
de vijandschap, die als een muur scheiding maakt tussen jood 
en heiden, weggebroken. Hij heeft die muur zelfs weggebroken 
met zijn eigen lichaam, door er tegen op te lopen, zich ertegen
aan te werpen, zodat Hij zich verwondde, leed en stierf. Die 
muur werd gevormd door wetten, geboden en inzettingen, die, 
vervreemd van hun oorspronkelijke zin, alleen nog maar een 
scheidende funktie hadden. De besnijdenis is bijv. zo een inzet
ting. Niet naar zijn oorspronkelijke zin, maar in zijn vervreem
dende eigenwettelijkheid wèl! 
Exegetisch kies ik hiermee voor die uitleggers, die in 'de mid
delmuur der afscheiding' de 'door de omheining der tora ge
vormde tussenmuur' zien. Uiteraard heeft het beeld van de 
muur allerlei associaties opgeroepen bij Paulus' toenmalige 
lezers en hoorders. Men kan gedacht hebben aan de muur tus
sen de buitenste en binnenste voorhof van de tempel, aan de 
muur rondom Jeruzalem en zelfs aan het voorhangsel van de 
tempel. Maar dat zijn associaties; zoals wij misschien geneigd 
zijn aan de berlijnse muur te denken, die immers ook het har
de symbool is van een scheiding. Maar gezien de nadere kwali
fikatie, 'de wet der geboden in inzettingen bestaande', zal wel 
de 'omheining van de tora' bedoeld zijn. Deze omheining dien
de om het joods-eigene zuiver te bewaren: rondom de tora 
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werd een beveiligend veld van voorschriften en geboden gelegd 
om vooral overtreding van de kern te voorkomen. Natuurlijk is 
dit positief bedoeld - assimilatie is géén oplossing! -, maar het 
leidt ook tot verstarring. Paulus wil jood en griek (joodse jood 
en griekse griek) onder één dak brengen in naam van de joodse 
'grensganger' Jezus, in wie hij de Messias, ook van de volke
ren, beleed. Zo moet het tot 'atonement' van verren en nabijen 
komen. Mogelijk is ook (het is zelfs tegelijkertijd mogelijk), dat 
Paulus gedacht heeft aan de muur van engelmachten (Ef. 1:21), 
die rondom God gedacht werden te bestaan en die de mensen 
'vervreemden' van het 'leven van God' (4:18). 
Paulus zoekt nu de oplossing niet in een assimilatie in de één 
of andere richting. Die belediging en vervreemding is de Joden 
maar al te vaak in de geschiedenis aangedaan. In de hellenisti
sche tijd lieten de Joden de besnijdenis vaak kunstmatig verhel
pen om toch vooral in het stadion niet op te vallen. Paulus laat 
Timotheus besnijden, want hij is de zoon van een joodse moe
der. Titus echter niet, want hij is een 'Griek'. Het gaat er juist 
om, dat Joden en Grieken, joodse Joden en griekse Grieken 
onder één dak en aan één tafel komen, want alleen zo wordt 
een gemeente gebouwd, die aan den lijve aan de in Christus 
opgedane vijandschap kan gaan lijden, om haar zo tot verzoe
ning te brengen. Zij mogen met elkaar ook hun lichamen tot 
een offer stellen en zich met lijf en ziel en alle krachten inzet
ten om door de muren van scheiding heen te breken. Daar heb 
je zelf van te lijden, maar het is de enige vruchtbare pro
existentie, waarvan in de geschiedenis der mensheid sprake is. 
Men mene niet, dat dit onder één dak brengen van vervreemde 
groepen, naar gewone maatstaf gemeten, nu zo een succes was 
(en is). Ik denk nu niet aan kerken, die gesegregeerd zijn: dat 
zijn geen kerken meer, zij hebben de kern van de zaak ver
loochend. Ik denk aan de pijnlijke mislukking, die daar op
treedt waar er nog wel aan getild wordt. Neem alweer Paulus 
als hij in Korinthe gepoogd heeft rijk en arm, heer en slaaf 
aan één tafel te brengen! Men leze het na in 1 Kor. 11:17-34. 
De rijke heren hebben het niet zomaar afgeleerd ten koste 
van anderen te leven. En de slaven zijn niet zomaar gewend 
aan hun nieuwe status van ook rechthebbende. Dit hoofdstuk 
getuigt van een mislukking, maar het experiment gaat door. 
Want deze messiaanse roeping gaat door, of wij nu slagen 
of falen. Uit een briefje als dat aan Filemon kunnen wij 
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lezen hoe het Paulus ernst geweest is met deze verzoening van 
slaaf en vrije. Hij was niet in staat de strukturen van de helle
nistische samenleving te veranderen, evenmin kon hij aan weg
gelopen slaven een nieuwe basis van levensonderhoud geven -
er was nog geen alternatief -, maar wel stuurde hij een weg
gelopen slaaf terug met een boodschap aan zijn Heer, die alles 
anders maakt: gij zult hem voorgoed terughebben, nu niet lan
ger als slaaf,· maar als een geliefde broeder! Zo wijst Paulus 
deze twèe erop, dat zij in de Messias één nieuwe Adam zijn. 
Zij zullen nog heel wat met en van elkaar te lijden hebben. 
Maar een gemeente, waar dit beoefend wordt, beproeft het nog
onmogelijke. Dat kan alleen falend gebeuren, maar dit falen is 
niet zwak maar sterk! Wel betekent het beproeving, teleurstel
ling, verdriet - maar in dit alles wordt de roeping vastgehou
den en zo is het tot vreugde. Geleden wordt er aan de feiten 
(aan de (nog)- onmogelijkheid), maar gehoopt wordt er op de 
overwinning. Zo vindt de gemeente steeds weer moed zich als 
messiaans lichaam op te werpen tegen de muren van schei
ding, tegen de instellingen, wetten en instituties, die mensen van 
mensen scheiden. Zij lijdt er zelf het meest aan, maar zij weet 
dat dat nodig is terwille van de vernieuwing aller dingen. 
Het is, dunkt mij, duidelijk dat zo een gemeente vijandschap 
en konflikt niet ontkent of schuwt. Hoe zou ze kunnen ontken
nen waaraan zij lijdt en hoe zou ze kunnen schuwen wat haar 
opdracht is! Ik zou het werk van de gemeente, dat Paulus in 
1 Kor. 15:58 'niet ijdel' noemt, willen typeren als: aktieve 
passie. Het is passie in de dubbele zin van het woord: lijden 
en hartstocht (Leidenschaft). Alle aktiviteit gaat uit van de pas
sie der gemeente. Een discipel is niet meer dan zijn Heer en van 
Hem geldt, dat Hij gehoorzaamheid leerde uit hetgeen Hij heeft 
geleden (Hebr. 4:8). Alleen als wij tot deze aktieve passie 
bereid zijn, zal de gemeente haar opgave ook in onze dagen 
kunnen vervullen. Als zij het doet, zal het niet vergeefs zijn. 
Het zou echter een ramp zijn, indien de gemeente blijft steken 
in de passieve aktie, waaraan zij steeds weer dreigt te vervallen. 
Zij probeert zich dan zelf in stand te houden, zichzelf van 
achteruitgang en ondergang te bewaren en zo wordt zij konfor
mistisch, gaat pakten aan met de macht en verloochent zo 
haar wezen. En het zout dat smakeloos is geworden, zal worden 
weggeworpen en door de mensen worden vertreden (Matth. 
5:13). Wat ik met dit dilemma 'aktieve passie' of 'passieve ak-
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tie' bedoel, is door Georges Cas~lis aldus verwoord: 
'Wat hebben wij voor een christologie? Een leer van het lijden 
van een overwonnene of een boodschap van de strijder, die 
met de armen solidair is? Heeft het lijden van Jezus in zich
zelf een waarde? Mogen wij nog langer een 'doloristisch' chris
tendom voorstaan, waarin het kruis (wat er ook na komen 
mag) Of een falen is, dat moet worden goed gemaakt, Of een 
magisch-masochistisch mysterie, dat door vergieten van on
schuldig bloed de toorn van een wraakzuchtige God stilt? Of 
is niet veeleer het kruis een overwinning, omdat het het hoogte
punt van onzelfzuchtige solidariteit is, omdat Hij, die daar 
sterft, zich niet aan een blind noodlot heeft overgegeven, maar 
tot aan het einde gestreden heeft om zijn medemensen te bevrij
den van alle uiterlijke en innerlijke ketenen en zijn leven geof
ferd heeft, opdat wij zouden kunnen leven. Zo dat sindsdien 
slechts diegene leven mogelijk maakt, die zijn leven niet voor 
zichzelf houdt, maar het vrijwillig aan anderen en voor anderen 
geeft. Overwinning is het kruis omdat het voorgoed een bres 
heeft geslagen in het Ri)k van de egoistische machtswil. Zin 
der geschiedenis is van daaruit, zoals TuIIio Vinay het voort
durend benadrukt, niet het oeroude AdamsparooI 'Vita mea 
mors tua' (mijn leven is jouw dood), maar als revolutionaire 
navolging: 'Vita tua mors mea' (jouw leven: mijn dood). Het 
is de enige begaanbare weg die voert naar de toekomst der 
mensheid'.3 

3. Verzoening als verandering 

Herman Wiersinga, wiens boekje Verzoening als verandering' 
in dezelfde serie is verschenen als het onderhavige, is in ons 
land de man, die zich theologisch heeft aangegord om het 'do
loristische christendom' te overwinnen, dat ook in deze streken 
nog heerst en waarin het lijden een waarde op zichzelf is gewor
den en Jezus' kruis geïnterpreteerd wordt als een stillen van 
Gods toorn. Bij Wiersinga zit voor, de christelijke gemeente 
theologisch toe te rusten tot een beter, een vruchtbaarder exis
teren in de huidige vragen. Het gaat hem om de 'aktieve 
passie' van een pro-existerende kopgroep. Vandaar dat Wier
singa in zijn tweede boekje de ethische konsekwenties uit zijn 
dogmatische positie tracht te expliceren. 
Graag had ik gehad dat Wiersinga zijn leer der verzoening had 
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opgezet vanuit een Christologie van de knecht (doulos). Hij had 
dan veel bij Kar! Barth kunnen vinden dat van zijn gading was. 
Dat is niet gebeurd. Wiersinga heeft het gelaten bij het ont
werpen van een alternatief na de traditionele voorstellingen 
vanuit de bijbel te hebben gekritiseerd. Dat suggereert mij weer 
iets te veel een bijbel die een 'rationeel geheel' vormt in die zin 
dat het geen disparate gegevens of zelfs tegenspraken zou be
vatten. In de bijbel echter schuiven wel degelijk allerlei voor
stellingen en beeldvormingen over elkaar heen, zodat er van 
één bijbelse verzoeningsleer geen sprake kan zijn. Ziet men 
dit eenmaal dan kan men de traditionele dogmatiek en haar 
pogingen tot interpretatie wat milder en dankbaarder 'beoor
delen'. Wij moeten echter goed zien, dat Wiersinga vooral op 
één punt gevoelig was, dat hem zeer na aan het hart ligt: in 
hoeverre wordt de gemeente, als lichaam van de Messias, die 
geroepen is tot de revolutionaire navolging (jouw leven: mijn 
dood) door bepaalde vormen van doktrines omtrent de ver
zoening buiten spel gezet en gaat 'het is volbracht' betekenen 
'zonder ons' zodat wij nu niets meer behoeven te doen dan 
'dankbaar' de orthodoxe formules te herhalen. Wiersinga is 
aangevochten door het falen van het 'doloristisch christendom' 
in de grote uitdagingen waarvoor wij staan. Wie deze zorg, 
deze aanvechting niet kent, heeft geen recht hem te kritiseren. 
want hij kàn hem niet verstaan. Tot nog toe kan ik het 'ge
sprek' dat met Wiersinga gevoerd wordt weinig verkwikkend en 
opbouwend vinden. Wie hem op zijn kernpunt verstaat, zal bij 
alle kritiek op details - waarvoor Wiersinga in alle opzichten 
openstaat -, met hem willen verder denken. Graag maak ik 
voor dit boekje gebruik van een aantal gedachten uit zijn Ver
zoening als verandering (p. 60 v.v.; p. 103 v.v.) en denk daar
op verder in het raam van ons thema. 
Wij hebben het in dit hoofdstuk over Konflikt en verzoening in 
de menselijke samenleving. Volgens Wiersinga heeft Jezus' 
patroon van verzoening vijf kenmerken, die dan vooral van 
belang zijn. 
Het eerste kenmerk is: Jezus heeft aandacht voor de ander, en 
wel voor de ander in zijn situatie en in zijn konkrete anders
zijn. Jezus is om zo te zeggen een grensganger, die van de 
andere kant durft te komen, ook die andere wereld waarvoor 
wij ons van nature afsluiten, omdat zij ons vreemd is (in con
creto: de wereld van hoeren, de wereld van tollenaars, de we-
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reld der goiim). Daarom mogen navolgers van Jezus niet vluch
ten in een algemene mensenliefde, die alle grenzen doet ver
vagen, alsof er geen anders-zijn was. De gemeente van Jezus 
heeft tussen de mensen-in-hun-vlees, in hun verschillende situ
aties, in hun anders-zijn te staan. Maatschappelijk gesproken 
betekent dit, dat apartheid (segregatie) voor de gemeente on
mogelijk en van grond af aan verwerpelijk is want zo kan het 
niet tot die konfrontatie komen, tot dat konflikt, tot die krisis, 
die noodzakelijk zijn om tot verzoening te geraken. De gemeen
te heeft juist als opdracht om in zo een konfrontatie aan het 
konflikt te lijden, eraan te tillen om het zo mee te helpen ver
zoenen. Daartoe is het nodig, dat de verschillen niet verdoezeld 
worden: de ander is anders. Verzoening kan alleen plaatsvin
den als wij onze ogen niet sluiten voor vreemdheid van de 
ander in zijn anderszijn. Er is geen enkele reden de verschillen 
te ontkennen onder het zingen van verdoezelende en onzinde
lijke liederen als 'kinderen van één vader zijn wij allemaal'. 
Dat lost niets op. Wij hebben eerst in te zien, dat wij ons niet 
beleven en verstaan als tot één gezin behorend. Wij zijn ver
schillend als Joden en Grieken. En toch is God één, God van 
Joden èn van Grieken. Dat moet waar gemaakt worden in een 
messiaanse praxis van verzoening, waarbij wij, als Jezus' grens
gangers worden en, bij alle verschil, het voor de ander in zijn 
anderszijn opnemen. De ander is anders. Maar hij wordt daar 
niet op vastgelegd, niet op gefixeerd. Wij gaan samen een ge
schiedenis beginnen, een geschiedenis van verzoening. En: ver
zoening is verandering. Geen verandering of verzoening zal er 
zijn, als wij elkaar onwelwillend of welwillend negeren en 
weigeren aan elkaar te lijden. 
Het tweede is: Jezus versluiert de schuld niet. Jezus bemantelt 
niet, maar Hij roept veeleer de schuld te voorschijn. Het is 
namelijk ook niet vanzelfsprekend, dat wij elkaar vreemd zijn 
en dat wij elkaar als anders beleven. Men kome op grond van 
het eerste punt niet te snel met overkompenserende rationalisa
ties van het anderszijn, met theorieën over pluriformiteit en 
rijkdom van verschillen en al dat pluralistische fraais meer. 
Ook dat is bemanteling en versluiering. Geen segregatie! maar 
ook niet: pluriforme negatie, waarbij het anderszijn tot iets 
gewoons wordt verklaard (maar de uitbuiting gaat ook 'gewoon' 
door!). Er steekt schuld in de vervreemding; achter de spraak
verwarring schuilt boosheid. De vervreemding komt ergens 
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vandaan, de vijandschap der klassen heeft ergens zijn oorzaak. 
Er is een boosaardig ontwerp van zogenaamd 'samenleven' dat 
als een muur van afscheiding de mensen van elkaar vervreemdt. 
Schuld zit ergens. Schuld is geen alomtegenwoordig fluidum. 
Daarom kiest Jezus partij: Hij staat niet in het voorzichtige, 
juiste midden, maar is slaaf onder de slaven, partijganger van 
armen en hulpelozen, vriend van morele underdogs, van ver
worpenen: Hij staat aan de kant van hen, die beschuldigd wor
den en trekt hun partij tegenover de machtigen, die zich aan 
de staat van beschuldiging kunnen onttrekken, omdat zij de 
wet naar hun hand kunnen zetten of zelfs de wet bepalen. 
Vooral de schuld van de geweldenaars, de machtigen, die 'im 
Dunklen sind' en die 'man nicht sieht' (Brecht) moet aan het 
licht worden gebracht, wil het tot verzoening der vervreemden 
komen. Achter de babylonische spraakverwarring steekt de 
schuld van hoogmoedig en, die zich als goden willen opwerpen 
om zichzelf een naam te maken en zelf de wet te bepalen. 
Jezus, de Heer als knècht, die het goddelijk zijn niet 'wilde 
roven, maar die zich ontledigde en slaaf werd, is van zulk 
soort machtigen, van zulke 'goden' de grote Tegenspeler. Zo 
brengt hij het grote onrecht aan het licht, dat zo graag in het 
duister zou blijven, het onrecht dat daarin bestaat, dat het 
anderen, kleine stakkers en sappelaars tot slachtoffer maakt en 
onder beschuldiging stelt, terwijl het zelf buiten schot blijft. 
Zo lijden de kleinen en geringen voor de misdaden der groten. 
Zij lijden plaatsvervangend aan de schuld der geweldigen. Van 
hen is de grote Plaatsbekleder de vriend, met hen is hij solidair 
tot het einde. En daartoe is ook de gemeente, in zijn navolging, 
geroepen! 
Het derde is: Jezus hoopt op leven en vergeving. Jezus gelooft 
in verandering. Het 'doloristisch christendom' vertoont steeds 
weer de défaitistische neiging in de erfzonde als fataliteit te 
geloven. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven; 
zo is de mens nu eenmaal! dat zijn de klanken die bij dit onge
loof in verandering passen. Jezus is daartegenover een fieilig 
'Onnozel Kind': Hij gelooft, dat zijn Vader alle dingen nieuw 
zal maken. Hij hoopt op vergeving der zonde en bidt voor hen, 
die hem kruisigen. Hij hoopt op leven uit de dood en zo valt hij 
in de aarde als tarwegraan. Wel te verstaan: juist als Partij
ganger der armen, als Plaatsbekleder vindt hij zijn geweld
dadige dood. Door zijn dood brengt hij het grote onrecht, de 
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schuld, de verdrukking, de leugen aan het licht. Jezus gelo()ft 
aan verandering en vernieuwing als de vervreemding, het kon
flikt en het onrecht worden opengelegd. Juist andersom dan 
wij geneigd zijn te 'geloven': wij zien erkenning van schuld en 
openlegging van konflikten als blokkades. Voor Jezus zijn het 
de stimulansen van de vernieuwing. Jezus' hoop is in het geheel 
geen opium, integendeel: zijn hoop is een stimulans, geen quie
tief, maar een onuitputtelijk motief. Deze hoop is een perspek
tief van verzoen.ing en dat betekent: er zijn geen eeuwige vijan
den. Niemand wordt op zijn vijandschap vastgelegd. Vijand
schap is geen laatste werkelijkheid. In de eminente zin van het 
woord is werkelijk: het Rijk van vrede, waarop wij mogen 
hopen. Zo staat de gemeente tussen de mensen, die elkaars 
vijanden zijn geworden: zij is realist en hoopt op wonderen! 
Het vierde is: wij moeten leren reageren op een ander niveau. 
Hiermede is beqoeld de weg van de liefde, waarvan Paulus (1 
Kor. 12:31) zegt: ik wijs u een weg, die veel verder omhoog 
voert. Zoals in de vorige paragraaf gezegd: deze kreatieve 
liefde brengt de oude vijanden onder één dak en dan geldt het 
te reageren op een hoger niveau dan in de wereld, in de maat
schappij gebruikelijk is: alles verdraagt de liefde, alles gelooft 
zij, alles hoopt zij, zij rekent het kwade niet toe. Zo schept de 
liefde een ruimte om samen te wonen en drijft zij de vrees 
buiten. Jezus brengt ons op deze hogere weg. Vijandschap 
wordt niet toegedekt, maar in huis gehaald, onderkend, zelfs 
'aufgedeckt' en dan overwonnen, zonder verbittering na te 
laten, door het goede. Dat gaat echter niet zonder te lijden aan 
de ander. De ander mag en kan dan niet afgeweerd worden, 
onverdraagzaam. Maar ook mag hij niet 'pluriform en tolerant' 
worden 'weggewuifd'. Jezus heeft de tegenstander nooit afge
schreven, maar hem ingesloten ook waar hij zichzelf uitsloot. 
In Hem is openbaar geworden het geheim van de schepping, 
dat wij hulp en bijstand voor elkaar zijn en niet contre coeur, 
maar gaarne, ook al moet daarvoor geleden worden. Dan moet 
ook door de messiaanse mens het risiko genomen worden van 
de eerste stap. Want de Messias kwam oQk tussen zijn vijan
den. Hij wachtte niet af, maar nam het initiatief. Hij nam het 
risiko van afwijzing. Hij ging door ook temidden van afkeer 
en afval. Hij verliet geen ogenblik de hoge weg en viel niet 
terug op middelen die met het doel, de verzoening, in strijd 
zijn. Hij offerde zijn leven op om leven te schenken. Zijn dood 
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was het leven van zijn vrienden - en van zijn vriendschap waren 
ook zijn vijanden niet uitgesloten, want Hij sloot ze in in zijn 
bidden. 
Het vijfde is: verzoening is in de navolging van deze Messias 
daadwerkelijke verandering. Het gaat bij Jezus niet om een 
houding, een innerlijke geneigdheid alleen, maar ook om een 
wedergeboorte van alle dingen, een herstel, een nieuwe wereld 
- het gaat om het Rijk van God. Dat betekent, dat recht en 
liefde niet twee sferen zijn, die tegenover elkaar staan. Het 
perspektief van het recht is de liefde - en daarom moet recht de 
zwakken beschermen en ruimte scheppen voor liefde. De wet 
staat in dienst van de messiaanse toekomst. Als het tot ver
zoening komt wordt er een daadwerkelijke verandering tot 
stand gebracht: er wordt, ook struktureel, aan de vrijheid 
gestalte gegeven. Er worden voorwaarden tot een leven in lief
de geschapen. Zo wordt er een nieuwe situatie gekreëerd, waar
in een waarachtig menszijn kan opbloeien. De navolging van 
Christus is niet alleen een persoonlijke zaak, maar ook een 
politieke opgave. De wereld moet niet theologisch gerecht
vaardigd worden in een theodicee, niet geïnterpreteerd,· ver~ 
kl aard en gelaten zoals zij is, maar zij moet in het licht van de 
verzoening geanalyseerd, doorlicht, gekritiseerd el?- verandèrd 
worden. Verzoening is een konkrete stap doen: vredernaken 
tussen vijanden, onvrede overwinnen. Verzoening is geen tijd
loze boven de werkelijkheid zwevende idee, die ons alleen maar 
een kwaad geweten en een ongelukkig bewustzijn bezorgt, maar 
de harde werkelijkheid laat wat zij is. Verzoening is lijden en 
ook strijden, de goede strijd van het geloof om rechtvaardiging 
en recht. Strijd tegen het onrecht, maar ook strijd tegen wie 
het onrecht aanrichten en in stand houden, omdat zij er zijde bij 
spinnen. Onrecht is een muur van scheiding tussen mensen, 
waàrdoor zij vijanden worden, een muur van wetten en insti
tuties, die in het licht van het Vrederijk met het gebod der 
liefde niets blijken te maken te hebben. Jezus zelf stelde in zijn 
vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande (dat kan 
dus zelfs de besnijdenis als - wederzijds! - sjibbolet van diskri
minatie zijn!) buiten werking en slechtte zo door zijn lijden en 
sterven een muur van scheiding en vijandschap (Ef. 2:15). In 
zijn navolging mogen mensen tegen strukturen van onrecht, 
die de liefde belemmeren, strijden door er op storm te lopen 
met hun lijf en ziel. Zo een wet zou ook wel eens het kapitalis-
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tische arbeidsrecht kunnen zijn. Is het geen muur der afschei
ding tussen de mensen als de arbeid zo georganiseerd is dat 
een kleine groep rijker en machtiger wordt door winst gemaákt 
op de prestaties van de grote groep? 

4. Voorlopige konklusies 

Het gestelde laat een aantal voorlopige konklusies toe, die ik 
kort voor de lezer zou willen noteren. 
1) Het geloof van het liberalisme, dat het vrije spel van (eko
nomische) krachten vanzelf een harmonieuze samenleving zal 
voortbrengen, is niet alleen door het historisch beloop achter
haald, maar stoelt als vroomheid op een niet-christelijk, niet
messiaans begrip van voorzienigheid (providentia). In het licht 
van de dienst der verzoening, die ons als mensen is opgelegd, 
is het 'laissez faire, laissez aller' een lichtzinnig ontwijken van 
de humane opgave; verzoening is immers geloven in en hopen 
op verandering en vanuit deze hoop als stimulans dan ook 
daadwerkelijk veranderen. 
2) Het liberalistisch denken in termen van harmonie (inklusief 
modernere varianten: pluriformiteit, pluralisme) is tot een 
ideologie van de bourgeois satisfait geworden en als zodanig de 
versluiering van een maatschappelijk-menselijk konflikt dat als 
krisis juist zou moeten worden opengelegd terwille van de toe
komst. Voor de grote groep van de arbeidende massa betekent 
dit opleggen van het harmoniemodel een vervreemding van de 
hun opgegeven taak, het arbeidsonrecht te bestrijden (de klas
senstrijd). De burger moraliseert de ander en verdient zelf kapi
talen aan deze moraal! De theologie 'is waarachtig niet ge
roepen deze moraal, die mensen scheidt, te rechtvaardigen; 
vanuit een rechte verzoeningsleer dient zij veeleer de moed te 
betonen de strijd om recht te motiveren. Theologie is altijd ook 
ontideologisering. 
3) De harmoniegedachte van de demokratie stelt, dat harmonie 
een perspektief is waarin wij natuur en maatschappij moeten 
zien en een doelstelling die wij rationeel dienen na te streven. 
Harmonie is hier derhalve een stimulans, een motief en een 
hoop. In de demokratie wordt de macht gekontroleerd en de 
uitoefening ervan ter diskussie gesteld. Al deze zaken kunnen 
wij vanuit de theologie positief begroeten: een messiaans mens 
is met enthousiasme demokraat. (De 'theokratie' is voor hem 
een profetisch-kritische kategorie die haar betekenis juist zou 
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verliezen als zij massief politiek zou worden gerealiseerd: dan 
juist wordt een bepaalde (altijd: héérsende!) macht gereligioni
seerd!). Wel moeten wij bedenken, dat het klassen antagonisme 
voortdurend het perspektief, de rationaliteit en de samen
werking van de demokratie bedreigt, zodat een liberalistisch 
ontkennen van dit fenomeen rampzalig is voor de demokratie. 
Het socialisme nam het demokratisch principe over, maar brak 
in stukken op de waardering ervan. Schematisch gesteld: men 
verloochent de demokratie ten bate van de klassenstrijd; gevolg: 
ook na de revolutie wil het niet met de werkelijke verandering 
van de maatschappij (de revolutie). Zou een bewust-levende 
messiaanse gemeente geen bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering en versterking van ons vermogen, in spanningen 
stand te houden? Verzoening betekent immers hóóp, werkelijk 
hóóp hebben! Vanuit die hoop wordt de vijandschap (hier: 
het klassenantagonisme) niet ontkend èn niet verabsoluteerd. 
Het gaat in de klassenstrijd niet om een godenstrijd, niet om 
een heilige oorlog: het gaat ook om de bevrijding van de vijand, 
ook van zijn kant uit wordt gedacht - hij is ook een vijand 
van zichzelf als mens! En daarom hoeft het perspektief van 
een harmonie, een 'klassenloze maatschappij', het perspektief 
van een 'Rijk der vrijheid' niet te worden losgelaten. Het klas
senantagonisme is een voorlopig nog bestaande, maar princi
pieel ophefbaar antagonisme, zij het alleen door een trans
cendering van het systeem heen: de oude wereld gaat voorbij! 
Hier ligt een opgave voor de christelijke gemeente. Zij heeft in 
haar beste tradities weet van strijdmethoden, die effektief zijn 
en toch niet in strijd met het doel: de aktieve passie (creative 
suffering, zei Martin Luther King). 
4) Een Corpus-Christi-idee, die de middeleeuwse standen
maatschappij wil restaureren in een korporatistische konceptie, 
herstelt niet een goede toestand (de idylle der middeleeuwen 
is gezichtsbedrog), maar lijdt aan illusies. Een goede theologie 
moet weten dat de toekomst niet wordt gebouwd door heim
wee naar het 'paradise lost': die illusie wil het paradijs- en 
zondevalverhaal in Genesis juist doorbreken! Deze filosofie 
versluiert het konflikt en retardeert de verzoening. Het Corpus 
Christi is geen idee, geen harmonisch organisme, dat idealis
tisch op de werkelijkheid wordt geprojekteerd en vervolgens 
'opgedrukt', maar is het organisme van de Messias, dat de 
dienst der verzoening mag vervullen en in haar lichaam mag 
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lijden en tillen aan de vijandschappen van deze wereld om ze 
zo tot verzoening te brengen, pars pro toto. Dit is geen zoet
sappigheid; men leze eens in een brief als die aan Efeze, wat 
de schrijver aan zijn 'gewezen heidenen' voorhoudt (bijv. Ef. 
2:12, Ef. 4: 17-24). Dat hebben ze zich allemaal laten zeggen! 
Maar een burgerlijke kerk kan dan ook niet haar funktie als 
Corpus Christi vervullen! Nodig is een déc1assering van de 
burger in de kerk, opdat zij weer wordt wat zij is: een leerhuis 
van het geweten, waar je leert te zijn een citoyen van het 
Vrederijk, die hongert en dorst naar recht, en àfleert te zijn 
eel1 verzadigde en verzaligde bourgeois. 
5) Het analytisch model 'klassenmaatschappij' is niet in strijd 
met de gave en opgave der verzoening, integendeel, in dit 
model wordt aan het licht gebracht, dat de burgerlijk-kapitalis
tische maatschappij zo is gestruktureerd, dat er vijandige klas
sen (moeten) ontstaan, niet omdat de mens noodlottigerwijs, 
krachtens een substantiële fout ~en haatwezen zou zijn - dat is 
hij niet, hij is, ontologisch, sociaal -, maar omdat het systeem 
draait op dit antagonisme en dit systeem de menselijke maat
schappij,die het zou moeten dienen, 'überfremdet'. Vanuit dit 
analytisch model is zeker een reageren op een ander niveau niet 
alleen mogelijk, maar zelfs wenselijk en noodzakelijk: de reak
tie mag niet zijp. het irrationeel-emotioneel botvieren van de 
vijandige gevoelens, van de haat, maar het afbreken van de 
'muur der afscheiding'. Het middel 'staking', als een tijdelijk 
weigeren, van onder op, van kollaboratie aan een vervreem
dende arbeidsorganisatie, akuut geworden in een konflikt, kan 
niet veroordeeld worden, omdat het een middel zou zijn dat in 

, strijd is met het perspektief der verzoening. De opschorting van 
het werk is tijdelijk, want het besef, dat mensen voor mensen 
werken en dat het arbeidsprodukt een ~ebruikswaarde heeft, 
overheerst. Toch wordt het werk tijdelijk gestaakt, want het 
kapitalistisch arbeidskontrakt is in wezen onzedelijk, wat in dit 
bepaalde konflikt voor de zoveelste maal gebleken is. Zo wordt 
in de akte staken het één èn het ander vastgehouden. Staken 
is standhouden in een spanning. Het is ook een daad, waarvan 
belangrijke negatieve gevolgen bij de staker zelf terecht komen 
en die hij alleen solidair-lijdend en solidair-strijdend kan op
vangen en verwerken. Het. middel 'staken' ligt zeker op een 
'ander niveau': het wijst boven zichzelf uit naar perspektieven 
van verzoening, een rijk van grote vrijheid en saamhorigheid. 
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HOOFDSTUK IV 
STAKING 

1. Schema 13 en de staking 

In de befaamde pastorale konstitutie Gaudium et spes1 van 7 
december 1965, het zogenaamde schema 13, over de kerk in de 
wereld van deze tijd, komt een passage voor over staking, die 
wij als uitgangspunt nemen. Ook in dit geval heb ik niet de 
pretentie een gezaghebbende uitleg van deze tekst te kunnen 
geven; daarvoor kan men elders terecht. Het gaat er ons om in 
de spiegel te kijken om te zien wat grosso modo, als we niet al 
te konservatief zijn, in onze 'christelijke wereld' ter zake van 
'staking' geldt. Daarom nemen wij een stuk, waarvan autoriteit 
afstraalt en dat, in zekere zin terecht, de naam heeft pro
gressief te zijn, zonder af te wijken van de traditionele ba
nen der christelijk-sociale filosofie. Men kan er derhalve een 
representatief voorbeeld in zien, naar mijn mening. Men kriti
sere mijn uitleg dus niet naar de mate waarin ik blijk door
kneed te zijn in de finesses van het interpreteren van romeinse 
teksten, want dan ben ik, als leek, ongetwijfeld beneden de maat. 
Ik ben slechts een nauwlettende lezer van deze stukken, meer 
niet; ik herken er een stuk van onze wereld in. Met andere 
woorden: ik heb het gevoel in een spiegel te kijken. Men 
beoordele mijn uitleg onder dat gezichtspunt; ik tracht mijn 
theologische gedachten over staking te formuleren in relatie tot 
wat onder ons traditioneel geldend is en aansluitend bij wat 
daar in beweging is, maar ook mij daartegen afzettend. Van 
de pastorale konstitutie maak ik in dit verband gebruik. Mis
bruik zullen sommigen zeggen. Zij hebben niet helemaal onge
lijk. Ik wijs ze er dan op, dat ik elders, in een uitgave van de 
zendingsraad'.! over Dom Helder Camara heb geschreven met 
veel bewondering en instemming, daarbij vermeldend dat deze 
braziliaanse bisschop zich bij zijn werk voor en met de armen 
voortdurend op de christelijk-sociale filosofie beroept - en 
terecht. Het gaat er mij bepaald niet om de progressieve uitleg 
van deze teksten in diskrediet te brengen. Ik denk zelfs, als 
reformatorisch christen, dat onze vooruitstrevende uitleg gezag
hebbender is dan de vaak veel te voorzichtige tekst zelf. Dat 
zeg ik als ketter, dat geef ik toe, maar ik zeg het ook gráág. 
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De zinsnede, waarvan ik uit wil gaan, schrijf ik voor de lezer 
over: 'In geval van ekonomisch-sociale konflikten moet men 
streven naar een vreedzame oplossing (solutionem pacificarn). 
Ofschoon men altijd op de eerste plaats tot een eerlijk gesprek 
(sincerum colloquium) tussen de partijen (inter partes) moet 
zien te komen, kan toch de staking (operistitium tarnen) ook in 
de tegenwoordige omstandigheden, een noodzakelijk, zij het dan 
laatste middel blijven (adiumentum necessarium etsi ultimum) 
ter verdediging van de eigen rechten van de arbeiders (propria 
iura) en tot vervulling van hun rechtmatige eisen (iusta quaesi
ta). Maar dan moet men toch naar wegen zoeken om zo spoe
dig mogelijk tot onderhandeling (negotiationem) en een gesprek 
der verzoening (conciliationis colloquium) te komen'. 

Een tweetal opmerkingen ter verheldering van deze tekst. 
a) Eigen rechten en rechtmatige eisen (propria iura et iusta 
quaesita). Wat zijn eigen rechten? Het woord propria slaat op 
het eigene van deze rechten als rechten van de arbeiders qua 
arbeiders. In de konstitutie worden deze eigen rechten ook 
opgesomd. Genoemd wordt in de eerste plaats: recht op arbeid. 
Deze arbeid is het instrumentarium van de arbeider om in het 
onderhoud van zichzelf en van zijn gezin te voorzien. Door zijn 
arbeid wordt hij deelgenoot in het verlossingswerk van Jezus 
Christus. Er is derhalve een plicht tot en een recht op arbeid. 
Daarom moet er ook werkgelegenheid zijn. Het arbeidsloon 
moet voldoende zijn tot sociale, kulturele en geestelijke ont
plooiing. Er mogen geen nadelige gevolgen uit de organisatie 
van de arbeid voortkomen. Er moet rekening worden gehouden 
met geslacht en leeftijd. Er moet gelegenheid geboden worden 
tot vorming en ontwikkeling van de arbeiders bij het verrichten 
van het werk zelf. Er moet voldoende rust en vrije tijd zijn. Er 
moet gelegenheid zijn de eigen talenten en capaciteiten te ont
plooien. Het aktief deelnemen van allen aan het beheer van de 
onderneming wordt wel genoemd; er wordt van gezegd: men 
moet ertoe zien te komen (promoveatur). Het is geen recht 
van de arbeiders. Bovendien moet met de funktie (munus3) 

van de eigenaar rekening worden gehouden bij dit groeien naar 
inspraak. Zijn rechten, ontleend aan het privaat-eigendom, 
mogen niet worden aangetast. Ook toont de konstitutie zich 
hierbij bezorgd over 'het behoud van de noodzakelijke een
heid van leiding bij het werk', bezorgdheid dus over het gezag 
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in het bedrijf. Participatie is derhalve, voorzover ik zie, (nog) 
geen recht, al wordt zij theologisch in het beeld van God 
(imago dei), dat de mens draagt, gefundeerd. Wel behoort tot 
de fundamentele rechten van de mens het recht van vereniging 
(met name: de vakvereniging) en de vrije, gevaarloze deelname 
daaraan. De konstitutie verbindt daaraan wel het paedagogi
sche subsidiariteitsbeginsel: zo worden de arbeiders geleidelijk 
verantwoordelijke wezens (augebitur conscientia). Konklusie: 
rechtmatige eisen kunnen alleen gesteld worden vanuit het 
recht op werk, op werkgelegenheid, op goed loon, op goede 
arbeidsomstandigheden, op vorming en ontwikkeling, op rust 
en vrije tijd, op ontplooiing en terzake van kinderarbeid of de 
vrouw onwaardig werk of te late pensionering. Niet recht
matig zou n.m.m. zijn de eis tot inspraak en medezeggenschap, 
laat staan: zeggenschap. Participatie is een maximum dat 
ligt in de sfeer van een aanbeveling, die een bepaalde tenden
tie wil ondersteunen. Het uiterste middel van staking zal bij 
de vraag om inspraak wel a priori uitgesloten zijn, omdat we 
hier niet met een rechtmatige eis te doen hebben, doch veeleer 
met een belangrijke wenselijkheid. 
b) Privaateigendom. Een belangrijke vraag is: hoe spreekt de 
konstitutie over privaateigendom? Het is niet te verwachten, 
dat zij de natuurrechtelijke leer van de privaateigendom, waar
op de katholieke filosofie zich in zovele opzichten heeft vast
gelegd, doorbreekt. Dat doet de konstitutie dan ook niet. Wij 
hoorden al dat de rechten van de privaat-eigenaar bij het stich
ten van participatie-strukturen niet mogen worden aangetast. 
De konstitutie gaat dus van het bedoelde natuurrechtelijke 
principe uit. Toch wordt in deze zaak zeker kritisch gespro
ken. De goederen van de schepping moeten op billijke wijze 
ten goede komen aan allen, volgens de regels van de recht
vaardigheid, verbonden met de liefde (iustitia duce, caritate 
comite). Wat nu ook de verschillende vormen van eigendom 
zijn in de onderscheidene landen, deze universele bestemming 
moet in het oog worden gehouden. De privaateigendom is geen 
uitsluitend, geen exklusief eigendom, maar 66k gemeenschap
pelijk eigendom, althans dat moet zo beschouwd worden 
(habere debet). Bovendien geldt dat nood wet breekt, volgens 
het oude principe: in extrema necessitate omnia sunt commu
nia, i.e. communicanda. Hetgeen, vertaald, betekent: in uiterste 
nood zijn alle dingen gemeenschappelijk in die zin dat ze ge-
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deeld moeten worden. En ook geldt: wie in de uiterste nood 
verkeert heeft het recht (ius habet) zich het noodzakelijke te 
verschaffen uit de rijkdom van anderen. Dan volgt - in de kon
stitutie - een oproep tot milddadigheid en ontwikkelingshulp. 
Voorzover het nodig is privaateigendom over te brengen naar 
publiek eigendom m~et dit gebeuren door het bevoegd gezag 
(a competenti auctoritate), tegen schadeloosstelling en overeen
komstig de eisen van het algemeen welzijn. De' revolutionaire 
weg is hiermee veroordeeld. We moeten ook goed zien, dat de 
regel 'nood breekt wet' alleen een tijdelijk, zij het rechtmatige 
suspensie van het recht van privaateigendom is en als zodanig 
dit recht niet ontkent maar bevestigt. Het is duidelijk, dat sta
king derhalve geen middel, ook geen laatste middel kan zijn in 
de strijd tot opheffing, tot afschaffing van de privaateigendom 
van produktiemiddelen. Staking kan geen arbeidersrecht zijn, 
als het gaat om socialisering. 
Daar is nog wel iets meer over te zeggen. Het is omgekeerd 
zo, dat de konstitutie juist de privaateigendom als een sterkere 
causa securitatis, een betrouwbaarder bron van zekerheid ziet 
dan alle sociale 'voorzieningen bij elkaar. De konstitutie drukt 
dit zo uit: 'privaateigendom of een zekere macht over uiterlijke 
goederen geven iedereen de gelegenheid tot zelfstandigheid 
voor zich en zijn gezin. Men moet ze beschouwen als een ver
lengstuk van de menselijke vrijheid'. Hier hebben wij duidelijk 
de liberale idee van vrijheid voor ons. Ook de idee van sparen 
en zelfstandig worden herinnert aan de ideeën van de franse 
revolutie. Deze optimistische visie op de privaateigendom als 
causa securitatis wordt weer getemperd door een uitspraak als 
de volgende: 'miskent men het sociale karakter, dan kan de 
eigendom dikwijls aanleiding worden tot hebzucht en ernstige 
verstoring van de ,orde, waardoor de bestrijders van het privaat
bezit een voorwendsel krijgen (praetextus) het recht zelf in 
diskussie te stellen'. Deze tempering echter blijft steken in een 
morele oproep aan de privaatbezitters hun goed niet a-sociaal 
te gebruiken, al is het de grond van hun zeJfstandigheid en 
vrijheid: op straffe van het ongewild bevorde~en van de revo
lutie. Het is duidelijk, dat de socialistische revolutie een groot 
gevaar is, dat bezworen dient te worden. Opvallend is overi
gens, dat de konstitutie doet alsof de socialisten - al worden 
ze niet genoemd - de privaateigendom als zodanig zouden wil
len afschaffen. Gezwegen wordt geheel en al over de VOOl' het 
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socialisme zo belangrijke onderscheiding tussen eigendom van 
konsumptiegoederen (ook langdurige, zoals huizen bijv.) en 
produktiemiddelen, waardoor er een scheef beeld gesuggereerd 
wordt. Hoe dan ook: het eigendomsrecht zelf mag niet in dis
kussie gesteld worden (in discrimen vocandum). Nogmaals, de 
konklusie moet luiden: als een diskussie erover reeds onmoge
lijk en verwerpelijk is, hoeveel te meer is het dan verboden 
voor de afschaffing van de privaateigendom der produktie
middelen te strijden en te staken. 
Staking is een laatste middel, waarnaar pas mag worden gegre
pen als het overleg mislukt is. De konstitutie zegt: men moet 
eerst tot een eerlijk gesprek komen. Ik denk niet, dat iemand 
zich voor een andere volgorde zou willen uitspreken. Alleen 
zouden wij toch duidelijker moeten stellen, dat het eerlijke 
gesprek (sincerum colloquium) tussen de partijen (inter partes) 
in onze maatschappij juist in zijn eerlijkheid zeer bedreigd is, 
omdat het plaats vindt tussen ongelijke partijen. Er IS een groot 
onderscheid in macht tussen hen, vooral als het de arbeiders 
aan een goede organisatie, een goede sociaal-ekonomische en 
politieke scholing en aan solidariteit ontbreekt. Maar ja, de 
pugna inter classes (klassenstrijd) wordt ontkend en dus wordt 
ook ontkend, dat in het 'eerlijke gesprek' representanten van 
antagonistische klassen met elkaar spreken. Zolang dat ontkend 
wordt, doet het adjektief sincerum (eerlijk) wat naief aan. Men 
moet zo spoedig mogelijk tot een colloquium conciliationis 
komen, een gesprek der verzoening. Dat de arbeidersklasse 
geen enkele neiging heeft onnodig lang te staken, omdat het 
wapen geweldig sterk in eigen vlees snijdt, wordt hier over het 
hoofd gezien. Men hoeft deze waarschuwing nauwelijks te 
geven! Verder doet het woord conciliatio (verzoening) hier 
naief en voorbarig aan. Verzoening zou er pas zijn als het 
klassenantagonisme was opgeheven. Maar dat wordt ontkend. 
Gevolg: een voorlopig elkaar vinden van de partijen op een 
formule, die meteen al weer bedreigd is door de belangen
tegenstelling van strukturele aard, wordt verzoening genoemd. 
Wat wij in werkelijkheid zien is niet veel meer dan een modus 
vivendi, die door de harde levensnood wordt afgedwongen. De 
politieke relevantie van 'verzoening' wordt totaal genegeerd, 
als dit schamele compromis verzoening wordt genoemd, terwijl 
de middenmuur der afscheiding zo hoog, zo dik, zo ondoor
dringbaar is gebleven als altijd. Deze hele problematiek blijft 
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buiten het gezichtsveld van de konstitutie. 
Toch is deze paragraaf over de staking een stap vooruit. Het 
omineuze woord is gevallen - en niet verworpen! Staken mag. 
Alleen: onder véél voorwaarden. Maar het mag. Het is een 
adiumentum necessarium zelfs, hoewel: ultimum, een soms 
nodig, maar altijd toch láátste middel. Hiermede is een taboe 
opgeheven. Laten wij daar blij om zijn. Toch lijkt het mij moge
lijk, theologisch positiever over staking te spreken. Ook ben 
ik van mening, dat de vragen van zeggenschap en eigendom 
niet buiten de doelstelling van 'staken' behoren te liggen, maar 
juist erbinnen. Het kon wel eens zijn, dat het precies om die 
beide gaat zelfs! Misschien is het wel zo, dat staking alleen 
geoorloofd en zinvol is, als het doel ervan is, zeggenschap over 
en socialisering van de industrie te bereiken. Waarschijnlijk 
hebben konkrete stakingsdoelen (hoger loon, meer vakantie 
enz.) alleen zin als zij in dit kader gesteld worden. Maar dat 
bewaren we voor paragraaf drie. 

2. Sabbat en jubeljaar 

De teksten, waarvan ik graag zou willen uitgaan, staan in Deu
teronomium 5: 12-16 en in Leviticus 25: 8-13. De eerste tekst 
geef ik in een vertaling die Prof. M. A. Beek eens gaf in een 
door hem gehouden lezing; de tweede tekst geef ik in een ver
taling, gemaakt door Ds. R. Zuurmond, studentenpredikant in 
Delft, die haar maakte voor het IKOR-radioprogramma 'Wie 
zit er aan ·de grond?', dat is uitgezonden op 20 mei 1973.4 Aan 
zijn voor de radio gegeven uitlegkundige opmerkingen heb ik 
voor het volgende bijzonder veel gehad. Hier volgen nu eerst 
de teksten. 

a) Het sabbatsgebod 
Onderhoud de sabbat dat ge die heiligt, zoals Adonai uw God 
u heeft geboden: zes dagen moogt ge arbeiden en al uw werk 
verrichten, maar de zevende dag is de rustdag tot eer van 
Adonai uw God, dan zult ge geen enkel werk verrichten, gij, 
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf of slavin, noch 
uw rund of ezel of enig vee, noch de vreemdeling die in uw 
poorten is, opdat uw slaaf en slavin rust hebben evenals gij. 
Gedenk dat ge slaaf zijt geweest in Egypte en Adonai uw God 
u vandaar met sterke hand en uitgestrekte arm heeft uitgeleid; 
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daarom heeft Adonai uw God u geboden de sabbatdag te vie
ren. 

b) De wet op het jubeljaar 
Gij zult u tellen zeven jaarsabbatten, 
zeven jaren zeven maal, 
zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten 
negen en veertig jaar zijn. 

Dan zult gij doen rondgaan de bazuin van het geschal, 
in de zevende maand op de tiende van de maand, 
op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan 
in geheel uw land. 

Gij zult dat jaar, het vijftigste jaar, heiligen 
en gij zult een vrijlating uitroepen in het land 
voor al haar bewoners: 
een jubeljaar zal het voor u zijn: 
Gij zult terugkeren 
een ieder naar zijn bezit 
een ieder naar zijn familie 
zult gij terugkeren. 

Een jubeljaar zal dat jaar, het vijftigste jaar, u zijn, 
Gij zult niet zaaien 
en wat daarin vanzelf opkomt zult gij niet oogsten 
en wat daarin vanzelf vrucht draagt zult gij niet afsnijden. 
Want het is een jubeljaar 
het zal u heilig zijn. 
Eten zult gij van wat het veld opbrengt. 
In dit jubeljaar 
zal ieder terugkeren naar zijn bezit. 

De deuteronomistische lezing van het sabbatsgebod is minder 
bekend dan die uit Exodus, waar de rustdag vanuit de schep
ping en Gods rust op de zevende dag wordt gemotiveerd. Die 
motivatie is bijzonder belangwekkend: de mens mag een voor
beeld nemen aan zijn schepper, hij is als beelddrager ook na
volger van zijn god, die rustte na zijn werk volbracht te heb
ben. Gods bondgenoten, zijn volk, staan in het perspektief van 
deze rust. De sabbat als gedachtenis aan Gods rust is een 
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wekelijkse staking van het werk, waardoor op deze toekom
stige rust feestelijk wordt 'vooruitgegrepen. Gods rust is niet de 
rust van een deus otiosus, een uitgediende scheppergod, die 
zich het privilege van pensioen kan veroorloven, maar Zijn rust 
is een heilsgoed dat aan de mens vergund is en waartoe hij 
bestemd is. Zo kan hij de moeite en de last, die de veldarbeid 
betekent, verdragen, want hij is voor iets beters geschàpen en 
bestemd. Zo begint de bijbel, als we het goed zien, met een 
ingrijpende, voor een modern ethisch besef aanvechtbare rela
tivering van de arbeid. Wie niet werkt zal ,niet eten, dat is de 
harde waarheid, waardoor in het Oude Testa,ment elk arbeids
ethos eigenlijk wordt opgeheven. Ethisch geldt: de mens mag 
werken. Wat echter moet en wat God vóórdoet en waar Hij 
achter staat: de mens mag tot rust komen. De Messias belooft 
dat ook: Ik zal u rust geven, gij die vermoeid en beladen zijt! 
Rust - het is 's mensen bestemming. De Heidelberger Kate
chismus5 voelt dit fijn aan als hij zegt, dat wij reeds in dit leven 
de eeuwige sabbat mogen aanvangen. 
Maar nu de deuteronomistische lezing, die van een andere mo
tivatie uitgaat: gedenk dat gij slaaf zijt gewe~st in Egypte, dat 
God u met sterke hand uit dit slavenhuis heeft uitgeleid. Hier 
wordt teruggegrepen op het alles beheersende feit van bevrij
ding: de uitleiding uit het diensthuis Egypte. De sabbat is de 
dag van Adonai, de dag ter ere van de God van schepping en 
bevrijding. Door hem te onderhouden wordt Adonai geëerd en 
geprezen vanwege zijn bevrijdende daden. In zekere zin is 
iedere sabbat een paasfeest in het klein: de God die het volk 
wekte uit het dodenhuis Egypte, de God van het leven en de 
vrijheid, wordt geprezen. Maar het gedenken van de slavernij 
is meer dan alleen maar een 'herdenken', het is een zaak van 
vereenzelviging van de sabbatvierder met het verleden van zijn 
volk. Het moet zo zijn, dat degeen die de rustdag houdt, zich 
teruggezet voelt in de tijd, over de eeuwen heen en hij is weer 
slaaf met zijn vaderen in Egypte. Hij is het zelf die slaaf is. 
Hij is het zelf die bevrijd wordt. Gedenk dat ge slaaf zijt ge
weest! Dat betekent: ge moet goed weten wat het inhoudt geen 
rust, geen tijd, geen vrijheid te hebben. En dan geldt de gulden 
regel: wat gij wilt dat mensen u doen, doe gij desgelijks! Als 
slaaf snak je naar vrijheid, naar eigen tijd. Gun dat dan ook 
anderen nu ge vrij zijt. Vandaar dat in het gebod van de sabbat 
de zonen en dochters, de kinderen, de slaven en slavinnen, de 
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vreemdelingen en zelfs het vee zijn ingesloten. Dat is ook het 
bijzondere van de sabbat: hij geldt niet alleen voor de happy 
few die zich de weelde van religieuze vierdagen kon veroor
loven, maar hij geldt universeel. Hij is een teken van de rust 
en bevrijding van de hele mensenwereld, het hele mensenvolk 
van slavenkomaf, of ze nu al vrij zijn (of denken te zijn) of dat 
zij nog bevrijd moeten·worden, of ze nu al een thuis hebben en 
thuis zijn of nog als gastarbeider in den vreemde. Die ene dag 
mogen ze rust hebben, als gedachtenis vai1 de bevrijding der 
Hebreeërs toén, die een teken is van de verlossing van allen 
dàn. 
De sabbat is dus een onvervreemdbaar recht van slaven en 
vrijen en zo is deze dag een teken. Geen wonder dat naast de 
besnijdenis de sabbat in de ballingschap en de verstrooiing de 
status confessionis krijgt. In de oudheid, in het Romeinse Rijk 
bijv., ziet het er heel anders uit dan wij op het gymnasium 
gesuggereerd krijgen. Daar vertelt men ons voortdurend over 
de uiterst dunne bovenlaag, die zich de luxe van een leven vol 
genieting en kultuur kob. veroorloven. Te zelden beseffen wij 
echter dat die rijkdom instand gehouden en 'verdiend' werd 
op de ruggen van een grote massa slaven.6 

En slaaf zijn betekende: volslagen rechteloos zijn, volslagen 
machteloos ook. De demokratie of eigenlijk isonomie van 
Athene gold in haar tijd alleen voor vrijen. Nu is het niet zo 
dat de Joden deze slavernij en dienstbaarheid hadden kunnen 
vermijden in hun geschiedenis. Hoe zouden ze. Maar wel: 
onder hen waren de slaven, juist ook vanwege het sabbats
gebod en de juridische en sociale reperkussies daarvan, niet 
rechtelooS, misschien wel machteloos soms om hun rechten 
door te zetten, maar toch niet rechteloos. De sabbat is in deze 
universele ernst inderdaad gehouden en voor verslaafde joden 
was het een zaak van trouw aan hun God de sabbat te houden 
en, ook als slaaf te doen wat niet kon: arbeid te weigeren, te 
staken dus! M. A. Beek7 zei eens in een lezing: 'Wanneer de 
Romeinen zich beklagen over de Joden wegens hun gezette 
rustdagen, zijn ze zich zeer goed bewust dat hun taboedagen, 
die gekenmerkt werden door werkonthouding talrijker waren 
dan de tweeënvijftig Sabbatdagen van een heel jaar. Het ver
schil was echter dat zulke dagen voor slaven geen recht op 
vrij-af gaven. Zij blijven werken om hun heren te laten drinken 
en feestvieren; de joodse slaaf echter weigerde de arbeid en 
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was bereid daarvoor het martelaarschap te riskeren. Daarom 
golden de Joden in de wereld der Romeinen als luie rakkers 
en het is in hun positie begrijpelijk dat ze hun kostwinning 
zochten in de vrije beroepen, voorzover zij die mochten beoe
fenen (einde citaat)'. 
Hoe wij het ook keren of wenden: de sabbat van Israel (als 
'paasdag') is de gedachtenis van een staking van arbeid door 
slaven, die door de sterke hand van hun God uit het doden
huis werden bevrijd om op te gaan naar een land van over
vloed. De viering ervan in ballingschap, en verstrooiing werd 
daarom door de machtigen als subversief beleefd, omdat dit 
sabbatsgebod rechten gaf aan rechtelozen. De Joden zelf heb
ben de identifikatie met de wonderlijk bevrijde slaven, die hun 
voorvaderen waren, zelf ook verstaan als een belofte, waaraan 
zij vastgehouden hebben in de ellende der eeuwen: Sion als 
stad van vrede is daarvan de uitdrukking. 
Als het juist is, wat Von RadB van de sabbat zegt, mag ik stel
len, dat zij een teken is dat de menselijke arbeidskracht van 
God is en dus niet verVreemd kan worden, dan is het ook dui
delijk dat het sabbatsjaar zegt, dat de adamah, d.i. de akker 
waaruit de mens zelf is genomen en waaruit hij zijn voedsel 
ontvangt, eveneens van God is en evenmin kan worden ver
vreemd. Het is ons al opgevallen, dat volgens het sabbats
gebod, niet alleen de slaven en vreemdelingen, maar ook de 
(huis)dieren in de rust moeten delen. De gedachte van het 
sabbatsjaar gaat nog verder: ook de aarde, de akker mag in 
deze rust delen, als teken dat zij van God is, onvervreemdbaar 
van de God van alle leven. De wet op het jubeljaar, die wij 
hierboven afgedrukt hebben, is eigenlijk een onderdeel van dit 
sabbatsjaar, waar ik dan ook eerst iets over wil zeggen. In het 
sabbatsjaar mag dus ook de akker rust hebben. Hij blijft braak 
liggen, mag niet bebouwd worden en zijn opbrengst niet ge
oogst worden. Men leefde kennelijk een jaar van hetgeen men 
bewaard had en verder van de hand in de tand. Dat gold voor 
ieder, voor vrije, voor slaaf en voor vee. Dit sabbatsjaar is 
serieus genomen; het werd zelfs nog in de tweede eeuw voor 
Christus gehouden. Dit wil heel wat zeggen, als wij bedenken, 
dat ook schuldslaven moeten worden vrijgelaten en schulden 
moeten worden kwijtgescholden (zie Deut. 15: 1-11). Ook deze 
vrijlating wordt vanuit de exodus uit Egypte gemotiveerd. Aan 
die vrijgelatene moest bovendien vee, koren en wijn worden 
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meegegeven: hij mocht niet met lege handen de deur worden 
uitgestuurd. 
Het intrigerende aan dit instituut van het sabbatsjaar is, dat 
eruit blijkt hoe de wet zelf voorziet in het herstel van het 
gebroken evenwicht in de samenleving. Dat betreft niet alleen 
een natuurlijke zaak als de akker, die zou worden uitgeput, als 
hij geen rust kreeg. Wij hebben daar in het nederlands een 
woord voor met een ethische bijklank: roofbouw! Het is een 
zaak waarop wij ons in het heden diep zullen moeten bezinnen, 
want ook in ander opzicht dan de akkerbouw kan de mens 
roofbouw en uitplundering bedrijven. Het gaat in dit gebod 
echter ook om een gebroken evenwicht in de samenleving: vrije 
mensen hebben zichzelf, door honger en ellende gedreven, als 
slaven in dienstbaarheid moeten begeven: zo worden - wat 
krachtens de tora principieel niet kan - toch Hebreeën, dat zijn 
voor goed door Adonai bevrijde slaven!, zo worden toch He
breeën weer slaaf. Dat is ongehoord. Het boek Deuteronomium. 
dat pas in de koningstijd en wel ten tijde van Josia, is ontstaan, 
zegt er in een terugblik van: armen zullen nooit in het land 
ontbreken (Deut. 15: 11)9. Inderdaad daar staat een instelling 
als de monarchie met zijn leger, politie en ambtenarenkorps, 
die allemaal geprivilegeerd moeten worden, borg voor. Zo 
rekent de tora, zeer mild en zeer realistisch, met de over
treding, misschien niet zozeer van de letter van de wet, maar 
vooral met die van de geest van dezewet-ten-Ieven! Het 
sabbatsjaar is een revolutionair artikel in de grondwet, om zo 
te zeggen. In ieder geval rekent zo een instelling af met elke 
liberalistische lichtzinnigheid en providentiële lichtgelovig
heid! 
Dit nu doet het jubeljaar in nog veel sterker mate! 
In het vijftigste jaar - de sabbat der sabbatten - wordt er een 
vrijlating uitgeroepen voor alle bewoners van het land en 
ieder keert terug naar zijn bezit, zijn erfdeel, zijn familie. 
Natuurlijk zou gevangenschap en slavernij niet moeten moge
lijk zijn: er zijn trouwens wetten tegen de slavernij, er zijn ook 
wetten tegen het vervreemden van het erfdeel (denk maar eens 
aan het verzet op dit punt dat Nabot bood tegen Achab!). 
Maar nochtans het gebeurt! Achab wint, want hij is sterker en 
machtiger. En dan is er deze ontroerende institutie van het 
jubeljaar: vrijlating van allen! terugkeer naar je eigen familie 
en akker! Het is een laatste protest tegen het recht van de 
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sterkste (de klassenstrijd!) dat altijd weer, ook de beste wet
geving, overwoekert. Dat wordt in Israel in de tora zelf gesteld. 
Daarom is dit ook geen wet van letters, maar deze wet is 
geest, geest die levend maakt, die leven geeft. In Lev. 25 vin
den wij ook de uitspraak van Adonai zelf: het land is van Mij. 
Zo staat het ook in Psalm 24. Ha-arets, het land, Israël, maar 
pars pro toto: de hele aarde die deze God schiep (Gen. 1:1). 
En daarom kan er ook niet in land gehandeld worden, het kàn 
niet voor altijd verkocht worden - het is zozeer basis van alle 
menselijke levensmogelijkheid, dat handel ermee, spekulatie 
erin, vervreemding ervan onmogelijk moet zijn. En als het toch 
gebeurt, doordat de sterke het recht bepaalt, dan, op het sab
batsjaar der sabbatsjaren, de bazuin: vrijlating! alles terug! 
Want, staat er, gij (Israelieten) zijt vreemdelingen en bijwoners 
bij Mij. Zij zijn allemaal gastarbeiders van Adonai. Daarom: 
de vrijlating is in zijn bedoeling en perspektief universeel, zij 
geldt alle vreemdelingen en bijwoners, alle gastarbeiders, zoals 
trouwens ook het sabbatsgebod hen heeft ingesloten. 
'Het jubeljaar', zegt Ds. Zuurmond in zijn genoemde radio
gesprek, 'zet de klok niet terug, maar vooruit. Je gaat weer uit 
de toekomst leven. Alle dingen worden tot de orde geroepen, 
dwz. tot Gods orde van vrijheid en recht en uit de wanorde 
van grootgrondbezit en lijfeigenschap. Het is niet toevallig, dat 
het jubeljaar op de Grote Verzoendag begint. De Grote Ver
zoendag is de dag, waarop de schuld, alles wat we misdaan 
hebben en alle smet, die er a.h.w. op de schepping ligt, wordt 
weggedaan, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Dus niet in 
het verleden opnieuw beginnen, want het verleden is nu juist 
fout gegaan, maar opnieuw beginnen in de toekomst. Ik dacht 
niet, dat dat de ontwikkeling tegenhoudt. Dat is tegenhouden, 
afkappen, wat zich ten onrechte ontwikkeld heeft, opdat de 
werkelijke ontwikkeling in de richting van gerechtigheid en 
vrede vrij baan zal krijgen (einde citaat)'. 
Wij zullen de vakgeleerden wel moeten geloven, dat het jubel
jaar een idee, een vizioen is gebleven, dus dat deze bepaling 
nooit werkelijk werd gehouden. Het laat zich denken, dat de 
rijken en machtigen hun belang hebben laten prevaleren boven 
deze mooie (door hen echter als minder mooi beleefde) idee. 
Zegt Marx niet terecht, dat waar een belang en een idee in bot
sing komen de idee zich blameert?10 En de armen hadden de 
macht en het vermogen niet de vrijlating af te dwingen. Maar 
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de regeerders dan, de koningen? Zij zelf met hun hofhouding, 
die geprivilegeerd werd, hun zich verrijkende ambtenaren, hun 
legeraanvoerders, die ook wat moesten verdienen, waren waar
schijnlijk de diepste oorzaak van de verstoring van het even
wicht, de kloof tussen arm en rijk. Hoe zouden zij recht doen? 
Zij bewaarden liever de bestaande orde, die in hun eigen voor
deel was! Nee, het jubeljaar is een schone belofte gebleven. 
Dat is, overigens, zonder ironie gezegd: inderdaad, een 'utopie', 
zo men wil, maar dan toch een vizioen, dat de kiem der hoop 
heeft levend gehouden, juist ook in tijden van onmacht. Geen 
opium, maar een stimulans. Het jubeljaar werd een profetisch-" 
messiaans gegeven: 'Hij (Adonai) heeft mij gezonden om een 
blijde boodschap te brengen aan ontmoedigden, om te verbin
den gebrokenen van hart, om voor gevangenen 'vrijlating' uit 
te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis, om 
uit te roepen een jaar van het welbehagen van Adonai en een 
dag der wrake van onze God (Jes. 61: 1,2)'. Een jaar van 
welbehagen, d.i. een jubeljaar. En de wraak, waarvan sprake 
is, betreft hen die de tora geminacht hebben, die haar gebla
meerd hebben, zodat het A-B-C der menselijkheid (zo noemt 
Thomas Mann de tora in zijn novelle 'Das Gesetz') een idee 
bleef in plaats van werkelijkheid werd. Daarover spreekt J ere
mia een hartig, een woedend woord (34: 12-22), dat overigens 
het sabbatsjaar betreft: 'Na verloop van zeven jaar zult gij een 
ieder zijn broeder, een Hebreeër, die zich aan u verkocht heeft, 
vrij laten gaan - maar uw vaderen gaven Mij geen gehoor. Gij 
nu hadt u heden bekeerd en gedaan wat recht is in mijn ogen 
door een ieder voor zijn naaste een 'vrijlating' af te kondigen 
en gij hadt voor mijn aangezicht een verbintenis gesloten .. 
Maar gij zijt weer omgekeerd en hebt mijn naam ontheiligd, 
doordat gij een ieder zijn slaaf en slavin, die gij naar hun ver
langen vrij had laten gaan, hebt teruggehaald en hen als slaven 
en slavinnen aan u ondergeschikt hebt gemaakt. Daarom zegt 
Adonai aldus: ... Zie Ik kondig voor u een 'vrijlating' af .. ". 
aan het zwaard, aan de pest en aan de honger en Ik zal u tot 
een schrikbeeld maken voor alle koninkrijken der aarde (einde 
citaat)'. Dan gaat het vervolgens tegen hen, die de verbintenis 
hebben verbroken: de vorsten van Juda, van Jeruzalem en de 
hovelingen en de priesters, het hele volk, ook de koning Zede
kia - zij allen zullen in de handen van Babel vallen. Juda zal 
een wildernis worden. 
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Zo is het jaar van het welbehagen een profetisch gegeven, een 
messiaans perspektief gebleven. Straks droomt Ezechiël in de 
ballingschap van een nieuwe tempel, waarvan hij een gedetail
leerde beschrijving geeft in zijn hoofdstukken 40-44. Minder 
bekend is, dat hij ook droomt van een nieuwe verdeling van 
het land, van een nieuwe maatschappelijke orde. In die droom 
ziet hij de geest van de tora vervuld: er is geen sprake meer 
van enig partikulier grondbezit, want de aarde is van Adonai. 
(Men kan het nalezen in Ezechiël 45 : 1-8 en 47 : 21-48:29). Zo 
blijft het messiaanse vizioen doorgaan. De geest van de tora 
blijft vaardig. 
De woorden van Jesaja, die ik boven citeerde, worden door 
Jezus voorgelezen in de synagoge van Nazaret (Luk. 4: 14-30). 
Als Jezus het boek heeft gesloten en teruggegeven aan de 
dienaar, roept Hij uit: 'Heden is dit schriftwoord voor uw oren 
vervuld!' Nu komt het, nu zal het zijn: het jubeljaar der vrij
lating, het jaar van het welbehagen van Adonai! Dat houdt dus 
in: opheffing van alle dienstbaarheid en slavernij, vrijlating 
van alle gevangenen, terugkeer van een ieder naar zijn land en 
familie. En dit alles subliem realistisch - niet vergeestelijkt. 
Even subliem realistisch is het bedoeld, als deze Messias uit
roept: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik 
zal u rust geven (Matth. 11 :28). Even verderop in dit evange
lie, zegt Hij: De Zoon des Mensen is heer over de sabbat 
(Matth. 12:8). In dit meesterschap over de sabbat (over de 
rustdag, over het sabbatsjaar, en over het jubeljaar, het jaar 
van het welbehagen) zit alles waarover wij gesproken hebben. 
De .volle belofte van deze wereldwijde bevrijding klinkt in dit 
woord mee. Heeft de Messias zich vergist? Men zegt van ja. 
Ook in Nazaret wilde men hem, kort na deze woorden, van een 
steilte storten. Zijn leven eindigde Hij aan het kruis, de galg 
van toentertijd. Want profeten, die machtigen van de troon wil
len storten en de gewone man verhogen, hongerigen met goe
deren vervullen en rijken onteigenen, zijn in hun lieve vader
land niet geëerd, zacht gezegd. Toch is er tot op de huidige 
dag een gemeente, die zich geroepen weet het lichaam te zijn 
van deze Messias in haar tijd en haar situatie en die voor het 
vizioen van het jubeljaar bereid is te lijden en zich in te zetten 
(aktieve passie!). Zij houdt dit stimulerende vizioen levend en 
leeft er dagelijks naar toe. Of gaat zij het verloochenen, omdat 
zij zich een andere 'vrijheid' gekocht heeft, die van de hove-
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ling. Dat is de kritische vraag, de benauwende vraag, waarbij 
wij al één en andermaal uitkwamen. 
Mag ik de resultaten van wat wij over sabbat en jubeljaar te 
horen kregen trachten puntsgewijs samen te vatten in een paar 
stellingen, die de lezer op hun relevantie in het kader van ons 
onderwerp dan zelf kan doordenken? 

1. De sabbat is de gedachtenis van de bevrijding door Adonai 
van hebreeuwse slaven uit het diensthuis Egypte. Zo is de 
sabbat een teken daarvan, dat Adonai vrije mensen wil, die 
ook anderen de vrijheid gunnen en geven. 

2. Het gebod van de sabbat verleent een recht aan slaven en 
vreemdelingen (gastarbeiders!), namelijk op een wekelijkse 
rustdag. Dit recht wordt zonder onderscheid (diskrimina
tie) verleend. 

3. De sabbat is het eschatologische teken van de verlossing 
en vrijheid waartoe de Israeliet en in hem, als pars pro 
toto, iedere mens bestemd is. 

4. Sabbat betekent ook: de arbeidskracht, die de mens ver
leend is, heeft Adonai aan deze bepaalde mens gegeven en 
zij kan niet worden vervreemd. 

5. Het sabbatsjaar is een teken, dat ook de adamah, d.i. de 
akker, waaruit de mens genomen is en waarvan hij leeft, in 
de rust moet delen (zoals ook de dieren). De aarde mag 
niet door roofbouw worden uitgeput en leeggeplunderd. 

6. Sabbatsjaar wil ook zeggen, dat het sociaal-ekonomisch 
heel duidelijk iets betekent dat de aarde van Adonai is: 
ook de akker kan niet vervreemd worden. Hierbij is te 
bedenken dat de grond in een agrarische samenleving het 
produktiemiddel is. 

7. Het sabbatsjaar laat ook zien, dat ondanks wat onder 4 
wordt gesteld er toch schuldslaven ontstaan en dat wil zeg
gen: vervreemding van arbeidskracht. Het sabbatsjaar her
stelt dit; Hebreeën kunnen en mogen nooit meer slaaf 
worden. 

8. De tora is realistisch ter zake van de emancipatie: de slaven 
die worden vrijgelaten moeten rijkelijk beloond worden 
met goederen. Emancipatie is niet met het juridische ge
daan, zij moet ook sociaal-ekonomisch worden mogelijk 
gemaakt. 

9. De uitdrukking: 'de armen zullen in het land nooit ont
breken (Deut. 15:11)' vanuit een terugblik op een deel van 
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de koningstijd gedaan, is een bewijs, dat de tora oog heeft 
voor dat moment in de samenleving dat de vrijheid en de 
gerechtigheid verstoort, namelijk de macht en het machts
misbruik van de rijken en machtigen. Vanwege dit 'ver
schijnsel is in de wet een extra-beveiliging nodig: sabbats
en jubeljaar zijn een 'revolutionaire' institutie. 

10. Het jubeljaar ontneemt aan de grond zijn handelswaarde, 
het beperkt het eigendomsrecht vooral ter zake van kopen 
en verkopen, het stelt een grens aan ongekontroleerde 
groei van eigendom en macht. Het perspektief van het 
jubeljaar bij Ezechiël is: de aarde is van Adonai en dat 
houdt in: geen privaateigendom van dit produktiemiddel. 

11. Het jubeljaar wil: vrijlating van alle slaven en gevangenen 
en terugkeer naar familie en erfdeel van alle 'vervreem
den': daarmee is het jubeljaar de vervulling van de belofte 
waarvan de sabbat het teken is. Deze vervulling is echter 
een vizioen gebleven. 

12. Als Jesaja spreekt van een jaar van welbehagen en een dag 
van wrake, dan dient ook het tweede ernstig te worden 
genomen: er is geen emaqcipatie en verlossing zonder dat 
de verdrukkers 'aangepakt' worden (zie Jer. 34: 12-22).' 

13. Volgelingen van de Messias Jezus, die de Heer van de 
rust is en die rust geeft, zullen tegenover het vrije spel van 
krachten even wantrouwig zijn als de tora en zullen voor 
de hoop op verlossing evenzeer tot lijden bereid zijn als 
hun Heer. ' 

14. Verzoening is voor deze gemeente: niet alleen onderkennen 
en erkennen dat door machtsmisbruik van mensen de zaak 
in het verleden is scheef gegroeid en zo vervreemd van 
Gods bevrijdende bedoeling, maar ook een nieuw begin 
maken in de toèkomst van vrede en recht. 

15. In deze akte van verzoening gaat het politiek en sociaal 
even realistisch toe als de tora voorschrijft: de dingen wor
den werkelijk rechtgezet, machtigen wordt macht ontno
men, rijken worden onteigend, geknechten bevrijd. 

16. Deze gemeente is een gemeenschap van leerjongeren van 
die Meester/Rabbijn, die geen iota of tittel van de· tora 
wilde laten vallen (Matth. 5:18); zij mag de kiem en het 
kristallisatiepunt zijn van de gehoorzaamheid der volkeren 
aan de levendmakende geest van de tora: daarom door
breekt zij alle muren van inzettingen (instituties) en voor-
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schriften, die mensen ver van elkaar houden (ook al zou 
men van de tora zelf, onder de beste bedoelingen, zo een 
dodende letter gemaakt hebben) en die dus tussen de 
mensen als een afscheiding (een diskriminatie) staan (Ef. 
2:14 v.) met inzet van haar hele existentie, kome wat komt! 

3. Klein intermezzo 

Oorspronkelijk had ik mij voorgenomen in deze paragraaf ook 
nog' een vergelijking te maken tussen de wet van het jubeljaar 
en de 'titels van eigendom' (tituli dominii acquirendi), zoals 
deze voorkomen in par. 52 van Quadragesimo Anno. Dit zou 
echter te ver voeren. Daarom volsta ik met de lezer een aantal 
teksten te geven, die hij voor zichzelf kan kritiseren vanuit de 
geest van sabbats- en jubeljaar. Elders hoop ik t.Z.t. aan te 
tonen, dat dergelijke natuurrechtelijke teksten hun normatieve 
inhoud ontlenen aan de verborgen vooronderstellingen die bij 
het schijnbaar vanzelfsprekend beschrijven van de menselijke 
natuur en geschiedenis blijken te gelden; zo hebben wij eigen
lijk altijd met. een schijn-argumentatie te doen in dit soort 
redeneringen. Toch, als projekties van 'geloof', kunnen derge
lijke 'mythen' wel degelijk iets zeggen en mogen wij ze ook 
niet alle over één kam scheren. Wij zoeken nog steeds naar een 
bevredigender fundering, maar zijn daar tot op heden nog 
nauwelijks in geslaagd. Zelf zoek ik het in de richting, waarin 
dit boekje zich beweegt en die ik wel getypeerd heb als 'het 
beroep op de stad der toekomst'. Hier volgen de teksten, waar
mee naar mijn inzicht ook bijv. gesprekskringen, die zich met 
het thema van dit boekje bezighouden, aan het werk kunnen. 

Pius XI Quadragesimo Anno (par. 52) 
De oorspronkelijke titels van eigendomsverwerving zijn: èn de 
inbezitneming van zaken, die aan niemand toebehoren, èn de 
bewerking of zogenaamde specifikatie. Dit getuigt zowel de 
overlevering van alle tijden als de leer van onze voorganger 
Leo XIII. Immers, wat ook door sommigen hiertegen worde 
ingebracht, niemand geschiedt onrecht, wanneer een onbe
heerd goed, dat m.a.w. aan niemand toebehoort, in bezit wordt 
genomen; en wat de bewerking betreft, die iemand'voor eigen 
rekening verricht en waardoor iets een nieuwe bestaansvorm 
of een waardevermeerdering verkrijgt, deze bewerking en ook 
deze alleen, wijst dit resultaat toe aan de bewerker. 
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Leo XIII Rerum Novarum (par. 7) 
Dat echter God de aarde aan het mensdom in zijn geheel 
heeft gegeven, om er nut en voordeel uit te trekken, dit kan 
zeker op generlei wijze een beletsel zijn voor privaatbezit. 
Want dat God de aarde als gemeengoed aan de mensen gege
ven heeft, betekent niet, dat volgens Zijn bedoeling het eigen
dom ervan bij allen tezamen zou zijn, maar dat Hij aan nie
mand in het bijzonder een deel ten bezit heeft aangewezen, 
terwijl Hij de afb!lkening der partikuliere eigendommen over
liet aan de persoonlijke inspanning der mensen en de instel
lingen der volkeren. Overigens, hoe ook de aarde onder parti
kulieren verdeeld zij, altijd blijft zij ten dienste staan van het 
gemeenschappelijk nut van alle mensen, aangezien er geen 
sterveling is, of hij wordt door de opbrengst der all;fde gevoed. 
Wie verstoken is van vermogen, vult dit aan door arbeid (qui 
re carent, supplent opera): zo kan men naar waarheid zeggen, 
dat het middel om zich levensonderhoud te verschaffen, enkel 
en alleen bestaat in de arbeid, welke men verricht of op eigen 
grond of in één of ander bedrijf tegen een loon, dat tenslotte 
alleen geput wordt uit de rijke opbrengst der aarde en daarvoor 
weer wordt ingeruild. In dit alles ligt een nieuw bewijs dat het 
privaatbezit geheel in overeenstemming is met de natuur. 

I. J. Rousseau Discours sur I'origine et les fondement de 
l'inégalité parmi les hommes (deuxième discours, seconde par
tie, aanvang)l1 
De eerste die, na een stuk land te hebben omheind, de moed 
had te zeggen: dit is van mij en die lieden vond die eenvoudig 
genoeg waren dit van hem aan te nemen, werd daarmee de 
ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij (société 
civile). Wat een misdaden, wat een oorlogen, wat een moorden, 
wat een ellende en dwalingen zouden het menselijk geslacht 
bespaard gebleven zijn door mensen, die de palen hadden uit
gerukt of de sloten gedempt en hadden uitgeroepen tegen hun 
medeburgers: 'luistert niet naar deze bedrieger; ge zijt ver
loren, indien gij vergeet dat de vruchten van allen zijn en dat 
de aarde van niemand is!' 
Rousseau kent alleen de fundering van de eigendom in het 
werk (de bewerking) die de in bezitname van een stuk land 
legitimeert. Door zijn werk heeft de mens een stuk land ge
transformeerd en daardoor wordt het zijn land. Voor Locke 
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is dit een natuurrecht, maar voor Rousseau zijn de wetten juist 
'contraires au droit naturel', strijdig met het natuurrecht. Het 
bezit brengt voorzorgen, bedachtzaamheid, gierigheid en poli
tiek gekuip voort en is zo de bron van toekomstige ellende en 
narigheid. Dat is dus een heel andere modus van wat in Qua
dragesimo Anno specificatie heet.1l! 

Karl Marx, Het kapitaal 
'Het monopolie van het kapitaal wordt tot een kluister voor de 
produktiewijze die met hem en door hem opgebloeid is. De 
centralisatie van de produktiemiddellen en de vermaatschap
pelijking van de arbeid bereiken een punt, waarop ze onver
draagbaar worden met hun kapitalistisch omhulsel. Dit omhul
sel wordt verbrijzeld. 
De onteigenaars worden onteigend. De uit de kapitalistische 
produktiewijze voortgekomen kapitalistische manier van toe
eigening, dus het kapitalistische partikuliere eigendom, is de eer
ste negatie van het individuele, op eigen arbeid berustende 
partikuliere eigendom. Maar de kapitalistische produktie brengt 
met de noodzakelijkheid van een natuurproces zijn eigen ne
gatie voort. Het is negatie van de negatie. Deze herstelt niet 
weer het partikuliere eigendom (in de eerste zin, t.s.) maar wel 
'het individuele (!) eigendom op basis van de verworvenheden 
van het kapitalistisch tijdperk: de koöperatie en het gemeen
schappelijk bezit van de grond en van de produktiemiddelen, 
die door de arbeid zelf zijn voortgebracht ... Vroeger ging het 
om de onteigening van de volksmassa door enkele (kapitalisti
sche, t.s.) usurpatoren, nu gaat het om de onteigening van en
kele usurpatoren door de (proletarische, t.s.) volksmassa (cur
siveringen van t.S.).'123 

4. Staking als heen wijzing 

'Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; 
naarstiglijk zult gij uw volksgenoot berispen 
en niet ter wille van hem zonde op u laden. 
Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend 
zijn tegenover de kinderen van uw volk, 
maar uw naaste liefhebben als u zelf: 
Ik ben Adonai.' Lev. 19:17 en 18 

'Gij hebt gehoord, dat u gezegd is: 'Gij zult uw 
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naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u: 
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat 
Gij kinderen moogt zijn van uw Vader, 
die in de hemelen is.' Matth. 5:43 en 44 

'Indien uw vijand honger heeft, geef hem te 
eten: indien hij dorst heeft, geef hem 
te drinken, want zo zult gij vurige kolen 
op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen 
door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede'. Rom. 12:20 en 21 

Aan deze woorden, die, om met Paulus te spreken, een weg 
wijzen die veel verder omhoog voert, willen wij het strijdmiddel 
'staking' meten. Wij willen ons niet behelpen met een ethische 
theorie van grenssituaties, waarin plotseling het ethisch ver
werpelijke toch toegelaten wordt; wij willen ons helder en 
moedig afvragen, of staking gezien kan worden als een uiting 
van tot de vijand gekoesterde liefde en zo ja, onder welke 
kondities. Zo niet, dan moet dit middel in een messiaanse 
ethiek verworpen worden en mogen daar geen doekjes om 
gewonden worden. 
Nu hebben wij in het voorgaande gezien, dat verzoening nooit 
is de versluiering van de noodzakelijke strijd, maar juist het 
openleggen daarvan: de vijandschap, die in het verborgen 
voortwoekert, wordt aan het licht gebracht en erkend. Pas dan 
is er de mogelijkheid om liefde tot de vijand te lerenkoeste
ren. Wij moeten dus niet schrikken als het socialisme, dat 'niet 
als een haas onder de struik het onweer afwacht', (Luxemburg) 
de dingen bij de naam durft te noemen en durft te zeggen: de 
bezitters van de produktiemiddelen zijn de vijanden van de 
proletarische klasse. Precies dat heeft bijv. ook Kar! Barth 
aangewezen, als hij zegt dat alle arbeidskontrakten in een kapi
talistische maatschappij fundamenteel onrechtvaardig zijn. De 
riskante woorden zijn gevallen: vijand en strijd. De kritische 
vraag is, naar mijn mening, nu, wat is het doel van de strijd? 
en dan: welke middelen worden er gebruikt? Als het doel is 
vernietiging van de vijand, zegepraal over hem en ondergang 
van hem, dan zullen de middelen middelen van haat en wraak 
zijn. Als echter het doel is: overwinning op de vijandschap, 
wegneming van de oorzaken daarvan, verzoening met de mens 
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die vroeger vijand was, dan zullen de middelen heel anders 
zijn: berisping, terechtwijzing, liefde, 'vurige kolen'. De vraag 
luidt: in welke van deze twee, fundamenteel met elkaar strij
dige kaders van denken en handelen ligt 'staking'. 
De eerste vraag, die dan beantwoord moet worden, is: wordt 
de klassevijand in het socialisme op zijn vijandigheid vast
gelegd, of is er althans de mogelijkheid van een ruimte tussen 
die twee? Daarvan hangt namelijk af, hoe men de beoogde 
verandering kan zien, als vernietiging of als verzoening. Of -
met andere woorden - kan die vijandschap weggenomen wor
den? of wordt de tegenstander 'verteufeit', zodat hij met het 
kwaad zelf wordt vereenzelvigd? Dan kan er alleen maar wraak 
worden genomen. Het antwoord kan ondubbelzinnig luiden: 
de klassevijand wordt niet op zijn vijandschap vastgenageld. 
Hij is niet een vijand, omdat hij antropologisch gesproken 
ànders zou zijn: een wezen dat vanuit zijn wezen door louter 
winstbejag, hebzucht en' heerszucht beheerst wordt. Ook de 
vijand is een mens en als mens een sociaal wezen13 - een 
socialist ziet principieel in mensen mogelijke socialisten en 
niemand, ook de klassevijand niet, is krachtens een substantiële 
fout in zijn menszijn van deze socialistische gemeenschap uit
gesloten. Daarom zijn alle racistische theorieën verwerpelijk 
voor een socialist: zij sluiten mensen uit en zij schrijven mensen 
af op grond van irrationele gevoelens en rankuneuze argumen
ten. Winstbejag, hebzucht en machtswellust worden veeleer in 
de mens opgeroepen door de heersende praktijk van het leven. 
Deze praktijk van het leven wordt op zijn beurt bepaald door 
de produktiewijze. Niet alleen de proletariër wordt door deze 
produktiewijze vervreemd van zijn menszijn, maar ook de 
kapitalist. De kapitalist is evenzeer een vervreemde, een ver
minkte. Alleen: zijn vervreemding is komfortabel, hij meent 
er niet aan te lijden, zijn vervreemding leidt tot verblinding. 
In de Massnahme van Bertolt Brecht zingt een chinese kapita
list, trots, zich van geen 'kwaad' bewust: 

'Was kümmert mich der Reis 
'ich kenne nur den Preis!' 

Dat is vervreemding, vervreemding van de mens van de natuur, 
vervreemding van de dingen waarmee hij dagelijks verkeert, 
maar waarin hij alleen nog maar handelswaar kan zien. Deze 
vervreemding echter reikt dieper, zij betreft ook de medemens. 
Vervreemding - dat moeten wij goed vasthouden - is altijd een 
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defektieve vorm van een eronder liggende ontologische waar
heid: de mens is een sociaal wezen en als zodanig is hij zich
zelf (niet-vervreemd). Marx14 zelf zegt ergens: 'een direkt ge
volg van het feit, dat de mens van het produkt van zijn arbeid 
en van zijn zelfaktiviteit en van zijn soortgelijk wezen (zijn 
'Gattungswesen') vervreemd is, is de vervreemding van de 
mens van zijn medemens'. Dat is een centrale uitspraak: de 
vijandschap der klassen is een ontaarding van de tussen
menselijke verhoudingen, die veroorzaakt wordt door de ver
vreemdende werking van de organisatie der produktie. Dit 
betekent in ieder geval, dat de kapitalist niet op zijn vijand
schap wordt vastgelegd. Wel wordt hij in de proletarische visie 
en theorie beter verstaan dan hij zichzelf verstaat, maar de 
kwalifikatie 'vijand' is geen laatste woord. Het is het kapitalis
me dat als een muur van afscheiding, als een wand van ver
vreemding tussen de klassen staat; de scheidende faktor is met 
name: de privaat-eigendom van produktiemiddelen. Die inzet
ting moet veranderd worden, dan zal de vervreemding en de 
vijandschap kunnen worden opgeheven. Het doel van de strijd 
is deze opheffing, die verzoening tussen mensen mogelijk 
maakt, verzoening tussen klassen, die dan geen klassen meer 
zijn, verzoening tussen vijanden, die dan geen vijanden meer 
zijn. Het perspektief van de strijd is niet de vernietiging van 
de vijand als mens, maar opheffing van de vijandschap. Het 
doel is uiteindelijk: het rijk van de vrijheid en dat is een klas
senloze maatschappij, zonder vervreemdende strukturen. Zo 
gezien, is de ontmaskering van de privaat-eigenaar van de 
produktiemiddelen als klasse-vijand geen zaak van haat en 
wraak, maar eerder van een 'naarstige berisping' (Lev. 19:17). 
Deze berisping houdt in, dat de 'vijand' wordt herinnerd aan 
zijn eigenlijke, zijn wezenlijke menszijn. Het zou een slechte 
zachtheid en lafheid ook, zijn, als hem dit niet werd aan
gezegd. Dan zou - ik spreek nog steeds in de termen van de 
tora - de arme 'zonde op zich laden', als hij zich niet verzette 
tegen de geweldenaar. De proletariër is tot deze berisping 
geroepen. Het is zijn 'morele plicht' (als die uitdrukking er 
even mee door kan). De zonde van de arme is niet dit verzet, 
maar de berusting (de traagheid in het benaarstigen), de slaafse 
mentaliteit, die de dingen laat zoals ze zijn. 
Nu brengt men tegen dit alles wel in, dat er van tegengestelde 
belangen tussen de klassen geen sprake is en dat derhalve het 
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verschijnsel van de zogenaamde vijandschap een projektie, een 
hersenschim is. Sartre15 heeft aan deze wijze van denken door 
een van zijn figuren, de kleine fabriekseigenaar, de heer Fleu
rier uitdrukking laten geven. Mijnheer Fleurier zegt het zo 
tegen zijn toekomstige opvolger, zij::: ?,oon Lucien: 'Wat zani
ken ze toch aan ons hoofd met hun klassenstrijd, alsof de 
belangen van de werkgevers en de arbeiders tegenover elkaar 
staan! Neem nu mijn geval eens, Lucien, ik ben een kleine 
werkgever, een scharrelaar zoals ze dat in het Parijse argot 
noemen; welnu, honderd arbeiders en hun gezinnen leven van 
mijn bedrijf. Doe ik goede zaken, dan zijn zij de eersten die 
ervan profiteren. Maar ben ik genoodzaakt een fabriek te 
sluiten, dan staan zij op straat. Ik heb het recht niet, zei hij 
met klem, om slechte zaken te doen. En dat noem ik nu solida
riteit van de klassen (einde citaat)'. Dit is overigens ook de 
mening van Leo XIII en Pius XI, getuige deze zin uit Quadra
gesima Anno (par. 53, zie R.V. par. 15): 'daaruit volgt, dat ... 
de arbeidsprestatie van de één en het kapitaal van de ander 
moeten samenwerken, want geen der beide faktoren bereikt iets 
zonder de andere. Dit bedoelde dan ook Leo XIII toen hij 
schreef: geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, noch ook 
arbeid zonder kapitaal (non res sine opera ne sine re potest 
opera consistere) (einde citaat)'. Leo XIII had in Rerum Nova
rum par. 15 zelfs geschreven, dat de kapitale fout bij dit vraag
stuk is, zich in te beelden dat de ene klas uiteraard (sua spon
ta) vijandig staat tegenover de andere, alsof de rijken en armen 
van nature (natura) bestemd waren tot een hardnekkige onder
linge strijd. 
Wij hebben gezien, dat in het socialisme de klassenstrijd hele
maal niet als een spontane en natuurlijke zaak wordt gezien, 
maar als iets dat uit de organisatie van de arbeid voortspruit. 
Toch mogen wij ons niet te gemakkelijk van deze visie afma
ken. Wij moeten goed zien, dat deze belangenparallellie bin
nen het systeem eenvoudigweg geldt. De arbeider is niet in 
staat zijn belang van dat van de werkgever los te maken zelfs! 
Het arbeidskontrakt is daarom een belangrijke zaak voor hem. 
Het is in zijn fundament onrechtvaardig, want afgedwongen. 
Maar dat neemt niet weg, dat het, eenmaal gegeven in het 
systeem, een belangrijke zaak is, waarmee geen loopje kan 
worden genomen. 'Staken' is dan ook niet: dit kontrakt als een 
vodje verscheuren, maar: een tijdelijk opschorten van het 
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gevolg geven eraan, als teken dat er dit fundamentele onrecht 
onder zit, wat weer eens gebleken is in een bepaald geschil. 
Dit geluid kan op zichzelf, in abstracto, klein en onnozel lijken: 
een kwartje loon, één tiende percent je. Door het staken echter 
krijgt het protest tegen deze kleine zaak een boven zichzelf uit
wijzende betekenis: symbolisch betekent het neerleggen van 
het werk veel meer dan alleen maar een kracht bijzetten aan 
de konkrete eis. In de taal van de staking wordt gezegd, dat er 
iets fundamenteel 'wrong' is tussen werkgever en arbeider. 
Overigens, dat verkeerde is precies die gedwongen verbinding 
van het belang van de arbeider aan dat van het kapitaal. Daar 
precies zit de kneep. En dát wordt in elke staking, als 'sabbat' 
van de kollaboratie, aangewezen. Zo wijst de staking boven 
zichzelf uit naar een klassenloze maatschappij, waar zulke 
onzedelijke koppelingen van belangen niet meer mogelijk zijn. 
Door te staken nemen de arbeiders hun onvervreemdbare 
werkkracht terug en zetten die in voor hun eigen zaak. Staking 
wordt altijd als een ogenblik beleefd door arbeiders, waarin 
gerechtigheid geschiedt, omdat zij al stakende weten zichzelf 
te zijn. 
Ik mag mij ontslagen achten van de taak nogmaals te zeggen, 
wat het onzedelijke is van het kapitalistische arbeidskontrakt. 
Wij hebben dat Karl Barth zeer helder horen formuleren. Men 
kan dat op de bladzijden 40-45 van dit boekje vinden. Zolang 
het winstprincipe heerst is er uitbuiting en onrecht. Zolang er 
uitbuiting is, woedt er een ondergrondse, koude oorlog, die 
vroeg of laat in een hete oorlog verandçrt. Dat is Barths over
tuiging en visie. Staken is een niet-agressief protest, een sit
down tegen deze wereld van geweld. Dat is iedere staking in 
zijn heenwijzend karakter (tenzij zij een onrechtvaardige zaak 
zou betreffen). Men brenge hier niet tegen in, dat het winst
principe achterhaald zou zijn. In zekere zin is dat waar: binnen 
het systeem geldt dat veel van de winst wordt afgenomen om 
opnieuw te investeren, uit te breiden, marktaandeel te ver
groten en nog veel nuttige zaken meer. Daar ligt de kern echter 
niet van het onrecht. Al deze dingen dienen er 66k toe de 
werkgelegenheid te garanderen en uit te breiden, maar in de 
eerste plaats zijn het middelen om de macht te vergroten van 
hen die nu al de ongekontroleerde ekonomische machthebbers 
zijn. De arbeider is gedwongen aan die machtsuitbreiding, 
zonder dat hij dat wil of beoogt, mee te werken, want zijn 
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belang is eraan gekoppeld, onlosmakelijk! Dat is het onrecht, 
waartegen elke werkstaking in haar wezen protesteert. Zoals 
Barth zegt: hier worden mensen als middel gebruikt en dat is 
onrecht. Als de arbeider staakt is hij geen middel, geen objekt, 
maar subjekt. Hij streeft zijn eigen doel na! Staking is een 
ogenblik van symbolische bevrijding. 
Staking is niet agressief, zeiden we. Dat is zacht gezegd. Sta
king is zelfs een middel, dat de arbeider in het eigen vlees 
snijdt. Dit wordt ook altijd áls er gestaakt wordt, luid verkon
digd: zó wordt de ekonomie kapot gemaakt! Wie is het eerste 
slachtoffer? De arbeider. Ook daar is veel van waar. Arbeiders 
zijn dan ook geen avonturiers: ze zijn niet gemakkelijk tot 
staken te brengen. Zij doen het alleen als het helemaal niet 
meer anders kan, als alle middelen van andere aard gefaald 
hebben. Dat hoeft ze eigenlijk niet met zoveel nadruk ethisch 
te worden voorgehouden. Zij kennen hun eigen belang echt 
wel. Waar ze aan lijden echter is dat zij gedwongen zijn hun 
eigen belang nastrevend (en dat is heel simpel: eten, drinken, 
een woning, en een beetje aardigheid!) - altijd te kolla
boreren met een macht, die zich onttrekt aan demokratische 
kontrole en die zo vaak zich als anti-humaan manifesteert. 
Als het dan niet anders kan - omdat dit laatste weer eens geble
ken is in een konkreet punt - dan zal de arbeider staken als 
manifestatie dat hij het uiteindelijk zó niet wil. Staking wijst 
altijd heen naar een maatschappij waar de ekonomische macht 
door de gemeenschap gekontroleerd zal zijn en geheel en al in 
dienst gesteld van de menselijkheid. Daartoe is de arbeider 
bereId met een staking een ogenblik in eigen vlees te snijden, 
risiko's te nemen en in gedachtenis te roepen, dat er grenzen 
zijn. Staken is altijd: lijden. Staken is ook: vurige kolen op het 
hoofd van de vijand. Zal hij de taal van de staking, waarin 
veel meer gezegd wordt dan zich in de onderhandelingen laat 
formuleren, verstaan? Staking is geen uiting van haat of 
wraak. Zij beoogt geen vernietiging van de vijand als mens, 
maar probeert hem juist op zijn mogelijkheid aan te spreken. 
De tegenstander wordt uitgedaagd, een andere, een menselijker 
verhouding aan te gaan met zijn arbeiders! 
Daarbij is altijd in wezen in het geding de eis, de arbeider niet 
langer als middel te gebruiken, maar als doel - als mèns. Het 
zou 'zonde op zich laden' zijn als de arbeider deze eis niet af 
en toe symbolisch gestalte gaf in een sit-down, want anders 
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zou hij de tegenstander in zijn vervreemding laten zitten. De 
vijand is ook een mens! Hij is als jij! Handel altijd zo met hem, 
.dat dit besef erin tot uitdrukking komt! Deze geboden worden 
in de akte van staken niet overtreden, maar gehoorzaamd. 
Staken kan zeker gezien worden als een vorm van berisping 
van de broeder. De arbeider haat de vijand, maar de mens in 
hem haat hij niet, integendeel: hij heeft hem lief. Hij wil zich 
ook niet op hem wreken. Wat hij wel wil is: een andere maat
schappij, waarin mènsen met mènsen verkeren kunnen. Als de 
baas antwoordt: 'maar ik voel mij verantwoordelijk voor de 
werkgelegenheid, ik mag geen slechte zaken doen juist in jullie 
belang en dat noem ik klassensolidariteit', dan antwoordt de 
arbeider: 'baas, je bedriegt ook je zelf. Je kunt dat niet waar
maken. Het is eenvoudig een leugen in een maatschappij waar 
het ekonomische principe 'rendement' prevaleert boven men
sen. Om voor deze waarheid op te komen neemt de arbeider 
het risiko van de staking. Staking is niet 'in'. De pers is burger
lijk en reageert konform de stereotiepen. Juridisch is staking 
een dubieuze zaak. De stemming is maar al te gauw tegen de 
staker. Toch wil de arbeider tonen door een daad van solidari
teit wat hem wordt aangedaan en hij staakt een ogenblik de 
kwalijke kollaboratie, die hem is opgedrongen, ten teken, dat 
hij verlangt naar een waarachtige socialistische demokratie, 
waarin de zeggenschap aan allen is en waar de produktie
middelen van allen en van ieder zijn. 
Staken is bevrijdend, het is een vrolijk werk ook al snijdt het 
in eigen vlees. Want al stakend groeit de broederschap en wint 
de solidariteit. Staken is een onvervreemde, eigen daad van de 
arbeider zelf, waar hij helemaal achter kan staan. Hij komt in 
deze daad tot zichzelf. Staken wijst ook subjektief boven zich
zelf uit als daad. Er ontstaat een nieuwe taal van wederzijds 
begrip tussen arbeiders die elkaar voordien misschien vreemd 
waren (denk aan de gastarbeiders bij Hoogovens). Het zelf
gevoel neemt de overhand, het hem aangedane minderwaardig
heidsgevoel wordt overwonnen. Staken wordt beleefd als een 
hergeboorte en innerlijke vernieuwing. En ook als het met een 
halve of in het geheel geen overwinning eindigt - en dat is 
altijd het geval, zolang de klassenloze maatschappij nog ver is 
-, dan toch is de staking als daad een innerlijke, een subjek
tieve winst. Straks staat de tegenstander voor een meer bewus
te arbeidersklasse, want tijdens de staking heeft de arbeider 
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vrijmoediger, opener, direkter en als mens tegen mens tot zijn 
'bazen' gesproken. Dat is niet ongedaan te maken. Het gesprek 
dat in die situatie gevoerd wordt mag met recht een colloquium 
reconciliationis heten, want zulke gespreken tasten naar de 
taal die gesproken kan worden tussen vrije mensen, de taal die 
ligt generzijds van de barrières van misverstand en vervreem
ding. 
Het is niet de bedoeling van deze regels om staking te religio
niseren, al is er een poëzie van de staking. Het is alleen maar 
de bedoeling de morele veroordeling van de staking a priori 
zoals deze als vanzelfsprekend .voortkomt uit een christelijk
sociale filosofie, zoals wij die hebben geschetst en gekritiseerd, 
te doorbreken en te laten zien dat vanuit een kritische gedach
tenwereld, zoals die ons gegeven is in de bijbelse visie op ver
zoening en sabbat, 'staking' heel anders kan beleefd en gezien 
worden.16 Ik zeg niet, dat het zo is, als ik zeg, maar wel, dat 
de geijkte beleving en normale beoordeling van staking aan de 
gelding van konformisme en stereotypie is onderworpen. Er zijn 
analogieën van relatie tussen sabbat, sabbatsjaar en jubeljaar 
ten opzichte van het koninkrijk God enerzijds en 'staking' ten 
opzichte van de socialistische utopie anderzijds. En die relatie
analogieën leiden tot een totaal andere waardering van staking 
en klassenstrijd, dan de zijnsanalogieën die in de christelijk
sociale filosofie worden getrokken tussen het corpus christi en 
de liberale harmoniewereld! Dat is de zaak waarom het gaat. 
Ik religioniseer niet de klassenloze maatschappij, want dat is 
'relatieve utopie' en die moet blijvend gekritiseerd worden 
door wat in Gods hand staat: de absolute utopie, die een wen
kende toekomst is, die al het gegevene in permanente revolu
tie houdt. In dat dynamische veld echter kunnen wij trach
ten progressieve en regressieve tendenties te onderscheiden. En 
dat precies heb ik getracht door het trekken van relatie
analogieën te doen. In ieder geval is het hoogste tijd het 
geesteskind van het konkubinaat tussen christelijke filosofie en 
liberalisme ten grave te dragen. 
Zo zoeken wij naar een messiaanse, een christelijke taal waarin 
het socialisme zinniger en produktiever aan de orde komen 
dan in de taal van gisteren. Wij leven in de tijd van ko-existen
tie. Maar die ko-existentie kan alleen samen-wonen en samen
leven worden als wij een taal vinden, om elkaar te verstaan. 
Daartoe wil dit boekje een bijdrage zijn. Niet dat dit nu per sé 
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zo gezegd moest worden, maar alleen maar opdat er niet geheel 
en al zou worden gezwegen, waar een verzoenend woord op 
zijn plaats is. Dat wij niet alleen van onze kant de brug trach
ten te bouwen, bewijst een boek als 'Jezus voor Atheïsten' van 
de marxistische filosoof Milan Machovee, waaruit ik ten 
besluite enkele regels over de liefde tot de vijand wil citeren: 
'De vijand liefhebben betekent niet, zich met zijn vijandschap 
verzoenen, met het principe van zijn handelen, betekent niet tot 
zijn positie overlopen, zelfs niet vlucht voor het konflikt. Dit 
alles zouden eigenwillige interpretaties van woorden zijn, die 
uit de kontekst van de synoptische traditie losgerukt zijn ... 
Het gaat erom, ook de anderen - de naasten, ja ook de tegen
standers, de vreemden onterfden van de menselijke maat
schappij - niet alleen zo te zien, zoals hij nu is, maar hem 
reeds nu door het 'prisma van het Rijk' te zien, door het prisma 
van die radikale, totale verandering, hem derhalve te zien niet 
alleen, zoals hij is, maar hoe hij zou kunnen zijn, hoe hij zàl 
zijn. Daarom is het zeker nodig, hem, voorzover "hij de mach
ten der duisternis dient, te bestrijden, beter gezegd, die machten 
te bestrijden, maar hem zelf niet alleen als dienaar van de 
duisternis, maar in zijn mogelijke, toekomstige omkeer te 
zien. .. Als men hem met zijn eigen middelen, met leugen, 
bedrog en geweld en macht zou antwoorden, zou men zichzelf 
en hem de toekomst en de mogelijkheid van de verandering 
benemen, men zou het Rijk van het boze vereeuwigen.'ll 
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NOTEN: 

WOORD VOORAF 
In: Kerk aan het werk, een leerstofpakket voor een eigentijdse 
fundamentele benadering van missionaire problemen, Amster
dam - Brussel 1973, p. 145-154. 

HOOFDSTUK I 
1. Peter Berger, Het hemels baldakijn; bijdrage tot een theoretische 

godsdienstsociologie, Utrecht 1969 (eng. titel: The Sacred Ca
nopy). 

1. Peter Berger 
'2 a.w .. , p. 39 
3 a.w., p. 44,45 
4. a.w., p. 111,112 
5. a.w., p. 112 
6. Carsten Colpe, Das Phänomen der nachchristlichen Religion in 

Mythos und Messianismus, Neue Zeitschrift für systematische 
Theologie und Religionsphilosophie, Jg. 9, Berlin 1967, p. 42-87. 

7. a.w., p. 64 
8. Bahr maakte mij door zijn voorwoord in: Karl-Wilhelm Dahm, 

Niklas Luhmann und Dieter Stoodt, Religion-System und Sozia
Usation, Darmstadt/Neuwied 1972, opmerkzaam op Colpe's 
artikel. Ik volg hier dit voorwoord en laat terzijde dat Colpe 
eigenlijk in de ontmoeting met de nachristelijke religie tot een 
'opheffing' van de anaklisis (die hij met 'Hinneigung zu' of 
'Aufstützen auf' vertaalt (p. 5) ook de messiaanse, wil komen 
(p.77). 

9. Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt am Main 
1968, passim. Ook: Ernst Bloch, Religion im Erbe, München/ 
Hamburg 1967. 

10. F. H. Breukelman, Irn Anfang schuf Gott den Himmel und die 
Erde, in: Om het levende woord, p. 129-198. 

11. Berger, a.w., p. 115, 227. Citaat van Edmond Jacob, Théologie 
de l'Ancien Testament, Neuchätel1955, p. 184. 

12. a.w., p. 131 v. Het is eigenlijk niet goed te begrijpen, dat Berger, 
die deze dingen schrijft, zich van zijn instemming met Barths 
visie op religie en geloof distantieert (p. 203 v.). Dit berust op 
het misverstand als zou het christendom geen religie zijn, wat 
Barth nooit gesteld heeft. Het verschil wordt bij Barth niet 
gepostuleerd als een theoretisch apriori (p. 204), maar is her
meneutisch van aard: wie niet ziet dat openbaring in de bijbel 
de opheffing van religie is, juist in de zin waarin ook' Berger er 
over spreekt, zal niet tot een theologisch begrip van deze open
baring kunnen komen. 

13. Gen. 1: 13, 18, 25 en Gen. 1: 31 
14. Dignitate Humanae (over de godsdienstvrijheid, verklaring van 

7 december 1965), serie Ecd. docens, Hilversum 1966. 
15. zie Karl Barth, Ad limina apostolorum, Zürich 1967, p. 42-43 
16. lunge Kirche 5/73, p. 253, 255 

97 



17. Vgl. voor het volgende K. Barth, Kirchl. Dogmatik IV3, p. 780-
1034. 

HOOFDSTUK 11 
1. Men vergelijke voor het volgende dan ook: Paul Tillich, Die 

sozialistische Entscheidung, Potsdam 1933, p. 67 vvo 
2. Tillich, a.w., p. 72 
3. Encycliek Rerum Novarum van 15 mei 1891 serie EccI. Docens, 

Hilversum 51961. . 
4. a.w., par. 15 (p. 34 v.) 
5. Encycliek Quadragesimo Anno van 15 mei 1931, serie Eccl. 

Docens, Hilversum 4 1958; in het vervolg worden de par. 112, 
120 en 137 geciteerd. 

6. Ernst Bloch, Naturrecht und menschUche Würde, Frankfurt am 
Main 1961, p. 313 v. 

7. P. Tillich, Die soz. Entscheidung, p. 74 
8. Zie voor het volgende B. Groethuysen, Philosophie der Franzö

sischen Revolution, Neuwied/Berlin 1971, p. 138, 203. 
9. Zoals colombiaanse steenbakkers op de huidige dag gedwongen 

worden op straffe van ontslag hun politieke stem te geven aan 
de partij van de eigenaar der fabriek. 

10. E. Mandel, Marxistische Wirtschaftsethik, Frankfurt 1971, p. 337 
11. E. Mandel, Wat is neo-kapitalisme, Nijmegen, z.j., p. 6-8. 

12. Rerum Novarum, par. 4. 
13. Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, in: Pol. 

Schriften, RecIam 1968, en ook in: Pol. Schriften, serie Pol. 
Texte, Frankfurt/Wien 1969. Citaten uit de RecIam-uitgave. 

14. Ik ben mij bewust dat P. Tillich later in Amerika andere wegen 
ging; dat laat ik hier rusten. 

15. K. Barth, K.D. 1114, p. 525, 'Wo nicht der Mensch, sondern das 
Zinstragende Kapital der Gegenstand ist, dessen Erhaltung und 
Mehrung der Sinn und das Ziel der politischen Ordnung ist, da 
ist der Automatismus schon im Gang, der eines Tages die Men
scben zum töten und getötet werden auf die Jagd schicken 
wird.' 

16. P. Tillich, Für und wider den Sozialismus, München/Hamburg 
1969, p. 25 v.v. 

17 K. Barth, Der Götze wackelt, Berlin 1961, p. 157 v. 
18. Karl Barth - Rudolf Bultmann, Briefwechsel 1922-1966, Zürich 

1971, p. 306. Het socialisme desillusioneert Barth 1914 om 
dezelfde reden als waarom Luxemburg haar Junius-brochure 
schrijft, nl. dat het zich niet onttrekt aan de oorlogsideologie. 

19. K. Barth, K.D. 1114, Zürich 1951, p. 538-648, vooral p. 622-625. 
20. Ik neem aan, dat Barth wist dat naast het winststreven andere 

doelen door de ondernemingen worden nagestreefd: nieuwe 
investeringen (over-flow), vergroting van het marktaandeel, 
grotere diversifikatie. Zij worden vaak tegen de marxistische 
vereenvoudiging ingebracht. Ten onrechte.: alle doelen dienen de 
machtsvergroting der heersende klasse. 

21. K. Barth, Die christUche Verkündigung im heutigen Europa, 
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München 1946, p. 10 Kommunismus bedeutet jedenfalls ... radi
kale Lösung der sozialen Frage, die wir in Europa auf die lange 
Bank geschoben haben. 

22. Hoe deze zin in het oosten moet luiden, dienen wij aan ons 
broeders daar niet voor te schrijven. Het is duidelijk, dat ook 
daar het Rijk nog niet is aangebroken. 

23. De lezer neme nota van het voortreffelijke boek: F. Houtart en 
A. Rousseau, L'Eglise force anti-révolutionnaire? De 1789 à mai 
1968 etc. (duitse vertl. Ist die Kirche eine antirevolutionäre 
Kra/t, München/Mainz 1973), waarin de noodzaak van institu
tionele verandering van de kerk, wil zij een progressieve kracht 
zijn wordt aangetoond. 

HOOFDSTUK III 
1. A. H. van den Heuvel, Leven in conflict, In de Waagschaal, Jg 

24 nr 7, p. 139 v.v. Ook voor het volgende dankbaar gebruikt. 
2. Wij laten de kwestie van de auteur van Kolossenzen hier buiten 

beschouwing. Ik ga er vanuit, dat het Paulus is. 
3. Georges Casalis, Anmerkungen zur Christologie auf dem Hin

tergrund Latein-amerikanischer Erfahrungen; Junge Kirche 5/73, 
p.253. 

4. Baarn, 1972. 

HOOFDSTUK IV 
1. Pastorale Constitutie Gaudium et spes van 7 dec. 1965, serie 

Ecc1. Docens, Hilversum 1966. 
2. Een leerboek voor het voortgezet onderwijs, dat genoemd wordt 

in noot 1 (Woord vooraf)' op p. 97. 
3. Terecht heeft A. Th. van Leeuwen in zijn inaugurele rede als 

lector te Nijmegen, Pecunia non olet, een vraagteken gezet 
achter dit 'munus' dit ambt van rentmeester, dat de Eigenaar 
van een bedrijf zou uitoefenen in onze kapitalistische maat
schappij; men kan er wellicht eerder een dienen van de Mam
mon in zien. Daarmee is het naieve en gemakkelijke spreken 
van dit 'munus' verworpen. 

4. De tekst van deze uitzending kan men bij het IKOR in Hilver
sum bestellen; het is een zeer belangwekkende tekst over de 
grondspekulatie in Nederland. 

s. Heid. Kat., vraag en antw. nr. 103. 
6. In de joodse wereld lag dat veel gunstiger. 
7. Prof. Beek hield in de werkweek van de Amsterdamse theologie

studenten een lezing, waarvan in de inleiding sprake is. Ik citeer 
hier het letterlijke verslag van die lezing, dat gestencild werd 
beschikbaar gesteld. 

s. Gerh. von Rad, Theo/. des AT., München 1958, p. 25. 
9. Aan dit woord denkt Jezus, als hij zegt (Mark. 14:7 par.): de 

armen hebt gij immers altijd bij u. De kontekst in Deut. recht
vaardigt niet de betekenis van gelatenheid en berusting die wij 
aan dit woord vaak hechten. In die kontekst gaat het n.l. om 
een institutie tegen dit verschijnsel! 
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10. K. Marx, Die Heilige Familie, in: Jugendschriften, Stuttgart 
1968, p. 320 (= MEGA 19, p.253). 

11. Ik citeer naar J. J. Rousseau, Les sciences et les arts, ['origine 
de l'inégalité, par Gaston Meyer, Bordes 1968, p. 112. 

1.2. Men zie voor e.e.a. ook: R. Schaeffer, Einführung in die Ge
schichts-Philosophie, Darmstadt 1973, p. 119, 137, 138, 142. 

12a. Karl MarxiOtto Rühle, Het Kapitaal, verkorte uitgave (bewer
king van Theo Wering, Amsterdam 1971, p. 192 (=Das Kapital 
Bd.I, Abschnitt über die geschichtIichen Tendenz der kapitalisti
schen Akkumulation). 

13. K. Marx, Jugendschriften, p. 188, 234-236, 301. 
14. MEGA 1,3, p. 89 (= ökon. Phil. Manuskripte, 1844); geci

teerd naar E. Fromm, Marx' visie op de mens, Den Haag z.j. 
p. 80. De duitse tekst luidt: 'Eine unmittelbare Konsequenz 
davon, dass der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner Le
bensaktivität, seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die 
Entfremdung des MenscheIl von dem Menschen: Ernst Bloch 
zegt op zijn wijze ditzelfde: 'Zur-Ware-Werden aller Dingen und 
Menschen, Reduktion der zwischenmenschlichen Beziehungen 
auf Tauschwert, Verselbständigung des Warenumlaufs hinter 
dem Rücken, über den Köpfen der Menschen: das ist die wich
tigste Fabrik der Entfremdung (Literarische Aufsätze, Frank
furt 1965, p. 279). 

16. J. P. Sartre, De Muur, Amsterdam 9 1973, p. 171. 
16. Héél ànders: in mijn beoordeling zijn 'onteigening' en 'zeggen

schap' hartszaken; in de christelijk-sociale filosofie zijn ze als 
stakingsdoel uitgesloten. 

11. Milan Machovec, Jesus für Atheïsten, Berlin 1972, p. 131 v. 
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