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INLEIDING 

Dit is een heel persoonlijk boek. De schrijver vertelt, hoe bepaalde fi
guren voor hem van betekenis zijn geworden. Dat is de charme, maar 
ook het gebrek van dit geschrift. De lezer verwachte dus niet, dat hij 
over de geciteerden objectieve voorlichting krijgt. Als hij wil weten 
wat Buber, Rosenzweig en Levinas allemaal gedacht en geschreven 
hebben, dan moet hij andere boeken raadplegen. Het gaat hier om 
de wijze waarop de genoemden en anderen op de schrijver gewerkt 
hebben, wat zij hem gedaan hebben. Natuurlijk laat ik wat zij ge
zegd hebben in eerste instantie wel in zijn eigen context staan: ze ko
men met andere woorden wel zelf aan het woord. Maar ze spreken 
over die onderwerpen, die ik heb uitgekozen. Over andere dingen 
spreken ze niet. 

Zo probeer ik een beeld te geven, welke invloed joodse denkers op 
mijn werk hebben gehad. Met dien verstande, dat ik ook hier er iets 
subjectiefs heb ingebracht. Ik schrijf niet over de betekenis van het 
jodendom voor de ethiek. Dat kan ook, maar dat zou een ander moe
ten doen. Ik houd mij aan het onderwerp, dat mij bezighoudt: welke 
invloed ging er uit van joodse geesten op de ethiek, zoals ik die in de 
loop van mijn leven ontwikkeld heb. Daarvan probeer ik een beeld te 
geven. 

Maar er is nog een beperking: het beeld is ongetwijfeld niet volle
dig. In de eerste plaats ontbreken in dit boek de rabbijnen. Talmoed 
en midrasj hebben mij zeker ook beïnvloed, maar het is slechts een 
invloed die niet gemakkelijk te traceren valt. Hij geschiedde zijde
lings. Ik heb, helaas, nooit in mijn leven een systematische studie van 
deze geschriften gemaakt, maar ik heb er wel steeds weer in gelezen. 
In zoverre zullen zij mij ongetwijfeld beïnvloed hebben, al was het 
alleen maar, dat ik onherroepelijk overtuigd ben geraakt, dat de 
joodse wijze van geloven niet alleen zijn goed recht heeft, maar ook 
in vele opzichten voorbeeldig is voor het christendom. Het Nieuwe 
Testament is evenwel een andere voortzetting van Tenach dan de 
Talmoed. Niet alleen aan de overeenkomsten moet recht gedaan 
worden, maar ook aan de verschillen. Die hele problematiek blijft 
buiten dit boekje. 
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Verder moet ik nog opmerken, dat er velen ontbreken, die mij op 
een of andere wijze gepakt hebben in mijn leven. Ik kon niet volledig 
zijn binnen het kader waarin ik moest blijven. Niet alleen literatoren 
ontbreken, maar ook denkers. Ik noem een paar namen, van wie het 
mij in het bijzonder heeft gespeten dat ik ze niet eren kon. Daar is al
lereerst Abel Herzberg, die mij altijd weer beslissende dingen bijge
bracht heeft. Dat hij voor de vrijlating van de drie, later de twee van 
Breda was, heb ik ter kennis genomen. Een Jood mocht zoiets van 
mij zeggen, graag zelfs, maar ik kon het, als christen 'uit de heide
nen' niet bijvallen. Eigenlijk om de redenen die we bij Levinas vin
den: alleen de slachtoffers kunnen vergeven, dat kan zelfs God niet! 

Dat hij het is die ons steeds weer ingescherpt heeft, dat wij ons 
moesten afvragen waar dat begon wat in Auschwitz eindigde, daar
voor ben ik hem mijn hele leven dankbaar geweest. Ik heb dat altijd 
opnieuw trachten te doordenken. Waar begint het? bij welke beslis
singen? bij welke onachtzaamheden? en slordigheden? Er is nog iets. 
Dat heeft niet alleen Herzberg, maar ook die ander, die ik graag had 
genoemd, Primo Levi, gezegd: er is zo weinig verschil tussen de beul 
en het slachtoffer. Dat heeft er bij mij nooit toe geleid, dat ik niet 
pal achter Wiesenthal en zijn actie sta; de schuldigen moeten worden 
bestraft. Ik begrijp ook dat hij geen vergeving aan die SS'er, die hem 
daarom vroeg, heeft kunnen geven. Maar iets anders is: dat kleine 
verschil, waar je zo overheen gaat als slachtoffer. Het is ook Primo 
Levi die indrukwekkend de gestalte heeft opgeroepen van een jonge
man, die de grens in acht nam tot sidderende verbazing van de om
standers. Lakmaker had tyfus en roodvonk gehad en hij had ernstige 
doorligwonden. Hij gaat 's nachts naar de wc en stort in. Het is dan 
Charles, die hem, voorzichtig als een moeder, optilt, schoon veegt en 
hem weer in zijn opgemaakte bed legt. 'Ik mat zijn zelfverlooche
ning af aan de uitputting die ik in mijzelf had moeten ovetwinnen 
om te doen wat hij deed,' zegt Primo Levi. 

Misschien verwonden het deze of gene dat ik Karl Marx tot de 
joodse denkers reken. Er is een boek van Alben Massiczek, Der 
menschliche Mensch, dat handelt over Karl Marx' joodse humanis
me. Ik kan mij in die visie zeer wel vinden en ruimde dus een plaats 
voor Marx in. Het zij mij door hen die het niet met Massiczek eens 
zijn vergeven. 

Er zijn ook denkers die ik liet liggen. Ik noem de naam van Leo 
Baeck, die zo prachtig, anders dan Buber, veel congenialer, over Pau
lus heeft geschreven. Het blijft in dit boek ongezegd. Intussen hoop 
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ik, dat wat ik wel gezegd heb, de moeite van het lezen waard is en 
dat het een beeld geeft van de joodse invloeden in mijn leven en den
ken. Dat was immers de bedoeling van dit boekje, dat ik nu aan de 
lezer overgeef. 

Amsterdam, 9 januari 1992 G.H. ter Schegget 
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1. KARLMARX 

1. Religiekritiek 
Marx leunt in zijn religiekritiek tegen Feuerbach aan. Wij zullen dus 
eerst een paar woorden aan Feuerbach moeten wijden. Hij heeft la
ten zien, hoe de mens in de fantastische werkelijkheid van de religie 
eigenlijk het beste van zichzelf zoekt. Hij zoekt er de subjectieve vrij
heid van de natuurlijke bindingen. De mens gelooft wezenlijk in 
zichzelf door middel van de religie. Maar wat vindt hij?, vraagt Marx. 
Hij vindt helemaal niet die Übermensch die hij zocht, hij vindt veel
eer een onmens. Hij vindt eigenlijk alleen de weerschijn vàn zichzelf, 
modern uitgedrukt: een projectie. God is een schepping van de mens 
en niet omgekeerd. Dat zegt ook Feuerbach. Maar hij vergeet te vra
gen: waarom projecteert de mens, waarom vervreemdt hij zich van 
zichzelf? Hoe komt hij op het idee zichzelf in de hemel te willen zoe
ken? Het antwoord van Marx op die vraag is duidelijk: de mens is 
zichzelf kwijt, of omdat hij zichzelf nooit bezeten heeft of omdat hij 
in de loop van de tijd van zichzelf is vervreemd geraakt. Hij is zonder 
zijn ware wezen, d.i. zijn vrijheid en subjectiviteit. Kennelijk voelt 
de mens zich beroofd, voelt hij een gemis. 

Daar zet de kritiek van Marx op Feuerbach in. De religie is ideolo
gisch verklaarbaar uit dit gevoel van gemis. Het is niet eigen aan de 
mens dat hij religieus fabuleert, maar hij is iets kwijt. Dat komt door 
de vervreemding, die veroorzaakt wordt door de arbeidsdeling en de 
privaateigendom. De mens is geen wezen dat buiten de wereld zit, 
maar in de wereld. En de wereld heeft invloed op hem. Hij leeft in 
een bepaalde maatschappij, in een bepaalde staat. Van die staat 
geldt, dat hij het instrument geworden is in de handen van een heer
sende klasse om de massa te onderdrukken. Van die maatschappij 
geldt, dat zij beheerst wordt door de klassentegenstelling. Dat is de 
oorzaak dat de mens zijn subjectieve vrijheid is kwijtgeraakt! Die ver
keerde wereld, die gespleten gemeenschap, die klassenmaatschappij 
maakt ook zijn bewustzijn onzuiver, 'vals'. Marx kan niet aan de ra
tionaliteit van het bewustzijn geloven, zoals de Verlichting nog deed. 
Men kan niet in plaats van het oude waarheidscriterium, God, een
voudig de empirische werkelijkheid nemen. Die projectie God was er 
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niet voor niets! De mens die in de hemel zijn ware wezen zoekt, is 
dat ware wezen op aarde verloren. Er moet iets grondig mis zijn met 
de werkelijkheid waarin de mens zich bevindt, als hij zijn toevlucht 
neemt tot dergelijke illusies. 

Marx is in 1844 een humanist en naar mijn mening ook later nog. 
Hij wil het geluk der mensen realiseren. Hij zegt: is dit eenmaal ver
werkelijkt, dan zal het uit zijn met de religie, voor zover die ver
vreemding is. Er moet dus een strijd op aarde plaatsvinden, niet te
gen de hemel, maar tegen de onrechtvaardige wereld waarin de mens 
geknecht en beledigd wordt. Daar ligt namelijk de oorzaak van de 
vervreemding door religie. Zijn boodschap is: verhef de mens, maak 
hem vrij, verander de menselijke conditie en hij heeft die illusie niet 
meer nodig. 

Bij Marx is religie geen priesterbedrog, zoals in de Verlichting. Dat 
is onzin, want het is een anachronisme: de priesters zouden voordat 
het bedrog ontmaskerd was zich al bewust geweest zijn dat zij de 
zaak bedrogen. Er is geen enkele reden om die voorsprong in inzicht 
bij hen te veronderstellen. Religie is daarentegen zelfbedrog, illusie. 
In die illusie drukt de mens, contrastmatig, zijn ellende uit, maar 
ook zijn protest. Het is een machteloos protest, maar het is een pro
test. Je kunt wel bedrog ontmaskeren door er empirische kennis te
genover te zetten. Dat deden de Verlichters dan ook: ideologie was 
oorspronkelijk empirische kennis. MarX zegt: de religie moet worden 
opgeheven en wel in de drievoudige zin die dit woord bij Hegel had: 
weggedaan, bewaard en verheven. Weggedaan moet het illusoire der 
religie. Bewaard moet het protest, de stuwkracht achter de daad. 
Verheven moet de illusie van geluk tot werkelijk geluk. 

Wat bedoelt Marx met het beroemde woord: godsdienst is het 
opium van het volk? Het is geen opium voor het volk dat door pries
ters of anderen uitgereikt wordt, maar het volk schuift het opium 
zelf. Opium is zowel een pijnstillend als een verdovend middel. Pijn
stilling geschiedt terecht waar de pijn onverdraaglijk is en niet weg te 
nemen. Maar is er genezing mogelijk dan is het geven van opium on
juist. Het zou maar verdovend werken. Dat is ook wat Marx bedoelt: 
de tijd van pijnstilling is voorbij. De ziekte is geneeslijk geworden. 
Door veranderingen in de onderbouw zijn de condities veranderbaar 
geworden, zodat de mens zijn verachting en vernedering kan over
winnen. Het proletariaat kan in beweging komen en de oude toe
standen omverwerpen. De tijd dat illusies nodig waren is voorbij. De 
mens moet juist pijn krijgen aan zijn situatie. Marx stelt in zijn tekst 
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het proletariaat voor als een man die aan een keten gebonden is. De 
religie verbloemt zijn keten zodat hij die niet ziet. Hij waant zich ge
lukkig. Om hem tot ontgoocheling te brengen is het nodig dat de 
bloemen van zijn keten worden gerukt. Dan wordt hij zich van zijn 
situatie als geknecht en vernederd wezen bewust en zal hij tot daden 
komen. Maar hij zal ook de levende bloem plukken en dat betekent: 
er blijft ook iets van de religie. 

Daarmee heeft Marx ongetwijfeld het concrete humanisme be
doeld, dat hem in deze tekst nog kenmerkt. Hem was de leh-Du-filo
sofie van Feuerbach te idealistisch, maar, de kritiek der religie zou 
toch eindigen met de leer, dat de mens het hoogste wezen voor de 
mens is. Dat is echter voor hem niet zo abstract als Feuerbach was, 
maar concreet. Hij spreekt van een categorische imperatief en die 
luidt: alle verhoudingen omver te werpen waarin de mens een verne
derd, een geknecht, een verlaten, een verachtelijk wezen is. Zo ver
andert de religie in concreet humanisme en wordt in een hogere zin 
bewaard. Dat is de levende bloem plukken! 

2. Basis en bovenbouw 
Marx past een maritiem beeld op de maatschappij toe. De boven
bouw is de brug en de onderbouw is de machinekamer. In de boven
bouw worden de intelligente aangelegenheden gedaan: de koers 
wordt bepaald. Maar uit de onderbouw komt de voortstuwende 
kracht van de schroef. Zo is het ook in de maatschappij: de brug mag 
niet onafhankelijk gedacht worden van de machinekamer. De cul
tuur, de kunst, de moraal, de kranten, de religie, de wetenschap vor
men een bovenbouw en die is niet onafhankelijk van de onderbouw, 
waarin de arbeid, de fabriek en het zakenleven plaatsvinden. Er is 
een samenhang tussen die twee. Er is niets in de bovenbouw dat wij 
niet kunnen terugvinden in de onderbouw, behalve natuurlijk de bo
venbouw zelf, die heeft zijn eigen betekenis. Maar de inhoud van het 
recht en de moraal en de filosofie staan niet los van het materiële pro
ces. Zij worden erdoor bepaald, zegt Marx en hij bedoelt: geconditio
neerd (en niet: gedetermineerd). Door de: materiële condities wordt 
dus de inhoud van het denken in die zin bepaald, dat wij altijd weer 
de vraag moeten stellen: hoe ligt de verhouding tussen die twee? 
Vergeten we die vraag te stellen, dan worden wij van een naïviteit 
slachtoffer, alsof de geesteswetenschappen uit de lucht komen val
len. 

Beslissend bij het proces van deze zelfstandigwording van de geest 
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is de arbeidsdeling. Er ontstaat allengs een klasse van mensen, die 
vrije tijd bezit en ontslagen is van arbeid. Die klasse gaat zich wijden 
aan het hogere, aan de geest. Aangezien dit altijd de heersende klas
se is, zijn de ideeën der heersenden ook de heersende ideeën! Deze 
ideeën moeten de tegenstellingendie in de onderbouw optreden har
moniseren of overstijgen of verdoezelen. Zo ontstaat het verkeerde 
bewustzijn, dat zich inbeeldt dat de gees.t werkelijk iets voorstelt zon
der iets werkelijks voor te stellen: d.w.z. dat de geest iets anders is 
dan het bewustzijn van de heersende praxis. Het bewustzijn maakt· 
zich los van de wereld en gaat pure theorie voortbrengen. De brug 
heeft zich losgemaakt van de machinekamer. 

De drijfkracht van de maatschappij is de planmatigheid van de 
menselijke arbeid, waardoor hij zichzelf in stand houdt en ontplooit 
in de menselijke geschiedenis. Al producerende brengt de mens ten 
slotte zichzelf voort. De voorstellingen die mensen van de natuur en 
hun verhoudingen hebben, maken de produktie, die altijd sociaal en 
coöperatief is, mogelijk. Naast deze geest, die met anderen in contact 
staat om planmatig het menselijke leven gestalte te geven, is er ei
genlijk geen andere, aparte geest, die van elders zou komen. Die 
komt er pas door de arbeidsdeling, zoals wij zagen. Pas doordat er 
zich een leisure class ontwikkelt, die de geest in pacht heeft, komt de 
gedachte op dat de geest de wereld zou beheersen en voortstuwen. 
Omdat de heersende klasse over de vrije tijd, de school, de pers, de 
communicatiemiddelen beschikt, kan zij ook de geest organiseren. 
Zo verzelfstandigt zich het bewustzijn tegenover de materiële we
reld. Het is dan ook deze zelfstandige geest, die de wereld schijnt te 
regeren. Deze klasse kan ideologisch haar macht een rechtvaardiging, 
een morele sanctie geven. Deze ideologie is de religie van degenen 
die de religie menen achter zich gelaten te hebben. Er zou hier te
genover een echte proletarische ideologie moeten zijn, vanuit de ont
goocheling! 

Is het burgerlijke bewustzijn nu verkeerd omdat het burgerlijk is? 
Nee! In de achttiende eeuw was het de opkomende klasse, die haar 
belangen kende. Van daaruit was zij ook in staat de maatschappij tot 
een bepaalde hoogte te kennen en te doorzien. Als zij het parool vrij
heid, gelijkheid en broederschap aanheft, dan probeert zij daarmee 
haar belang als algemeen belang uit te geven. En niet ten ontechte! 
De overwinning van de burgerlijke klasse heeft inderdaad veel bete
kend voor de bevrijding van brede groepen die niet tot die klasse be
hoorden. Maar maatschappelijk heeft de vierde stand, het prol eta-
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riaat, zich niet kunnen verheffen, althans niet als klasse. In de tegen
stelling tot de vierde stand vindt de ideologie van de burgerlijke klas
se dan ook haar grens. Door concentratie en accumulatie van het ka
pitaal verscherpt die tegenstelling: de materiële ontwikkeling logen
straft de ideologie. Maar de bourgeois laat er zich niet door gezeg
gen: hij wil zijn kapitaal en zijn macht behouden. Dus houdt hij ook 
vast aan zijn verstarde idealen. Zo is de geest dienstbaar gemaakt aan 
het klassebelang. Het lijkt of ideeën en gedachten heersen. Alle ver
houdingen tussen mensen kunnen nu afgeleid worden uit het begrip 
van des mensen wezen. Dat de ideeën de ideeën der heersenden zijn 
wordt verhuld door de ideologische nevel. 

Marx heeft hier tegenover gezet de ideologie van de arbeidersklas
se, die hij daarom progressief noemde; omdat de vierde stand de 
laatste te bevrijden stand was. Haar bevrijding zou tot de opheffing 
van alle klassen leiden en zo de weg vrijmaken voor opheffing van 
alle ideologische vervreemding. De ideologie der arbeidersklasse is zo 
het dichtste bij echte wetenschap. Zij heeft een gericht en concreet 
humanisme in zich. 

Ook het proletarisch bewustzijn is zijnsgebonden en is een 'weer
spiegeling' van de onderbouw, maar deze binding is kritisch en pro
gressief.Het is juist vanuit de ontgoocheling dat dit nieuwe bewust
zijn is ontwaakt. Het belang van deze klasse eist verandering. Hoe 
meer het proletariaat tot object wordt gemaakt, tot waar op de 
markt, des te meer ontwaakt haar subject zijn, het bewustzijn van 
haar positie, haar macht en gehoorzaamt zij aan haar historische roe
ping. De universaliteit oftewel het humanisme van deze ideologie 
berust dus niet op een inherente kwaliteit van de theorie, alsof die 
boventijdelijk en bovenmaterieel waar zou kunnen zijn, maar is ris
kant en concreet; de verificatie ervan ligt in de revolutionaire praxis 
en haar welslagen. 
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II. FRANZ ROSENZWEIG 

1. God, mens, wereld 
Wat Rosenzweig het 'nieuwe denken' noemt is een anti-idealistisch 
denken: men moet ophouden naar het wezen der dingen te vragen. 
In het idealisme mag de wereld niet wereld, God niet God en de 
mens niet mens zijn, want ze moeten allemaal gereduceerd worden 
tot iets anders. Zo doet de filosofie die, zouden we deze drie als zelf
standigheden erkennen, overbodig zou zijn. Het gezonde mensen
verstand, waar Rosenzweig voor opkomt, ziet dit anders. Het gaat 
nuchter uit van de oorspronkelijke ervaring van God, wereld en mens 
als niet uit elkaar afleidbare gegevenheden, die transcendent zijn ten 
opzichte van elkaar. Het zijn onmiddellijk ervaren realiteiten. Wel is 
onze eigen positie onmiddellijk evident en moeten we tot de andere 
komen langs de weg der abstractie, ze zijn er niet minder oorspronke
lijk om. 

De kosmologische pogingen van de oud-Griekse filosofie, de theo
logische van de middeleeuwen en de antropologische van de nieuwe 
tijd stemmen daarin overeen, dat ze alles tot respectievelijk de we
reld, God of de mens wilden reduceren. Zo heeft de moderne, voor
existentialistische filosofie alles teruggevoerd op het subject, de 
mens. Het denkende ik moet de controle over de dingen hebben. Ik 
blijf begrijpen en ik houd mijn macht. Het subject geeft zijn rechten 
niet op: mijn weten gaf pas vorm aan de chaos en daarom heers ik 
hier. Dat is zo'n reductie. We hebben de moderne gekozen om te la
ten zien, hoe imperialistisch zulk denken is. 

Maar denken is in de ogen van Rosenzweig niet scheppend, want 
het is nadenken over gegevenheden die voorafgaan aan het denken. 
God, mens en wereld zijn in de onmiddellijke ervaring gegeven. De 
westerse traditie en het bijbelse realisme hebben zich altijd aan deze 
werkelijkheid georiënteerd. Zij zijn gegrift in de basis van heel ons 
geleefde leven. Deze werkelijkheid gaat vooraf aan al onze bewust
wording. Daarmee moeten we ernst maken: daarover moeten we na
denken. We moeten ze niet tot elkaar reduceren, maar ze in hun re
laties zien. De filosofie is oorpronkelijk een bevrijdingsbeweging, 
maar eindigt ermee de mens op te sluiten in reducties en systemen. 
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Dat leidt ertoe dat we onder totalitaire aanspraken geraken. De holo
caust is, volgens Levinas, een directe uitdrukking van tot politiek ge
worden totalitaire filosofie. Daartegen moeten we een systematische 
tegenbeweging van het denken op touw zetten. Dat heeft Rosen
zweig gedaan. 

Hij zet die tegenbeweging op vanuit de religie, maar religie niet in 
de zin van het zalvende en clericale, niet in de zin van de begaafdheid 
voor de andere kant van het leven. Rosenzweig heeft er eens op gewe
zen, dat het woord religie in zijn boek (Der Stern der Erlösung) eigen
lijk niet voorkomt. Jodendom en christendom zijn geen religies, vol
gens hem, want ze zijn niet gesticht (wat ze anders maakt dan bijv. de 
islam). Maar in een andere zin van religie is zij toch de basis waaruit 
Rosenzweig opereert. Religie is een even omvattend en origineel on
dernemen als de opkomst van het filosofisch denken in het westen. Re
ligie is een niet:naïeve voorfase van het denken. De filosofie is in een 
crisis geraakt, omdat zij alles tot het ik reduceert, dat veroveren wil. In 
die crisis wordt ze te hulp gesneld door de religie, niet als vlucht van de 
mens voor zijn eigen daad of voor zijn redelijkheid, maar als een ge
loof dat alles werkelijk wil laten zijn: God, mens en wereld. Het lijkt 
een kinderlijk vertrouwen en misschien is het dat ook wel. 

'Vom Tode, von der Furcht des Todes, hebt alles Erkennen des All 
an', met die zin begint Rosenzweig zijn boek. Omdat de dood zich 
absoluut niet tot iets anders laat reduceren. Je kunt niet zeggen dat 
de dood maar een overgang is. Dood is dood. En zo zijn God, mens 
en wereld ook onafleidbare gegevenheden. Religie is nu het leven 
waarin deze absoluut gescheiden zelfstandigheden bij elkaar ge

. bracht worden, in relatie met elkaar treden. Maar dat kan niet in een 
systeem, dat kan niet bedacht worden. Nee, dat is een gebeuren in 
de tijd, dat kan alleen maar geleefd worden. God zelf treedt in rela
tie met mens en wereld. Met de wereld treedt God in relatie door zijn 
schepping. Met de mens treedt God in relatie door de openbaring 
van zijn liefde. De mens treedt in relatie tot de wereld in de verlos
sing. Deze triadische indeling van de Stern der Erlösung, ontleent 
volgens Miskotte haar innerlijke beweging aan de dood. Schepping, 
openbaring en verlossing zijn geloofservaringen in de tijd. De dood 
heeft nu een functie als de 'negatie' in het dialectische proces, maar 
geheel anders dan bij Hegel. De negatie is existentieel en daagt het 
leven en de daad van de mens uit; de omkeer is hier een ommekeer 
(bekering); de dialectiek is hier woord en antwoord van God en 
mens. 
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Mens, wereld en God, zij gaan met elkaar om, maar blijven elkaar 
vreemd, want zij zijn heidense, mythische grootheden. Zo is het bij 
Homerus en ook bij de klassieke beeldende kunst. De homerische 
mens wordt tragisch, want hij vecht vergeefs tegen .het lot en de go
den; de godheid spreekt in het orakel dubbelzinnige taal en is onge
naakbaar; de wereld rust als fysis (natura) in zichzelf. Dat leidt tot de 
volgende vragen bij Rosenzweig: de metafysische (God en zijn zijn), 
de metalogische (de wereld en haar zin) en de meta-ethische (de 
mens en zijn zelf). 

De metafysische vraag. God is eerder bedacht dan mens en wereld. 
Mens en wereld worden pas bedacht bij de Griekse sofistiek en in de 
renaissance. In het primitieve denken wordt God echter als een af
zonderlijk geheimenis gekend, als een volstrekte identiteit: ik ben 
die ik ben. Hij is de levende God, zoals bij Homerus de goden leven
de gestalten zijn. Maar de. mensen hebben geen beroep op God: hij is 
hun vreemd. Het zijn levende goden, maar geen goden der leven- . 
den. Toch was Homerus verder dan het ontkennende boeddhisme en 
ook dan het Chinese systeem. Hij is de levende God, omdat hij in 
wezen ja is, maar in zijn vrijheid neen. Wij weten niets van God, 
maar dit niet-weten is een niet-weten van God en zo het begin (en 
niet het einde) van ons weten omtrent God. 

De metalogische vraag. De wereld wordt na de goden ontdekt. De 
Ionische natuurfilosofen beschrijven de wereld als kosmos, dat is als 
een geordend en zinvol geheel. Alles past in deze orde, alles is er on
dergeschikt aan. Hellas tekende deze kosmos plastisch: de polis, de 
staatsordeningen zijn zinvol. Het onplastische Azië berust in de ver
lorenheid der wereld. De feitelijke wereld echter is metalogisch: 
naast zinvolheid is er chaos. Waarom? 

De meta-ethische vraag. Mens en wereld zijn slechts aanvaardbaar 
voorzover zij overeenkomen met de menselijke ratio, aldus de mo
derne filosofie (voor het existentialisme). Maar de mens treedt op 
met het neen van zijn vrijheid. Voortdurend wordt hij door eros en 
thanatos overmocht. In dit gevecht vormt hij zijn karakter, zijn 
ethos. Hier staat de tragische mens voor ons. Aan dat gevecht is Azië 
nooit toegekomen. Uiteindelijk echter zwijgt de tragische mens, 
want de goden en de wereld zijn onbereikbaar. 

Wij houden de delen in onze hand: de mythische God, de plasti
sche wereld, de tragische mens. Ze kunnen niet tot elkaar worden ge
reduceerd. We kunnen ze ook eigenlijk niet kennen. Want kennen is 
herleiden. Wat we wel kunnen is de relaties tussen de elementen le-
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ren kennen. Want er geschiedt iets tussen deze grootheden van 
Godswege. Het geloof heeft weet van de daden Gods. Daarvan heeft 
de autonoom denkende mens geen notie, want de monologische rede 
heeft er geen vat op. Wil de filosofie hier verder komen, dan zal ze 
met de theologie contact moeten opnemen. En ze zal een dialogisch 
taaldenken moeten worden. 

2. Openban'ng der liefde 
De elementen gaan zich in een gemeenschappelijke geschiedenis be
geven. God openbaart zich. Daarom moet de filosoof contact opne
men met de theoloog. Van de theologie ontvangt de wijsbegeerte de 
categorieën van de betrekking, de betekenis, de dialoog en het 
woord. De schepping wordt aangezegd; gezegd wordt dat de wereld 
in relatie staat tot de levende God. De verstarring der dingen wordt 
doorbroken: ze worden vloeibaar, het wonder wordt beleefbaar. Het 
idealisme schiep de wereld door zijn denken, bracht haar in systeem 
en deed haar verstarren. Maar de wereld is geschapen door het woord 
van God. Door het woord wordt naam gegeven en wordt aangeroe
pen, geschonken en gedankt. In het woord komen dus verbindingen 
tot stand. De wereld wordt niet meer aan zichzelf overgelaten als een 
mischmasch van zin en zinloosheid. Zij wordt ook niet doorschouwd 
als toch zinvol. Nee, zij wordt als schepping van God door de mens 
in beweging gezet. Zij is immers niet meer aan zichzelf prijsgegeven: 
zij is Gods geschapen wereld. De wereld is nog niet klaar, zij is erlö
sungsbedürftig, maar ze is niet meer dat ontilbare brok noodlot dat 
zij voor de tragische mens was. Als tragische mens valt niet te leven, 
want die leeft in een gesloten wereld met mythische goden. Er moet 
iets gebeuren. Er zijn wel de postulaten van Kant: de mens moet toch 
kunnen hopen en God moet toch bestaan. Maar dat zijn postulaten 
en geen werkelijkheid. Het is de openbaring die de werkelijkheid in 
beweging brengt. Rosenzweig gebruikt daarbij niet de termen zijn en 
worden, want zijn is hem te statisch en worden te procesmatig. Hij 
spreekt van geschieden en dat niet binnen de tijd, maar als tijd(en). 
De tijd is voor Rosenzweig geen abstractie; dat past bij het oude den
ken. Nee, tijd is voor het handelen van God en mens., 

Zo is schepping verleden. De wereld is niet, zoals de Grieken dach
ten, uit de chaos ontstaan. Achter het begin van Genesis valt niets te 
denken: creatio ex nihilo dus. De chaos is in de schepping en niet 
voor de schepping. Niet dat God op een bepaald moment is begon
nen met scheppen. Dat is een verkeerde uitleg van 'in den beginne'. 
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Schepping duidt de wereld als door God begonnen. Nog altijd ne
men de dingen in God hun begin. De schepping is niet klaar en 
rond. Schepping is van God gegeven en in zOVerre verleden .. 

Wat ons hier echter het meest interesseert is het heden der open
baring. Voor zover schepping iets is dat ook in God zelf gebeurt, is 
zij ook een openbaar worden van God. Maar deze openbaring ver
langt een tweede openbaring, die niets meer is dan openbaring, een 
openbaring dus in de engste zin des woords. Het is iets wat een open
gaan is dat voordien gesloten was, waardoor Gods verborgenheid de
finitief in het verleden verdwijnt. Dat is: de liefde, maar de liefde 
van de liefhebbende en niet die van de geliefde. Zij is trouweloos wat 
haar wezen aangaat: zij moet zich elke dag vernieuwen om trouw te 
zijn. Elke dag heeft de minnaar de geliefde ook liever. Dit gestadige 
wassen der liefde is de continuïteit ervan; zij kan uit diepste ontrouw 
tot trouw worden. En zo, zegt Rosenzweig, bemint God ook! 

Maar heeft God dan iets nodig? Hoe zou de Openbaarder zich uit 
liefde kunnen openbaren? Maar liefde is ook niet een eigenschap van 
de Minnaar. Hij is helemaal niets anders meer dan de Minnaar als hij 
liefheeft. Hij heeft niets anders nodig dan te beminnen! 

Liefde is dus geen eigenschap, maar een gebeuren. God heeft lief, 
dat kan alleen maar met de werkwoordsvorm gezegd worden. Zijn 
liefde 'wandelt in immer frischem Trieb' door de wereld. Gods liefde 
is steeds 'ganz' in dat ogenblik en op dat punt, waar zij bemint en 
slechts in de oneindigheid van de tijd, stap voor stap, bereikt zij punt . 
na punt en 'durchseelt das All'. 

De mens is niet bereid; hij hoort en ziet niet. Hoe zou hij dan 
Gods liefde kunnen ontvangen? Hij moet zichzelf uit zijn gesloten
heid opendoen om Gods woord te horen en Gods licht te zien. Maar 
hij zit opgesloten in zijn zelf, uit koppigheid en hybris. Wat wij zoe
ken is de deemoed waardoor de mens stil wordt en zich laat dragen. 
Deemoed is zeker ook een trots: zij rust in een gevoel van geborgen 
zijn. Ze weet dat hier niets gebeuren kan. In de deemoed komt het ik 
van de mens uit geslotenheid van zijn koppigheid naar voren. Dee
moedig-trotse eerbied, gevoel van afhankelijkheid en van een veilige 
geborgenheid, toevlucht in eeuwige armen - zie, is dat ook weer niet 
de liefde? Het is de liefde van de geliefde die we hier beschrijven. 
Vroeger was de mens gevoelloos en stom in zichzelf gekeerd, nu eerst 
is hij geliefde ziel. Maar wordt zo aan de macht van God niet een 
grens gesteld? Moet hij zich niet terug kunnen trekken van de ziel? 
Kan trouw een rustende eigenschap zijn van God? De Trotz (de kop-
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pigheid) dat oerboze in de mens, is de onderaardse wortel waardoor 
de sappen omhoog komen in de ziel van de mens. De koppigheid 
wordt tot trouw. Omdat de ziel aan Hem vasthoudt, laat God zich 
ook door hem vasthouden: zo geeft de eigenschap van de trouw haar 
kracht durend in de liefde Gods te leven. Er gaat van de geliefde een 
kracht uit, het stille lichten van een groot ja. Dat is de tegenliefde: 
het geloof van de geliefde in de liefde van de Liefhebbende. De ziel 
is in Gods liefde stil als een kind in de armen van zijn moeder. 

God zegt bij de schepping: laat ons mensen maken. Er is dus een 
gij in God dat zijn ik antwoordt. Er is dus een zelfgesprek in God van 
ik en gij. Maar dit wordt pas tot een dialoog als er werkelijk een gij is. 
Het gij moet ontdekt worden en daarom vraagt God: waar zijt gij? 
Het is in de eerste plaats een vraag naar het 'waar?'. De mens ver
bergt zich, hij blijft stom, hij blijft het 'zelf' dat wij kennen. En als 
hij ten slotte antwoordt, presenteert hij zich als 'man': die vrouw die 
gij mij gegeven hebt! En die werpt op haar beurt de schuld op de 
slang. Door het noemen van de eigennaam door God wordt elke 
'Vergegenständlichung' uitgesloten. Dan pas antwoordt de mens 
met een: 'zie, hier ben ik'. Daar is dan het ik. 

Ik hoor en gehoorzaam. In dit horen valt het gebod van God: Gij 
zult liefhebben de Eeuwige, uw God, van ganser harte en van ganser 
ziele en uit al uw kracht. Wat zit daar niet een paradoxie in! Gij moet 
liefhebben? Is liefde dan geen lot en gegrepen zijn en, als liefde vrij 
is, dan toch een vrij geschenk. De liefde kan niet geboden worden, 
tenzij uit de mond van de Liefhebbende, de Minnaar. Alleen Hij kan 
zeggen: heb mij lief. Dan is het de stem van de liefde zelf die klinkt . 

. De liefde van de Liefhebber heeft helemaal geen ander woord om 
zich te uiten dan het gebod. Als hij bemint, vraagt hij wederliefde, 
ipso facto. Zelfs de liefdesverklaring is altijd te laat, want hij komt al
tijd achteraf. Het imperativische gebod, heb mij lief, van de Liefheb
bende is een volkomen uitdrukking, is pure taal der liefde. De indi
catief heeft de liefde achter zich, maar in het gebod is liefde echte te
genwoordigheid, zonder voorbereiding en zonder bedoelingen. Het 
gebod van de liefde vraagt onmiddellijke gehoorzaamheid, zonder 
oogmerken voor de toekomst. De wet rekent met tijden, met toe
komst en met duur, maar het gebod weet slechts van het ogenblik: 
het verwacht gehoorzaamheid op het moment van zijn openbaring. 
Het bezit de toverkracht van de echte bevelstoon en het zal ook nim
mer teleurstellen in de verwachtingen die gewekt worden .. 

Het is alleen het gebod der liefde, dat geen wet kan zijn. Het kan 
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alleen maar gebod zijn. En daarom is het het enige pure gebod en 
ook het hoogste van alle geboden. Wat God verder nog in de vorm 
van wet gebiedt, zijn toch woorden die Hij heden gebiedt en het 
wordt uitvoering van dit ene gebod der liefde. Heden, indien gij zijn 
stem hoort! Het is het heden van het imperativische gebod, het he
den waarin de liefde geschiedt. Het ik der liefde is het ik van God. 
Dit ik is het, waaruit God onmiddellijk spreekt. Het ik, de Eeuwige, 
dit ik, waarmee de openbaring begint, begeleidt die openbaring 
door alle gebodeh heen. Dit ik spreekt ook door de profeten, direct. 
Ze zijn geen middelaars tussen God en mens. Als de profeet zijn 
mond opendoet spreekt God reeds. Gods ik blijft het stamwoord, dat 
door de openbaring als een orgelpunt heengaat. Het verzet zich te
gen elke vertaling in een hij. Het is ik en het moet ik blijven. Slechts 
het ik van God kan de imperatief van de liefde spreken: heb mij lief! 

Maar de ziel, kan zij, stom als zij is, die liefde beantwoorden? Ja, 
dat kan zij. Aan het liefdesverlangen van de Minnaar, beantwoordt 
een liefdeserkenning van de beminde. De Minnaar bekent zijn liefde 
niet, hij spreekt geen verklaring uit. Daarmee zou de liefde al weer 
verleden zijn. Hij kent alleen het liefdesverlangen. Maar het is anders 
met de geliefde. De erkenning, de verklaring, dat hij wederliefde 
heeft, wordt niet gelogenstraft. De liefde van de geliefde heeft duur, 
al wordt zij uit de tegenwoordigheid geboren. In de toekomst wil de 
geliefde steeds geliefde blijven, maar in het verleden was er een tijd 
dat hij nog niet geliefd was. Pas door de bekentenis van de liefde 
wordt hij uit dit donker van het verleden gerukt en in de zaligheid 
van het geliefdzijn gezet. Het is hard toe te geven dat hij in het verle
den niet bemind was. De ziel schaamt zich ervoor, dat zij niet uit ei
gen kracht deze ban heeft gebroken. Zij kan dus haar liefde slechts 
bekennen als zij tegelijkertijd ook haar zwakheid bekent. Gods 'gij 
zult liefhebben', wordt dus beantwoord met een 'ik heb gezondigd'. 

Maar daarmee is de schaamte ook verdwenen. Zo wordt het heden 
van de zwakheid van het verleden gereinigd. Door de bekentenis van 
het gezondigd hebben, maakt de mens vrij baan voor de erkentenis: 
ik ben een zondaar. Maar dat is al de volle erkentenis van de liefde. 
De schaamte wordt afgeworpen. De liefde Gods is zonder grond en 
de liefde van de mens is gegrond in de liefde van God. Doordat hij 
nu de zonde van het verleden als zonde in het heden bekent, hoort 
hij Gods antwoord, zonder dat dit gezegd hoeft te worden. Hij hoort 
in zijn innerlijk een stem, alsof God in zijn oor gezegd had: ik ver
geef het je. In het aangezicht van de liefde heeft zich deze mens zelf 
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gereinigd. De geliefde ziel zegt: ik heb ook heden niet lief, zoals ik 
geliefd ben. Maar daarin zit de zekerheid dat ik geliefd ben! Niet uit 
Gods, maar uit de eigen mond komt deze zekerheid voort. 

Uit de zonden bekentenis komt de geloofsbekentenis voort. De ziel, 
die haar zijn in de liefde toegeeft, betuigt daarmee het zijn van de 
Liefhebbende. De God van mijn liefde is waarachtig God. God heeft 
'zijn', God heeft 'wezen' ontvangen door het bekennen. Als gij mij 
bekent dan ben Ik! Zijn zijn is nu niet meer een zijn in verborgen
heid, een zijn generzijds van het beleven ervan, maar een zijn dat in 
dit beleven is gegroeid. Dit zijn komt geheel en al voort uit de open
baring. De grondeloze tegenwoordigheid van de liefdesopenbaring 
moet landen, moet ergens op een grond komen, die in het verleden 
ligt, niet in de grQndeloze tegenwoordigheid, maar die wel door die 
tegenwoordigheid van het beleven aan het licht wordt gebracht. Wat 
we hier bedoelen, is de befaamde betrekking tussen openbaring en 
schepping. De openbaring wordt niet uit de schepping verklaard: dan 
zou de schepping iets zelfstandigs zijn tegenover de openbaring. Maar 
de schepping in het verleden wordt bewezen uit de tegenwoordige 
openbaring. In het licht van de openbaring wordt een verleden open
baar dat dit wonder voorbereidt en zichtbaar maakt. God antwoordt 
op het belijdende 'ik ben van u' niet eenvoudig: 'gij zijt mijn', maar 
hij grijpt terug op het verleden en wijst zichzelf aan als de Urheber van 
het tweegesprek tussen hem en de ziel: 'ik heb u bij de naam geroe
pen; gij zijt mijn!' Hij weet zich schepper van de geliefde. 

De zekerheid van het menselijke subject ontspringt aan de zalig
heid van het ogenblik. Nu kan hij ook rustig de ogen openen en om 
zich heen kijken naar de wereld der dingen. Er is geen ding dat hem 
van God kan scheiden. Hem is nu de mogelijkheid gegeven om te 
bidden. Daarbij wordt helemaal niet gevraagd of het gebed vervuld 
wordt. Het gebed is zijn vervulling! De God die eenmaal de ziel bij 
haar naam geroepen heeft, moet dat nu ook doen voor de ogen van 
alle levenden. De ziel bidt om het komen van het Rijk. De ziel roept: 
och, dat gij de hemel scheurdet en nederkwaamt! De openbaring 
vindt zijn hoogtepunt in de schreeuw van een open vraag. De open
baring kan niet op die schreeuw antwoorden; zij geldt in het heden. 
In de toekomst wordt alleen maar die schreeuw, die zucht geworpen. 
Vanuit de stilte van het geliefd zijn, gaat deze schreeuw de dialoog 
tussen God en de ziel te boven en vliegt weg in de oneindigheid. 
Maar daarbij is zij zich wel bewust van de nabijheid van de Liefheb
ber, die zij voelt. 

23 



Want het alomvattende, eenzame, monologische 'laat ons' Gods, 
dat in de schepping klonk, gaat in het 'Ik en Gij' van de openbaring 
in vervulling. De imperatief behoort aan de openbaring zoals de in
dicatief aan de schepping behoort. Maar ze verlaten niet de kring van 
het 'Ik en Gij'. Het subject is geen ding onder de dingen meer, maar 
staat in de nominatief en in de singularis. Het is enkeling geworden, 
enkeling zonder soort. Door de eigennaam is een bres geslagen in de 
muur van de 'Dinghaftigkeit'. Er is nu een middelpunt en een aan
vang in de bonte wereld der dingen gekomen. Hij verlangt naar 
oriëntering en geeft de dingen namen. Adam gaf de wezens een 
naam, maar een soortnaam, niet een eigennaam. Het is niet nodig 
dat de wereld vol namen is, maar er moet genoeg naam zijn, om zijn 
eigen naam grond te geven. Het beleven van de openbaring moet 
een middelpunt en een aanvang stichten, het middelpunt in de 
ruimte en de aanvang in de tijd. Er moet een 'waar' zijn, van waaruit 
de openbaring uitstraalt,· en een 'wanneer', waarop zij haar mond 
opende. Grond van de openbaring, middelpunt en aanvang tegelij
kertijd, is de openbaring van de goddelijke Naam. Uit de geopen
baarde Naam van God leeft de gemeente tot op de huidige dag. 
Want Naam is niet Schall und Rauch, maar Woord en Vuur. De 
Naam moet beleden worden en genoemd worden: Ik geloof hem! 

We hebben de openbaring leren kennen als de mondigwording 
van het stomme zelf. Dat geschiedt" door de liefde van God die de 
ziel tot spreken wekt. Wanneer nu de taal meer is dan een vergelij
king, wanneer zij werkelijk een gelijkenis is, dan moet dat wat wij in 
ons 'ik' als levend woord vernemen en uit ons 'gij' ons tegemoet 
klinkt, ook in het grote historische getuigenis der openbaring ge
schreven staan. 

De gelijkenis der liefde gaat door de hele openbaring heen. Maar 
dat moet zonder 'dit betekent' gebeuren. De verhouding van de 
Liefhebbende tot de geliefde moet onmiddellijk in het boek geschre
ven staan, het betekenende zonder heenwijzing naar het betekende. 
Dat vinden wij in het Hooglied. Hier steekt in de puur zinnelijke zin 
onmiddellijk en niet alleen op de wijze van een gelijkenis, de diepere 
betekenis. Tot aan de negentiende eeuw is men ook die weg gegaan. 
Omdat (en niet hoewel) het Hooglied een zinnelijk lied is, is het te
gelijk een mystiek lied. De mens heeft lief, omdat God en hoe God 
liefheeft. Maar op de grens van de achttiende naar de negentiende 
eeuw kwam men in verwarring. Herder en Goethe hebben van het 
Hooglied gezegd: het is een puur zinnelijk gedicht, een wereldlijk' 
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liefdeslied. Daarmee was gezegd, dat God niet liefheeft! Dat was 
werkelijk hun mening. Zij deelden de spinozistische loochening der 
goddelijke liefde tot de ziel, zij geloofden op zijn hoogst in de allief
de van God. Echte liefde was er alleen tussen mensen. God had op
gehouden de taal van de mensen te spreken. Na Goethe en Herder 
ging men nog verder: het hele lied was niet alleen menselijk, maar 
wereldlijk te verstaan. Men probeerde er dramatische en epische ge
stalte aan te geven. Het lied werd om zo te zeggen ontlyriseerd. Het 
doel was het lyrische, het 'ik en gij' van het lied in een episch 'hij en 
zij' te veranderen. Maar de omslag kwam uit de wetenschap zelf. De 
crux van het lied was altijd: de raadselachtige verhouding van de her
der tot de koning en die van Sulamith tot hen beiden. De eenvoudi
ge oplossing van de oude mystieke interpretatie, volgens welke de ko
ning en de herder een en dezelfde persoon zijn, namelijk God, was 
natuurlijk allang achterhaald. Toen ontdekte men dat heden ten 
dage nog in Syrië de bruiloft gevierd wordt onder de gelijkenis van 
een koningsbruiloft, waarbij de bruidegom dus koning en de bruid 
koningin is. De herder mocht zich in de week van zijn bruiloft Salo
mo-in-al-zijn-heerlijkheid voelen. Daarmee zijn we terug in de lyri
sche tweezaamheid. De liefde kan hier niet puur menselijk zijn. Als 
de liefde spreekt, wordt ze tegelijk een bovenmenselijk iets. De lief
de is als de taal zelf, zinnelijk en bovenzinnelijk. De gelijkenis is niet 
een bijkomend versiersel, maar het wezen van de zaak. Al het ver
gankelijke mag slechts een gelijkenis zijn, maar de liefde is niet 
slechts, maar helemaal en wezenlijk gelijkenis. Ze is maar schij~baar 
vergankelijk, in waarheid is ze eeuwig! 

Er is geen boek in de bijbel waar het woord 'ik' zo vaak voorkomt 
als in het Hooglied. Alleen Prediker gçbruikt ook vaak 'ik', sterk 
aangevreten als hij is van de geest die 'stets verneint'. Dat 'ik' zwijgt 
alleen, waar gezegd wordt, dat de liefde sterk is als de dood. Dat is de 
overgang van de schepping in de openbaring. Het is het enige objec-' 
tieve ogenblik in het Hooglied, de enige 'Begründung'. De schep
ping wordt hier door de openbaring verhoogd en overtroffen. De 
dood is het laatste en voleindigde der schepping en de liefde is sterk 
als zij. Dat is het enige wat over de liefde gezegd kan worden. Verder 
spreekt zij zelf. Alle andere woorden die zij spreekt zijn ik-gedragen. 
Alleen de zin dat zij sterk is als de dood maakt een uitzondering. De 
ganse wereld van de schepping wordt haar aan de voeten gelegd en is 
overwonnen. Met deze zege van de levende, godbeminde ziel over 
het sterfelijke is alles gezegd, wat objectief over haar gezegd kan wor-
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den. Eigenlijk wordt er niets over haarzelf gezegd, maar over haar 
verhouding tot de scheppingswereld. Over zichzelf, afgezien van het 
geschapene, kan zij slechts zelf spreken. 

De taal van de liefde is louter tegenwoordigheid. Er gaat een re
genbui van imperatieven over de groene weide van de tegenwoordig
heid: trek mij aan, doe mij open, kom, maak je op, maak haast. Dit 
zijn altijd imperatieven der liefde. Oneindig teer duidt de liefheb
bende met de zachte aanspraak 'mijn zuster bruid' de grond van hun 
liefde aan in een voorwereld van de schepping. En zij heeft in zijn 
ogen vrede gevonden. Zij is van hem, en zo weet zij van hem: hij is 
mijn. Haar liefde is geen geval van liefde. Het is haar eigen, alleen in 
haarzelf ontwaakte liefde. Zij roept: 0, waart gij mij als een br,oeder. 
Dat moet niet in het halfduister alleen gezegd worden aan het oor 
der geliefde, maar hardop in het publiek. Wie zou het geven? Zij 
verlangen naar een vereeuwiging van hun liefde, die niet meer aan 
het 'ik en gij' groeit, maar in het aangezicht van de hele wereld wil 
worden gefundeerd. Huwelijk is niet liefde, maar oneindig meer dan 
liefde: zij is de vervulling in het buiten, waarnaar de liefde de hand 
uitstrekt in onmachtig verlangen: 0, dat jij mijn broeder was. Wie zal 
het geven? Verlangd wordt naar het Rijk van de broederlijkheid. De 
ziel verlangt naar een heel persoonlijk gevoelde, maar toch wereldse 
gemeenschap, die niet meer gesticht wordt door de liefde van de lief
hebbende. Wil dit verlangen in vervulling gaan, dan moet de gelief
de ziel de toverkring van het geliefdzijn overschrijden en zelf de 
mond openen, niet ten antwoord, maar om het eigen woord te spre
ken, want in de wereld geldt niet geliefd zijn. De geliefde is als het 
ware alleen op zichzelf aangewezen en onbemind. En alleen in zijn 
geheimste hart mag hij bij 'deze gang uit het wonder der goddelijke 
liefde in de aardse wereld het woord van de ouden bewaren: zoals Hij 
jou liefheeft, zo moet jij ook liefhebben. 

Jood en christen verzekeren, dat het inbegrip van alle geboden is: 
heb je naaste lief als jezelf. Alleen de geliefdheid door God maakt de 
liefdesdaad van de ziel tot meer dan een pure daad, namelijk tot ver
vulling van het liefdesgebod. Liefde kan alleen geboden worden door 
de Liefhebbende zelf. De liefde tot God moet zich uiten als liefde tot 
de naaste. Daarom kan de naastenliefde ook geboden worden. Zij 
onderscheidt zich van alle morele daden. Want alle morele daden 
willen geen andere vooronderstelling erkennen dan de vrijheid. Dat 
is de beroemde eis van de autonomie. Elke wettelijke inhoud stoort 
die autonomie. Zo kan de wet tot geen inhoud komen, want dan 
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moet je iets willen, terwijl de autonomie alleen een 'überhaupt' wil
len toelaat. Zo komt de enkele daad tot geen enkele zekerheid. In 
het morele is alles onzeker, want alles kan moreel zijn, maar niets is 
met zekerheid moreel. Het eenduidige gebod der naastenliefde heeft 
als vooronderstelling dat God gegeven heeft wat hij beveelt en zo is 
het hoogste vrijheid. De godgeliefde ziel alleen kan het gebod der 
naastenliefde ontvangen om het te vervullen. God moet zich eerst tot 
de mens gekeerd hebben, voordat de mens zich tot Gods wil bekeren 
kan. Maar dan heeft hij ook in vrijheid lief. 
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111. FRANZ KAFKA 

1. De dne romanfragmenten 
Kafka heeft drie grote romanfragmenten geschreven: Het proces, 
Het slot en Amerika. De vorm waarin deze romans zijn geschreven 
zouden we naturalistisch kunnen noemen, in ieder geval realistisch. 
Ze gaan over het alledaagse leven der mensen, maar deze gewone 
dingen zijn grillig en fataal geworden. Zij voltrekken zich als in een 
droom, zo weinig vanzelfsprekend. Maar nooit worden de dingen 
zinnebeeldig: ze betekenen niet iets anders, dan ze zijn. Het hele 
verhaal heeft een mystische zin, zo vermoeden wij. Er zijn allerhande 
verklaringen van te geven. Ik vertel hier de zin die het voor mij gekre
gen heeft en beweer niet dat dit de enige mogelijkheid is om Kafka 
te lezen. Alvorens ik mij met De strafkolonie zal bezighouden, geef 
ik de korte inhoud van de drie romans. 

In Het proces is de hoofdpersoon een zekere Josef K., iemand die 
bij een bank werkt en die zomaar op een werkdag in een geding ge
wikkeld raakt. Hij wordt voor een rechtbank gedaagd, die geen enke
le moeite doet zich te legitimeren. Hij wordt beschuldigd van een 
misdrijf, dat door niemand omschreven wordt. Het gerecht daagt nu 
eens op een muffe zolder dan weer op een burgerlijke achterkamer. 
Maar de man wordt zich allengs van een grote schuld bewust, waar
van hij ook niet zeggen kan wat zij is. Hij wordt zo in de engte gedre
ven, dat hij gaat beseffen dat ontkennen geen zin heeft: hij zou zijn 
formele onschuld handhaven, maar zijn mystieke schuld ontkennen. 
Het proces eindigt met een doodvonnis. Dat vonnis wordt aanvaard 
door K., niet omdat hij suïcidaal is of uit protest tegen het leven. Er 
is geen enkele verachting in zijn ziel. Hij aanvaardt het vonnis in dee
moed en probeert de uitvoerders ervan iedere pijnlijke situatie te be
sparen. Hij ondergaat zelfs een kleine vreugde, dat het zo vlot gaat 
en de voltrekkers van het vonnis tevreden zijn, dat hij zich zonder 
verzet naar het schavot laat brengen. Maar de rechter heeft hij eigen
lijk nooit gezien. 

Het slot. Ook hier heet de hoofdpersoon K. En dat betekent mis
schien Kafka, want aanvankelijk heeft Kafka in de eerste persoon ge
schreven. K. is een rondreizend handwerksman, die 's avonds laat in 
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een besneeuwd dorp aankomt. Hij liegt, dat hij door het slot als 
landmeter is aangesteld. Als de waard het slot opbelt om dit te veri
fiëren, krijgt hij inderdaad een bevestigend antwoord. Van dat ogen
blik af heeft K. maar één doel meer: zich vestigen in het dorp en 
daarvoor toestemming krijgen van het slot. Met' het jarenlange ver
geefse pogen, die toestemming te verkrijgen, vergaat zijn leven. On
danks zijn slimme trucs, ondanks al zijn inspanning lukt hem dit 
niet. Aan het einde sterft hij zonder de permissie te hebben verkre
gen. Max Brod heeft eens het mogelijk einde, dat Kafka deze roman 
had willen geven, verteld: rondom K. 's sterfbed verzamelen zich de 
dorpsbewoners, terwijl juist van het slot een ijlbode aankomt, 'die 
meldt, dat hij in dit dorp mag wonen. Hij krijgt a.h.w. achteraf de 
toestemming ergens geleefd te mogen hebben, als een genadige toe
gift. K. heeft hiervan een vermoeden gehad en dat heeft hem ook in
gegeven zo hard naar erkenning te streven. Hij hoorde, toen hij in 
het begin van het boek met het kasteel belde een zoemen van talloze 
kinderstemmen, eigenlijk was het geen zoemen maar een gezang, 
een allerverst gezang van kinderstemmen. En het waS alsof zich uit 
deze stemmen één stem verhief, een hoge sterke stem, die aan het 
oor sloeg, om zich toegang te verschaffen, dieper dan alleen maar in 
het armzalige gehoor. 

Achter op de kaft van mijn exemplaar van Het slot worden drie 
verklaringsmogelijkheden genoemd: de bureaucratie, de positie van 
de jood en de verhouding tot Gods genade. Dat is echter geen keuze: 
alle drie kunnen het geval zijn. Ik denk dat de bureaucratie de Sitz 
im Leben van het verhaal is. Als verzekeringsagent is Kafka daarmee 
ongetwijfeld in aanraking gekomen. Hij is van het kastje naar de 
muur gestuurd. De rechte man is onbereikbaar. En zijn zaak gaat sle
pen en verzandt. Ergens ligt hij als papieren nummer op een stapel 
paperassen. Het antwoord komt altijd te laat. Deze ervaring wordt in 
het boek met de nauwgezetheid, de preciesheid en uitvoerigheid van 
de angstdroom, met zijn op hol geslagen logica, beschreven en uitge
werkt, zakelijk en koel. Maar ieder voelt dat dit boek ook een meer
waarde heeft. Het antwoord van de incompetente ambtenaar heeft 
een dominant: er klinkt in door de afwijzing van deze mens, de jood, 
door de hemel, althans het op dl'! lange baan schuiven zoals we dat 
van de hemel gewend zijn. Hij is het type van de jood, de jood die al
tijd weer beschuldigde is (zo in Het proces) en de jood die altijd weer 
buitenstaander is (zo in Het Slot). De vraagstukken worden tot op de 
gronddiepte uitgegraven: de mensen moeten de weg van God be-

29 



wandelen. Kafka had niet de moed de wereld te vereenvoudigen en 
de grondvraag lichter te maken. Dat is misschien overdreven, maar 
ook een teken dat wij hier een zeldzaam zuiver mens voor ons heb
ben. Max Brod heeft ongetwijfeld gelijk als hij zegt, dat het zijn 
overtuiging is , dat het gaat om de verhouding tot God en zijn verbor
genheid. Dat is echter niet anders dan een omschrijving van wat Kaf
ka, als zoon van Israël, in navolging van zijn vaderen doet. Te den
ken is hierbij aan een boek als Job. 

Naar de vorm is het boek een gelijkenis. Maar ook in een gelijkenis 
zijn de dingen in de eerste plaats zichzelf. Een gelijkenis is geen alle
gorie, waar alles iets anders betekent. Een gelijkenis betekent dat de 
ervaring van alledag, dieper doorleefd, blijkt te participeren in het 
geheim. Het verhaal is 'geen vleeswording van een geestelijke idee of 
overtuiging, maar de alledaagse werkelijkheid en het alledaagse le
ven en werken blijken ten diepste een twisten met God te zijn. Niet 
alleen naar de vorm maar ook naar de inhoud is het verhaal een gelij
kenis. 

Men kan zich vetwonderen over de schriftelijke vraag van Sortini 
aan het meisje Amalia. Het is een oneerbaar voorstel van de hemel, 
maar lang niet zo onzedelijk als de vraag die Abraham van God dacht 
te vernemen: ga, offer uw zoon! Het gaat om de inzet, om de sprong: 
zich tegen de deur te werpen van de rechter om recht; zelfs als het 
leeg is achter die deur heeft dat nog zin. Je kunt je denken, zegt Kaf
ka ergens, dat Abraham als een kelner bereidwillig zou zijn geweest 
om zijn opdracht te vervullen, maar van huis niet wegkwam; je zou je 
ook kunnen denken, dat iemand een goede neus voor de hele zaak 
zou hebben, maar niet kan geloven dat hij bedoeld is: hij vreest dat 

. hij met zijn zoon zou uitrijden en ondetweg zich zou veranderen in 
een Don Quichote. K. is geen kelner, maar een vechter, een tobber, 
een man die even moeizaam en bezwaard op weg gaat als Abraham, 
maar toch gaat om zich op hoop tegen hoop tegen de deur te werpen. 
Hij neemt het risico voor Don Quichote te worden versleten, omdat 
hij wel degelijk weet zelf bedoeld te zijn. 

Het morele gelijk van Amalia en Olga houdt geen stand, want in 
een hogere zin hebben ze geen gelijk. Het slot met zijn vele onaf
zienbare gangen en onbetrouwbare ambtenarenschaar drijft een vre
selijk spel met de mens, hem verzoekende en kwellende namens de 
verborgen God. De hemel heeft lachende de strijd met K. opgeno
men. De mens heeft tegenover God altijd ongelijk, ook al heeft hij 
gelijk en doet God hem ontecht. Want hij staat altijd scheef voor zijn 
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oorsprong. 'Als God met hem in het gericht zou treden, wie zou 
kunnen bestaan. Bij U is vergeving opdat Gij gevreesd wordt' (Ps. 
130). 

Kafka's verwachting is geen ander leven na dit leven, maar dit 
zelfde leven anders, ontdaan van zijn oude gedaante, dit zelfde lij
den, maar ontdaan van zijn tegenstelling. Kafka heeft het zelf zo 
meegemaakt: hij sterft als hij werk heeft gevonden dat hem zinrijk en 
zuiver voorkomt. De boodschap komt te laat, als alle ambtenarij, 
maar op tijd om het leven in een ander, toekomend licht te zien. 

Amerika is het derde romanfragment dat wij kort willen noemen. 
Men zegt dat het boek optimistischer is dan de beide andere boeken, 
maar het is de vraag of dat werkelijk zo is. In het laatste hoofdstuk 
'Het natuurtheater van Okiahorna' geeft Kafka een beschrijving van 
de messiaanse tijd: het werk in een gemeenschap, -ivaarin plaats is 
voor alle mensen, ook die met een levend geweten. En daar vindt 
Karl RoBman, een zestienjarige jongen, die door zijn ouders naar 
Amerika is gezonden, rust. Daaraan vooraf gaat een zware periode in 
zijn leven. De jongen komt in Amerika aan, vol van verlangen en 
verdringt in een zee van begeerlijkheid. Hij is eenzaam tussen ·de 
hoge wolkenkrabbers. Hem overkomt pech na pech en hij wordt keer 
op keer bedrogen. Hij is veel te goed voor zijn omgeving. Zijn zede
lijke zuiverheid brengt hem een leed zonder einde in die Amerikaan
se metropool, alsof alles samenspant om hem dood te pesten. Maar 
hij vindt toch zijn weg: zijn zedelijke zuiverheid verfijnt ook zijn za
kelijk instinct, zodat hij steeds weer de smalle uirweg uit de proble
men vindt. Weerloos trekt zo de jongen door de stenen wereld van 
Amerika. Het boek hoort thuis in de trilogie. Het verband, zegt Mis
kotte, kan men aanduiden met een citaat van Kafka zelf, die gezegd 
heeft: 'Het beslissende moment van de menselijke onrwikkeling is al
tijddurend. Daarom zijn de revolutionaire geestelijke bewegingen, 
die al het vroegere nietig verklaren, in hun recht: want er is nog niets 
geschied!' Ja, alle drie de werken zijn doortrokken van de gedachte 
dat het eigenlijke, het wezenlijke nog moet gebeuren! 

2. De strafkolonie 
Hoewel het boekje pas in oktober 1918 voor het eerst verscheen, is 
het tussen 4 en 18 oktober 1914 geschreven: aan het begin dus van de 
Eerste Wereldoorlog. Kafka had juist de verloving met Felice Bauer 
verbroken. Aan publikatie heeftKafka zelf niet, zeker de eerste tijd 
niet, gedacht. Hij vond de laatste bladzijden ervan maakwerk. Waar-
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om weten we niet. In 1918 heeft Kurt Wolff de auteur zover gekre
gen het manuscript af te staan en het werd zeer kostbaar uitgegeven 
in de Drugulin-Druck. Wolff had een grote bewondering en liefde 
voor dit werkje, 'al mengt mijn liefde zich ook met een afgrijzen en 
een ontzetting over de schrikwekkende intensiteit van de ijzingwek
kende stof. Wolff heeft waarschijnlijk toen niet geweten, hoe nabij 
de wereld was die Kafka hier tekende. 

De strafkolonie ligt op een tropisch eiland, waarheen een Europese 
reiziger is gekomen, kennelijk met een functie als inspecteur, hoewel 
hem elk ingrijpen onmogelijk is. De commandant van de strafkolo
nie had hem uitgenodigd een executie van een,soldaat bij te wonen. 
Deze was vanwege een kleine insubordinatie ter dood veroordeeld. 
Hem was opgedragen elk heel uur voor de kamer van zijn superieur 
te salueren, maar bij controle was gebleken dat hij lag te slapen. Nu 
zou hem door het àpparaat de tekst 'eer uw superieuren' in het li
chaam worden geschreven tot de dood erop volgde. Dat was een pro
ces van twaalf uur, waarin de machine hard moest werken. De staat 
van de machine was niet al te best omdat de nieuwe commandant er 
te weinig belangstelling voor had. Door sentimentele vrouwen aan
gedreven, was hij er eigenlijk zelfs niet voor. 

Dat was met de vroegere commandant anders geweest. Die had de 
machine zelf vervaardigd en er een liefdevolle belangstelling voor 
aan de dag gelegd. Kafka gaat zover dat hij de werking van het appa
raat omstandig door de officier, die de executie volbrengen moet, 
aan de reiziger laat uitleggen. Het is een geheel dat een bed, een eg 
en naalden heeft, die de tekst in het lichaam kerven en er een bijten
de stof bijvoegen. De veroordeelde heeft geen advocaat gehad, geen 
beroep kunnen doen op een hogere rechtbank, zich zelfs niet kunnen 
verdedigen. Hij is door het enkelvoudig oordeel van zijn superieur 
ter dood veroordeeld. De reiziger weet hier allemaal niets van; de 
nieuwe commandant heeft hem tot ergernis van de officier over niets 
ingelicht. De mededelingen over het oordeel en de wijze waarop het 
voltrokken is bevallen hem geenszins, maar hij zwijgt. Het is tenslot
te een strafkolonie en er zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
Maar hij had toch enige hoop op de nieuwe commandant, die kenne
lijk iets anders in zijn hoofd had dan deze beperkte officier. 

De veroordeelde maakr-éen gelaten indruk. Hij toont zelfs een ze
kere belangstelling voor het apparaat. Hij wordt bewaakt door een 
soldaat, die hem zich laat uitkleden. Hij wordt naakt in het bed van 
het apparaat gelegd en vastgesnoerd met riemen, die breken. Het ap-
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paraat is namelijk versleten en de nieuwe commandant heeft geen 
nieuwe onderdelen laten maken. De procedure wordt echter toch in 
gang gezet. 

Vroeger kwamen de commandant en zijn vrouwen en vele belang
stellenden naar een executie kijken. Het was om zo te zeggen een 
volksfeest! Maar dat is voorbij, merkt de officier op. Hij hoopt echter 
dat de machine, ondanks de gebreken, toch zijn werk zal doen. Er is 
wel van alles niet goed. Zo heeft de veroordeelde gegeten, is zelfs 
door de vrouwen van de commandant vol suikergoed gestopt, wat hij 
nu uitkotst. De officier probeert, terwijl de executie zich begint te 
voltrekken, de reiziger te overtuigen, dat hij een goed woordje voor 
de zaak moet doen bij de commandant. Als deze dat echter weigert 
en heel duidelijk neen zegt, roept de officier: 'dan is het dus tijd' en 
tot de veroordeelde 'je bent vrij'. Hij wordt er inderdaad uitgehaald 
en in zijn plaats gaat de officier op het bed liggen. Deze laat zich nu 
executeren, maar de machine draait volledig in de soep, rad na rad 
braakt hij uit en de officier wordt vrijwel onmiddellijk gedood. Er 
was op het lijk geen spoor te bekennen van de beloofde verlossing. 
Wat anderen ook in de machine gevonden hadden de officier vond 
het niet. 

De reiziger gaat met de soldaat en de veroordeelde terug naar de 
kolonie, waar de soldaat hem op het theehuis wijst. Daar had men, 
omdat de priester hem een begrafenis op het kerkhof geweigerd had, 
de oude commandant begraven. Onder een tafel lag de grafsteen. 
Erop was geschreven met heel kleine letters, die de reiziger met moei
te kon ontcijferen: 'Hier rust de oude commandant. Zijn aanhan
gers, die nu geen naam mogen dragen, hebben hem een graf gegra
ven en een steen daarop gezet. Er bestaat een profetie, dat de com
mandant na een aantal jaren zal opstaan en van dit huis uit zijn aan
hangers tot de verovering der kolonie zal aanvoeren. Gelooft en 
Wacht!' 

De reiziger gaat hierna naar de haven en scheept zich in. De sol
daat en de veroordeelde lopen hem na op de loopplank, omdat ze 
met hem mee willen. Hij weigert dat en houdt ze zelfs door het slaan 
met een geknoopt touw ervan af dat zij op de boot springen. 

In 1914 heeft Kafka het hele KZ-systeem van de Nazi's zien aan
komen. Hij geeft er een nauwkeurige beschrijving van, waarvan ik de 
trekken niet herhaal: men leze het verhaal zelf. Het is bijna onvoor
stelbaar, dat hij zo diep geleefd heeft, dat hij dit alles als een per
soonlijk lot heeft voorzien. Je kunt het niet ontvluchten; je zult het 
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ter plekke moeten weerstaan en overwinnen. Maar altijd blijft gel
den, die negatieve eschatologie: Gelooft en Wacht! We zijn er altijd 
heel dichtbij, ook al is het een poosje niet meer 'in'. 

3. Beschouwingen over zonde, leed, hoop en de ware weg 
Kafka heeft in zijn Oktavhefte allerlei beschouwingen en inzichten 
genoteerd. Hij heeft acht van die schriften in de loop van zijn leven 
volgeschreven. Later heeft hij bepaalde uitspraken gebracht onder de 
titel die wij hierboven hebben geschreven. Het zijn die inzichten 
waaraan hij kennelijk bijzondere waarde hechtte. Wij willen hier en
kele van die stellingen behandelen. Daarbij gaan we betrekkelijk wil
lekeurig te werk: we noteren wat ons getroffen heeft. Het is niet de 
bedoeling de lezer een inzicht te verschaffen, wat hij allemaal aan de 
orde stelt in die beschouwingen. , 

Er zijn, zegt Kafka, twee menselijke hoofdzonden, waaruit alle an
dere zijn af te leiden: ongeduld en laksheid, Wegens het ongeduld 
zijn ze uit het paradijs verdreven, wegens de laksheid keren ze niet 
terug. Wellicht echter is er maar een hoofdzonde: het ongeduld. 
Wegens het ongeduld zijn ze verdreven en wegens het ongeduld ke
ren ze niet terug. Maar daarbij hebben we wel te bedenken, dat de 
verdrijving uit het paradijs in haar hoofddeel eeuwig is. Weliswaar is 
de verdrijving uit het paradijs definitief en het leven in de wereld on
vermijdelijk, de eeuwigheid van de gebeurtenis (of, tijdelijk uitge
drukt: de eeuwige herhaling van de gebeurtenis) maakt het echter 
desondanks mogelijk, dat .wij wel riiet gedurig in het paradijs kunnen 
blijven, maar er wel feitelijk zijn, of we dat nu weten of niet. Wij 
werden namelijk geschapen voor het paradijs om er te leven; het pa
radijs was bestemd om ons te dienen. Nu is wel onze bestemming 
veranderd door de zondeval, maar dat dit ook met de bestemming 
van het paradijs zou geschied zijn, wordt niet gezegd. 

Kafka gaat er dus van uit dat het paradijs voor ons bestemd blijft, 
al zijn we niet meer voor het paradijs bestemd. Het is zelfs zo dat we 
in het paradijs zijn al beseffen we het nauwelijks. Er is een andere 
kant aan ons bestaan, waarvan we geen idee hebben. We worden er
van afgehouden door laksheid of misschien eigenlijk door ongeduld. 
De zondeval herhaalt zich steeds weer in ons leven. Door ongeduld 
proberen wij het paradijs gestalte te geven in. ons leven, maar dat 
mislukt steeds weer, want je kunt het alleen verwachten, je kunt je er 
alleen voor openstellen. Je bent eigenlijk altijd weer heel dicht bij het 
paradijs, maar je mist het door ongeduld. Ik denk dat dit ongeduld 
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de niet-bereidheid der mensen is het lijden dezer wereld op zich te 
nemen. Ongeduld is dus bij Kafka niet-willen-dulden. Daarvan ge
tuigen de volgende citaten. 

Kafka zegt, dat het lijden alleen hier lijden is. En wel niet zo, alsof 
diegenen, die hier lijden, ergens anders vanwege dit lijden verhoogd 
zullen worden, maar zo, dat wat in deze wereld lijden heet, in een 
andere wereld, onveranderd en slechts bevrijd van zijn tegenstelling, 
zaligheid is. Dat is dus het ongeduld, waarin we het lijden dezer we
reld niet aanvaarden. Maar dat moet wel aanvaard worden, want het 
is, ontdaan van de weerstand, zaligheid. Juist in die zwakke plek, die 
je hebt vanwege de hoop die in je is, is ook het punt van je mogelijke 
zaligheid gegeven. Je moet zalig worden aan en in het lijden. Daar
om zegt Kafka ook: je kunt je aan het lijden proberen te onttrekken. 
Dat staat je vrij en komt overeen met je natuur. Maar misschien is dat 
onttrekken het enige leed, dat je zou kunnen vermijden! Dat is het 
grote geheim van Kafka: hij heeft zich nimmer aan enig leed ont
trokken, omdat hij bleef geloven dat het heil en de zaligheid in het 
leed zat en niet naast of buiten het leed. 

De achtergedachten, waarmee je het boze in je opneemt, zijn niet 
jouw gedachten, maar die van het boze. Het boze begint dus eerder 
in je te werken dan je beseft. De voorbereiding in je geest om het 
boze toe te laten is zelf reeds een werk van de boze. Vertaald in de 
gedachte omtrent het lijden betekent dit, dat je natuurlijke gedach
ten, die het lijden willen vermijden, reeds boos zijn. Je moet aan 
deze wereld en haar zijn-zoals-zij-is lijden voor Gods aangezicht. Hij 
heeft het paradijs voor ons bestemd, maar door het lijden heen en al
leen zo. Er is maar een troost: de bemiddeling van de slang was no
dig, want het boze kan geen mens worden. God wel, Hij komt ons 
tegen als mens, maar het boze niet. Er is geen mens die op het boze 
kan worden vastgeprikt, er is geen mens die de boze is. Het blijft iets 
vreemds en duisters, dat de mens overkomt. Hij kan er zijn bestem
ming door verliezen. Maar, vanwege God blijft gelden: het paradijs 
is voor hem bestemd. Het boze kan geen mens worden. 
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IV. MARTIN BUBER 

Z.Het koningschap van God 
Het koningschap van' God is als een werkelijkheid te beschouwen 
en niet als een theologische idee van later tijd. Buber laat dit zien 
aan een tekst uit het Richterenboek (8:22v.). Daar staat: "De man
nen van Israël nu zeiden tot Gideon: Heers over ons, zowel gij als 
uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Mi
dian verlost. Doch Gideon antwoordde hun: Ik zal over u niet 
heersen en ook mijn zoon zal over u niet heersen, de Here zal over 
u heersen.' Het Richterenboek is uit de situatie van de absolute 
heerschappij van God te verklaren; Adonai alleen is de souvereine 
Heer over het volk Israël. Israel betekent: de Heer moge zich als 
heerser bewijzen! Zo is verwerkelijking van de alomvattende heer
schappij van God het proton en eschaton van Israël. Wat Buber nu 
bezighoudt in het boek, dat Königtum Gottes heet en verschenen 
is in het jaar 1932, is vooral dat deze subliem realistische opvatting 
van Gods heerschappij oorspronkelijk aan Israël eigen is en niet een 
inventie is van de latere profetie, die zo'n gedachte terugprojec
teert. Hij haalt dan ook deze tekst uit Richteren aan om er mee te 
bewijzen, dat de gedachte zeer oud is. Hij vindt dat de tekst 
werkelijk spreekt over de tijd, waarin hij voorgesteld wordt te zijn 
geschreven. Het is geen interpretatie van later tijd. Gideon is 
werkelijk de mening toegedaan dat het koningschap van God geen 
aards koningschap (geen hiërocratie) verdraagt. Dat wil zeggen, dat 
de theocratie in Israël zo moet worden opgevat, dat zij zich niet 
verdraagt met het aardse koningschap. Het aardse koningschap is 
een belediging van de werkelijke Koning en dat is God. 

Men hoeft het met Buber wetenschappelijk niet eens te zijn om 
toch het belang van deze beschouwingen te kunnen zien. Buber trekt 
zich weinig of niets aan van de bronnensplitsing. Hij gaat onbekom
merd uit van de tekstgestalte die wij voor ons hebben. Die gaat uit 
van de Redactor (R) en Buber noemt die (in navolging van Rosen
zweig): Rabbenoe, onze rabbijn. In ieder geval heeft de Redactor het 
zo voorgesteld, dat degedachte er reeds bij Gideon was: God is ko
ning en dat verdraagt zich niet met enig aards koningschap. 
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De theocratie hield dus reeds in de woestijntijd in, dat het hele po
litieke leven onder de tucht van Gods heerschappij was gesteld. Het 
volk Israël had te bukken onder de wil van God. De regeermacht 
werd door God zelf uitgeoefend, niet door het erfelijk koningschap 
of door priesters, maar door mensen die door de Geest van God wer
den gegrepen. Ook Jozua had al geen opvolger aangewezen, want de 
leiding over Israël moest worden toevertrouwd aan dergelijke charis
matici. De roe'ach van God maakte Nazireërs en profeten tot de ver
lossers van Israël. Van alle richters wordt verteld, dat de Geest hen 
had aangegrepen in een ure van gevaar voor het volk. Ook een figuur 
als Simson had nooit richter kunnen worden zonder dat de Geest 
hem had gegrepen. Hij was geen verlosser in de strijd tegen de Filis
tijnen omdat hij sterk was, maar omdat de roe'ach van God zich van 
zijn kracht bediende. Deze oorspronkelijke theocratie klinkt nog 
door in de woorden van de profeet Amos (2:10,11): 'Ik heb u uit 
Egypte gevoerd en veertig jaren door de woestijn geleid, opdat gij het 
land der Amorieten in bezit mocht nemen. Ook heb Ik uit uw zonen 
als profeten doen optreden, uit uw jongelingen als Nazireërs. Of is 
dit soms niet waar, zonen Israëls, spreekt Adonai.' Dat gaat dan over 
de oorlogsnazireër, maar vooral over de profeet, die geestdragers 
Gods waren. 

De grondslag van de theocratie is de uittocht uit Egypte, die tot 
verering van de God van Israël heeft geleid. Zijn daden worden in de 
geschiedenis ervaren. Deze goddelijke koning (melekh) duldt geen 
menselijke heerser naast zich. De erfopvolging biedt geen enkele 
garantie voor het werken van de Geest. Men moet eenvoudig wach
ten op hem die door de Geest van God zelf wordt aangewezen. Ook 
een tekst als Deuteronomium 33:5 (vgl. 32:5) wordt zo uitgelegd, 
dat er teruggekeken wordt naar de ideale woestijntijd, waarin God 
nog werkelijk koning van Israël was. Israël werd vet en sloeg achter
uit, verwierp God en minachtte de God van zijn heil door een koning 
te vergen. Dat gebeurde toen het volk Samuel om een koning vroeg, 
net als de goiim hadden. 

Vanuit die latere visie zag men deze ideale woestijntijd als een 
mislukking. Ten onrechte! Het volk zou niet rijp zijn geweest voor 
deze structuur. Er was steeds een pauze, een interregnum tussen 
richter (sjofeet) en richter (sjofeet): zij werden immers geroepen in 
een tijd van nood. Er was geen continuïteit gewaarborgd. Zonder 
aardse overheid (in het interregnum dus) was het volk niet in staat 
zijn orde en zijn zede te bewaren. De theocratie sloeg dus steeds 
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weer om in een anarchie. Deze visie maakte het mogelijk de keuze 
voor een koning te verantwoorden. Maar in feite was het een afval 
van God. 

Ook de moderne wetenschap ziet dit ideaal van de woestijntijd 
als een latere profetische terugprojectie, een antedatering. De ge
dachte van een reëel koningschap van Adonai is dan een theologou
menon. Buber is het daar grondig mee oneens. Voor hem is het la
tere profetisme juist onbegrijpelijk, als het niet is voorafgegaan door 
dit ernstig nemen van Gods koningschap. De traditie heeft dus haar 
recht. De tijd van het opkomende koningschap van Saul is een cri
sistijd. De Filistijnen bedreigen het land. Daartegen treden steeds 
weer de geestdragende richters op, maar intermitterend. Dan wordt 
d~ vraag om een koning steeds dringender. En die roep kan Sa
muel, de laatste der richters, niet meer weerstaan. Hij zalft Saul als 
koning. Wel wordt van deze Saul nog verteld, dat hij door de Geest 
bezeten onder de profeten was. Toch wordt het koningschap gezien 
als een belediging van Adonai, die toch de eigenlijke koning was en 
bleef. 

Dat God koning bleef, blijkt in het optreden van de profeten te
gen de koning. De profeet treedt op als spreker van Gods woord te
gen wat hij ziet als misslagen van de koning. Hij heeft gezag omdat 
hij dezelfde geest heeft als de richters hadden. Zo zet hij. de traditie 
van de oorspronkelijke theocratie voort. We zien dat in de geschiede
nis van Nathan, die zich verzet tegen koning David, die bij Bathseba 
een kind heeft verwekt en Uria uit de weg heeft geruimd. We zien 
het ook in de wijze waarop een profeet als Elia zich tegen de handel 
en wandel van Achab keert. Het is misschien zelfs zo, dat in het 
Noordrijk de profetische traditie zich sterker heeft kunnen handha
ven. In het Zuidrijk heeft Salomo met succes een duidelijke syncretis
tische politiek doorgevoerd. Later zal Hosea in het noorden terugroe
pen naar de woestijntijd als naar een periode waarin de verhouding 
van God en het volk nog ongebroken en goed was. Het optreden van 
de profeten leidde tot beduidende conflicten met de aardse konin
gen. Maar de profeten kwamen op voor het oorspronkelijke koning
schap van hun God. Hun optreden is ook alleen maar van daaruit 
verklaarbaar. 

Buber heeft weinig oog voor de betekenis van het priesterschap en 
de tempel voor de ontwikkeling van Israël. De cultus was voor hem 
een te statisch gegeven en het bijzondere van Israël komt er daardoor 
te weinig in tot uitdrukking. Het boek 'Königtum Gottes' is het eer-
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ste uit een trilogie, die heet 'Das Kommende; Untersuchungen zur 
Entstehungsgeschichte des messianischen Glaubens'. Het laat zich 
wei ongeveer denken hoe dat boek er uit had moeten zien. Sommige 
stukken zijn ook bekend: 'Der Gesalbte' en het laatste stuk van 'Der 
prophetische Glaube'. De laatste alinea van het Koningschap Gods 
geeft het aan. De gedachte van de monarchie wordt geboren en ver
heft zich tegen het koningschap van God zelf. De crisis tussen die 
beide wordt tot een theocratische aandrift: de crisis waaruit de men
selijke koning van Israël, als navolger van Adonai, als gezalfde, als 
messias, als Chris tos kyrios naar voren komt. De profeten hebben de 
erfenis der theocratie aanvaard en hun optreden tegen de falende 
menselijke koning riep bij hen het visioen op van een ideale messias, 
die de vrede zou brengen voor Israël en door Israël voor de wereld. 
Maar alles is begonnen met het werkelijke koningschap van Adonai, 
zoals dat verwoord is in het Richterenboek: Gods koningschap is pro
ton en eschaton van de hele ontwikkeling. 

2. De hetfiging der wereld 
Daar Bubers filosofie kan gelden als een toegepast chassidisme begin
nen we met een korte karakteristiek van dit chassidisme. We doen 
dat in de Buberse beschrijving ervan; we laten de kritiek van Ger
shom Sholem buiten beschouwing, niet omdat hij onjuist zou zijn, 
maar omdat wij uitsluitend geïnteresseerd zijn in de wijze waarop het 
chassidisme bij Buber gewerkt heeft. Buber is niet als een vakgeleer
de tot het chassidisme gekomen, maar heeft het doorgegeven als een 
verkondiger: hij is erdoor op een nieuw spoor gezet. Dat nieuwe 
spoor willen wij volgen. 

Het jodendom wordt door het chassidisme bevrijd uit de kluisters 
van wetticisme en traditionalisme. Traditie en wet krijgen een leven
de betekenis. Het hele leven wordt opgetild door de ijver en de 
vreugde der chassidim. Het is de sterke persoonlijkheid der tsaddi
kim, waardoor dit geschiedt. Over die tsaddikim gaan dan ook de 
verhalen, die Buber heeft naverteld. Het zijn gewone gebeurtenissen 
die verteld worden, maar de zin van het bestaan wordt erdoor tot uit
drukking gebracht. Vaak reiken de antwoorden die door de tsaddi
kim gegeven worden veel verder dan de bedoelingen van de vraag
steller. 

Het geheim van de tsaddik is, dat hij in deemoed (sjifloet) zich 
verplaatst in de ander met wie hij echt samenleeft. Zij nemen deel 
aan het leven der medemensen, zij delen hun vreugde en hun ver-
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driet, hun domheid en hun zonde. Kortom: zij verheffen zich nim
mer boven hen. De sjifloet betekent voor de chassid dat hij zich nooit 
concurrerend of vijandig tegenover de ander plaatst, maar altijd dee
moedig naast hem. Zo moet het komen tot een heling van de breuk 
tussen God en de wereld. In de schepping waren God en de wereld 
nog één; die eenheid moet worden hersteld. 

In de extase (hitlahavoet, d.i. ontvlamming) wordt de biddende 
mens uitgeheven uit de eindige wereld en opgeheven tot God. Daar 
vindt dus iets van die hereniging plaats. Maar het gebed voert tot 
awodah, tot dienst en de awodah is zeker gehoorzaamheid aan de 
voorschriften, maar gaat daar toch boven uit. Zij verwerkelijkt zich in 
iedere profane handeling. Belangrijker dan het eten volgens de spijs
wetten is dat de mens dankbaar voor Gods gave eet en drinkt. Zo 
draagt de mens bij aan de jichoed, de hereniging, die de ellende van 
de gescheidenheid van God en wereld opheft. Maar zo eten en drin
ken, dat God als schepper geloofd en geprezen wordt kan alleen een 
mens die een hevig gespannen intentie heeft in zijn gebed, de zoge
naamde kawwanah. Door die kawwanah wordt elke profane hande
ling opgeheven tot een heilige handeling. Buber heeft eens gezegd: 
niets is heilig, maar alles tot heiliging bestemd. Dat is de kern van de 
zaak. 

Misschien is het goed nu een paar voorbeelden te geven van chassi
dische verhalen, opdat het duidelijk wordt wat daar precies gebeurt. 
Het eerste verhaal is er één van Sjneur Zalman van Ladi (de raw). Het 
luidt zo: Toen rabbi Sjneur Zalman, de raw van Reussen, die in Pe
tersburg gevangen zat, omdat zijn inzichten en zijn weg door een lei
der van de mitnagdim (de joodse vijanden van het chassidisme) bij 
de regering 'Yaren zwartgemaakt, op het verhoor wachtte, kwam de 
overste van de gendarmerie in zijn cel. Het grootse en kalme gezicht 
van de raw, die hem eerst, verzonken als hij was in zichzelf, niet be
merkte, liet de nadenkende man vermoeden van wat voor soort zijn 
gevangene was. Hij kwam met hem in gesprek en bracht al gauw ver
schillende vragen naar voren die bij hem bij het lezen der Schrift wa
ren opgekomen. Ten slotte vroeg hij: 'Hoe moet dat worden opge
vat, dat de alwetende God tot Adam spreekt: Waar ben je?'. 'Ge
looft ge', sprak de raw op zijn beurt, 'dat de Schrift eeuwig is en ie
dere tijd, ieder geslacht en iedere mens daarin besloten zijn?' 'Ik ge
loof dat' zei hij. 'Goed', sprak de tsaddik, 'in iedere "tijd roept God 
elke mens toe: waar ben je in je wereld? Zoveel jaren en zoveel dagen 
van het getal dat je is toegemeten zijn al voorbij, hoever ben je on-
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dertussen in je wereld gekomen?' Zo ongeveer spreekt God: 'Zesen
veertig jaar heb je geleefd, waar sta je ongeveer?' Toen de overste het 
getal zijner levensjaren hoorde noemen, hield hij zich goed en riep: 
'Bravo!', maar zijn hart beefde. 

Hier zijn alle elementen van het chassidisme aanwezig. Het is een 
oneigenlijke vraag die de politiecommissaris stelt, eigenlijk een kin
derachtigheid: een almachtige en alwetende God kan natuurlijk 
geen vragen hebben, want hij kan en weet alles toch reeds. Maar de 
rabbi trekt er zich niets van aan: hij tilt de vraag op hoger niveau. Hij 
zegt: God stelt die vraag aan alle mensen en ook aan jou. Daarmee is 
natuurlijk de objectie genegeerd: de politiecommissaris zou kunnen 
antwoorden, dat hij het daarmee alleen maar erger maakte: God ver
geet niet één keer, maar vele malen zijn alwetendheid. Maar dat doet 
hij niet, omdat de vraag nu existentieel geworden is. Het gaat om 
hemzelf. Ieder mens wordt gevraagd waar hij staat in de wereld. Ook 
de commissaris. 

De rabbi zegt het op drie wijzen: waar ben je in je wereld, hoever 
ben je ondertussen in je wereld gekomen, waar sta je? Kortom: heb je 
iets van de jichoed terecht gebracht door je profane handelingen? 
Heb je de wereld iets dichter bij haar heiliging gebracht? Pas als de 
rabbi ook nog zijn zesenveertig levensjaren vermeldt, begint hij te 
beven, hoewel hij zich uiterlijk goed houdt en bravo roept. Hij staat 
voor een bijzonder mens, die de gave van de helderziendheid heeft 
en die dwars door hem heenkijkt. Misschien is hij zo wel tot tesjoe
wah gekomen! 

Dezelfde raw vroeg eens aan zijn zoon: 'Waarmede bid je?' De 
zoon vatte de betekenis van de vraag zo op: Wat is het ondetwerp 
van je gebed. Hij antwoordde: 'Met de spreuk (uit het op sabatten en 
feestdagen gesproken gebed:) Wat in hoogheid is gezeten, buige 
zich voor U neder.' Vervolgens vroeg hij zijn vader: 'En waarmee 
bidt u?' Hij zei: 'Met de vloer en de bank.' 

De tsaddik vergeet dus niet waar hij op zit en waarop zijn bank 
staat als hij bidt, want hij vergeet zijn positie in de wereld, die hij 
heeft te heiligen, niet. Dat lijkt banaal, als je over zoiets hoogs en 
heiligs als het gebed spreekt. Het antwoord van de zoon lijkt mooier 
en het wordt ook niet als verkeerd aangemerkt. Maar de raw wil eraan 
herinneren, dat je nooit mag vergeten, dat je in de wereld bent en 
geroepen bent tot de jichoed. Het gaat ook in het gebed altijd om de 
heiliging der wereld. 

Rabbi Simcha Bunam van pzysha sprak tot zijn leerlingen: 'Ieder 
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van jullie moet twee zakken hebben om naar behoefte in de ene of in 
de andere te kunnen tasten; in de rechter het woord; "Om mijnent
wille is de wereld geschapen", en in de linker: "Ik ben stof en as". 
Dat geeft de spanning aan waarin het leven van de chassid zich be
weegt. Enerzijds is er zijn hoge waardigheid, zodat hij zeggen kan: 
om mijnentwille is de wereld geschapen, maar anderzijds is hij ook 
de deemoedigste mens ter wereld: stof en as. 

Dezelfde rabbi Bunam vertelde een verhaal over rabbi Eisik die na 
jaren van nood het bevel had gekregen in de stad Praag bij een brug 
naar een schat te zoeken. Hij vond bij de brug wachtposten en durfde 
niet te gaan graven. Hij liep er elke dag rond tot één van de wacht
posten hem vroeg: 'Wacht je op iemand of zoek je iets?' Hij vertelde 
zijn verhaal. De man lachte en zei: 'Als ik in dromen geloofde, had 
ik op stap moeten gaan om in Krakau bij een Jood die Eisik heet on
der de kachel naar een schat te graven. Eisik, de zoon van Jekel! Ik 
kan me voorstellen, dat ik ginds waar de ene jood Eisik heet en de an
dereJekel alle huizen ondersteboven haal.' En hij lachte weer. Rabbi 
Eisik maakte een buiging en ging naar huis en groef de schat op. Hij 
bouwde de synagoge die heet de synagoge van reb Eisik de zoon van 
reb Jekel. 'Knoop dit verhaal in je oor', placht rabbi Bunam te zeg
gen, 'en leer eruit dat er iets is wat je nergens ter wereld kunt vinden, 
ook niet bij de tsaddik en dat er toch een plaats is waar je het kunt 
vinden.' 

Dat is ook karakteristiek voor het chassidisme: de vervulling van 
het bestaan, het geluk en de opdracht die je hebt, is alleen te vinden 
daar waar je woont. Daar heb je je opdracht tot heiliging van je we
reld te vinden, daar heb je ook de vervulling van je bestaan te ver
wachten. En nergens anders. Het is de goddelijke genade, die de 
mens de kans geeft mee te werken aan het komen van God tot de we
reld. Dat geschiedt altijd daar waar je bent, leeft en woont. 

Je moet genoegen nemen met wie je zelf bent, naar het woord van 
rabbi Sussja van Hanipol:'In de komende wereld zal men mij niet 
vragen: Waarom ben je Mozes niet geweest? Zij zullen mij vragen: 
Waarom ben je Sussja niet geweest?' 

Het chassidisme heeft Buber ertoe gebracht zijn dialogische filoso
fie te ontwikkelen. De werkelijke mens volgens deze filosofie is de 
mens in de leh-Du-relatie. Buber spreekt over de werkelijke mens, 
hij spreekt over jou en mij. Er is geen leh-an-sich, er is alleen maar de 
betrekking van ik en jij. V ragen we naar het principe van het mens
zijn, dat wat hem onderscheidt van het dier en de dingen, dan is dat: 
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de mens bevindt zich in de wereld in een tweevoudige beweging, Ur
distanzierung en Inbeziehungtreten. Het dier heeft alleen maar een 
Umwelt, waaraan hij gebonden is. De mens echter kan afstand ne
men. Daardoor ontstaat er wereld voor de mens, een speelruimte. 
Het dier heeft eigenlijk geen wereld, heeft alleen maar zijn terrein, 
maar de mens kent zijn wereld en kent zichzelf als iemand die weet 
heeft van de wereld. Dit kennen is een zich distantiëren, waardoor de 
wereld tot wereld wordt. Maar er vindt ook een in-betrekkingtreden 
plaats: de mens richt zich op de wereld. Door de distantiëring wordt 
het menszijn mogelijk, door het in-betrekkingtreden wordt het 
werkelijk. Het werkelijke menszijn, de menswording dus, speelt zich 
af waar de mens zich in verhoudingen en betrekkingen laat stellen, 
waardoor hij geschiedenis maakt. Dit dialogische leven is het eigen
lijke van de mens. Het idealisme maakt de fout dat het van een zijn
op-zichzelf en van een ik-op-zichzelf uitgaat en vervolgens deze twee 
onwerkelijkheden op elkaar wil betrekken, wat nooit lukt natuurlijk. 
Het leidt altijd tot een monoloog, die geduurd heeft van Plato tot 
Nietzsche. 

Er is geen ik-op-zichzelf, maar er zijn wel twee ikken: het ik van 
\ het woordpaar ik-het en het ik van het woordpaar ik-jij. Buber 

spreekt hier van: grondwoord. Daarmee wil hij zeggen, dat het gena
de is dat het ik een jij ontmoet. Dat is niet door zoeken te vinden, 
dat moet als een grondwoord gelden. Ik en jij zijn in liefde bij elkaar 
en hebben elkaar in vrijheid ontmoet, wij zijn in een betrekking, 
eenvoudig en zo moest het zijn. De wereld van het ik-het is een we
reld waarin ik de dingen gebruik, ze ervaar en orden, ze heb als mid
del-tot. Ook de mens kan tot het het behoren: dan gebruik ik die 
mens of hij behoort tot de voorwerpen van mijn zorg. De mens is mij 
een ding, ik beschik over hem en hij is even eenzaam als ik. Maar wie 
alleen met het het leeft, is geen mens. Het 'ik' wordt aan het 'jij', 
zegt Buber. 

De het-wereld is in de loop van de tijden steeds groter geworden 
en de jij-wereld is teruggedrongen. Dat betekent dat er een overma
tig beroep gedaan wordt op de vermogens van de mens om te ervaren 
en te gebruiken en dat gaat in aftrek van zijn talent tot het aangaan 
van betrekkingen. Het gevaar dreigt, dat de het-wereld zo toeneemt 
dat zij het één en het al wordt en de vermogens van de mens tot be
trekkingen met een jij verslindt. De wereld van de staat, van de eco
nomie en de techniek beheerst ons zozeer dat wij aan elkaar, aan de 
wereld van het ik en het jij niet meer toekomen. Hoe kunnen wij uit 
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dat gevaar gered worden? Alleen door genade en geloof. Dat zijn re
ligieuze woorden. Maar voor Buber is de religie geen wereld naast of 
boven of achter de wereld die wij bewonen, maar is zij het reddende 
voor en in die wereld. De redding ligt in de tesjoewah, die de mens 
niet zelf kan volbrengen: zij is genade. Maar hij kan haar wel willen. 
De mens moet wagen zich te bezinnen op zijn werkelijke ik, dat ont
werkelijkt is door de het-wereld. Hij moet afscheid nemen van die 
verkeerde zelfhandhaving. Hij moet leren de ander te ontmoeten en 
aan het jij te groeien. 

God is voor Buber nooit een ding, maar altijd een Jij. In de ver
houding tot God zijn dus alle verdere verhoudingen gegrond. 

God is een Jij, die nooit tot een Hij mag worden, ook niet in de 
theologie. Daarmee is ook de Unionsmystik afgewezen, waarbij de 
mysticus zich met God tot een eenheid verenigt. Voor Buber geldt 
evenzeer als voor Rosenzweig, wat deze laatste in de Stern zegt: God, 
mens en wereld zijn niet tot elkaar te herleiden; het zijn zelfstandige 
grootheden. Voor Gods aangezicht, Hem aantoepend als eenjij, ver
laat de mens de wereld van het hebben en richt hij zich op die van 
het zijn. Hij zoekt in de wereld het Jij van God in de ander, in de 
ontmoeting. Dat is wat Buber noemt de wereld kennen en haar heili
gen. De echte liefde tot God begint bij de liefde tot de mensen. Als 
Kierkegaard werkelijk geloof had gehad, was hij bij Regine Olsen ge
bleven! Doordatjezus de liefde tot God en tot de naaste in twee ge
boden, die één zijn, bij elkaar brengt, laat hij de essentie van Tenach 
lichten: God en de mens zijn geen concurrenten, geen rivalen. Dit is 
Bubers realistische mystiek: we moeten de wereld in God liefhebben. 
En dat is ook de chassidische boodschap. 

De mens moet dus de zelfhandhaving opgeven, hij moet de het
wereld loslaten, hij moet eenzaam worden en zijn eigen wil verza
ken. Hij moet zich openstellen voor God en zich voegen naar zijn 
wil. Maar dat ligt niet in zijn eigen macht, maar in de macht van God 
die zich openbaart. Openbaring gebeurt van Godswege: de mens 
ontvangt de tegenwoordigheid Gods, waaraan drie kanten zijn te on
derscheiden. De mens weet zich van nu aan verbonden in werkelijke 
wederkerigheid, hij beseft dat de zin is gewaarborgd en dat die zin 
verwijst naar dit en niet naar een ander leven. Wij kunnen ons slechts 
staven (bewähren) in dit leven. Wij kunnen het anderen niet zeggen: 
zo of zo moet je doen. Wij kunnen slechts trouw zijn. Wij moeten 
ons niet met God bezighouden - dat is ontrouw -, maar met de we
reld in God: wij moeten de zin der wereld staven. God openbaart 
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niet zichzelf alsof hij een ding was (een Gegenstand). Daarom ver
wijst de openbaring ons naar de wereld, die moet worden geheiligd. 
Wij kunnen niet anders dan stamelen over wat ons te kennen is gege
ven. De waarheid kan niet gezegd, maar alleen gedaan worden. Elk 
Godsbegrip is mensenwerk. Gods openbaring begint met een groot 
Nee (Rosenzweig)! De tsaddik blijft trouw aan deze wereld. 

3. Godsverduistering 
God en elke absoluutheid is in onze cultuur en in onze filosofie geïr
realiseerd. Het laatste stadium waarin de filosofie is gekomen is het 
loslaten van God in het denken. Het begin van het filosoferen is dat 
men iets uit een voorwerp der verbeelding, der wensen en gevoelens, 
maakt tot een denkobject. In de voortgang van het denken, neigt de 
mensengeest ertoe om deze conceptie, het absolute object van het 
denken, te versmelten met de mensengeest. Zo wordt elk 'tegen
over', alles wat ons tegemoet komt, elke existentie als partner, in de 
vrij zwevende intelligentie opgelost. In het laatste stadium ontkent 
de mensengeest begripsmatig alle absoluutheden, zodat zelfs het ei
gen absoluutzijn ook wordt vernietigd. Die geest is er eigenlijk niet 
meer als zelfstandige wezenheid; men geeft hem ook op als het uur 
van de agonie slaat. Pas in dit laatste stadium vindt de definitieve los
lating van God plaats. 

Ook in de moderne godsdienstfilosofie, die de religie wil redden, 
vindt zoiets plaats. Het ik van het religieuze gevoel treedt steeds 
meer als subject naar voren. Het gebed bijvoorbeeld eist een onvoor
waardelijke spontaneïteit. Maar in die reflectie wordt deze spontane
iteit aangevallen en daarmee de concentratie van de bidder. Er is een 
rest-ik dat niet meebidt en voor hetwelk de bidder een object is. De 
bidder weet dat hij bidt, dat hij bidt en dat hij bidt. Zo wordt de 
spontaneïteit aan het bidden ontnomen: de niet presente bespeurt 
geen presentie. Zo draagt hij de ontrouw aan het absolute in de belij
denis van het absolute in. 

Wat bedoelt Buber nu als hij spreekt van godsverduistering. Hij 
heeft het woord gevormd naar het begrip zonsverduistering. De ver
taling van Gottesfinsternis door Godsverduistering is dus goed. Hij 
spreekt ook steeds over iets wat er tussen komt (das Dazwischentre
tende), zoals de maan tussen de zon en de kijkende mens komt. Dat 
de zon verduisterd wordt, is een gebeuren tussen haar en ons oog, het 
is geen gebeuren in ons oog. Het schort ons aan de geestelijke instel
ling, die een herverschijnen van God of de goden kan mogelijk ma-
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ken. Daardoor verduisteren wij het 'tegenover' ,maar het leeft nog 
steeds achter de muur van deze duisternis. Wij echter, die zeggen 
God gedood te hebben, blijven aan de dood uitgeleverd en huizen in 
de duisternis. Er is iets tussen ons en de existentie van God ingescho
ven, zoals er iets tussen de aarde en de zon inschuift. Maar we kun
nen met ons lijfelijk oog naar de zon opzien en met ons geestelijk oog 
naar God. Het is niet te bewijzen, maar het bestaat: de wezensblik, 
die niet illusionair is, maar beelden van de transcendente mogelijk 
maakt. Dat is wat het geloof zegt. Het 'ertussenkomende' wordt ech
ter ook ervaren. Wat is dat? 

De mens is gezonden en voortgebracht. Als gezondene komt hij 
van boven en existeert tegenover het zijnde, voor hetwelk hij gesteld 
is. Dit is de mens van het Ik-Jij. Als voortgebrachte komt hij van be
neden en bevindt zich naast het zijnde in de wereld, waarnaast hij is 
gezet. Dit is de mens van het Ik-Het. 

Deze twee aspecten horen bij het menszijn. Het komt er echter op 
aan wie de bouwmeester en wie de helper is. De Ik-Jij-relatie heeft te 
bevelen op straffe van verdwijning! Maar in onze eeuw heeft de Ik
Het-relatie zich opgeblazen tot een ongekende omvang en de leiding 
genomen. Hij kan noch God noch iets absoluuts erkennen. De Ik
Het-relatie is er tussen ingeschoven en verduistert het zicht op God. 
Maar het licht van God is niet uitgedoofd; reeds morgen kan het 'er
tussengekomene' geweken zijn. 

Het is de bedoeling van Buber met dit boekje het woord God, dat 
bezoedeld is door moord en doodslag, door bedriegerij en onrecht, 
uit de modder op te heffen. Wij mogen het woord God niet prijsge
ven omdat het misbruikt is, hoezeer het te begrijpen is dat sommigen 
voorlopig over de laatste dingen willen zwijgen. Maar zo is het woord 
niet te redden: we kunnen het alleen maar opheffen boven een uur 
van grote benauwenis! Is de God, die wij aanroepen met 'Jij, Jij' niet 
de God die ons hoort en verhoort? De tweeërlei verhouding tot het 
zijnde, waarover we spraken (de mens als partner en de mens als ob
ject), vormt de grondstructuur van het menselijk wezen. De onrmoe
ting en de Ik-Jij-relatie vinden hun grootste intensivering en verhel
dering in de religieuze werkelijkheid en de IK-Het-relatie vindt zijn 
grootste intensivering en verheldering in de filosofische kennis. En 
nu zegt Rosenzweig terecht dat de goddelijke waarheid met beide 
handen moet worden aangeroepen. Het is dus wel degelijk zo, dat de 
IK-Het-relatie de helper is. Aan wie de waarheid van God met het 
dubbele gebed, dat van de gelovige en ongelovige, aanroept, zal de 
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waarheid zich niet onttrekken. Maar wat is dat gebed van een ongelo
vige? Het is het gebed van de mens, die filosoof is, maar die weet 
heeft van het dienaarschap van de daar geldende methode. Atheoi 
werden door de Grieken die mensen genoemd, die de traditionele 
goden loochenden. Zo ook de atheïsten: zij spreken over de idee van 
het goddelijke, maar het is een gebed, in de derde persoon, tot de 
weer onbekende God. Daardoor worden religieuze mensen in beroe
ring gebracht en trekken zij uit naar een nieuwe ontmoeting. Op hun 
weg stormen zij beelden van God omver, die klaarblijkelijk aan God 
geen recht meer kunnen doen: Hen drijft dezelfde Geest die de filo
soof dreef. 

Als Buber over de verhouding van het religieuze tot het ethische 
spreekt, gaat het hem om de feitelijke zedelijke beslissing van de en
keling en de feitelijke betrekking tot het absolute van diezelfde enke
ling. En dan ontdekken we dat levende religiositeit een levend ethos 
wil bewerkstelligen. Alleen uit de persoonlijke betrekking tot het ab
solute ontstaat het absolute van de ethische coördinaten. Altijd ech
ter komt het geven van de zijde der religie en het ontvangen van de 
kant van het ethische. Maar dit wil niet zeggen dat Buber het op
neemt voor de heteronomie. Het religieuze legt zich namelijk niet 
op, maar wordt vrijelijk aangenomen door de mens. Onze daad blijft 
onze daad, zij is een èigen daad. In de theonomie zoekt de goddelij
ke wet uw eigen wet op en maakt de ware openbaring aan u open
baar, zodat de autonomie overeind blijft. Maar beter gefundeerd! 

Wat de filosofen God noemen, is noodzakelijk een idee, maar de 
God van Abraham is geen idee. Daarom moest men volgens Pascal 
kiezen. Wat betekent dit voor de filosoof? Dat hij God niet in zijn 
systeem moet opnemen en zo tot object maken, maar zijn filosofie 
zou in al haar delen op Hem moeten duiden zonder over Hem zelf te 
handelen. Dat betekent dat zijn idee van het absolute daar wordt op
geheven waar God leeft, waar God liefheeft. Het absolute is meer 
dan het absolute, het is God. Ook toen de joodse filosoof Cohen 
door het geloof was overweldigd, bleef hij worstelen om het element 
idee en het element God in zijn filosofie te verzoenen. Daarbij dacht 
hij de diepste grond van de joodse Godsidee aan zijn zijde te heb
ben. Maar die diepste grond is alleen bereikbaar voor hem, die zich 
verdiept in het ehjeh, het door God zelf gesproken: ik ben daar. Dat 
is Gods levende tegenwoordigheid. Hem kan men niet tot de God 
der filosofen maken. Maar wie, als Hermann Cohen, in God de Va
der der mensen liefheeft, de beschermer der armen, heeft, ook al wil 
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hij dat zelf niet bekennen, de God der filosofen met de oerkracht des 
harten vaarwel gezegd. In God ervaar je een werkelijkheid, die de 
idee te boven gaat: God zelf die liefheeft en die door jou bemind 
wordt. 

4. Twee wijzen van geloven 
De hoofd these van dit boek is, dat er twee wijzen van geloven zijn: 
de joodse en de christelijke. Die twee verschillen aanzienlijk. Be
dacht moet echter worden dat zij wel van ideaaltypische aard zijn en 
dus niet in reincultuur voorkomen. De onderscheiding dient als crite
rium voor de historicus. Het is ook niet zo, dat men zeggen kan: in 
het Oude Testament vinden we de joodse en in het Nieuwe Testa
ment de Griekse opvatting. De tegenstelling loopt dwars door het 
Nieuwe Testament heen. De synoptische evangeliën zijn in hoofd
zaak joods en Paulus en Johannes zijn Grieks. Trouwens ook binnen 
het jodendom zelf speelt deze tegenstelling. Het echte farizeïsme vat 
geloof op als emoenah, maar het hellenistisch jodendom komt veel 
meer in de buun van de pistis. Tegenover elkaar staat het geloof als 
emoenah en het geloof als pistis. Deze beide komen met elkaar over
een, als het gaat om het existentiële en onvoorwaardelijke karakter 
dat hen aankleeft. Ze komen ook daarin overeen dat ze beide niet 
met redelijke argumenten te verdedigen zijn. Men kan niet zeggen 
waarom men gelooft. Emoenah is vertrouwen, dat gegrond is in het 
doorgaande verbond van God met Israël. De enkeling is geroepen tot 
dit venrouwen, maar het verbond geldt het volk. Er is dus de conti
nuïteit der geschiedenis. Tesjoewah (bekering) is dan ook geen 
breuk, maar een volharden bij het geloof van het volk, een volharden 
bij de doorgaande geschiedenis van het verbond. Het is in de eerste 
plaats een status en dan pas een daad, voorzover de status tot een ge
leefde werkelijkheid moet worden. Een mens wordt door het geloof 
ingebed in het volk, hij wordt er deel van. Tesjoewah is een toewen
ding in venrouwen naar de God van het doorgaande verbond .. 

Daartegenover staat de pistis als een voor-waar-houden, een aan-
'vaarden van bijvoorbeeld de waarheid datjezus de Christus is en dat 
Hij, na gekruisigd te zijn, is opgestaan van de doden. Geloven is hier 
een nieuwe gemeenschap stichten: het oude is voorbijgegaan, het is 
alles nieuw geworden. Bekering is dus ook iets anders dan tesjoewah, 
want zij bet~kent een breuk met het oude, het afscheid van een his
torische continuïteit. Buber typeert haar zelfs als een uittreden uit de 
geschiedenis. 
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Jezus is zijn arbeid begonnen met de roep: 'Vervuld is de gezette 
tijd en nabij gekomen het koningschap van God. Keert om en ver
trouwt!' Het woord over het 'geloven van het evangelie' acht Buber 
niet echt. Het is toegevoegd. Want Jezus vraagt de mensen niet om 
te geloven wat Hij zegt, maar hij roept hen tot de emoenah. De drie 
motieven die we hier horen zijn legitiem joods. Het koningschap van 
God, dat verborgen is, is nabij gekomen. Daarover kunnen wij lezen 
in het door ons behandelde boek van Buber over het Königtum Got
tes. De tesjoewah is hier geen innerlijk gebeuren, maar de toewen
ding van de mens naar God en zijn hele wezen. Het koningschap van 
God moet ook door de mensen gegrepen worden. Emoenah is hier 
dan ook onvoorwaardelijke overgave en vertrouwen en niet geloven 
datjezus de Messias is. De kracht en macht van deze koning zijn niet 
zichtbaar, maar verborgen en zij werken niet direct. Maar het ko
ningschap is nu in haar beweging naar de aarde toe zo dicht bij de 
aarde gekomen, dat het door Israël, door de jood kan worden gegre
pen met het leven (en dat is tesjoewah). Er is dus continuïteit met al
les wat in Tenach is verkondigd aangaande het koningschap van 
God. De mens die hier spreekt hoort tot het jodendom. Hij steekt er 
ook wel bovenuit, maar is toch Farizeër met de Farizeërs. Hij hoort 
tot de wereld van Midrasj en Talmoed. 

Jezus gaat slechts op twee punten verder dan de Farizeërs. Hij legt 
de torah radicaal uit en komt tot uitspraken over vijandsliefde en 
niet-weerstaan-van-de-Boze. Dat hangt echter samen met de escha
tologische situatie, waarin Jezus zich bevindt. Als het koningschap 
van God nabij is, dan kan er niet rekening gehouden worden met het 
mogelijke. Wat dat betreft staan de Farizeërs er anders voor: zij be
vinden zich in een voortgaande geschiedenis onder Romeinse heer
schappij en hebben wel degelijk rekening te houden met het moge
lijke. Jezus is dus een joodse leraar in de kentering der tijden, de pro
feet van het koningschap van God, die onvoorwaardelijk ernst heeft 
gemaakt met de bedoeling van de Torah en die tenslotte aan het 
kruis is geslagen. In de opstanding uit de doden van Jezus gelooft 
Buber niet. De opstanding van één mens behoort niet tot de voorstel
lingswereld van het jodendom. 

Daarna echter is een vergoddelijkingsproces begonnen. We zien 
dat bijvoorbeeld duidelijk bij Johannes, die in zijn twintigste hoofd
stuk vertelt, dat Thomas uitroept: 'Mijn Heer en mijn God!' 

Onder de discipelen is hij de eerste christen in de zin van het 
christelijk dogma. Daarmee is ook de emoenah tot pistis geworden. 
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Jezus heeft deze (noodzakelijke) ontwikkeling niet gewild, hij heeft 
zich ertegen verzet. Immers hij zegt tegen iemand die hem Goede 
Meester heeft genoemd: 'Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed 
dan God alleen' (Markus 10: 18). Het is ofhij hier zelf waarschuwt te-

. gen de vergoddelijking die hem te wachten staat. Hij houdt het bij 
de emoenah en wil geen stap in de richting van de pistis doen. 

Toch is hij tot God geworden. De onzichtbare, beeldloze God 
moest een gezicht krijgen. In de joodse wereld verschijnt God ook, 
maar Hij blijft tegelijk . unerschienen , . Stefanus vertrouwt bij zijn 
dood zijn geest niet aan God maar aan Jezus toe. Jezus is het gezicht 
van God geworden. Daarmee is de sfeer van de emoenah ingeruild 
tegen die van de pistis. De verhouding tot God in emoenah is uitslui
tend en direct, maar hier is zij middellijk en indirect geworden: God 
wordt in Jezus gevonden. Dat heeft Jezus zelf niet gewild. Hij wilde 
dat de mensen zo zouden geloven als hijzelf geloofde. 

Maar bij de belijdenis van Petrus wordt Jezus toch de Chris rus ge
noemd? Dat kan binnen het jodendom niet, want men mag met 
messiaanse kracht zijn toegerust, zelf zich de messias noemen is er 
niet bij. In een eerder werk gaat Buber er nog van uit, datjezus zich
zelf zo zou hebben genoemd, maar in Zwei Glaubensweisen niet 
meer. Jezus zelf heeft zich nooit en te nimmer de Messias genoemd. 
Hij heeft zich onder invloed van de deuterojesajaanse conceptie als 
drager van de messiaanse verborgenheid verstaan. Daaruit komt on
middellijk de zin van het messiasgeheim voort. De pijl uit de koker is 
niet zijn eigen Heer; het is niet aan hem de stonde te bepalen waarop 
hij eruit gehaald zal worden. Jezus verbood dan ook aan zijn discipe
len uitdrukkelijk hierover te spreken: het is een geheimerüs des har
ten! Zo heeft ook Jesaja het getuigenis toegebonden en de torah ver
zegeld onder zijn leerlingen. Pas tegen het einde, als hij de dood on
der ogen ziet, wordt Jezus' houding iets anders. Maar deze geschie
denis is zo overschilderd door het dogma, dat men er bijna niets over 
zeggen kan. 

De vergoddelijking komt van Paulus en Johannes. We zagen al 
hoe Buber dit ophangt aan de belijdenis van Thomas: Mijn Heer en 
mijn God! Paulus heeft de levensvraag van de mensen beantwoord 
met de eis in Christus te geloven. Daarmee deed hij iets wat Jezus 
zelf niet wilde (hoe het ook met zijn messiaanse bewustzijn gestaan 
heeft). Voor Paulus is juist dit, dat men Jezus met alle kracht van het 
geloof houdt voor de opgestane, de poort tot het heil. Dat is een dat
geloof! Dat is pistis! 
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Voor Buber is de Knecht des Heren een figuur die telkens weer in 
allerlei gedaanten terugkeert. Deze knechten zijn de voorlopers van 
het einde, van de eindtijdelijke messianiteit. Maar essentieel is hun 
verborgenheid. Die verborgenheid hoort wezenlijk tot hun lijdens
werk. Ieder van hen kan de mens zijn die alles volbrengt. Maar geen 
van hen mag voor zichzelf iets anders zijn dan juist knecht van God. 
Met het doorbreken van de verborgenheid zou het werk ophouden. 
Messiaanse zelfmededeling is verbreking van de messianiteit. Jezus 
was één van die knechten. Maar hij heeft de verborgenheid wel door
broken. Hij wist zich de Christus te zijn. Dat is een ontsporing. Maar 
hij blijft één van de grote zonen van het volk. De breuk ligt echter ei
genlijk bij Paulus, die van de mens die voor het werk van Adonai 
lijdt de God maakte die terwille van de mensen lijdt. Vanaf dat mo
ment gingen jodendom en christendom uiteen. 

De verschillen tussen jodendom en christendom raken het wezen 
van beide godsdiensten. Ze zullen elkaar dus niet vinden, tot de 
mensheid uit de ballingschap der religies in het Königrum Gottes 
wordt thuisgebracht. Buber voegt er nog dit aan toe tot slot: 'Een Is
raël dat door de vernieuwing van de persoon naar vernieuwing van 
zijn geloof streeft en een christendom, dat door de wedergeboorte 
der volkeren naar vernieuwing van zijn geloof streeft, zouden elkaar 
veel te zeggen hebben dat tot nu toe niet gezegd is, en zij zouden el
kaar een hulp kunnen bieden, die wij ons nog maar nauwelijks kun
nen voorstellen.' 
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V. MAX HORKHEIMER, WALTER BENJAMIN, 
THEODOR W. ADORNO 

1. Het vnj'heidsbegrip (Horkheimer) 
Het vermogen tot lust en genieting zijn in onze samenleving afge
zwakt door het voortdurend prediken van tevredenheid. De hogere 
waarden versluieren idealistisch de economische machtsverhoudin
gen. De bourgeois is zelf vervreemd van dit idealisme, maar hij 
houdt het zijn ondergeschikte voor. Het egoïsme is de eigenlijke mo
tor van het systeem, maar dat willen we niet toegeven. Het kan niet 
openlijk worden uitgesproken en verdedigd. De vrijheid is concreet: 
de vrije concurrentie, maar die kan niet zonder enige remming 
plaatsvinden. Daarom wordt egoïsme een lagere drift genoemd, soms 
zelfs een bestiaal instinct. Zo wordt het gevoelsleven van de mens tot 
een lagere wereld gerekend en bijgevolg onderdrukt. Voor de minde
re man en vrouw dient er een moraal te zijn van aanpassing, beschei
denheid en opoffering. Men kan zeggen, dat door de revolu'tÏe van 
de zestiger jaren dit alles als afgedaan kan worden beschouwd. Dan 
vergeet men dat die ontsublimering grotendeels regressief was en 
voorzover progressief in de jaren tachtig weer teloor is gegaan, door 
allerlei oorzaak. 

Het is niet alleen door de veroordeling van vreugde en genieting, 
'dat de versluiering plaatsvindt, maar ook - en wel nog erger - door 
de leer van de zogenaamde 'vrije subjecten'. Bij die leer wordt naar 
de materiële voorwaarden van de vrijheid niet gevraagd. Er wordt 
eenvoudig gesteld dat iedereen vrij is: vrij om contracten te sluiten, 
vrij om eigendom te hebben, vrij op de markt. Maar bekijken wij die 
vrijheid om bijvoorbeeld een arbeidSCOritrict te sluiten nader, dan is 
het wel een heel abstracte vrijheid waarvan sprake is: er wordt niet 
mee gerekend, dat de arbeider wel gedwongen is.door de levensnood 
zijn arbeidskracht te verkopen. Het maakt, als het om de vrijheid op 
de markt gaat, toch heel veel uit, of je met een volle portemonnee en 
veel vrije tijd langs de etalages loopt of dat je, na een dag ploeteren, 
bijna platzak je hoognodige inkopen doet. 

Wat ons ook zal moeten bezighouden is dat de innerlijke vrijheid 
niet altijd, zelfs meestal niet,meegroeit met de uiterlijke vrijheid. 
Studenten, die uit het Oosten gevlucht zijn vanwege de terreur, heb-
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ben van het geluk verteld dat hun overkwam als ze daar met gelijkge
zinden hadden gepraat. In de hoogontwikkelde landen, waar de gro
tere vrijheid heerst, ontketent zich de jacht op geluk en vermeerdert 
zich de eenzaamheid. Dus met de graad waarin de onvrijheid ver
dwijnt, neemt de positieve vrijheid niet evenredig toe. Er zit dus iets 
dubbelzinnigs in de zogenaamde gedachtenvrijheid! 

Horkheimer is als joodse denker op de aarde gericht en vergeet niet 
naar de materiële condities te vragen, waaronder vrijheid geldt. Hij is 
gefascineerd door de werkelijke strijd, die gevoerd wordt voor een be
ter leven. Vrijheid is voor hem ook, dat je niet straffeloos gemarteld 
wordt en vermoord, dat je niet verkommert in een ellendige hut of 
uit bedelen moet. Vrijheid is afschaffing van kinderarbeid, hulp bij 
ziekte en ouderdom. Het gaat erom, dat wij ons niet blindstaren (zo
als het burgerlijke idealisme doet) op de vrijheid van de wil, maar dat 
we vooral letten op de vrijheid van het handelen. Dat is zeker een 
zaak van een filosofisch materialisme, maar niet van een plat mate
rialisme en daarvoor mag het dan ook niet uitgescholden worden. 

De strijd voor vrijheid, moet dus een strijd zijn voor een vrijheid, 
die vol verlangen, fantasie, ervaring en verantwoordelijkheid is. Pas 
door de uitoefening van zulk een politieke vrijheid wordt de demo
cratie werkelijk. Zonder deze spontane en levendige belangstelling 
van de burgers, zonder deze vitale participatie blijft de democratie 
een lege vorm. Een werkelijk vrij subject laat zich niet door de propa
ganda, de reclame en de mode van de dag mishandelen, het kent een 
vrijheid van spontaneïteit en wil, die uit het materieel bereikte iets 
wil maken. Het gevaar is dat de materiële bevrijding tot een geestelij
ke lethargie leidt, terwijl juist de vrijheid gericht moet blijven op het 
materiële om er iets van te maken. 

Volgens Horkheimer is er geen zinvolle grond te ontdekken, waar
om wij een vrije en democratische orde zouden moeten handhaven, 
als wij, met de nominalisten en Luther, de sferen Vim het J enseits en 
het Diesseits zo streng gescheiden houden. De democratie is dan een 
vergankelijk doel, wellicht een nuttig, wellicht een schadelijk. De en
kele ziel staat tot de Hoogste in een onmiddellijke be'trekking en wie 
zou kunnen beslissen of hij gered wordt. Als er daarentegen in de 
mens zelf vrijheid is dan kan het verloop van de geschiedenis zinvol 
zijn. Dat is geleerd in de school van Aristoteles. Horkheimer voelt 
zich als jood dan ook nauwer verwant aan Thomas van Aquino dan 
aan Luther! Dan geldt het die orde te vestigen die het meest met de 
menselijke natuur overeenkomt. Maar ook dan is de maatschappelij-
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ke structuur niet het laatste, dat moet Luther worden toegegeven. 
Want wat baat het de mens vrij te zijn als hij sterven moet. 

Het onbedrieglijke zegel van des mensen onvrijheid is de dood. 
Slechts in zoverre de aardse geschiedenis het voorspel van de hemelse 
is, heeft ze werkelijke bevrijding tot doel en kan ze als zinvol gelden. 
Horkheimer valt hier terug op Immanuel Kant, bij wie God niet 
'postuleert' (eist) maar een 'postulaat' is (een vereiste is om de ethiek 
van de grond te krijgen). Achter de imperatief van Kant, achter het 
Du sollst, staat geen macht, geen' loon en geen straf. Hij is een puur 
feit, dat tot het menszijn behoort, een prikkel zonder een bewijs van 
afkomst uit hogere sferen. Toch heeft Kant God niet genegeerd: God 
mag niet postuleren, niet eisen, maar Hij is wel 'postulaat', Hij is wel 
vereist. Kant heeft God gepostuleerd, omdat hij niet geloven kon dat 
het onrecht, dat de geschiedenis beheerst, definitief is. De beul mag 
niet winnen. Het hoogste goed in het Jenseits is de verlenging van 
het doel, dat hij zich in het Diesseits stelde. Dat doel is zoveel vrij
heid te garanderen (niet alleen aan de mensen in eigen land, maar in 
de gehele wereld) als zich verdraagt met de vrijheid van anderen. De 
troost die Kant voor zich opeist, is dus geen uitzicht op de eigen za
ligheid, maar heeft te maken met de wereld waarin hij verkeen: hij 
kan zich niet denken dat het onrecht en de onvrijheid zouden over
winnen. In het begrip van de zedelijkheid en in God ontdekt Kant 
de eigen gezindheid, zoals hij in de natuur het eigen verstand ont
dekt. Hij heeft, met het aftasten van de grenzen van de reine Ver
nunft, weer ruimte gemaakt voor God en het geloof. 

2. Verlangen naar het gans andere (Horkheimer) 
Boven de klassensolidariteit gaat de solidariteit, die resulteen uit het 
feit, dat de mensen moeten lijden, dat ze eindige wezens zijn en 
moeten sterven. We hebben er allen belang bij een wereld te schep
pen, waarin het leven van alle mensen schoner, langer, beter en vrijer 
van lijden is. We zouden ook moeten beseffen, dat we een wereld 
moeten scheppen, die voor de ontvouwing van de geest gunstiger is. 
Maar betekent dit nu, dat wij omdat wij weten sterfelijk te zijn, ook 
weten, dat het oneindige er is en dat God bestaat? Zo is het niet. 
Weten van God is onmogelijk, volgens Horkheimer. De existentie 
van God is niet bewijsbaar. Horkheimer is een agnosticus en blijft 
daarin trouw aan Kant. Maar iets anders is, dat het besef sterfelijk te 
zijn, het besef ook van onze verlatenheid en onze eindigheid, ons 
een hoop kan geven, dat er iets positief absoluuts is. Dus wel de ge-
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dachte aan God, maar niet de absolute zekerheid van God. Het is on
mogelijk in het aangezicht van het geweld en het onrecht in deze we
reld aan het dogma te geloven dat er een almachtige en goede God 
is. We kunnen echter wel een verlangen naar Hem hebben. 

Dat wij over God niets kunnen zeggen, dat is zowel een bewering, 
die samenhangt met Horkheimers jodendom, als een grondleggende 
these van de kritische theorie. De wereld waarin wij leven is relatief, 
omdat wij een verlangen hebben naar het absolute, maar niet omdat 
wij weten dat het er is. Als wij een absolute zekerheid omtrent God 
hadden, dan was ook die verlatenheid van de mens maar bedrog. Je 
zou dan principieel niet eenzaam kunnen zijn. De vrome jood aarzelt 
als hij het woord God moet schrijven. Hij schrijft G'd. Omdat God 
voor hem het onnoembare is en omdat God zich niet met een woord 
laat uitdrukken. Waarom is er het verbod van de Tora om een beeld 
van God te maken? Er is geen andere godsdienst dan die van Israël 
die zulk een verbod kent. Ik geloof, dat het er in Israël niet zozeer op 
aankomt wie God, maar wel wie de mens is. Een jood houdt zich 
eenvoudig aan de voorschriften der religie. Een rabbi mag zeggen: 
Laat mij wat mijn geloof betreft met rust, maar doe wat voorgeschre
ven is! Beslissend is dus de eigen houding, het doen. Is het onbelang
rijk, of er een God is en of ik aan hem geloof of niet geloof? Onbe
langrijk omdat wij over God toch niets zeggen kunnen. De leer van 
het christendom dat er een almachtige en goede God is, is in het aan
gezicht van het lijden dat al duizenden jaren heerst, nauwelijks ge
loofwaardig. Maar het is toch ook belangrijk, want achter alle echt 
menselijk handelen staat de theologie. Want het is werkelijk zo, als 
Adorno en Horkheimer geschreven hebben in de 'Dialektik der 
Aufklärung': politiek, die niet theologie in zich heeft, blijft, hoe 
handig en slim zij mag zijn, tenslotte toch een handeltje. 

Het is Horkheimers vaste overtuiging, dat alles wat met moraal sa
menhangt, ten slotte op theologie teruggaat. We moeten echter be
hoedzaam formuleren wat theologie wel en niet is. In ieder geval kan 
theologie niet betekenen de wetenschap van het goddelijke of zelfs 
van God. Tot die zekerheid kunnen wij niet komen. Theologie bete
kent het besef, dat de wereld verschijning is, dat ze nooit de absolute 
waarheid, nooit het laatste is. Theologie is de hoop, dat het bij dit 
onrecht, waardoor de wereld gekentekend is, niet blijven kan, dat dit 
onrecht niet het laatste woord mag zijn. Theologie is dus de uitdruk
king van een verlangen, een Sehnsucht, dat de moorde"naars niet over 
het onschuldige slachtoffer zullen triomferen. Wie dit verlangen niet 
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kent kan eigenlijk niet onderscheiden tussen hulp bereidheid en 
winstzucht, goedheid en wreedheid, hebzucht en zelfovergave. Dat 
is oerchristelijk en oerjoods, maar toch met een onderscheid. De 
christelijke martelaar heeft geloofd dat zijn aardse bestaan vooraf
ging aan zijn eigenlijke bestaan in de persoonlijke zaligheid. Maar de 
joodse martelaar heeft eraan geloofd dat hij in het volk zou verder le
ven. De joodse martelaar offerde zich dus niet voor zichzelf op, maar 
voor het heil van zijn volk. 

Horkheimer is een geduchte tegenstander van alle liberalisering 
van de religie (en dus ook van de theologie), want die voert, naar zijn 
mening, tot het einde der religie. Deze zogenaamde liberalisering 
komt alleen maar de gangbare politiek tegemoet. Men sluit compro
missen, doet concessies en pacteert met de wetenschap: Hoe meer het 
christendom het heersen van God met het geschieden in de wereld in 
overeenstemming brengt, heeft zij de zin der religie verraden. Het 
aardse regiment wordt met de schijn van goddelijke gerechtigheid 
bekleed en de gerechtigheid Gods wordt aan de vieze verhoudingen 
der wereld gelijkgemaakt. Daarmee heeft het christendom haar cul
turele functie om aan idealen uitdtukking te geven ingeboet en het is 
tot bondgenoot van de staat verworden. 

Wat de religie te doen heeft is: de mens bewustmaken dat hij sterft 
en dat hij lijdt, maar dat boven leed en dood het verlangen staat, dat 
dit aardse niet het laatste is en dat het niet absoluut is. In de religie 
zijn de wensen, de verlangens en klachten van talloze generaties 
neergelegd. Als dit verloren gaat, verliest de religie zijn maatschap
pelijke betekenis. Als men de religie seculariseert, geeft men haar op, 
want het verlangen naar voleindigde gerechtigheid kan in de seculie
re maatschappij nooit verwerkelijkt worden. Als je alleen maar be
denkt, dat de geleden ellende nooit goedgemaakt kan worden en de 
nood van de omgevende natuur niet opgeheven kan worden. Kun
nen wij ons nu op God beroepen, die ons voorhoudt wat goed en 
boos is? Nee, dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen maar handelen 
met het innerlijke gevoel, dat er een God is. Meer niet. 

Dat is echter niet de enige bron van moraal. Die ligt ook in het 
feit, dat mijn positieve handelen jegens de ander mijn eigen leven 
mooier maakt. De andere mens heeft plezier aan wat ik doe. Zijn po
sitieve reacties maken mijn leven mooier. Denk maar aan liefde en 
vriendschap. Als de ander gelukkig is ben ik ook gelukkig. Het hoeft 
dus niet de gedachte aan God te zijn, die mijn handelen jegens de 
ander bepaalt. Het kan ook zijn, dat mijn leven, zelfs al moet ik het 
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offeren, door de reacties van de anderen mooier wordt. Daarom is 
Horkheimer zo kritisch over het verval van de erotische liefde dat te
genwoordig plaatsvindt. Hoe groter het verlangen is naar de geliefde 
persoon, hoe groter ook de liefde is. Heft men nu het taboe van het 
seksuele op, dan verliest de liefde haar basis. Dat is het bezwaar van 
de pil. En nu mag hij nog zo belangrijk zijn voor de arme landen: dit 
is het wat hij ons zal kosten. Wij moeten dus voor de vooruitgang een 
prijs betalen: versnelling van het verlies van de Sehnsucht en ten slot
te de dood van de liefde. Maar ongetwijfeld is de eros een bron van 
moraal! 

Er is sprake van een vrees, dat deze God (waarop de Sehnsucht zich 
richt) er niet is. Alle voelen en denken die niet positivistisch zijn, 
worden meer en meer gerekend tot de kindheidsgeschiedenis der 
mensheid. Kant heeft al kritiek geoefend op alle voo~stellingen, die 
iets absoluuts, iets transcendents meenden te kunnen aanduiden. 
Het bestaan van een almachtige, algoede God is niet exacter te fun
deren dan de absolute geest, de volonté générale of het niets. Nu 
heeft Kant nog met zijn kritiek plaats willen maken voor het geloof 
(het postulaat van God), maar in·het positivisme is dit verloren ge
gaan. Hoe je je ook het transcendente of het absolute voorstelt, het 
weerspreekt altijd het inzicht, dat alle realiteit voonkomt uit het sub
ject en dus ook als bedenkelijk moment van de verschijning te begrij
pen is. Hoe verder de vooruitgang gevorderd is, des te meer loopt 
niet alleen het geloof, maar ook de Sehnsucht naar een betere ge
rechtigheid, gevaar. 

De kritische theorie heeft minstens één gedachte aan het theologi
sche, aan het 'andere' in zich. Dat betekent dat voor haar een betere 
ordening van het bestaande, meer gerechtigheid, niet het laatste is. 
Want meer gerechtigheid wordt betaald met beperking der vrijheid. 
Het is alleen maar een plausibele ordening en niet meer. De religie is 
teruggelopen met de sociale revoluties, met de wens naar een betere 
vormgeving aan het leven. Daardoor werden de ideeën van de op
standing van de doden, van het jongste gericht, van het eeuwige le
ven als dogmatische thesen genegeerd. Maar tegelijkertijd neemt de 
behoefte van de mensen aan oneindige zaligheid toe en vormt een 
tegenstelling tot de slechte aardse verhoudingen. Dat is ook bij Marx 
zo (hij is een joodse messianist): alleen bij hem wordt het doel be
reikbaar. Terwijl voor mij de hoofdzaak blijft dat God niet af te beel
den, niet 'darstellbar' is. Hij blijft het voorwerp van ons verlangen. 

De ware maatschappelijke functie van de filosofie ligt in de kritiek 
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van het bestaande. Het jodendom is voor mij interessant vanwege de 
identificatie met de anderen. Ik ben in de anderen geïnteresseerd, ik 
ben een lid van de mensheid, in welke ik ook zal voortleven. Zo heb" 
ben de martelaren en de Verlichters van alle tijden zich gevoeld. De 
kritiek geschiedt dus omwille van de liefde tot de anderen. Het doel 
van de kritiek is te verhinderen dat de mensen zich aan die ideeën en 
gedragswijzen verliezen, die de maatschappij hun in zijn huidige or
ganisatie aanbiedt. De mensen moeten de samenhang tussen hun in
dividuele activiteiten en wat door die activiteiten bereikt wordt in
zien. Zij moeten de samenhang leren beseffen die er is tussen hun 
bijzondere existentie en het algemene leven der maatschappij, tussen 
hun dagelijkse projecten en de grote idee, die ze erkennen. De totale 
beheersing der wereld is onvermijdelijk geworden. Dat komt door de 
macht der techniek, de groei van de bevolking, door onbarmhartige 
concurrentie tussen de machtsblokken. De mensen zullen op den 
duur de regels van die maatschappij volgen en gehoorzamen. Zij zul
len bij rood licht stilstaan en bij groen licht lopen. De individualiteit 
zal een steeds geringere rol spelen. Alles wijst heen naar een ophef
fing van de vrije wil. 

De totalitaire wereld heeft één voordeel: de materiële behoeften 
van de mensen kunnen bevredigd worden. Misschien kunnen in die 
wereld toch krachten ontketend worden, die niet uitsluitend op tech
nische vooruitgang zijn gericht. Het proces van liquidering van het 
subject is niet meer te remmen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
is een mooi parool. Maar vrijheid en gelijkheid verdragen elkaar 
slecht. Het thema van deze tijd is zelfbehoud, maar er is geen zelf 
meer te behouden. Nog is de wereld echter totalitair. Wij kunnen 
nog een hoop dingen doen. Maar we kunnen ons tegen de ontwikke
ling nauwelijks beschermen. We kunnen alleen gruwelijke voorval
len in de ontwikkeling vermijden. Wat wordt er nu van de Sehnsucht 
nach dem ganz Anderen in die totalitaire wereld? Het feit blijft dat 
de mens, die misschien wat zijn materiële behoeften betreft volledig 
is voorzien, moet sterven. Misschien wordt hij zich dat wel bijzonder 
bewust onder die omstandigheden. Misschien ontstaat dan de echte 
solidariteit onder mensen. Misschien draagt dat ertoe bij de nadelen 
van de totalitaire beheersing af te zwakken. Als men het theologische 
afschaft, verdwijnt wat wij zin noemen uit de wereld. Dan zullen er 
grote drukte en activiteit heersen, maar het is vervelend en zinloos. 
Op een kwade dag zal men ook de filosofie als een kinderlijke aange
legenheid beschouwen. Ernstige filosofie loopt op haar eind. 
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3. Theologisch-politiekfragment (Walter Benjamin) 
De Messias zelf voleindigt al het historische geschieden en wel zo dat 
hij de betrekking op het messiaanse zelf verlost, voleindigt en tot 
stand brengt. Daarom kan ook niets van historische aard van zich uit 
op het messiaanse betrokken worden. Het Rijk Gods is dan ook niet 
het telos van de historische dynamis: het Rijk kan nooit als doel ge
steld worden. Historisch gezien is het Rijk niet het doel, maar het 
einde van de geschiedenis. Daarom kan de orde van hef profane ook 
niet aan de gedachte van het Godsrijk opgebouwd worden. Daarom 
heeft de theocratie geen politieke zin, maar alleen maar een religieu
ze. 

De orde van het profane moet opgericht worden met gebruikma
king van de idee van het geluk. Toch is de betrekking,van deze orde 
op het messiaanse één van de belangrijkste leerstukken van de ge
schiedenisfilosofie. Er is van hieruit een mystische opvatting van ge
schiedenis, waarvan het probleem in een beeld zich laat uitdrukken. 
Stel u voor: een pijl wijst de richting aan van het doel waarin de dy
namis van het profane werkt. Een andere pijl wijst in de richting van 
de messiaanse intensiteit. Het gelukzoeken nu van de vrije mensheid 
werkt tegen de messiaanse richting in, maar, zoals een kracht door 
haar weg een andere kracht in een tegengestelde richting kan trans
porteren, zo ook de profane orde het komen van het Rijk. Het profa
ne is geen categorie van het Rijk, maar een categorie, en wel één van 
de doeltreffendste, van zijn zachte nadering. Want in het geluk 
streeft al het aardse naar zijn ondergang, evenwel alleen in het gèluk 
zal het de ondergang vinden, zo staat vast. Terwijl weliswaar de on
middellijke messiaanse intensiteit van het hart, van de innerlijke en
kele mens door ongeluk, in de zin van lijden, heengaat. Met de 
geestelijke restirutio in integrum, die naar de onsterfelijkheid voert, 
komt een wereldlijke, die in de eeuwigheid van een ondergang voert, 
~vereen. Het ritme van dit eeuwig in zijn ruiIiltelijke en tijdelijke to
taliteit vergaande wereldlijke is geluk. Het ritme van de messiaanse 
natuur is geluk. Want messiaans is de natuur vanuit haar eeuwige en 
totale vergaan. Dit na te streven, ook voor het niveau van de mens, 
waarop hij natuur is, is de opgave van de wereldpolitiek, waarvan de 
methode nihilisme moet heten. 

Ongetwijfeld werd de tijd door de waarzeggers, die zochten naar 
wat ze in haar schoot bergt, niet als homogeen ervaren en niet als 
leeg. Wie zich dat voor ogen houdt, krijgt misschien begrip daarvan, 
hoe de vergane tijd is 'ervaren: namelijk net zo! Het was, zoals be- . 
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kend is, de joden verboden de toekomst te onderzoeken. De Tora en 
het gebed onderwijzen hen daarentegen in het indachtig zijn. Daar
door werd de toekomst voor hen onttoverd, aan welke betovering 
juist zij vervallen zijn, die bij de waarzeggers informatie halen. Maar 
voor de joden werd daarom de toekomst nog niet tot een homogene 
en lege tijd. Want juist in die toekomst was elke seconde de kleine 
poort, waardoor de Messias kon komen. 

4. Het messiaanse licht (Theodor Adorno) 
Filosofie, zoals die in het aangezicht van de vertwijfeling nog te ver
antwoorden is, zou de poging zijn, alle dingen zo te beschouwen, als 
zij zich laten zien van het standpunt der verlossing. Kennis heeft 
geen licht, behalve dat van de verlossing uit op de wereld schijnt: al 
het andere blijft steken in constructie en blijft een stuk techniek, Er 
zouden perspectieven moeten worden getoond, waarin de wereld 
vervreemd haar scheuren en kloven openbaart op gelijke wijze, als zij 
eens behoeftig en misvormd in het messiaanse licht zal liggen. Zon
der willekeur en geweld, helemaal uit de voeling met de dingen zul
ke perspectieven te winnen, daarop alleen komt het in het denken 
aan. Het is het allereenvoudigste, omdat de toestand onvermijdelijk 
om zulke kennis roept, ja omdat de voleindigde negativiteit, als je 
haar eenmaal helemaal in het oog vat, tot spiegelschrift van haar te
gendeel wordt. Maar het is ook het helemaal onmogelijke, omdat het 
een positie veronderstelt, die boven de bankring van het Dasein, al 
was het maar een beetje, uitgekomen is, terwijl toch iedere mogelijke 
kennis aan dat wat is eerst afgedwongen moet worden, om bindend 
te worden, maar juist ook daarom met dezelfde misvormdheid en be
hoeftigheid geslagen is, die ze wilde ontlopen. Hoe hartstochtelijker 
de gedachte zich afsluit voor haar voorwaardelijkheid omwille van 
haar onvoorwaardelijkheid, des te bewustelozer en daarmee ook fata
ler valt hij ten prooi aan de wereld. Zelfs zijn eigen onmogelijkheid 
moet hij nog begrijpen omwille van de mogelijkheid. Tegenover de 
eis, die zo aan hem gesteld is, is echter de vraag naar de werkelijkheid 
of onwerkelijkheid der verlossing zelf bijna onbetekenend. 

Voor het kind dat van vakantie terugkomt, ligt het huis er nieuw, 
fris, feestelijk bij. Maar er is niets veranderd, sinds hij het verlaten 
heeft. Alleen dat de plicht werd vergeten, waaraan ieder meubel
stuk, ieder venster, iedere lamp anders doet denken, geeft het haar 
sabbatsvrede terug en minutenlang is men in het abc van kamers, ka
mertjes en gangen thuis, zoals het je een heel leven lang slechts 
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schijnbaar overkomt. Niet anders zal eenmaal de wereld, bijna on
veranderd, in het bestendige licht van haar sabbat verschijnen, als ze 
niet meer onder de wet van de arbeid ligt en de plicht licht is voor de 
terugkerenden zoals het spel in de vakantie. 
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VI. ERNST BLOCH 

1. Militant optimist 
Bloch heeft zijn eerste grote boek in 1917 geschreven in grote vaart, 
met groot enthousiasme. Het was een meesterwerk dat de tweeënder
tigjarige op tafel legde. Het heette: Geist der Utopie. Het is geschre
ven in een eigenzinnig, gekruid en expressief Duits, dat de meest ab
stracte gedachten zo levendig en plastisch vertolkt als nooit tevoren in 
de filosofie, zelfs niet bij Nietzsche. Het is vertellende filosofie. Het 
gaat over de culturele en politieke betekenis van de utopie, niet over 
een bepaalde inhoud ervan (al is die ook belangrijk), maar over de 
geest ervan. Die geest heeft geen directe politieke betekenis, maar 
indirect: de messiaanse theocratie moet zuiver religieus blijven en al
leen zo heeft zij politieke betekenis, ja is zij de drijfkracht achter elk 
politiek en cultureel ethos'. Hij ziet die geest werkzaam in alles wat 
onaf is, alles wat hongert en dorst, alles wat smaakt naar meer. Zijn 
wijsbegeerte is ten diepste een rekenschap afleggen van de hoop die 
in hem is of, zoals hij het zelf zegt: mijn probleem is de docta spes, 
dat wil zeggen de zowel negatief als positief doorlichte hoop. Het 
boek maakt ons dan ook opmerkzaam op elk zuchtje van de wind der 
hoop, elk vleugje van de geest die zich uitstrekt naar een vreedzamer 
en bewoonbaarder wereld. 

Bloch schrijft dit boek terwijl Europa rondom hem in puin valt, 
het humanistische Europa dat zijn grootse optimisme ziet vervliegen 
in de kruitdamp van de slagvelden, in de rook van de wereld-brand. 
Hij gaat zien, dat zelfs het christendom heeft gediend als camouflage 
voor allerlei geweldenarij, die achter deze sluier heeft plaatsgevon
den. Dan grijpt hij terug op dynamische dingen in de joodse traditie. 
Hij richt zich op de impulsen, de beginsels van verandering en ver
nieuwing: juist het ontbrekende, het onaffe, waarin zich deze utopi
sche geest uit, boeit zijn aandacht. Bloch hoopt op het Rijk, dat ver
borgen, maar toch onmiskenbaar groeit tegen de verdrukking in en 
dat komt, onafwendbaar, hier op aarde. Deze geest der utopie mani
festeert zich niet in de heroïek der gave afronding, maar in het gebro
kene, in het torso. Deze hongerendë en dorstende geest is levend, le
venwekkend, levengevend, omdat hij buiten het territorium van de 
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dood ligt, zodat de hoop zelfs door de kaken van de dood, die alles 
verbrijzelen, ni~tkan worden verslonden. Hij staat altijd weer op van 
tussen het vernietigde, van tussen het geslagene, deze geest. Bloch 
met zijn expressieve taal is een witte tovènaar, die de geest bezwe
rend oproept en er zijn lezers suggestief mee doordrenkt. Deze wijs
heid kan omslaan in dwaasheid en opwinding. 

Het nazisme en het fascisme zijn in aantocht in de jaren twintig 
van deze eeuw. Zij willen de geest voorgoed vernietigen om het 
machtsbereik van de dood met mythologisch geweld uit te breiden, 
ook over de gebieden van de geest, kortom: om elke hoop voorgoed 
de bodem in te slaan. Met een haast magisch beroep op de hoop val
len Hitler en zijn trawanten niet te verslaan. Was Bloch blijven ste
ken in zijn extreem messianisme, dan had hij, als Ni~tzsche, in zijn 
afkeer van het bestaande ook nog voedsel gegeven aan de kleinbur
gerlijke vernietigingsdrift. Bloch beseft dan ook dat de hoop van het 
hart filosofische zekerheid (geen garantie, maar grond onder de voe
ten) zal moeten vinden en dat de filosofie praktisch moet zijn door 
sociaal-politieke activiteit te stimuleren. Dat leerde Bloch inzien in 
de harde leerschool van het nazisme. Dat is het, wat hem tot Marx en 
Engels brengt. Sindsdien spreekt hij met marx- en engelstongen, zo
als hij later graag zegt. Hij wordt socialist of, zo men wil, vrije com
munist. En dat blijft hij levenslang. Filosofisch houdt dit in, dat hij 
het idealisme achter zich laat en de ploeg van de materialistische 
scepsis door de schone schijn gaat trekken. Bloch komt tot de ontdek
king dat de droom in ons er in de wereld (d.i. in de materiële wèrke
lijkheid) allang is. Hij krijgt m.a.w. veel meer oog voor de materiële 
tendenties en latenties die in de geschiedenis werken en haar stuwen 
in de richting van de utopie. Het is dan taak van de mens om een wis
selwachter van een autonoom proces te zijn. Wat de geest van de uto
pie voor ogen zweeft kan nooit vervuld worden, als wij het laten bij 
vrome wensen. Het is nodig een strijd te voeren tegen hen die zulk 
een toekomst in de weg staan. Het geldt in de klassenstrijd te kiezen 
voor het proletariaat, want alleen zo kunnen de concreet-humane 
doelstellingen bereikt worden. Doe je het niet, dan blijf je een vage 
humanist, die meent een derde weg te kunnen gaan, maar je zult 
zwak staan in de strijd tegen het fascisme en uiteindelijk zelf~ mis
bruikt worden. 

Het hoopvolle denken gaat uit naar de werkelijkheid, omdat de 
werkelijkheid uitgaat naar de gedachte. De droom van een zaak, zo
als deze in het materiële proces kookt en gist, komt in de mens tot 
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bewustzijn en wordt in hem tot praxis. Zoals een mens niet zou hon
geren als er geen brood was en niet zou dorsten als er geen water was, 
zo zou hij niet dromen van gerechtigheid en vrijheid, als de werke
lijkheid niet doordesemd was, latent, maar onweerstaanbaar met de 
gistende kracht der verrijzenis. Bloch lijdt onder de vervreemding, 
maar hij is dit lijden niet gaan verheerlijken en de armoede niet gaan 
mystificeren. Bloch is niet religieus in die zin, al werd hij er in de 
voormalige DDR van beticht. Het lijden en missen is er in ons vanwe
ge de hoop. De hoop staat gericht op de opheffing der vervreemding. 
Die invariant der richting, die naar haven en thuiskomst, zou er in 
ons niet zijn, als de werkelijkheid er niet heen wilde. De vervreem
ding is ophefbaar, want zij komt voort uit de tegenstelling van heer 
en knecht, die op haar beurt wortelt in de klassenstructuur van onze 
zogenaamde maatschappij. Het is de exploitatie van de ene mens 
door de andere, die de uiteindelijke zelfverwerkelijking van de men
sen verhindert. De klassenstrijd moet dus gevoerd worden. Bloch is 
marxist geworden in het oog van het aanstormend fascisme. Het was 
een noodzakelijke stap, hoezeer ook het communisme beneden de 
maat bleef van zijn eigen roeping en inzicht. Bloch is alleen religieus 
in de zin, waarin de geketende man, die zich losgerukt heeft (in de 
opiumtekst van Marx) de 'levende bloem' gaat plukken: hij is con
creet humanist en wil alle toestanden omverwerpen waarin de mens 
een veracht, verlaten en geknecht wezen is. 
Bloch heeft ooit gezegd: de gelukkigste mensen zIjn de pessimisten 
want het kan voor hen alleen maar meevallen. Bloch zelf is een onge
lukkiger mens, hij hoopt en is bijgevolg optimist. Maar geen optimist 
die denkt dat het vanzelf wel beter en anders wordt. Hij is, wat hij 
zelf noemt, een militante optimist, dat is iemand die strijd voert voor 
wat in hem en om hem als hoop is gegeven. 

2. Mozes, job en jezus 
Het is zo als Frazer heeft gezegd: alle grote religies zijn door indruk
wekkende mannen gesticht. Zo een indrukwekkende man was zeker 
Mozes. Mozes dwingt zijn God met hem te gaan en -maakt hem tot 
het exoduslicht van zijn volk. Mozes is een plebejische, profetische 
stichter, maar zijn religie is achteraf geconformeerd. Zijn religie ech
ter is humaan eschatologisch en expressief messiaans. 

Barths misschien overdreven nadruk op het nee van de openbaring 
heeft in ieder geval het humanum (Cur deus homo?) voor trivialiteit 
bewaard. Hij bewaart zo de religie voor het huisbakkene van het 
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'Subjektbezug'. Door het beklemtonen van de deus absconditus 
wordt het mysterie van de homo absconditus bewaard: het 'ganz An
dere' kan de mens ook groot maken, het behoeft hem niet klein te 
maken. Het Rijk van God verbindt subject en object en ook God is 
niet meer. Deze stichter zet zichzelf in het ganz Andere; ik laat U 
niet gaan tenzij Gij mij zegent. 

Door de inzet van Mozes is de heilsinhoud veranderd. In plaats van 
de natuurgod is er nu de God, die gerechtigheid belooft. Voordien is 
God nog de vulcaangod en heeft despotische trekken. Daar valt hij 
nog vaak in terug, maar bij Mozes is hij anders geworden. Het mes
siaanse, het rebelse breekt door. Maar God heeft toch ook Egypte ge
maakt? Ja, maar dit is de God, die alle dingen nieuw maakt. Dat be
gint bij Mozes. De God van Abraham en Isaac enJacob is een terug
projectie. Bij Mozes vindt er een wending van een dondersymbool 
naar leiding in de tijd en leiding naar de toekomst plaats. Deze God ' 
heeft futurum als Seinsbeschaffenheit. De wolk- en vuurkolom wor
den tot richtingaanwijzers en de Tien Geboden hypostaseren een arts 
voor Israël, niet meer de almachtige autocraat met zijn lijfeigenen, 
maar gerechtigheid als water. Zo begint het humanum in JHWH 
zich te poneren: een komende God, een meer van gerechtigheid. Dat 
alles is hoogst utopisch. En als Kanaän teleurstelt en ook een beetje 
Egypte blijkt, dan geldt: deze God is nog niet, Hij wordt, Hij komt, 
Hij is futurum. 

In Kanaän is inderdaad de bruidstijd afgelopen. JHWH blijkt niet 
geschikt te zijn als God van de sefihaft geworden boeren. De baälim 
beginnen de wijngaarden en dorsvloeren te beheersen. Maar JHWH 
was taai als God van de overwinning. De Rechabieten, deze halfno
madische Nazireërs, komen tegen de half gebaäliseerde JHWH op; 
zij riepen op tot het eenvoudige gemeenschappelijke leven: JHWH 
als de God der armen. Simson, Samuel, Elia waren van die Nazireërs 
en ook Johannes de Doper. Zij bogen niet voor de baälim, zij dron
ken geen wijn, zij waren halfnomaden en stonden gemeenschappelij
ke eigendom voor. Hier komt het oerchristelijk communisme van
daan, eerder dan uit de koningsboeken. 

Het Israëlitisch profetisme heeft niets met sjamanendom te ma
ken. Dat komt uit de Baälsdienst. Het Nazireërschap heeft zich ver
bonden met de profetie. En dat betekent een omslag van archaïsche 
bezetenheid naar horen, richten, hopen, naar sociale prediking en 
naar de wil van de nieuweJHWH f''' zijn grote Dag. 

De profetische prediking wordt explosief door zijn sociaal-apoca-
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lyptische inhoud, zij wordt subversief. Het boze lot is het gevolg van 
schuld en afval. Dat blijft bij de mensen hangen, die ruilvorm van 
schuld en verzoening. Maar het is maar een opzet, een aanvang: zo 
wordt JHWH ontlast. Het is een begin om juist de vrijheid tot om
keer te prediken. De profeet is nooit als Cassandra, die het noodlot 
dat zich onvermijdelijk voltrekt voorspelt. In de profetie is het nooit 
een categorische, maar altijd een hypothetische toekomst: de profe
ten stoten door van het rituele naar het intelligibele, van het altaar 
naar de gezindheid. 

Zo is er bij de profeten een exodus vanJHWH uit het gegeven Ka
naän. JHWH wordt allengs tot het numineuze eenheidspunt van de 
rechtvaardigen der volken. Kanaän wordt in het eschatologische ver
legd. Gods eigenschappen worden voorbeelden voor de mens. 

JHWH voltrekt tenslotte ook een exodus uit de gelukte schepping: 
Zie, ik maak alle dingen nieuw Oeso 43). Zo wordt God synoniem 
van gerechtigheid. JHWH als een reusachtig wensbeeld ontwikkelt 
zich van exodusgod tot het inbegrip van de zedelijke Vernunft. Zo 
worden mensen groot en mondig gemaakt en niet klein en onverant
woordelijk. Dat blijft Blochs maatstaf: de gang rechtop, de menselij
ke waardigheid. Daarin is hij een Verlichter. 

JHWH straft eigenlijk alleen door zich af te keren, zich te verber
gen. Zo laat hij de boze drift aan zichzelf over: kun je zien wat ervan 
komt! Zo is het berouw ontdekt: dat is een innerlijke kracht, een ge
zindheid die groeit, niet opgelegd, niet ritueel, maar authentiek en 
existentieel. Of God zelf of de profeet tot inkeer roept blijft in het 
midden. In ieder geval werkte de roep tot inkeer ook van onderen en 
is dus relevant ook voor niet onder de joodse God levenden. 

Wendbares Schicksal als Anti-Schicksal is het Wunsch- und Wil
lensland der bijbelse profeten. JHWH is als malgré lui in het verbond 
altijd verantwoordelijk en moreel aanspreekbaar. Er is geen beroep 
op de schepping, wel op de exodus, op Mozes. Het was niet goed! 
Het geschapene is op zijn best een Gleichnis. De profeten hebben ei
genlijk al een apocalyptisch temperament. Von Rad zegt het goed: 
zij hebben een nieuwe David, een nieuwe exodus, een nieuw ver
bond, een nieuwe Godsstad verwacht; het oude heeft vooral vooruit
wijzende betekenis gekregen. Bloch ziet hier een scherpe tegenstel
ling tot het priesterlijk-cultische, de uiterlijkheid,'het establishment. 
Mozes is een ongehoorde erfenis: een gesublimeerde Godsidee, waar
in God aanspreekbaar wordt en alleen al door het geven van de gebo
den niet-almachtig! Vooral een gebed als in Ex. 32: 11-14 wordt ver-
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meld is ongelooflijk: Bitte urn Einkehr des JHWH-Israels in sich
selbst. 

Bij de profeten wordt de mens verantwoordelijk gesteld door God, 
maar bij Job is het omgekeerd: God wordt verantwoordelijk gesteld 
door de mens. De mens is te goed om met een autocratische God te 
leven. Het lijden maakt Job niet zozeer edel, als wel: oprecht en vra
gend. Job hoort tot de ondergrondse bijbel. Job is zo vreemd dat de 
rabbijnen hem als niet-jood hebben geïdentificeerd. Het wetsjoden
dom heeft hem altijd als gevaarlijk beschouwd. Job hoort in de Ver
lichting van de latere tijd. Het boek spreekt de hele mens aan, niet 
alleen de scepticus en de pessimist, in een prachtige taal met rijke 
beelden. Een novum in die taal is de dialoog, al is die uit het joodse 
leven gegrepen. Geen voortschrijdende dialoog zoals bij Plato, maar 
één van aanval en verdediging. JHWH's gerechtigheid is in de verde
diging geraakt! God kijkt toe bij de uithongering der armen door de 
rijken. 

De theodicee van de vrienden is de neerslag van een profetische 
positie, die vanzelfsprekend is geworden: eigen schuld en afwending 
Gods. Maar die theodicee is door het boek voorgoed geblameerd. 
God weerstaat het kwaad niet. Daaruit volgt bij Job geen theodicee, 
maar een omkering van waarden: een mens kan beter zijn dan zijn 
God. Job is uitgetreden uit de gemeente en uit de cultus: hij is één 
en al aanval. Hier ligt het revolutionaire. 

Aanvankelijk stuit dit op clichés uit de vervlakte traditie, mild 
zwaartillend bij Elifaz, huisbakken bij Bildad en grof bij Zofar. Als 
Job volhoudt worden ze hem vijandig. Job is bepaald geen geduldi
ge, maar juist het einde van alle geduld: hij zet een bek op tegen de 
hemel. JHWH is een moordenaar: hij brengt vrome en goddeloze om 
zonder aanzien des persoons (9:22, 16:9,9:19. 9:32v.). God is de 
werkelijkheid van een ruwen rauw toeval, Hij is demonisch. De zon
de kan geen verklaring van het ongeluk zijn. Job zegt, vernietigend, 
tegen God: Heb ik gezondigd, wat vermag ik tegen U, 0 mensenhoe
der (7:20v)? 

Bloch vindt het antwoord van JHWH uit het onweer beneden de 
maat van het vragen. Job's vragen waren moreel. God antwoordt met 
beschrijvingen van de pauw, het paard, de adelaar, de storm, het ze
vengesternte, de oceaan, de wolken, de krokodil en het nijlpaard. 
Hoe mooi die beschrijvingen ook zijn, het zijn natuurlijke zaken. 
Bloch spreekt van een 'Hauch von dämonischem Pantheismus', die 
in strijd is met het antropocentrisme van Gen. 1 en 2. De natuur is 
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alleen nog maar een 'chiffre' (een geheime code) van de verheven
heid en de majesteit van God. God ruïneert hier zelf de profetische 
verwachting. Hij lijkt wel een Baäl! Waarom legt Job dan toch de 
hand op de mond (40:4)? Hij is wel geslagen, maar niet verslagen. 
Bloch ziet hier een 'Deckung der Häresien' in, om zo te zeggen: van
wege de censuur. Het bewijs daarvan is, dat de dichter al een andere 
oplossing had gevonden inJob 19:25-27. 'Maar ik weet: Mijn losser, 
mijn wreker, leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat 
mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit dit mijn vlees God aan
schouwen, dien ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, dien mijn 
ogen zullen zien en niet een vreemde .. .' 

De vriend en verwante kan niet dezelfde zijn tegen wie Job de wre
ker oproept. De God van de toorn en de God van de liefde komen 
hier niet meer na elkaar (zoals in cap. 14), maar zijn volkomen ge
scheiden. Het messiaanse wordt hier volledig antithetisch: de wreker 
is aan de exodusgod verwant, maar deze exodusgod breekt met de 
voorhanden wereld en met de schepping en met de wereldregering. 
Het antwoord op Jobs vragen wordt gegeven in het messiaanse rijk 
van de wreker en dat is verbonden met het eigen geweten. Job, d.i. 
de mens gaat hier aan God voorbij. Het gaat hier om de Auszug des 
Menschen aus JHWH. Het is de imaginatie van een wereld boven het 
stof uit, geen voortleven na de dood (dat is onjoods), maar een we
reld van gerechtigheid, die de ongerechtigheid een proces aandoet. 
Alle alibi's ontbreken; geen zondeval, geen Satan (in het volksboek 
is hij de aanklager), geen enkele ontlasting erkent Job. Het dualisme 
gaat niet langer over goed en boos, maar over liefde en onverschillig
heid. Elke theodicee is onredelijk. 

De Verlichting heeft geantwoord: de eenvoudigste oplossing en 
het enige excuus voor God is, que Dieu n'existe pas. Maar de Verlich
ting maakt het zich te gemakkelijk, zegt Bloch. Zo eenvoudig zijn we 
er niet af. De Verlichting heeft de religieuze erfenis niet aanvaard. 
Zij verklaart eenvoudig dat de religie heeft afgedaan. Maar, zegt 
Bloch, ook zonder God blijft geweld, onrecht, moord een vraag. En 
er blijft gelden: schuldig en onschuldig gaan er gelijkelijk aan. We 
leven in een onverschillig universum. Het theodiceeprobleem wordt 
tot het probleem van de immanente zin. Vanwaar het 'krustenhafte 
Ritardando'? Vanwaar Auschwitz? We kunnen geen optimisten zijn, 
zoals de Verlichters. 

De oplossing is: er is altijd weer hoop en rebellie, zoals er altijd 
weer een exodus is. Het gaat om de exodus uit de caesaristische gods-
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voorstelling. Bij Job kunnen we leren dat juist de rebel godsvertrou
wen hebben kan, zonder aan God te geloven, vertrouwen in de 
JHWH van de exodus, maar zonder godshypostase: Job is vroom om
dat hij niet gelooft. Moet de mens niet zelf de rol van God overne
men? Het laatste woord is aan de wreker en dat is de Mensenzoon (de 
mens). 

Bloch laat de voortdurende humanisering en onttheocratisering 
-zien. Hij schrijft over Jezus onder het motto: Jesu Einsatz inJHWH. 
Jezus zet ons definitief voor de keuze: aut caesar aut christus. En 
daarachter ligt de keuze: aut deus aut homo. Jezus is een rebel en een 
aartsketter, die de strijd en niet de vrede wil. Hij neemt het op voor 
de vermoeiden en beladenen en zo is hij steen des aanstoots. Jezus is 
onderweg naar een utopische toekomst. Jezus is geen factum maar 
beweging; Jezus wordt geëxecuteerd omdat hij een rebel is. Hij is de 
Messias met een politiek programma, zijn boodschap is politiek-so
ciaal. Bij Jezus is het Rijk nabij. Het gaat dus niet om innerlijkheid. 
De liberale theologie heeft dat vervalst. Bultmann doet het met zijn 
ontmythologiseringsprogram, maar ook Schweitzer doet het. Hij 
maakt het Rijk te verticaal en te zeer een natuurcatastrofe. En hij 
schrapte het toen als werkelijke verwachting in zijn cultuur-ethiek. 
Hij werd in zijn ethiek weer liberaal. 

Mensenzoon isJezus' zelfbetiteling. Dat is anti theocratische tradi
tie: de preëxistente hemelse oermens is tegenpool van de God 
JHWH. De geschapen mens Adam, als beelddrager Gods, verwijst al 
naar de hemelse Adam of preëxistente oermens. Jezus als Mensen
zoon figureert als de nieuwe vleesgeworden hemelse Adam en zet zo 
die antitheocratische lijn door. De Mensenzoon is ook de verborgen, 
nog onvoltooide mens. Het lijkt om een terugkeer naar het begin te 
gaan, maar het gaat erom te zeggen dat in het alfa reeds het omega' 
besloten ligt. Eritis sicut deus. De maat van deze mens wordt open
gehouden: hij is de anthroopos agnoostos. Bij de Grieken is het de 
voorhanden mens die de maat is, maar hier is de mens open: geen 
naturalistisch, klassiek humanisme, maar utopisch humanisme. De 
mens is op weg naar de toekomst. Mensenzoon is dus een dynamisch 
eschatologische aanduiding. Dit staat tegenover de latere kyriostitel: 
Christus als, zoon van God. Dat is hellenistisch. De kyriosontwikke
ling gaat in de richting van een toenemende aanvaarding van de 
overheid. Bij Paulus worden kyriosverering, eredienst en sacramen
ten reactionaire acties tegen de oerchristelijke eschatologische bood
schap. 
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Bloch is veel meer geporteerd voor Johannes dan voor Paulus. Jo
hannes maakt van Jezus geen kyrios. De leerlingen zijn geen knech
ten, die niet weten wat hun Heer doet. Zij zijn vrienden! Ik en de 
Vader zijn één; er is een homo-ousie van die twee. Vader zeggen is 
geen afstand, geen onderwerping. De Zoon, de Mensenzoon is de 
maat van het goddelijke. Ook in het paracleetmotief blijkt duidelijk 
de antitheocratische strekking en de eschatologische taak van de 
Mensenzoon. Hij is helper tegen de Vorst van deze wereld, deze 
Geest der waarheid, die spreekt vanuit de Mensenzoon Jezus. Jezus 
die zijn intrek heeft genomen in het theocratische 'boven' spreekt 
door zijn Geest. De johanneïsche protologie van de proloog gaat niet 
ten koste van de eschatologie: het gaat om het eschaton van een 
tweede genesis door de logos van Christus. 

Ook in de drie grote mysteries van opstanding, hemelvaart en pa
rousie wordt de antitheocratische lijn zichtbaar. Wij moeten deze 
drie wensmysteries bezien vanuit de homo-ousie-gedachte: de mens 
die zich inJHWH heeft gezet, die in het theocratische 'boven' bin
nenbreekt. De opstanding en de verschijningen worden door Jezus' 
leerlingen niet gezien als bewijs van zijn goddelijkheid. Jezus toont 
zich juist als één van hen. Het wezenlijke van de hemelvaart ligt erin 
dat de Mensenzoon de troon bestijgt, de Mensenzoon-volkstribuun 
verovert de hemel. De parousie komt de vernederde en gekwetste ten 
goede. De parousie gaat in de tegenovergestelde richting als de he
melvaart en voltooit haar zo: de hemelvaart bedoelt de hemel, het 
domein van God, te veranderen in een wereldstad, het nieuwe Jeru
zalem, dat vervolgens neerdaalt op de aarde. Jezus brengt het totaal
nieuwe en zal ook brengen de ommekeer van de gevestigde macht en 
orde. In de parousie dringt ook in het eschaton de homo-ousie, de 
gelijkheid van de Zoon met de Vader, door. De Mensenzoon is gelijk 
aan God. De menswording van God voert tot de godwording van de 
mens, zou men kunnen zeggen. 

Bloch wijst op wat hij noemt een sociologische merkwaardigheid 
van de Schrift. Hij kan door de eenvoudigste mens begrepen worden. 
Hij herinnert aan een uitbeelding van Thoma (maar hij zou net zo 
goed Verrneer hebben kunnen noemen): een schwarzwälder boeren
vrouw in haar kamer op zondagmorgen, met een breikous, heel stil, 
zit alleen, alles mooi opgeruimd en zij leest de bijbel. Zij kan echt 
het Gilgamesjepos niet lezen en ook het elitaire hindoeïsme niet be
grijpen. Maar de bijbel lezen kan zij. De bijbel is wijd en zijd ver
staanbaar. De hele blanke mensheid kent de bijbel, maar ook de 
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zwarte met haar negro spirituals: laat mijn volk gaan! Dat alles 
spreekt aan. Vandaar Blochs liefde voor dit boek en de vasthoudend
heid waarmee hij dit boek uitlegt. 

3. Recht op gemeente 
De macht van de kerk zal, als eigendom en klassen vergaan zijn, niet 
verdwijnen. Het zou zeker denkbaar zijn dat een gecentreerde raad
geving en een behoeden van zin overblijft. Iets wat de gemoederen 
ordent en wat de geesten onderwijst om altijd weer, zoals de kerk, in 
bereidheid en richting te leven. Waar de produktie- en verdelingsza
ken aan de rand zijn geraakt, komen de werkelijke aangelegenheden 
in het midden te staan: de doelvragen van het waarheen en waartoe. 
De vragen wat in het leven niet klopt, komen dan aan de orde. Van 
de kaken des doods, die alles verbrijzelen tot de verveling en de te
genzin, staan op de agenda. De kerk heeft die dingen met het aardse 
jammerdal verbonden en daarmee gerechtvaardigd. Zij heeft mytho
logische antwoorden gegeven op metafysische vragen. Maar het vra
gen gaat door! De revolutionaire secten zijn door het natuurrecht ook 
niet op dezelfde wijze verdoemd als de gevestigde kerken. Wel de 
staat, die is a limine Nimrod, Achab, Nero. Maar het kerkachtige is 
toch niet zo wortelloos geworden als de staat. In plaats van regering 
over personen verandert de staat in een administratie van zaken, 
maar hoe staat het met het organisme van personen, het apsisvenster 
der solidariteit, het transcenderen zonder transcendentie? De bijge
loofskerk vergaat, maar een vrije leermacht van het geweten, die de 
vraag naar het waarheen en waartoe stelt, komt op. Zeker ook reli
gieus, maar niet als terugbinding aan heerschappij en haar mytholo
gieën, maar als terugbinding van een droom naar voren met ons be
hoeftige stukwerk. 

Om op de gegeven kerk terug te komen: zij heeft het roomse rijk 
geërfd onder het masker van de Gekruisigde. Zij houdt onrecht en el
lende in stand. Ze heeft ook de fascistische pogingen tot een stands
staat gesteund. Leo XIII heeft een antisocialistisch recept gegeven. 
De kerk is verregaand met het kapitalisme verbonden en een schei
ding is eigenlijk niet te verwachten. Het ging meestal meer caesaris
tisch dan christelijk toe. En toch: mag katholiciteit, zonder parallel 
tot het verdingelijkte instituut van de kerk, zonder parallel tot het 
verabsoluteerde herderdom, in de solidariteit geimpliceerd zijn? De 
nieuwe oecumene behoort tot een niet meer antagonistische maat
schappij en behoort ook tot de dan wassende gemeenschappelijk-
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heid. En tot de oecumene behoort ook een inrichting die meer is dan 
administratie van zaken: zij neemt de diepdringende vriendelijkheid 
en de moeilijke broederlijkheid ernstig. Ook de erfenis van de religie 
moet worden aangenomen: wat erin zit aan innerlijke emancipatie 
en uiterlijke vrede. Het rode geloof was altijd meer dan privaatzaak. 
Er is een grondrecht op gemeente en op humanisme. 

4. Moraal, recht en ethiek 
Als ethiek kritische wetenschap van de moraal is, heeft die bezinning 
alleen zin als de moraal, hoewel in hoge mate onder de knechtschap 
van de heersende machten verzeild, toch meer is dan alleen maar 
moraal. De moraal is ook meer, volgens Bloch, want door haar wordt 
de 'intermenselijke bewoonbaarheid' gezocht en bevordert. Zij ont
hult dus ook haar betekenis alleen in het perspectief van de utopie. 
Marx heeft gezegd: als een belang en eén idee in conflict zijn, bla
meert zich altijd de idee, en hij heeft ook gezegd: de heersende 
ideeën zijn de ideeën der heersenden. Dat wil zeggen, dat de idee 
van de moraal altijd weer door het belang van de heersenden wordt 
gecorrumpeerd. Dat is een belangrijke kritiek, maar we mogen, vol
gens Bloch, niet vergeten, dat dit niet mag leiden tot de conclusie: 
dus is moraal niets anders dan verkapt eigenbelang van de heersende 
klasse. Onder de idee van de moraal is ook gezocht naar het einddoel 
van het socialisme. Er is dus een meerwaarde van de moraal. 

Oudtijds was de rechter de hoeder en handhaver van de ongeschre
ven gewoonte, de traditionele moraal. In onze huidige samenleving 
zijn recht en zedelijkheid echter uit elkaar gegroeid. Het recht is ver
zakelijkt, het werd een eigen vakgebied. Het lijkt slechts terzijde nog 
iets op het morele. Maar het mist de fijnzinnigheid van de ethiek. 
Die uiteengroeiing bevordert de vrijheid van het individu, want de 
hele sfeer van vervolging en strafrecht wordt zo vrijgemaakt van mo
raal. Het recht gaat voorbij aan de private gezindheid en let alleen op 
handelingen die de naaste schaden. Het recht laat heel veel vrij waar 
de moraal zich wel mee bemoeit. 

Gewetensvrijheid kan uiterlijk niet afgedwongen worden, ,maar 
waar zij optreedt kan zij ook niet verboden worden. Dat de gewetens
vrijheid uit het recht verdwenen is, is goed, want zij hoort daar niet 
thuis. Het zou een dwang op de mensen leggen, die juist de vrijheid, 
die voorwaarde voor echte zedelijkheid is, bedreigt en afknelt. Wat 
men in de vrijheid van het geweten als plicht ziet, behoort tot de mo
raal. Maar aangezien het geweten niet verboden kan worden, is zij 
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ook een recht, een subjectief recht. Dit subjectieve recht is het model 
van alle mensenrechten. 

Het uiteengaan van legaliteit en moraliteit is een burgerlijke ver
worvenheid, een niet te overschatten vooruitgang. Het recht wordt 
heteronoom afgedwongen en de moraal is autonome zelfbepaling. 
Helaas echter is in de burgerlijke samenleving die scheiding nog wel 
bedreigd en wel door het klassenkarakter van die zelfde samenleving. 
Daardoor wordt er onderdrukking in de moraal opgenomen, waar
door er nog veel te veel heteronome moraal is. Principieel echter is 
het pathos van de vergeldingstheorie verstoord: het recht is zakelijk 
geworden. Zedelijkheid is iets anders dan recht. 

Zo een poging om het recht opnieuw te moraliseren wordt onder
nomen door hen, die het recht in het rechtsgevoel willen funderen. 
Wat het positieve recht afdwingt, zou tegelijkertijd innerlijk onze 
diepste neiging zijn. Door deze moralisering van het recht worden de 
bestaande machtsverhoudingen verinnerlijkt en gesacraliseerd. Zo 
wordt het kritische natuurrecht, zo worden de subjectieve mensen
rechten buiten spel gezet. De echte moraal evenwel gaat uit boven de 
klassentegenstellingen: socialisme werd onder de naam van moraal 
zo lang al vergeefs gezocht. 

De gewone rangorde is: bestaande moraal en dan subjectief na
tuurrecht. Maar voorshands moet de rangorde terug achter de volgor
de: subjectief natuurrecht en dan bestaande moraal. Want werkelijk 
echte moraal is pas mogelijk onder bepaalde voorwaarden, en die zijn 
niet helemaal vervuld onder de huidige omstandigheden. Ook in so
ciaal-economisch opzicht moet namelijk de vrijheid gewaarborgd 
zijn. De moraal van de categorische imperatief kan zich pas onthul
len als de overwinning van de onderdrukten er is. Voordien is het een 
illusie dat de ander in zijn persoon altijd niet alleen als middel maar 
vooral als een doel in Zichzelf wordt beschouwd en behandeld. Een 
staking is nooit iets van algemeen belang, zij is altijd uiting van klas
sesolidariteit. Daarom geldt: voorshands moet het subjectieve na
tuurrecht nog voorrang hebben. Moraal is zolang niet echt moraal, 
als zij het recht op bevrijding wil vervangen door idealen van een 
schone ziel of (wat in wezen hetzelfde is) door ideologische deugden. 
Zolang er een moraal moet heersen, is zij altijd de moraal der heer
senden! In een klassenloze maatschappij heerst de moraal niet, maar 
dient zij de intermenselijke bewoonbaarheid. Natuurlijk heeft die 
intermenselijke bewoonbaarheid principieel voorrang, maar de be
letselen ertoe moeten worden opgeruimd. En die opruiming vergt 
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dat wij de subjectieve mensenrechten voor laten gaan, indien nodig. 
Dit betekenr echter niet dat de moraal altijd als een Ersatz werkt: 

er .is ook een voorbereidende, een wegbereidende moraal. Als er in 
het vulgaire marxisme gezegd wordt, dat de grenzen van het ik verva
gen door het participeren in de collectiviteit van de klasse, dan is dat 
tyrannie. Moraal is nu eenmaal niet te reduceren tot politieke ideolo
gie. Dat gebeurt ook waar de opbouw van het socialisme gelijkgesteld 
wordt aan de vestiging van de moraal. Ook dan gaan recht en moraal 
samenvallen! Deze terugkeer in de heteronomie is het omgekeerde 
van wat wij in de burgerlijke maatschappij zagen: niet de moralise
ring van het recht (als onder burgerlijke verhoudingen), maar de juri
dicering van de moraal. Daarmee verspeelt het socialisme zijn kans 
om de moraal aan de huichelarij en ideologie te onttrekken. Maar in 
de moraal, ondanks de huichelarij, zit voldoende dat boven haar uit
gaat. Er zit weg bereidende 'Heimbildung' in de moraal! Er zit on
danks de ideologie, waartoe moraal verworden is, genoeg dat 'tot 
morgen en overmorgen behoort' , zodat zij ons kostbaar zijn kan. 

Ethiek (als systematische bezinning op de moraal) is niet een ge
leerde vorm van geloof aan de heersende zede. Zij wil daar juist bo
ven uit. Kants categorische imperatief is onmogelijk onder on
rechtvaardige sociaal-economische toestanden, maar juist in zijn on
mogelijkheid in tegenspraak met de bestaande verhoudingen en zo is 
zij toch ook een teken van morgen. Er is een samenhang met het sub
jectieve natuurrecht: de mensenrechten of de facultas agendi. Slechts 
voorshands heeft dit natuurrecht voorrang. In de vervulling van de 
hoop echter, in het utopisch inhoudelijke einde, overtreft zelfs de 
moraal (de norma agendi) het naruurrecht. Maar het natuurrecht is 
strijdbaarder, voorzover het het positieve recht rechtzet en oordeelt. 
Echte moraal zegt daar 'ja' tegen, maar houdt zijn (utopische) 
'amen' open. 
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VII. EMMANUEL LEVINAS 

1. Moeilijke vnj"het"d 
Levinas spreekt over moeilijke vrijheid, difficile liberté. Dat is de vrij
heid, waarin het jodendom staat. Het jodendom is een godsdienst 
voor volwassenen, het is een onreligieuze religie en heeft niets te ma
ken met een overweldigd worden door numineuze ervaringen. Het is 
integendeel een breuk met de ervaring van de overmacht van het hei
lige. Het jodendom onttovert de wereld: het ziet de vervoering, het 
enthousiasme en de mystiek als evenzovele aanslagen op de vrijheid 
van de mens. Wij kunnen rustig zeggen dat het jodendom terzake 
van deze vorm van religiositeit atheïstisch is. Het weet goed van de 
gescheidenheid van God en zijn schepping: God heeft een wezen ge
schapen dat hem zoekt en hoort van verre. Daar zit een verwantschap 
met het westerse denken, een atheïsme in. Men moet ook het risico 
van atheïsme durven lopen: het is nodig om de ware God van de pro
feten te kunnen ontmoeten. Dat is de prijs die wij moeten betalen 
voor onze volwassenheid. 

De mens wordt dus als vrije mens erkend. Zijn vrijheid blijkt zelfs 
veel groter en lastiger te zijn dan hij vermoedde. En toch is er ook het 
verlangen naar transcendentie en dat houdt toch heteronomie in. 
Hoe kan men dat in het jodendom met elkaar verbinden? Dat komt 
omdat de aanwezigheid van God ervaren wordt in de relatie tot de 
Ander, de medemens. Daardoor word ik onder een verplichting ge
steld, die ouder is dan mijn vrijheid en die mijn vrijheid maakt tot 
een lastige, een moeilijke vrijheid. Ik word geraakt door het appel 
van de ander, waardoor ik verantwoordelijk word gemaakt, ik weet 
mij zelfs schuldig aan de daden van anderen. Daaraan ontspringt een 
verantwoordelijkheid als een obsessie. Dat is de bron van die uiterst 
lastige vrijheid! De uirverkiezing tot deze dienst fundeert een verant
woordelijkheid, die namelijk veel verder reikt dan de actieradius van 
mijn (liberale) vrijheid. Die vrijheid leidt tot willekeur als zij niet 
wordt veranderd door de ontmoeting met de Ander en zo omgezet in 
verantwoordelijkheid. God, de transcendente, wordt nu ervaren in 
de morele consciëntie, in het geweten. In het geweten wordt de ille
gitimiteit van mijn zelfbewustzijn aan de orde gesteld. Het zoge-
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naamde vrije ik wil de wereld aan zijn voeten leggen, het handelt in 
willekeur. Maar de menselijke conditie is geen natuurlijk recht dat 
eenvoudig voortvloeit uit mijn (subjectieve) bestaan. Het is veeleer 
een zaak van onrecht: ik ben te laat geboren om onschuldig te zijn. 
Er kan maar één legitimering van mijn bestaan komen en dat is die 
van de Ander komt. Het appel van de Ander vestigt pas mijn vrij
heid, die niet wordt vernietigd, maar verdiept en die veel lastiger 
wordt dan ik dacht. Mijn vrijheid wordt erdoor tot rechtvaardigheid 
en die brengt mij in de nabijheid van God. Het geweten is de plaats 
waar de mens tegelijk God en zichzelf ervaart. Maar daarmee is het 
natuurlijk zelfbewustzijn grondig ter discussie gesteld. Het wordt 
zich bewust van diepere lagen van verantwoordelijkheid, die de vrij
heid moeilijk maken. 

Ongetwijfeld is het gezag van de ander onverbiddelijk: we hebben 
hier te doen met het gebod, het gebieden van God. Dat gebod is he
teronoom, maar tegelijk is het ook autonoom. Gebieden is inwerken 
op de wil van een ander. Zijn vrijheid echter verzet zich tegen het on
dergaan van een behandeling. Hoe kan men nu actief inwerken op 
iets wat niets passiefs heeft? Door te gebieden, niet wat nuttig is voor 
de gebieder, maar wat nuttig is voor degene aan wie het bevolen 
wordt. De vrijheid van het gebod is geen blinde kracht, maar een re
delijk denken. Wie het bevel ontvangt vindt het in zichzelf terug. 
Het gebod is een uitwendigheid, die inwendigheid wordt. 

Maar men onderscheide dit wel van de slavenziel. De slavenziel 
immers wordt zozeer vervuld door de liefde tot de meester, dat deze 
geen afstand meer neemt. Haar gehoorzaamheid is geen gehoorzaam 
bewustzijn, maar een innerlijke neiging geworden. Men vreest de 
meester zozeer, dat men die vrees niet meer ziet, maar alleen vanuit 
die vrees ziet. Het is de pijnlijkste ervaring van de moderne mens dat 
men slavenzielen kan maken. Het is misschien wel de weerlegging 
van de vrijheid. Het is onze lachwekkende vrijheid dat wij de orde 
die ons vreemd is niet meer als een slag in het gezicht beleven. 

Wat blijft er echter vrij? Het vermogen om die decadentie te door
zien. Wij kunnen ons wapenen tegen de tiran. Wij moeten de vrij
heid veilig stellen door een uitwendige wet te erkennen. Men moet 
zichzelf een gebod opleggen, niet louter een rationele wet, een cate
gorische imperatief, maar een uitwendige, geschreven wet. Die uit
wendige wet is redelijk en moet dus berusten op de vrije instemming 
der personen. Hoe komt die tot stand? Tirannie kenmerkt zich door
dat ze niet in de ogen ziet wat zij behandelt. 
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Maar juist dat ik aangezien word door het gelaat en de naakte ogen 
van de ander is het gezaghebbende, dat mij heteronoom overkomt 
en autonoom maakt. In het gelaat staat een werkelijkheid tegenover 
mij, die mij om zo te zeggen ontologisch wederstaat. Het is een te
genstand die voorafgaat aan mijn vrijheid, maar die die vrijheid juist 
op gang brengt. Die tegenstand van het gelaat is geen vijandigheid, 
maar vreedzame tegenstand. De ontmoeting met de ander heeft de 
imperatief in zich die zegt: gij zult niet doden. Dit nee is een weer
loos verzet tegen mijn macht en mijn geweld, het is een intelligibele 
weerstand, waardoor mensen door vrije instemming tot de orde van 
de geschreven wet worden gebracht. De redelijke orde is gefundeerd 
in ontmoeting en gesprek. Zo alleen kan de vrijheid veilig worden 
gesteld. Maar zij is wel tot een lastige, een moeilijke vrijheid gewor
den. 

God komt nooit als een Gij op ons af; we komen slechts lateraal en 
niet rechtstreeks in contact met God. God blijft altijd een Hij. God 
openbaart zich in de Ander, die van verder komt dan onze eigen be
staanshorizon. Als de Ander mij niet echt van buitenaf tegenkomt, 
dan is hij niet mijn meerdere en dan kan hij mij geen eisen opleggen. 
Hij komt echter au delà de l' être en het au delà is geen horizon: het is 
een spoor van God. De verschijning van de medemens openbaart een 
spoor van God die voorbijgegaan is. Dit spoor stelt de schepper niet 
als aanwezig, maar juist als afwezig. Een spoor doet vermoeden dat er 
iemand voorbijgegaan is die wij niet zien. Hij maakt in ieder geval 
geen deel uit van mijn leefwereld. Het spoor wordt voortdurend uit
gewist door wie het gemaakt heeft. Gods openbaring blijft een raad
sel. Even, ongemerkt, heeft een vreemde zich gemengd in onze be
staansorde, maar reeds is hij verdwenen. Er zit een ambiguïteit in de 
transcendentie: de ziel gaat van geloof naar atheïsme en omgekeerd, 
dat is de oorspronkelijke communicatie met God. Voor Levinas is er 
een grote afstand tussen een filosofie van van zichzelf zekere ont
sluiering die eindigt in atheïsme en een filosofie die oog heeft voor 
het Raadsel, die het spoor van de Derde volgt en zo wordt tot ethiek 
en religie. Hij onderscheidt daarom een filosofie van de totaliteit, 
een filosofie die zich beweegt binnen de bestaanshorizon waarin alles 
immanent is en een filosofie die de absolute oorsprong van de Ander 
erkent, de transcendente, die van de andere kant van het zijn komt. 
Deze tegenstelling vat Levinas als volgt samen: het fenomeen, de ver
schijning in het volle licht, de relatie met het zijn, verzekeren de im
manentie als totaliteit en de filosofie als atheïsme. Het Raadsel (tus-
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senkomst van een zin die het fenomeen verstoort, maar helemaal be
reid is om zich terug te trekken als een ongewenste vreemdeling, ten
zij men het oor leent aan deze stappen die zich verwijderen) is de 
transcendentie zelf, de nabijheid van de Ander als Ander. In zijn ab
soluutheid onrwricht hij zelf het moment, waarop hij, de onvoorstel
bare, zich aanbiedt en bekendmaakt, zodat men zich terecht kan af
vragen of hij er wel is. Door de Schrift heen horen wij een stem, die 
van ginds komt. In de Schrift, zowel als in het Gelaat, manifesteert 
zich een uiterst kwetsbare en nederige God, die zich onmiddellijk 
weer terugtrekt. Het is een God zonder durf en in die zin is Hij de 
Goedheid, die elk behagen in zichzelf en zijn definitie uitsluit en die 
niet tot een beeld versteent. In het Gelaat manifesteert hij zich wel, 
maar hij trekt zich meteen in zijn hemel terug: het Gelaat is letterlijk 
het 'à Dieu' van God. 

2. Plaatsvervanging 
De verhouding tot de Ander is asymmetrisch: de Ander is de meerde
re, die een appel op mij doet, die nee zegt, gij moogt mij niet dood
slaan, gij moet de moord meer duchten dan uw eigen dood. Deze er
varing, waarin ik passief word gemaakt, is geen ervaring die het 'ik' 
opdoet, maar een transcendentie die het 'mij' overkomt. We gaan 
onder dit hoofdje deze asymmetrie nader onderzoeken. 

Ethiek is geen geheel van gedragsregels en normen, die afgeleid 
zijn van een categorische imperatief of van een hiërarchisch waarden
systeem afkomstig. Het gaat hem om een ethiek vóór de ethiek: de 
Ander met zijn verplichtende gronds truc tuur gaat aan de ethiek 
vooraf. Het appel van het Gelaat van de Ander is de 'grondnorm ' 
waarop alle bijzondere geboden (verboden, normen, voorschriften, 
gedragsregels) teruggaan. Ik word door en voor de Ander veranrwoor
delijk gemaakt. 

Het Gelaat stelt mij een vraag. De vrijheid die ik meen te hebben 
wordt geschokt: ik ga mij schuldig voelen. Dat is de volstrekte het
eronomie: ik ben niet langer de wet, maar de Ander. Ik word geobse
deerd door de Ander en ik word door hem beschuldigd, in de accusa
tief gezet. Deze beschuldiging is zo radicaal, dat ik zelfs beschuldigd 
word van wat ik niet heb gedaan: de schulden van de Ander worden 
mij ten laste gelegd. Deze traumatisering door de Ander leidt tot een 
volkomen passiviteit van het subject. Ik word in mijn totaliserende en 
egocentrische bestaansdynamiek radicaal weersproken. Het ik moet 
letterlijk geofferd worden en dat betekent lijden. Die passiviteit 
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wordt het ik aangedaan, zij is geen intentie van het ik; zij wordt in 
het subject van buitenaf en buiten zijn weten, in een 'onheuglijk ver
leden'(passé immémorial) geprovoceerd. Het is pure, absolute passi
viteit. Het gaat aan elke receptiviteit vooraf: het ik kan nooit zeggen 
dat zij haar onthaald heeft. Nee, dat zou toch weer het naar autono
mie strevende ik zijn. Het gaat in die passiviteit om pure transcen
dentie en zij gaat alle capaciteit om iets te ondergaan te boven. De 
beaming ervan, die wel mogelijk is, betekent nooit dat ik die passivi
teit nu onder controle heb. Subject zijn betekent subjectum zijn, dat 
is: onderworpen. Daarmee komen we uit bij de geliefkoosde uitdruk
king van Levinas: de menselijkheid van de lijdende Knecht des He
ren, die alles op zich voelde aanlopen. 

Dit alles heeft duidelijk te maken met de ervaringen die Levinas 
opdeed in de Hitlertijd. Hitler is de mens, die absoluut onaangedaan 
is door de Ander. Maar Levinas heeft juist in die tijd het failliet van 
de es~entie (de ontologie) en het deficit van de totaliteit beleefd en 
ook de afbraak van het subject als emfase van de essentie. Hij heeft 
die zelfgenoegzaamheid, die zich niet laat vermurwen door enige 
traan en die elke snik met geweld onderdrukt, ondergaan en gezien. 
Hij stelt daartegenover, niet alleen de lijdende Knecht, maar ook Jo
zef, die in tranen uitbarst als zijn broeders tot hem spreken: Uw va
der heeft voor zijn dood bevel gegeven, dit moeten jullie Jozef zeg
gen: Ik smeek je, vergeef toch de misdaad en de zonde die je broers 
tegen je hebben bedreven. Jozef is aangedaan door de Ander en be
gint te huilen. Dat is het geheim. 

Levinas' werk 'Anders dan het zijn' (Autrement qu'être) is ge
bouwd rondom het thema van de plaatsvervanging (la substitution), 
dat in hoofdstuk vier wordt behandeld. Plaatsvervanging betekent 
dat ik niet alleen veranrwoordelijk ben tegenover de Ander, maar 
ook voor de Ander, in die zin dat ik in zijn plaats sta. De verantwoor
delijkheid is geen bewuste keuze tussen altruïsme en egoïsme: zij 
gaat aan die keuze vooraf. Het is een verantwoordelijkheid die voor 
de eros ligt. De eros is namelijk ons streven naar geluk, maar plaats
vervanging wordt door geen enkel streven beheerst. Dat we geobse
deerd zijn door de Ander gaat aan alle morele dilemma's vooraf. 

Een bijbelse tsaddik is ondenkbaar, als hij zich alleen maar zou 
aantrekken wat uit zijn vrijheid voortkomt. Wie zich in de ivoren to
ren van zijn subjectieve verantwoordelijkheid opsluit is volgens Levi
nas een Farizeër. Dit type vinden wij in jodendom en christendom: 
het spant zich niet in om de onrechrvaardigheid uit de wereld te ver-
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drijven. Wie weet heeft van plaátsvervanging, weet dat de schuld van 
de Ander zijn schuld is. Dit martelaarschap eigenen de rechrvaardi
gen zich niet toe. Het overkomt hun veeleer als een onuitblusbaar 
vuur. Als Abraham voor Sodom opkomt zegt hij: Ik ben stof en as 
(Gen. Is vers 27)! Als tegen Mozes gemord wordt door de Israëlieten, 
zegt hij: Wat zijn wij, dat ge tegen ons mort (Ex. 16 vers S)? Het is 
hun beiden overkomen, dat zij instaan voor de ander. De ethiek is 
dan ook in de eerste plaats de passiviteit van het opgeroepen worden 
en dan pas de activiteit waarmee wij de plaatsvervangende verant
woordelijkheid op ons nemen. Eerst word ik beschuldigd en dan ant
woord ik. 

Het ik trekt zich terug (récurrence of anachorese) van het moi op 
het soi, d.w.z. het vindt zijn eigen beschuldigd zijn (accusatief) als 
een voorgebied ( Th. de Boer vertaalt zo: en dec à) dat nog achter zijn 
ik-wording ligt. Het ik wordt uit de essentie geworpen en volstrekt op 
zichzelf teruggeworpen: het kan nergens meer terecht, tenzij bij 
zichzelf. Ik sta al onder de dwang van een verplichting nog voor ik 
mijzelf een verplichting kan opleggen. Deze inkeer naar binnen is 
nooit meer ongedaan te maken en het constitueert het ethische 
'zich'. Het ik concentreert zich en trekt zich samen en maakt zo 
plaats voor de Ander in zijn andersheid. Zo trekt ook Gods wezen 
zich samen als Hij schept, zodat er ruimte voor de vrije mens ontstaat 
(zimzoen). Het ik stelt zich bloct aan de Ander, het is in zich als in 
zijn huid. Dat duidt op de onherroepelijkheid van deze récurrence: 
aan zijn lichaam kan men niet ontsnappen. Het is louter passiviteit. 

Het verschil tussen schepper en schepsel houdt een oerpassiviteit 
van het schepsel in en die kunnen wij alleen op het spoor komen van
uit de passiviteit van het onder beschuldiging gesteld zijn en het in . 
de plaats gesteld zijn. 

Het karakter van de verantwoordelijkheid is dus geheel en al hete
ronoom. Maar toch wordt zij autonoom. Die weg moeten wij nu be
schrijven. Daarvoor hebben wij het woord uirverkiezing (élection) 
nodig. Voor de uirverkiezing kan ik zelf niet kiezen: men wordt ver
koren. In zoverre is uitverkiezing passief. Jona probeert wel onder 
zijn opdracht uit te komen, maar slaagt daarin op geen enkele wijze: 
hij wordt op de hielen gezeten door God. In de bijbel is die opgeleg
de zending de kern van de profetische en religieuze roeping. De ver
antwoordelijkheid is sterker dan de dood. Zelfs het graf kan er geen 
uitvlucht voor zijn. De verantwoordelijkheid is zonder pardon, irré
misible. Alles wijst in de richting van een ontkenning van de autono-
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mie en van een vervreemding. Als men de subjectiviteit vereenzelvigt 
met de vrijheid, dan is de plaatsvervanging inderdaad een aliënatie 
van het zuiverste water. Maar is vrijheid wel de enige manier om het 
subject te bepalen? Levinas is ovenuigd, dat het subject meer identi
teit heeft dan het haalt uit zijn essentiële zelfbepaling. 

De substitutionele verantwoordelijkheid als uirverkiezing is de eni
ge niet-keuze die juist geen vervreemding en dus ook geen slavernij 
is. Zij gaat aan de vrije wil vooraf. Er is noggeen autonomie, die ver
slaafd kan worden. Niemand is slaaf van het goede, want niemand is 
vrijwillig goed. Niet wij kiezen het goede, maar het goede kiest ons. 
Het gelaat maakt ons verantwoordelijk doordat het de baatzucht van 
de ontologie overstijgt, het overstijgt dus niet alleen het tweespan 
vrijwillig/onvrijwillig, maar ook het alternatief determinisme/slaver
nij. Ik word opgevorderd door een waarde zonder tegenwaarde, een 
waarde waaraan ik niet ontsnappen kan, een waarde die ik niet kies 
maar die mij kiest. Het bewustzijn komt altijd te laat: het goede 
heeft zich al aan het ik voltrokken. 

Het evangelie zegt: Ik heb u eerst liefgehad. Dat gaat aan alles 
vooraf. Het goede palmt de vrijheid in zonder haar te overweldigen. 
De vrijheid wordt tot verlangen naar verantwoordelijkheid. Ik kan 
van het goede gaan houden. Het goede trekt het hart van het subject 
aan en begint er milddadig te heersen. Er is dus geen sprake van een 
vervreemding, maar eerder van een promotie van het subject. En dat 
nu is de uirverkiezing. Het goede heeft mij uitgekozen nog voor ik in 
staat was zelf te kiezen. Roeping is dan ook het enige woord dat erbij 
past. Niet: levensontwerp of ideaal. Altijd ben ik zelf bedoeld, nooit 
een ander. Het is het concrete gelaat van een concrete ander, dat mij 
ontmoet en mij persoonlijk dagvaardt. Ik moet antwoorden en niet 
het subject in het algemeen. Ik kan ook mijn plaatsvervanging niet 
op een ander afwentelen. Ik moet mij gedragen alsof ik de enige was 
die kan antwoorden. Het is niet het ik (in het algemeen) dat moet 
antwoorden, maar ikzelf. Welnu, dit brengt Levinas enoe te zeggen, 
dat de onafwendbaarheid van de plaatsvervanging een unieke he-· 
teronomie is die tot autonomie wordt. Het is immoreel om te zeggen 
dat een ander jouw plaatsvervanging op zich zou kunnen nemen. 
Wat de ander voor mij doen kan is zijn zaak, niet de mijne. Dan zou 
de substitutie toch weer een moment worden in de wederkerigheid 
(de symmetrie) en zou ze haar gratuïteit verliezen. Het messianisme 
is dan ook niet de zekerheid dat er ooit iemand zal komen die de ge
schiedenis zal voltooien. Het is integendeel mijn vermogen om het 
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lijden van allen te dragen. Het is het ogenblik zelf waarop ik dit ver
~ogen en mijn universele verantwoordelijkheid erken. En zo wordt 
dus het subject door Levinas wel degelijk erkend, maar niet in zijn 
ontologische vrijheid, niet in zijn zelfbetrokkenheid, niet ook (als bij 
Hegel) in de reductie tqt mijn rol in de geschiedenis, doch in zijn de 
totaliteit overstijgende individualiteit op basis van haar volstrekte 
verantwoordelijkheid voor de Ander. Een promotie dus van het sub
ject als consecratie van de vrijheid tot verantwoordelijkheid. Mijn 
vrijheid ontstaat door de verantwoordelijkheid en niet: ik ben verant
woordelijk voor zover ik vrij ben. 

Het subject hoeft dus niet te abdiceren, maar wel moet het zich
zelf verloochenen door zijn spontane egocentrische ingesteldheid om 
te keren. Wie vrijheid en autonomie vereenzelvigt zal er geen vrij
heid in zien want het gaat niet om de vrijheid van initiatief, maar om 
de vrijheid der gehoorzaamheid. De plaatsvervanging bevrijdt het ik 
van zijn verstikking in zichzelf. Zonder haar zou het ik vastlopen. De 
vrijheid van het geanimeerd en geïnspireerd worden door de ander is 
veel vrijer dan de vrijheid die zichzelf fixeert als principe. De metafy
sische vertaling van deze geconsacreerde vrijheid is niet de tegenstel
ling tussen immanent en transcendent, maar is: transcendentie in 
immanentie. Het Zelfde dat telkens weer in zijn meest intieme iden
titeit betrokken wordt op het Andere wordt door Levinas het de pro
fundis van de geest genoemd: de waakzaamheid van het ik, dat uit 
de diepten van de subjectiviteit komt en haar immanentie transcen
deert naar de' Ander. De Ander is het hart van mijn vrijheid. 

Wij moeten goed beseffen, dat er vanuit deze plaatsvervanging, 
vanuit deze uitverkiezing een oordeel over de geschiedenis mogelijk 
is. We hebben gehoord wat messianisme voor Levinas is: ik moet 
handelen alsof ik de Messias was. Vanuit dit messianisme, dat univer
seel is (d.w.z. voor allen bestemd, niet van allen), kan over de ge
schiedenis een oordeel worden uitgesproken. Dit universalisme kan 
niet ondergeschikt gemaakt worden aan de geschiedenis of de poli
tiek, het blijft als ethiek voor de ethiek het oordeel over de geschiede
nis. De geschiedenis is allerminst het wereldgericht. De geschiedenis 
kan niets goedmaken, nog niet het minste onrecht. Het jodendom 
heeft altijd een vrijheid tegenover de geschiedenis gehad, omdat het 
de Tora der gerechtigheid nooit aan de loop der geschiedenis onder
wierp. Het jodendom heeft altijd de vrijheid genomen de feiten der 
geschiedenis als onzin en waanzin te bestempelen. Deze vrijheid 
dankt het jodendom aan zijn binding aan de Tora. Maar de joden 
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zijn, helaas, na de Franse revolutie, ook gaan geloven in de zin der 
geschiedenis. Alsof de geschiedenis richten zou over onze deelwaar
heden, die door haar in een groter geheel worden geplaatst. Dat is 
verloochening van het echte joodse messianisme, waarin de tsaddik 
messIas IS. 

Hoe vanuit de gedachte van de nederigheid en de plaatsvervan
ging een ander oordeel dan het negatieve (dat wij vaak bij Levinas 
vinden) over het christendom mogelijk is, bewijst een artikel van Le
vinas uit 1968: Un Dieu homme? Levinas legt hier aan christenen uit 
hoe ze over de incarnatie moeten denken. Hij ziet in de door hem 
niet gedeelde notie van de Godmens twee betekenissen, die hem re
levant lijken: de vernedering en de plaatsvervanging. De gedachte 
van de vernedering stelt ons in staat anders over de relatie tol: de 
Transcendente te denken dan in de Griekse mythologie gebeurt. Go
den worden daar wel als mensen voorgesteld, maar ze verliezen hun 
godzijn. Maar hoe is, vraagt Levinas zich af, een relatie tussen God en 
mens mogelijk van aangezicht tot aangezicht? Dan moet God ver
schijnen als de bondgenoot van de ovetwonnene, de arme, de ver
volgde. Want dan kan hij niet geïntegreerd worden in het systeem, 
in de menselijke orde. Nederigheid en armoede zijn een manier van 
zijn: zij doorbreken de menselijke samenhang zonder erin opgeno
men te worden. Nederigheid is de enige wijze waarop de Transcen
dente aanwezig kan zijn als Transcendente, het is de enige wijze 
waarop hij immanent kan worden zonder zijn transcendentie te ver
liezen. De god van de filosofen mist elke bewogenheid. De mens en 
zijn geschiedenis worden tot een moment in het absolute. Maar in de 
gedachte van de vernedering wordt de goddelijke activiteit opgeno
men in de meest passieve passiviteit: God is een bewogen God. In 
verband met het ondergaan van deze passiviteit tot in de passie toe, 
vragen we naar de betekenis van het lijden voor anderen, naar de 
plaatsvervanging. Ziet men nu de subjectiviteit als bewustzijn en als 
vrije activiteit, dan is de confrontatie met de Ander een streep door 
de vrijheid. Ik word geroepen tot een verantwoordelijkheid (en daar
mee tot een vrijheid) die ik nimmer heb gecontracteerd. Ik word ver
antwoordelijk voor daden van anderen, zelfs voor de wandaden tegen 
mij. Het wezen van de mens is niet ik denk en ik handel, maar de ac
cusatief: hinneni, zie hier ben ik, of beter vertaald: zie mij (me voi
ei). 
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3. Het humanisme van de ander 
Na de dood van God (Nietzsche) is de dood van de mens verkondigd. 
Dat is Levinas in zoverre niet onwelkom, dat hij zelf ook het subject 
als emfase van de essentie, het subject als 'ik denk', 'ik handel', 'ik 
verover' heeft aangevallen. Valt menszijn met die vrijheid samen, 
dan is de mens inderdaad dood. Maar, zoals we zagen, heeft Levinas 
een andere weg naar de autonomie gevonden, via het door de Ander 
gestoorde subject, een autonomie die weliswaar in de heteronomie 
begint, maar die desondanks ernstig moet worden genomen, zodat 
hij toch ook weer nee zeggen moet tegen het moderne anti-humanis
me. Hij komt op voor een ander humanisme, het humanisme van de 
andere mens. Dat moet ons hier bezighouden. 

De deconstructie van het menselijk subject is al eerder begonnen 
dan de structuralisten het proclameerden. Zo vinden wij bij Durk
heim, dat het sociale de verklaringsgrond wordt voor alle relationele, 
sociaal-politieke en religieuze fenomenen. Achter het ik is dit vreem
de principe werkzaam, dat zich vijandig tegen het subject opstelt. 
Ook bij Freud vinden we zoiets: hij heeft het zelfbewustzijn door en 
door verdacht gemaakt. Het wordt bewerkt en bespeeld door invloe
den en impulsen, die een masker samenstellen dat persoon genoemd 
wordt, maar dat alleen personage is zonder enige ontologische consis
tentie. 

Hegel heeft filosofisch bijgedragen tot de dood van het subject. 
Hij ziet door de geschiedenis heen zich de bewustwording van de 
Geest voltrekken, een idee., die het cogito verdringt. Bij Heidegger is 
het subject ook alleen nog het kanaal van het zijn. De mens is heraut 
en boodschapper van het zijn, omdat het zijn dit aan de mens toever
trouwt. Maar het zijnsproces zelf is de disclosure van een bepaalde 
zin, een bepaalde vrede, een bepaald licht. 

Wat de taal betreft doet een soortgelijk verschijnsel zich voor. Nie
mand zegt meer wat hij zegt. Achter de woorden wordt gespeurd 
naar de niet-uitgesproken intenties en conditioneringen. Het belang
rijkste van woorden ligt niet meer in wat zij ons leren maar wat zij 
verbergen. De woorden worden gemanipuleerd door de onbewuste 
angsten en wensen van hun auteur. De woorden zijn eigenlijk symp
tomen geworden, die geïnterpreteerd moeten worden. De innerlijk
heid van de ander bestaat niet meer, zij is niet meer dan een epifeno
meen. Het spreken van de ander is een bedrieglijke schijn, wat niet 
belet dat hij oprecht is, want hij is zich niet bewust van zijn eigen be
drog. 
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Ook door de wijze, waarop een marxistisch denker als Althusser 
over de ideologie spreekt, wordt het subject in zijn zuiverheid en vrij
heid aangetast. Geen enkele maatschappij kan bestaan zonder een 
zelfvoorstelling waarin de waarden worden vastgesteld. Zo'n ideolo
gie poneert zichzelf als de waarheid, als wetenschappelijk, maar is 
dat niet, want ze is afhankelijk van een bepaalde positie in de klas
senmaatschappij. Zij kan gemakkelijk ontaarden in de verdediging 
van particuliere belangen. In haar propaganda doet zij zich echter 
voor als een coherent systeem van ideeën. Maar dit is alleen maar ca
mouflage. Zij maskeert haar ideologisch, dat is haar baatzuchtig ka
rakter door zichzelf de schijn van redelijkheid en wetenschappelijk
heid te geven. Het bewustzijn is nu eenmaal ambigu: het kan ook 
een vals bewustzijn worden. Het bewustzijn drukt in de ideologie 
uit, dat het zijn eigen afhankelijkheid beleeft van de objectieve ma
teriële voorwaarden, die het determineren. Tot nog toe was de rede 
zelf buiten schot gebleven: er was wel afhankelijkheid, maar de rede 
kon het klaren. Dat is nu afgelopen. De rede zelf is aangetast door de 
sociaal-economische conditioneringen. De rede zelf is voortaan ook 
verdacht. Dit geldt ook voor de wetenschappen zelf: als de weten
schapper de mens benadert blijft hij zelf ook mens, met alle gevolgen 
van dien. Hij wordt geleid door zijn eigen verlangens en begeerten, 
die hij niet onderkent. Hij wordt bedreigd door belangen, die een 
ontoelaatbaar bedrog binnenbrengen in zijn werk. Daarbij kan hij 
nog zoveel kritiek en controle toepassen, hij wordt toch slachtoffer. 
Zo is alle wetenschap ergens ideologie. Dus: zoals het onbewuste in 
de psychoanalyse de redelijkheid van het subject bedreigt, zo decon
strueert de kennissociologie op haar wijze ook het subject, dat slacht
offer is van de materiële, economische en sociale condities. 

Het structuralisme heeft een filosofis.che verwoording gegeven aan 
dit verval van het subject onder de slogan 'de dood vàn de mens'. De 
hoofdstelling van dit structuralisme is, dat de mens niet een autar
kisch wezen is, maar een onderdeel van een omvattender systeem. 
Het spreekt dan ook liever van de vervlochtenheid van de mens in de 
structuur dan van zijn vrijheid, die voor het structuralisme een ver
lichtingsideologie is. Er is geen ik, er is alleen maar een men. In 
plaats van God wordt nu niet meer de mens gesteld, maar een ano
niem systeem, een kennis zonder subject, een theorie zonder identi
teit. Foucault zegt dat de mens een uitvinding is van rwee eeuwen 
geleden, een oneffenheid in het veld van onze kennis die weer zal 
verdwijnen. Het ik is ook niet het centrum van het systeem, want het 
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systeem is zonder centrum: het brengt naar behoefte centra voort. 
Het is niet de mens die de waarheid uitvindt, alsof hij daartoe een 
roeping zou hebben. Het is juist omgekeerd de waarheid van het sys
teem, die de mens overeind houdt. Zo is het structuralisme bezield 
van het verlangen om het subject te vervangen door de structuren, 
ontdaan van iedere subjectiviteit. Het subject is er wel, maar niet ge
hangen aan het ik; via het subject, als structuur onder structuren, 
verschijnt de structuur als een 'orde'. Zo komen de formele en lo
gisch-mathematische structuren tot stand, die de subjectiviteit achter 
zich laten. De subjectiviteit verdwijnt weer, als een moment dat al
leen maar noodzakelijk was voor de verschijning van de structuur van 
het zijn. De levende mens verdwijnt achter die structuren, die eerder 
denken in hem dan dat hij ze denkt. De subjectiviteit van de mens is 
alleen maar een reflex van objectieve structuren zonder een eigen in
nerlijkheid of bijzonderheid. Dit houdt in, dat de mens als doel op 
zich, als creatieve en vrije subjectiviteit, verdwijnt: het einde van de 
mythe van de mens! 

Levinas wil rechtdoen aan dit structuralisme: zijn humanisme 
moet bestand blijken tegen deze anti-humanistische kritiek. Hij 
stemt in met hun kritiek, omdat de sacraal geworden notie van de au
tonomie van de mens wordt aangevallen. Die aanval heeft hij zelf 
ook gedaan. Voorzover het ik van de mens als een zijnde tussen de 
zijnden, dus substantialistisch, wordt opgevat, ziet ook Levinas niet 
in dat aan de mens een bevoorrechte plaats in het systeem kan wor
den toegekend. Want zo blijft het subject een ding tussen de dingen: 
waarom er dan een primaatschap aan verbonden? Maar, anders dan 
voor deze anti-humanisten, was het geen laatste woord van Levinas, 
toen hij de verschillende dimensies van het ik als 'hetzelfde' uitleg
de. Aan het subject gaat immers een passiviteit vooraf, anarchisch, 
als uit onheuglijke tijden. Door de accuserende en obsederende ver
antwoordelijkheid, waarin we geplaatst worden door de Ander, 
wordt ook het ik gedeconstrueerd en gedecentraliseerd. Maar Levinas 
heeft deze deconstructie en decentralisatie niet gevonden in het mo
derne anti-humanisme, die er echter op haar wijze wel van spreekt. 
Maar het zegt meer dan het verantwoorden kan: door zijn verwerping 
van het substantiële vrije ik, de autonomie, heeft het de weg vrijge
maakt voor een andere definiëring van de subjectiviteit, namelijk als 
hypokeillienon, als onderwerping, als totale passiviteit, als uitverkie
zing en roeping. 

Het anti-humanisme is derhalve waar, maar slechts half: er is een 
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weg van de heteronome gehoorzaamheid aan de roeping naar een 
nieuwe autonomie, waar het anti-humanisme geen oog voor heeft. 
Levinas gaat dus niet met dit anti-humanisme mee, als het in plaats 
van de terecht vernietigde vrijheid en autonomie de anonimiteit van 
de structuur aan de orde stelt. Levinas ziet een derde weg: het huma
nisme van de Ander! De decentralisatie en deconstructie van het sub
ject wordt aangehouden, maar niet ten gunste van de onpersoonlijke 
structuur, maar ten bate van de Ander. De plaatsvervanging en de 
uitverkiezing geven aan het subject een onvervreemdbare uniciteit en 
een onherroepelijke roeping. De Ander en ik kunnen op geen enkele 
noemer gebracht worden: de Ander is volstrekt anders. En die vol
strekt Andere ziet mij aan met zijn naakte ogen, maakt mij passief, 
accuseen mij en geeft mij verantwoordelijkheid. Hij zegt mij: Gij 
zult niet doden. Vanuit die ethiek (die stamt van vóór alle ethiek) 
wordt het subject gerehabiliteerd, maar niet als ding tussen de din
gen, niet als zijnde tussen de zijnden. De roeping van de mens ligt in 
.deze uitverkiezing tot een plaatsvervangende verantwoordelijkheid 
voor en door de Ander. Het klassieke humanisme moet zeker aange
klaagd worden, zoals het anti-humanisme ook doet, maar niet omdat 
het te humanistisch is, maar omdat het te weinig humanistisch is. 
Het laat niet voldoende ruimte voor de Ander. Daarom komt Levinas 
op voor het humanisme van de andere mens. 

4. Het jodendom op wacht 
Wij willen hier allereerst een artikel samenvatten dat Levinas in 1963 
schreef en dat getiteld was: Honneur sans drapaux, eer zonder vlag
vertoon. Het handelt over de betekenis van het jodendom als alle in
stituties falen. Ik heb het genoemd: het jodendom op wacht. Het jo
dendom heeft volgens Levinas de functie om de innerlijkheid van 
uitverkiezing en roeping tot verantwoordelijkheid voor de Ander in 
stand te houden, als de hele wereld van de moraal en de instituties 
ineenston. Het jodendom staat dan op wacht voor de humaniteit. 

Levinas begint met de eenzaamheid van de slachtoffers te beschrij
ven, die in nazitijd zijn omgekomen. Zij dachten dat alle rechtvaar
digheid tegelijk met henzelf zou sterven. Rechtvaardigheid leek al
leen nog te bestaan in het subjectieve geweten, maar niet in de bui
tenwereld, waar de leugen zelfs niet meer nodig was omdat het 
kwaad er van zijn eigen voonreffelijkheid ovenuigd was. Niemand 
scheen te protesteren: de kerken niet, de intellectuelen niet, het va
derland niet. Het einde van alle instituties scheen te zijn begonnen. 
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Er is een gapende afgrond, die niet te dempen is; geen enkele maat is 
groot genoeg voor de monsterlijke dingen die toen gebeurden. Levi
nas heeft het twijfelachtige voorrecht het infernum te hebben over
leefd, maar elke dag, ondanks verstrooiingen, overvalt hem weer de 
duizeling voor deze afgrond. Moeten wij wel de huidige generatie, 
die er niet van weet, aan dit zware lot der joden herinneren? Ja, als 
wij er drie waarheden uithalen die wij kunnen doorgeven aan nieuwe 
mensen en die zij ook nodig hebben. 

De eerste waarheid is: de mensheid kan het stellen zonder de tal
rijke waarden van de beschaving. In de oorlog is ons bewust gewor
den, dat we bijna alles missen konden. We zijn toen teruggebracht 
naar de woestijn; een ruimte die, net als het graf, precies groot ge
noeg was om ons te bevatten. Alles was weg: maaltijd, glimlach, per-· 
soonlijke bezittingen, schilderijen, vriendschappen. Zo broos was de 
assimilatie! Wat we geleerd hebben is: we kunnen buiten deze din
gen. 

De tweede waarheid is: de menselijke waardigheid bestaat in die 
toestand van totaal verval der instituties in het geloof dat de waarden 
zullen terugkeren. Men doet niet mee! Blijven geloven in de waar
den, die de vrede mogelijk maken. In een heelal van oorlog niet gelo
ven dat oorlogvoeren zekerheid geeft. Gevaarlijk leven alleen om ge
vaarlijk leven af te wenden, zodat men weer kan terugkeren in de 
schaduw van de wijngaard en de vijgeboom. 

De derde waarheid is: aan de nieuwe generaties moet worden ge
leerd sterk te staan in het isolement·. Daarvoor moet het innerlijk le
ven worden herwaardeerd. Ten overstaan van het zogenaamde realis
me en objectivisme zou men zich bijna schamen voor deze term in
nerlijk leven. Daar moeten wij echter niet bang voor zijn. De geves
tigde mensheid kan ieder ogenblik weer overvallen worden door de 
gevaarlijke situatie dat haar hele moraal wordt teruggedrongen bin
nen de innerlijkheid en dat haar waardigheid wordt overgeleverd aan 
het gefluister van de subjectieve stem, zonder dat ze door de objec
tieve orde weerspiegeld of bekrachtigd wordt. Dat is het risico waar 
de eer van de mensheid vanaf hangt. 

Hier ligt de betekenis van het jodendom en van het jood-zijn. 
Het jodendom is de mensheid aan de rand van een moraal zonder 

instituties. Alles is ineengeston, niets van werkelijke orde heeft 
standgehouden, er is alleen nog maar de innerlijke ovenuiging, dat 
'gerechtigheid zal wederkeren'. Men moet goed verstaan: de joden 
zijn een volk als andere volken. Zij willen ook dat er een orde en be-
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schaving is die aan hun innerlijke stem beantwoordt. Het is een volk 
dat net als andere volken verliefd is op het goede leven en op geluk. 
Maar het is de wonderlijke uitverkiezing van dit volk, dat het plotse
ling en zonder waarschuwing weer terechtkomt in de woestijn, in het 
ghetto, in de ballingschap. Alle heerlijkheden van het leven zijn dan 
weggevaagd, de tempel gaat in vlammen op, de profeten hebben 
geen vizioen en meer, - het joodse volk is aangewezen op zijn inner
lijke moraliteit, waar de wereld niet van weten wil. Deze uitverkie
zing is beslist een ongeluk, maar ze is niet minder een werkelijkheid. 

De antisemiet Hitler zei, dat hij het joodse volk wilde uitroeien, 
omdat dit volk het geweten had uitgevonden. Hij wist kennelijk dat 
vanuit de innerlijkheid van het goede (als het goede uiterlijk vernield 
is, want dat is mogelijk), het altijd weer opnieuw begint. De moraal 
keert terug tot het innerlijk als tot haar gietvorm. Krachtens een zeer 
oud testament geldt van deze joodse bestaanswijze, dat zij oorsprong 
van alle beschavingen is, want zij worden door deze innerlijke mora
liteit mogelijk gemaakt, opgeroepen, verwekt, begroet en gezegend. 
Haar toetsing en rechtvaardiging hangt ervan af, of zij binnen de 
broosheid van het geweten, binnen deze innerlijkheid, binnen de 
vier ellen van de halacha, te vatten is. Het is een precaire maar god
delijke woning. 

Daarom is God ook streng voor Israël: een God van rechtvaardig
heid, die rechtvaardigheid eist. Levinas heeft dat in een felle discus
sie met Simone Weil gesteld. Het christendom heeft na tweeduizend 
jaar evangelieverkondiging geen eind gemaakt aan het geweld. Daar
om vindt Levinas het christendom politiek en sociaal een mislukking. 
Dat komt door de leer der vergeving. God vergeeft geen zonden, die 
de mensen ten opzichte van elkaar bedreven hebben. Dat zouden al
leen de mensen kunnen, die onder de zonde geleden hebben. God 
evenwel kan dat niet! Hij is er onmachtig toe terwille van zijn eer als 
een zedelijke God en ook terwille van de volwassenheid der mensen, 
die zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Een wereld, waarin de 
vergeving almachtig is, zegt Levinas, is een onmenselijke wereld. Een 
strenge God en een vrije mens stichten een meer humane orde dan 
een oneindige goedheid voor een slecht mens. De oneindige verge
ving nodigt uit tot oneindig kwaad. Gods geduld kan een einde heb
ben, dat is voorwaarde voor respect van Godswege voor de mens. 
Zonder die eindigheid van het geduld zou de geschiedenis maar een 
spel zijn. De bovennatuurlijke compassie van God kan slechts liefde 
voor het kwaad betekenen. De hele metafysica van het lijden van het 
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christelijk geloof, dat het lijden een uitboeting zou zijn, wil tenslotte 
zeggen, dat God het kwaad bemint. Het lijden van de rechtvaardige 
heeft geen waarde in zichzelf, als lijden om het lijden, maar alleen 
vanwege de rechtvaardigheid die het lijden trotseert en op zich 
neemt terwille van de toekomst, waarin de mens weer zal zitten on
der zijn vijgeboom. Is de goedheid van God niet veeleer, wat de jo
den daaronder verstaan: de toelating tot Gods verbond en de respect
volle behandeling van de mens? 

Het gaat God om de rechtvaardigheid op aarde en niet om het bo
vennatuurlijk heil, zo stelt Levinas. Het primaat van het heil en de 
verlossing boven de gerechtigheid hebben het geweld bevorderd. 
Het christendom met zijn geloof in de totale redding is utopisch. 
Men droomt van een totale verandering, maar men verandert intus
sen niets. De mens moet niet verlost maar verbeterd worden. Alleen 
als je de moed hebt, zoals de joden, over de wet, de Tora te spreken 
kom je op voor de echte verandering der wereld. Het christendom 
overschat en onderschat de aardse werkelijkheid tegelijkertijd. Zij 
overschat haar doordat zij als een absolute weerstand tegen verbete
ring gezien wordt. Zij onderschat haar voorzover zij van een miracu
leus ingrijpen een totale transformatie verwacht. Het is alleen te ver
wachten van de menselijke gehoorzaamheid aan de wet van God, de 
oneindige verantwoordelijkheid die wij voor en door de Ander gevoe
len, van de innerlijkheid van dejood, die het geheim in zijn hart be
waart ook als alle instituties falen. 

De wereld van de instituties is voor Levinas de wereld van de ande
ren, de wereld van de 'derden'. De liefd~ is noodzakelijk blind voor 
deze derden. In de intieme Ik-Gij-relatie spelen deze afwezige der
den wel degelijk een rol. Wat ik doe of laat ten opzichte van de An
der heeft ook gevolgen voor anderen. Mijn daden hebben een zin die 
niet samenvalt met de bedoeling. Zo kunnen mijn daden gevolgen 
hebben die ik niet bedoeld heb. Dit bestempelt Levinas als de sociale 
fout. We zagen dat het eigene van deze sociale fout is dat zij niet ver
geven kan worden, niet omdat ze te erg is, maar omdat zij niet tot de 
orde van de vergeving behoort. De Ander weet niet eens door wie 
hem de fout is aangedaan. Het sociale is voor Levinas dus de open 
verhouding tussen het ik en de Ander waarin ook de derden zijn op
genomen. Levinas haalt hierbij graag Dostojewski aan, die Aljosja (in 
De gebroeders Karamazow) zeggen laat: leder van ons is schuldig te
genover allen voor allen en voor alles (en ik meer dan de anderen). In 
de nabijheid van de Ander obsederen mij alle anderen; die zijn in 
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hem geïncludeerd. Maar dat is wel een moeilijkheid. De honger van 
de Ander is een absolute eis, maar toch stelt de derde er grenzen aan. 
Het ik kan ook door de derde gedwongen worden zich om zichzelf te 
bekommeren. Je mag niet met lege handen staan. Wij kunnen onze 
onbegrensde verantwoordelijkheid tegenover elkaar niet waarmaken, 
als wij niet bij elkaar aan tafel gaan zitten en afspraken maken over 
de contradicties en interferenties van de verschillende verantwoorde
lijkheden. We moeten tot een vergelijk komen. 

Dat leidt bij Levinas tot een hetwaardering van de essentie. De essen
tie is noodzakelijk voor de realisatie van de universele verantwoordelijk
heid. Hij probeert de essentie op de rechte plaats te zetten, maar haar 
niet te vetwaarlozen. Wij staan met de derden op voet van gelijkheid; de 
derde introduceert de symmetrie in de verhouding. Wij worden als sub
ject in onze autonomie hersteld; wij worden ondergebracht in een orde, 
waar ieder voor zichzelf telt als volstrekt evenwaardig aan de Ander. 

Daaraan moet recht worden gedaan. Ik ben ik door de accusatie 
van de Ander, dat blijft zo. En: niemand kan zich in mijn plaats stel
len. Maar er geldt ook: de AndeJ" kan mij niet vervangen, maar ik ben 
wel een Ander voor de Ander, ~,odat hij ook verantwoordelijk voor 
mij is. Gelukkig val ik ook onder de verantwoordelijkheid van de ver
re en nabije Ander. Daarom kan er in de wereld niet alleen naasten
liefde (charité) zijn, doch moet er ook rechtvaardigheid (justice) zijn. 
Ik ben ook burger met rechten en plichten als alle anderen. En die 
rechten en plichten moeten in evenwicht zijn. De derde maakt de so
ciale rechtvaardigheid noodzakelijk. 

Dat maakt een staat onvermijdelijk, maar die staat moet ook weer 
overschreden worden in de richting van universele rechtvaardigheid. 
We kunnen niet in het stadium blijven van nationaal egoïsme. Pas de 
mondiale samenleving kan bestempeld worden als de messiaanse vre
de. We kunnen echter de rechtvaardigheid niet losmaken van de ver
antwoordelijkheid van de één voor de Ander. De kommer om de 
rechtvaardigheid, die steunt op qe onbegrensde verantwoordelijk
heid, moet de geest van de samenleving zijn. De instituties, de ob
jectiveringen, de middelen moeten steeds weer geïnspireerd en ge
animeerd worden door dit overwicht van de plichten op de rechten. 
Het verantwoordelijk gestelde ik is geen rechter over een zaak waar 
hij buiten staat, maar hij doet mee: hij beleeft zijn rechterzijn uit 
zijn radicale ethische verantwoordelijkheid. Dit stukje individualis
me blijft! Deze individuele ethische verantwoordelijkheid functio
neert als kritisch correctivum. 
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In dit verband spreekt Levinas over de noodzaak van een perma
nente revolutie. Van revolutie is voor hem sprake waar de mens ont
rukt wordt aan het sociaal en economisch determinisme. De revolu
tionaire actie is dan ook volgens Levinas het werk van de eenzame en 
afgezonderde mens in de verscheurdheid van het eigen geweten, om 
zo te zeggen: van de joodse innerlijkheid. De hedendaagse revolte
bewegingen zijn gericht tegen een maatschappij zonder rechtvaar
digheid. Op grond van hun ethische intentie hebben ze het karakter 
van een zuurdeeg, dat de burgers wakkerschudt uit hun slaap van in
stemming met de gang van zaken. Deze ethische revolte moet herbe
ginnen (moet permanent zijn!) vanaf het moment dat de nieuwe 
maatschappij zich vestigt en installeert. Want alle instirutionalisering 
is altijd ook onrecht. Er is permanente waakzaamheid geboden. Zij 
moeten heenprikken door alle rechtvaardigingsstrategieën, alle ideo
logiseringen, waarmee instituties hun voorlopigheid pogen te doen 
vergeten. Het is niet de universele orde die het laatste woord heeft 
doch de wanorde, de anarchie van de oneindige verantwoordelijk
heid voor de ander! 

Een permanente bekoring blijft in onze samenleving: de oorlog 
van allen tegen allen. Wij denken ook altijd dat de samenleving er is 
omdat de mens anders de mens een wolf zou zijn. En daar valt de sa
menleving dan ook altijd weer in terug. Dat betekent een grens aan 
de substitutie, aan de plaatsvervanging. De anderen moeten voor de 
slechten worden behoed. Men kan het geweld nu eenmaal niet verge
ven in de plaats van hen die er de dood door ondergingen. De sociale 
fout is onvergeeflijk! De rechtvaardigheid zal altijd door moeten 
strijden tegen de erotiek, tegen het narcisme, tegen de baatzuchtig
heid. Daarom zijn er in elke samenleving nodig: kleine kernen van 
gerealiseerde rechtvaardigheid-in-verantwoordelijkheid waarin de 
binnenwereldse toekomst, de messiaanse vrede wordt geanticipeerd. 
Het heteronome in het samenlevingsideaal heeft een profetische be
tekenis. Het is goed dat er zoiets is als een joodse gemeente, die leeft 
vanuit de herinnering aan de tijd zonder orde en recht, toen zij te
ruggeworpen was op haar innerlijkheid. 

Als we de relatie met God opvatten als een betrekking van liefde, 
kan God alle zonde vergeven. Als ik als enkeling tegenover God sta 
in een Ik-Gij-relatie kan God altijd weer de vriendschap herstellen. 
Maar de moderne mens voelt zich op een andere manier schuldig. 
Het kwaad waaronder hij zucht hoort niet tOt de orde van de inter
persoonlijke vergeving. Het gaat om de sociale fout, om de culpabili-
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té sociale. En die.is onvergeeflijk, zoals we zagen. Of en hoe ik door 
mijn daden de afwezige derde schaad en raak, zonder het te bedoe
len, kan ik niet achterhalen en ik kan het dus ook niet voor God be
lijden. Ik ben dus veel objectiever schuldig. Mijn subjectieve schuld 
kan ik belijden, maar deze niet. Wij kunnen ook de onschuld niet 
heroveren door de naaste lief te hebben, door boetedoening en filan
tropie. De moderne mens is precies degene die dit beseft en van zijn 
sociale schuld ook niet ontslagen wil worden, maar er in zijn hande
len en onderhandelen rekening mee houdt om haar te voorkomen of 
het objectieve sociale kwaad, dat hij rondom zich ziet en waarvan hij 
de oorsprong nauwelijks of niet kent, zoveel mogelijk te verhelpen. 
De moderne mens is niet meer een mens die zijn zonden belijdt, 
maar één die de beschuldigingen toegeeft. Daar heeft,de crisis van de 
godsdienst mee te maken. De samenleving omvat meer dan de Ik
Gij-relatie. Zij wordt bijgewoond door de derde, die gewond is en 
aan wie de gesloten liefdesrelatie te kort doet. De Godsontmoeting 
moet elders gezocht worden: zij moet gevonden worden waar de on
ontkoombare noden van de derde zich melden. God wordt het vaste 
punt, dat buiten de samenleving ligt en vanwaar de wet (de Tora) op
welt: de plicht tot onvoorwaardelijke interindividuele en sociaal-poli
tieke verantwoordelijkheid. Hij maakt onze betrokkenheid op de 
Ander ethisch, hij maakt haar oneindig, kwalitatief en kwantitatief. 
Wij aanbidden pas de Oneindige als wij het spoor van zijn transcen
dentie, namelijk onze persoonlijk toevertrouwde oneindige verant
woordelijkheid, volgen en ter harte nemen. 
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SAMENVATIING: DE BETEKENIS VAN]OODSE DENKERS 
VOOR MIJN ETHIEK 

Het zal niet mogelijk zijn alle invloeden die ik heb ondergaan hier 
neer te schrijven. Daarvoor zijn het er veel te veel. Wij willen tenslot
te een samenvatting geven van de voornaamste van hen. We doen 
dat enigszins systematisch. Het zijn, als ik het goed zie, vier hoofd
punten waarop die invloed ligt. 

In de eerste plaats betreft het de openbaring van God. Wie is God 
voor ons? Op welke wijze wordt Hij beleefd en ervaren? Is zijn be
stuur te verdedigen? Wat vraagt God van ons? 

In de tweede plaats gaat het om ons en onze religie. Er is een aan
tal kritische vragen naar de mogelijkheid van religie. Wat is religie? 
Voor wie is het goed? Is het christendom religieus te verstaan of ook 
atheïstisch? Maar ook: wat is jodendom en wat is humanisme? 

In de derde plaats komt onze existentie in geding. Wat is lijden? 
Wat is schuld en verantwoordelijkheid? Wat is vrijheid? Wat is lief
de? 

In de vierde plaats komt de vraag naar de toekomst. Hier komen 
de vragen van eschatologie en profetisme aan de orde. 

1. God en zi/n bestuur 
De kritiek van Levinas op Buber lijkt mij terecht. God in zijn open- . 
baring blijft altijd een Hij voor ons. Natuurlijk kun je God aanroe
pen als een Gij, daar heeft Buber gelijk in. Maar God onttrekt zich 
altijd weer aan elke beeldvorming. Hij is anders. Hij wijst altijd weer 
naar de Ander, die ons aankijkt. In zoverre is Hij altijd weer de verre 
en vreemde God, die door ons niet begrepen en niet gepakt worden 
kan. God is verder dan mijn bestaanshorizon. Hij is meerder dan 
mijn hart. Alleen de verschijning van de medemens is een spoor van 
Hem. 

Wel verlangen wij naar God, naar de Gans Andere, zoals Horkhei
mer opmerkt. Misschien moeten wij dat in de theologie ook ernstiger 
nemen. Dat wij niet over God spreken, maar over ons verlangen naar 
Hem en dat de moordenaars niet over de slachtoffers zullen triomfe
ren. 

Het is heel wezenlijk, wat Rosenzweig zegt: God, mens en wereld 

94 



zijn grootheden clie we moeten laten staan en niet tot elkaar reduce
ren. Het gaat om het drama van de betrekkingen die zij van Godswe
ge aangaan. Ze komen ten opzichte van elkaar in beweging, maar ze 
blijven onderscheiden grootheden. Daarvan heeft inderdaad, zoals 
ook Levinas aantoont, de autonome mens geen weet. De monologi
sche rede heeft er geen vat op. Zoals bij Levinas moet de theologie in 
de filosofie vertaald worden. Er moet iets ontstaan als vertellende fi
losofie. 

Dat het bestuur van God in de moderne tijd tot een vraag is gewor
den, staat vast. Bloch laat zien, dat dit overigens heel oud is, zo oud 
als het boekJoq. Inderdaad is Job niet geduldig. En Bloch heeft ge
lijk dat het literaire hoogtepunt van het boek de woorden van Job 
zijn: 'Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen, ik en niet een 
vreemde. Ik weet dat mijn losser, mijn wreker leeft.' Toch is het ein
de van het boek niet zo verwerpelijk autoritair als Bloch meent. Hier 
gelden de woorden van Levinas over de onheuglijke tijd, waarin onze 
bekering tot passiviteit plaatsvond. We waren er niet bij toen God 
schiep. We zijn te laat geboren om onschuldig te zijn. 

Buber zegt dat alles gericht staat op de heiliging der wereld. En 
daarin heeft hij gelijk. De essentie van Tenach licht op in het dubbe
le gebod der liefde. Het is inderdaad zo dat wij God in de wereld en 
de wereld in God liefhebben. De openbaring verwijst naar de wereld, 
die moet worden geheiligd. Niets is heilig maar alles is tot heiliging 
bestemd. Dat het christelijk geloof dit zou miskennen, doordat zij 
het geloof geïntellectualiseerd heeft tot het geloof in het dogma is 
van oorsprong niet waar. Maar het is wel een waarschuwing voor een 
gevaar dat het christendom altijd weer loopt. 

Vooral door Marx, maar ook wel door Levinas, begrijpen wij, dat Bu
ber de Ik-Gij-verhouding te zeer verabsoluteert ten opzichte van de Ik
Het-verhouding. Ik heb daar vanuit Marx over geschreven in mijn 
Theologie en Ideologie en zal dat hier niet herhalen. Levinas legt er na
druk op, dat de Godsontmoeting wordt gevonden waar de onontkoom
bare noden van de derde zich melden. En dat zijn bij hem wel degelijk 
noden, die alles met het 'het' te maken hebben: ze zijn ook materieel. 

God oordeelt over de geschiedenis en niet de geschiedenis over 
zichzelf. Die gedachte van Levinas moeten we vasthouden. De ge
schiedenis kan nog niet het minste onrecht goedmaken. Het joden
dom heeft altijd een vrijheid tegenover de geschiedenis behouden. 
Ze hebben altijd weer gezegd: het is niet goed, zoals het is. Dat is het 
messiaanse, ook in het Godsbegrip. 
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De kritiek van Levinas op het christendom, dat lijden nooit een 
uitboeting kan zijn en dat God de sociale zonde niet kan vergeven, 
moeten we zeer ernstig nemen. De vergeving van God gaat inder
daad over de zonden die bedreven zijn in de Ik-Gij-verhouding, 
maar niet over 'Auschwitz', want God vergeeft niet zonder de slacht
offers, met wie Hij zich juist identificeen. Maar mogen we misschien 
geloven, dat ook Auschwitz in de grote overwinning van God, als 
zijn Rijk aanbreekt, wordt verzwolgen? De beul kan toch niet win
nen? 

2. jodendom, religie en humanisme 
Het humanisme van Marx zit in zijn Opium tekst; het is de conclusie 
uit zijn religiekritiek. De categorische imperatief is: alle toestanden 
omverwerpen, waarin de mens een vernederd, veracht en geknecht 
wezen is. Dat is het concrete humanisme waanoe de mens geroepen 
is. Daanoe moet alle religie verworpen worden, die de aandacht van 
de aardse strijd afvoert. Dat is allemaal opium! 

Marx heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door de kritische vraag 
voor wie bepaalde theorieën en ideeën (ideologieën) goed zijn te stel
len. Het is een vraag die ons ook als christelijke ethici moet blijven 
verontrusten. We spreken altijd in het belang van een bepaalde 
groep en dat is voor de Europese christen meestal de middengroep, 
die belang heeft bij 'verzoening'. Dat kleun onze theologie en onze 
ethiek. Dat Bloch heeft laten zien, dat er desondanks in de theologie 
en in de ethiek meer zit dan ideologie, is zijn verdienste. Er is ook ge
zocht naar meer, naar vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. En dat 
komt er toch ook in uit. 

Een geweldige verdieping van de vraag naar het jodendom brengt 
Levinas aan, als hij laat zien dat het joodse volk het volk is van het ge
weten en de innerlijkheid, dat op wacht staat als alle orde en alle in
stituties instorten. Het is een wonderlijke uitverkiezing dat dit volk 
steeds weer terechtkomt in de woestijn, in het getto en in de balling
schap, waar het aangewezen is op zijn innerlijke moraliteit. Daarom 
is God zo streng voor Israël! 

Bloch heeft de prachtige gedachte uitgewerkt dat de wereld recht 
op gemeente heeft. Er blijft altijd naar hij hoopt een vrije leermacht 
van het geweten, iets als de kerk, die in bereidheid en richting leeft. 
Daar staan op de agenda de doelvragen van waarheen en waartoe. Er 
zijn, zegt Levinas (en daarmee zegt hij net zoiets), nodig in elke sa
menleving: kleine kernen van een verwerkelijkte vrijheid-in-verant-
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woordelijkheid, waarin de binnenwereldse toekomst en de messiaan
se vrede worden geanticipeerd. Het is goed als er iets leeft van een 
messiaanse gemeente die leeft vanuit de herinnering aan de tijd zon
der orde en recht, toen zij teruggeworpen was op haar geweten. Een 
leerschool van het geweten dus. 

Dat een zeker atheïsme noodzakelijk is om de bijbelse, profetische 
God te kunnen ontmoeten, heeft Levinas ons terecht ingescherpt. 
God heeft een wezen geschapen dat Hem slechts van verre hoort en 
zoekt. We hebben atheïstisch te zijn tegenover alle onbewogen go
den van de filosofen, die passen in het raam van onze ontologie. Pas 
als we zo vrij staan, kunnen we de stem vernemen van Hem, die ons 
verkiest. Hij doet dat met een verkiezing, waarvoor wij niet kunnen 
kiezen. Het gaat in de Schrift om de God van voor alle ethiek, die 
ons vrij en verantwoordelijk maakt. Die God is alleen atheïstisch, die 
is alleen onreligieus te vernemen. ' 

/ 

3. Schuld, vrijheid, lijden en liefde 
Kafka heeft zeer indringend de z~ak van de schuld aan de orde ge
steld. De mens heeft geen recht ergens te wonen. Hij worstelt einde
loos met die vraag en sterft zonder een antwoord gevonden te heb
ben. Misschien daagt op zijn uiterste het besef, dat hij gewoond 
heeft, zij het in onrust, en dat dit mocht. De mens wordt beschul
digd, zonder dat de aanklacht wordt geformuleerd en de instantie 
zich legitimeert, en hij geeft toe: hij is schuldig. Levinas heeft dat op 
onnavolgbare wijze uitgewerkt. De menselijke conditie vloeit inder
daad niet voort uit mijn natuurlijk bestaan. Het is veeleer een zaak 
van onrecht: ik ben verantwoordelijk gesteld en ik ben schuldig. Hij 
zegt ook (Aljosja uit 'De gebroeders Karamazow' van Dostojewski ci
terend): 'Ieder van ons is schuldig tegenover allen en voor allen en 
voor alles en ik meer dan de anderen.' Hij spreekt ook van de objec
tieve schuld die in de sociale schuld is gelegen. Je kunt er niets aan 
doen. Je kunt die zonde niet belijden, maar ze is er wel. En: je wordt 
er op aangesproken. 

Levinas laat zien dat de vrijheid aan dit schuldiggesteld worden ont
springt. Hij ziet de vrijheid uit een volkomen passiviteit voortkomen: 
de vrijheid vanuit de gehoorzaamheid aan de eis van God (Gij zult 
niet doden), die je ontmoet in het Gelaat van de Ander. Het is meteen 
de vrijheid tot 'verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid die 
veel verder reikt dan de actieradius van de liberale vrijheid, want de 
taak is eindeloos. Het is, wat Barth noemt, de vrijheid tot dienst. 
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Die vrijheid is ons altijd gegeven. We hebben haar ook als wij den
ken haar niet te hebben. Toch mag ons dat de ogen niet doen sluiten 
voor de problemen die Horkheimer hier stelt. Hij vraagt eigenlijk 
naar de materiële voorwaarden van de vrijheid. Het vrijheidsbegrip is 
ontzettend verengd in het liberale denken. Vrijheid om contracten te 
sluiten is wel een heel abstracte vrijheid. De arbeider is op grond van 
zijn levens nood wel gedwongen zo'n zogenaamd vrij contract te slui
ten. Maar vanuit 'God' is een vrijheid denkbaar, die strijdbaar is. En 
dat is wat Levinas magistraal uitwerkt. 

Bij Levinas begint de vrijheid bij de lijdende vorm; de passiviteit 
houdt ook passie in. Subject zijn is subjectum zijn, d.i. onderwor
pen. Het gaat om de menselijkheid van de lijdende Knecht des He
ren, die alles op zich voelde aanlopen. Een bijbelse tsàddik is on
denkbaar als hij zich alleen maar zou aantrekken wat uit zijn vrijheid 
voortkomt. Hier komt de kritiek op een bepaald soort christendom, 
dat het lijden tot verzoening in de zin van uitboeting maakt. Daar is 
een m.i. verwerpelijke verzoeningsleer mee bedoeld, waarin de zoon 
satisfactie geeft voor de belediging der majesteit Gods. Dat wil zeg
gen: God bemint het kwaad. Dat kan niet. Het lijden van de tsaddik 
is er om het lijden te trotseren: het is gericht op de toekomst, waarin 
hij weer onder zijn vijgeboom mag zitten. We moeten hier oppassen 
voor masochisme en mystiek. Kafka heeft zich nimmer aan enig leed 
onttrokken. En hij zegt ook: dat is het enige lijden dat je je besparen 
kunt. Hij zoekt de zin van het lijden niet daarin dat het met hemelse 
zaligheid beloond wordt, maar dat het ontdaan van zijn tegendeel 
heerlijkheid is. Juist in die zwakke plek, die er in je is omdat je hoopt 
op aardse toekomst, is ook dat gegeven wat tot heerlijkheid worden 
zal. 

Volgens Rosenzweig kan er eigenlijk niet gezegd worden: God is 
liefde, maar moet je zeggen: God heeft lief. Dat zal ook wel de be
doeling van Johannes zijn, denk ik. Het is eigenlijk heel wonderlijk 
dat de liefde een wet is: daar zit een paradoxie in. Ja maar, het is wel 
mogelijk als het uit de mond van de Minnaar zelf komt. Dan is het 
de stem van de Liefhebbende zelf, die zegt: Ik bemin u, bemin nu 
uwerzijds mij. De daad van het minnen vraagt om wederliefde. 
Daarom is het ook eigenlijk het gebod en niet de wet der liefde. Het 
eenduidige gebod der naastenliefde heeft als vooronderstelling dat 
God ons liefheeft en zo gegeven heeft wat Hij gebiedt ... en zo is het 
gebod hoogste vrijheid. Ook bij Levinas vinden wij die aan alles voor
afgaande liefde van God: ik heb u eerst liefgehad. Daar komt alles 
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uit voort. Maar naast de charité moet er ook justice zijn, want de der
de eist dat. Ik ben ook een Ander voor een Ander. De liefde daagt 
echter die justice steeds weer uit, zij animeert haar. 

4. Profetisme en eschatologie 
Wat profetisme is, is waarschijnlijk het schoonst geformuleerd door 
Ernst Bloch. Bij de profeten gaat het altijd om een hypothetische en 
nooit om een categorische toekomst. Mensen worden door de profe
ten groot en mondig gemaakt en niet klein en onmondig. Het gaat 
niet om het noodlot, maar juist tegen het Schicksal, dat afgewend 
wordt. En God straft eigenlijk alleen met zijn afwending: kun je zien 
wat ervan komt. Kanaän wordt tenslotte door de profeten in het 
eschatologische verlegd. 

De boodschap van Buber is dat wij het koningschap van Adonai 
ernstig moeten nemen, als een sublieme realiteit. Die theocratie is 
door de profeten aanvaard en het mislukken van de aardse koning 
riep bij hen het vizioen op van een ideale Messias, die de vrede voor 
Israël en de wereld brengen zou. Buber heeft natuurlijk gelijk wat 
Tenach betreft: in het oude Israël moet die gedachte realistisch wor
den genomen. Anders mist zij haar doel. Maar het is even waar wat 
Benjamin zegt: het Rijk van God kan nooit als doel worden gesteld in 
de geschiedenis. Dat is trouwens ook in overeenstemming met Bu
bers gedachte, dat het aardse koningschap nimmer het goddelijke 
kan evenaren. Daarom heeft de theocratie volgens Benjamin alleen 
religieuze zin en geen politieke. Zij het dat die religieuze zin wel een 
politieke betekenis heeft. Elke seconde is een poort waardoor de Mes
sias kan binnenkomen! 

Kafka zegt dat wij onze bestemming voor het paradijs met de zon
deval verloren hebben, maar van het paradijs wordt dat niet gezegd, 
merkt hij op. Dat is een gedachte verwant aan Benjamin: misschien 
kunnen wij ons ook niet op het Rijk van God richten, behalve reli
gieus. We moeten de politiek profaan en werelds betrachten. Maar 
het paradijs blijft voor ons bestemd. Dat geloven we en dat hopen 
we. Misschien heeft Barth gelijk, dat we er alleen maar gelijkenissen 
(analogieën) van kunnen oprichten. We zijn oprechte democraten en 
leven in het pluralisme zonder waarheidspretentie, maar wij verkon
digen toch het Rijk van God. 

We kunnen wel met Bloch meegaan, als hij in zijn Geest der Uto
pie nog helemaal de messianist is. We hebben het moeilijker met 
hem als marxistisch filosoof, die de hele rijksverwachting binnenwe-
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relds en concreet heeft gemaakt. Wel heeft hij gelijk dat wij altijd 
weer horizontaal vooruit moeten kijken: een zeker chiliasme moet 
ons eigen zijn. Maar om de droom in de moedermaterie vast te leg
gen als de droom van een zaak, als iets wat je alleen maàr aan het 
dansen hoeft te brengen en het verwerkelijkt zich reeds, gaat ons te 
ver. 

Of is het messiaanse Rijk alleen maar een postulaat en geen werke
lijkheid, zoals bij Adorno? Een postulaat dat hij stelt en niet durft te 
stellen. Zijn eigen onmogelijkheid moet hij nog begrijpen vanwege 
zijn mogelijkheid. Het is iets als het verlangen naar het Gans Andere 
van Horkheimer: ook dat is puur verlangen, meer niet. Misschien ko
men we ook nooit verder dan dit. Of is het toch beloofd en is het 
waar in het Woord van God? 

Ik neig tot het laatste. Kafka zegt: Er is maar één zonde: het onge
duld. Hij bedoelt: de ongeoorloofde anticipatie (Gunning). En dat is 
waar. Daaraan is de wereld steeds weer kapotgegaan. Laten wij wach
ten en hopen! 

Wat betekent dit voor mijn ethiek? Dat ik met overtuiging christe
lijk ethicus ben. Ik ben geïnteresseerd in wat Levinas noemt de ethiek 
voor de ethiek: in de roeping en verkiezing van de mens. En daar ben 
ik heel persoonlijk in geding. Niemand kan de last daarvan van mij 
overnemen. Maar: al wat ik zeg, geldt toch voor ieder van ons. Het 
gaat in deze ethiek om de verantwoordelijkheid die ons vanuit ons 
schuldigzijn wordt opgelegd. We zijn ter verantwoording geroepen 
ter zake van moord op onze broeder en zuster. We beginnen niet 
idealistisch onschuldig, als wij ons van de ethiek bewust worden. In
tegendeel. 

Natuurlijk vind ik de algemene of filosofische ethiek heel belang
rijk, al beoefen ik haar niet. De vraag van de derde, is de vraag naar 
de rechrvaardigheid. Die is heel belangrijk. Er zal ook een symmetri
sche ethiek moeten zijn. Maar ik blIjf geïnteresseerd in de uitdaging 
van deze rechrvaardigheid door de liefde. Alleen waar de plaatsver
vangende liefde is, zal deze gerechtigheid voor verkilling en verste
ning behoed worden. Zij zal alleen door de liefde boven zichzelf wor
den uitgetild. 

Ik blijf overtuigd dat daarom de wereld recht op gemeente heeft. 
De gemeente experimenteert de ethiek waarover ik spreek. Zo ont
wikkel ik haar ook: ik bekijk de praxis van de gemeente in het licht 
van het Woord van God, d.i. de bron waaruit zij leeft en het crite
rium waaraan zij zich gewonnen geeft. Het is een onuitwisbaar recht 
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van Godswege dat er zo'n gemeente is, een kern die de verantwoor
delijkheid en de liefde probeert waar te maken en die op ho~p tegen 
hoop aan net Rijk van God als de toekomst der wereld vasthoudt. Al
leen door dit experiment zal de gerechtigheid, die men in de wereld 
tegen all.e onrecht in, probeert op te richten, behoed worden achter 
zichzelf in nieuw onrecht terug te vallen. De gemeente is een plaats 
van permanente revolte. 
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