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Woord vooraf 

Te veel pourparlers is niet goed. Als iemand dit boek wil 
lezen verrast mij dat. Als hij er iets aan blijkt te hebben, 
stemt dat mij dankbaar. Op mijn verkenningen door het 
gebied van de ideologie ben ik soms het spoor schijnbaar 
bijster. Dat ook zo de terreinkennis wordt vergroot, is een 
troost. Ik geef de lezer graag een korte inhoud om hem te 
helpen de lijn vast te houden. 
Sinds de verlichting weten wij, dat in het denken gemakkelijk 
waandenkbeelden binnendringen. Zij sluipen onherkend in, 
juist omdat zij vanzelfsprekend schijnen. Het normatieve in 
het bijzonder is sterk ideologisch. Het verheft zich hoogmoe
dig boven de historische relativiteit. Achter het trotse masker 
zit het belang, dat wij met het kriterium cui bono? ontdekken 
kunnen. Meestal is het een machtig belang, anders had het 
zich niet kunnen doorzetten. 
Ideologie uitbannen is onmogelijk. Het is eerst recht ideolo
gisch dat te pretenderen. Denken kan alleen voortgang maken 
in een proces van zelfkritiek. Intellektuelen streven maar al te 
graag naar zuivere theorie, want zij hebben als middenlaag de 
neiging tot synthetiseren der tegendelen. Dat zij zo vooral de 
heersende belangen behartigen, willen zij zelden waar heb
ben. Van moderne wetenschappers geldt iets dergelijks: zij 
laten de toepassing van hun resultaten aan de politici over en 
achten zich ontslagen van verdergaande verantwoording. 
Niet ten onrechte staat de theologie extra onder de verden
king van ideologie. Zij bevordert dat de beste krachten aan 
het hiernamaals of de verre toekomst worden verslingerd. 
Feuerbach dacht dit gevaar te bestrijden door er antropologie 
van te maken. Zo baande hij de weg voor het personalisme, 
dat een personaal centrum boven de historie meende te kun
nen stellen. Men kan van de ideologie niet voorgoed afko
men. Ook de theologie moet ermee leren leven. Een theolo
gie die praktisch is, toegesneden op de prediking en het 
pastoraat, zal bewust ideologisch willen zijn. Maar niet on
kritisch: zij zal van haar partijdigheid uit ideologische zelf-
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kritiek oefenen. Marxistische theorie kan haar bij deze kritiek 
dienstbaar zijn. God kan heel wel verworden tot een 'waar'. 
En bevrijding ontaarden in een fetisj. De antropologie kan 
een ambivalent mengsel van realisme en idealisme worden. 
En de ethiek de dienstwillige leverancier van zelfrechtvaardi
gingen. 
Kiest de theologie voor hen, in wie God ons aanziet, de 
ontrechten en geknechten, dan zal zij als haar taak leren 
verstaan, de religieuze sanktionering en uitbuiting van 
machtsmisbruik te ontmaskeren. Zulk een theologie kan niet 
anders dan ontideologiserend werken. Zij zal in de zoge
naamde religieuze verdubbeling de illusie van een hierna
maals ontdekken, die de veranderende kracht absorbeert. Zij 
zou echter niet werkelijk theologie zijn, als zij de geschiede
nis overliet aan haar eigen zogenaamde wetmatigheid en zo 
aan monistische drijvers van marxistischen of anderen huize. 
Dit betekent: zij kiest ook niet voor de onmiddellijkheid. 
Het valse dilemma verdubbeling of onmiddellijkheid laat 
zich alleen vermijden in een theologie, die geen wereldbe
schouwing wil zijn en die derhalve afziet van bovenhistori
sche antwoorden. Er is geen tijdloze waarheid. Alleen een 
theologie van het Woord kan· op dit scherp van de snede 
zelfkritisch balanceren. Deze zelfkritiek komt voort uit de 
krisis waarin, als het goed is, kerk en theologie verkeren. 
Deze theologie heeft daarom steeds weer te ontspringen op de 
breuklijn der klassen, dáár, waar zij wordt aangezien door de 
geringe broeders en zusters van de Messias. Deze aanblik is 
het enig gezaghebbende en als zodanig geen zaak waarop de 
theologie haar gezag kan funderen - in zich heeft de theolo
gie geen gezag -, maar het gezag dat zij als van godswege te 
erkennen heeft en waardoor zij in vrijheid wordt gesteld. 
Zo een Woordtheologie zou de ethiek, zou de kritiek van de 
praktische rede kunnen opleveren, die aan het marxisme zo 
pijnlijk ontbreekt. In het licht van de belofte wordt het hande
len van gisteren gekritiseerd met het oog op het handelen van 
morgen. Deze theologie waakt in haar dogmatiek tegen het 
onder menselijke regie nemen van het woord van God en in 
haar ethiek tegen het verlenen van goddelijk gezag aan men
selijke woorden. Zij geeft niet alleen alle metafysika op, 
maar zelfs alle verlangen ernaar. Zij maakt van de nood der 
Fraglichkeit niet een deugd, zoals de moderne skepsis. Zij 
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vindt de ontwikkeling en ook de revolutie geen zaken, waar
aan men kan of mag geloven. Door die nuchterheid maakt zij 
plaats voor wetenschappelijke analyse en daarop gegronde 
strategie ten behoeve van de bevrijdingsbeweging. Zij 
scherpt het geheugen der armen voor de megaleia van God, 
die daden van bevrijding zijn, en zij ontmaskert in het licht 
ervan de goden van deze wereld, de 'herrenlose Gewalten', 
die het kleine leven van de mensen teisteren. 
Het vijfde hoofdstuk van dit boek is geschreven voor mijn 
vriend Tom Naastepad, ter gelegenheid van zijn zestigste 
verjaardag. Het werd eerder gepubliceerd in zijn feestbundel 
Vlegels op de dorsvloer, Kampen 1981. Het laatste hoofd
stuk is in een enigszins andere gedaante ook eerder versche
nen en wel in het bijzondere nummer dat het maandblad 
Wending gewijd heeft aan de burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Het leek mij een zo duidelijke proeve van toepassing van de 
theologisch-kritische ethiek die mij voorzweeft, dat ik het als 
zodanig in dit boek opnam. 

G. H. ter Schegget 
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Inleiding 

Rondom de theologie, die het socialisme ernstig neemt, ook 
voorzover het van Marx leren wil en zich op hem beroept, 
heerst een sfeer van wantrouwen, van ergernis, zelfs van 
afkeer. Krijn Strijd 1 heeft hierop herhaaldelijk gewezen om
dat het hem zeer aan het hart ging. Daarom leek het hem 
goed, dat wij ons zouden bezinnen op de kaders waarbinnen 
ons theologisch bedrijf zich afspeelt. De verwijten gaan heen 
en weer tussen voor- en tegenstanders, dat de ander bevoor
oordeeld is, bevangen in stereotypen of zich laat leiden door 
ideologische motieven. De bevrijdingstheologen zouden met 
hun marxisme en theologie ideologiseren en haar zo van haar 
wetenschappelijk karakter beroven. Omgekeerd werpen de 
socialistisch gezinde theologen aan de gevestigde theologie 
voor, dat zij zich in het burgerlijke denken en de kapitalisti
sche maatschappij gevangen laat nemen. Deze twist over het 
'vooroordeel'2 (niet als werkhypothese, maar als 'bias') 
schijnt uitzichtloos en ontaardt licht in een kinderkamerruzie, 
waarbij het welles en nietes niet van de lucht is. Inmiddels 
gaat een ieder zijns weegs en laat zich aan de ander nauwe
lijks iets gelegen liggen. Het dunkt mij daarom een goed 
voorstel van Strijd, ons te bezinnen op de kaders waarbinnen 
getheologiseerd wordt. 
Te vaak wordt het vooroordeel nog gezien als een zaak van 
persoonlijke voorkeur, voornamelijk, zo niet uitsluitend be
paald door de willekeur van de individu die zijn wetenschap
pelijk subject door zijn opties laat bepalen. Men is, binnen 
bepaalde grenzen, ook gaarne bereid zo een subjectieve voor
keur te laten gelden, immers de waarden liggen niet op het 
gebied van het kwantificeerbare, althans niet in hun 'geldig
heid', op zijn hoogst in hun 'geldendheid'. Zo beoordeelt 
men ook de bevrijdingstheologie en de materialistische3 exe
gese: hier zijn lieden aan het werk, die nu eenmaal voor de 
marxistische wereldbeschouwing hebben gekozen en dit 
vooroordeel laten meespelen, bewust en onbewust, in hun 
wetenschappelijk werk. Vandaar dat zij zo geobsedeerd zijn 
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door bepaalde thema's: onderdrukking, uitbuiting, armoede, 
sociale tegenstellingen, machtsverhoudingen, revoluties en 
wat er meer van hun goesting en gading moge zijn. Deze 
waarneming heeft wel sterk een prima-facie-karakter: kenne
lijk - daarin heeft Strijd gelijk - irriteert het obstinate stacca
to van deze thema's de daaraan niet gewende oren. En dan 
klinkt al spoedig: deze theologen betrekken alles op de poli
tiek en de maatschappij; zij verwaarlozen het eigene van het 
christelijk geloof: verlossing is meer dan bevrijding en het 
koninkrijk Gods gaat niet op in de klassenloze maatschappij 
of het rijk der vrijheid. Hoe waar dit laatste ook is, het 
verwijt is niet terecht. De zaak wordt nog aanmerkelijk ge
compliceerd door de verdenking van onverdraagzaamheid, 
die men tegen deze wijze van theologiseren koestert: er wordt 
een bepaalde keuze in verabsoluteerd en tot het één en al 
gemaakt; men mag God danken, dat deze mensen de macht 
niet hebben. Aan de situatie achter het ijzeren gordijn zou 
afleesbaar zijn, waar het dan heen zou gaan. Vechtend tegen 
zulke falikante slagen in de lucht, vecht men vergeefs, want 
men bestrijdt windmolens en het is beter die te negéren. 
Nu heb ik er, voor mijn deel, vaak op gewezen, dat ik de 
genoemde thematiek wil voordragen als een kritische korrek
tie in de kantlijn van de theologie. Ik kan namelijk bij lange 
na niet overzien, wat de diepgang en de reikwijdte van deze 
kritiek is en hoe zij zal (kunnen) leiden tot een veranderde, 
vernieuwde theologie. Zou men dat van mij vergen, dan zou 
men teveel van mij vragen: de toekomst zal het leren. Laten 
wij allen op onze plaats het beste geven, wat wij hebben. Ik 
zou tevreden zijn, als men aan deze wijze van theologiseren 
het voordeel van de twijfel liet en haar een serieuze kans gaf, 
ook aan de akademie. Het is echter volkomen duidelijk, dat 
de vrees tegen deze werkwijze er bij de vakgenoten diep 
inzit: men voelt zich bedreigd. En dat niet geheel ten onrech
te. Ik zal het tot mijn taak rekenen in dit boek de kritiek te for
muleren, die als een bedreiging schijnt te moeten overkomen. 
Het zou immers niet goed zijn te ontkennen, dat de bevrij
dingstheologie inderdaad bedreigend is voor de bestaande 
orde, ook in haar ideologische gedaante. Immers zij wil de 
gevestigde macht bewust bestrijden en kan dus geen uitzon
dering maken voor theologieën, die zich, gewild of onge
wild, aan het vigerende gewonnen geven. Het zal er juist om 
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gaan in de kritische theologie deze mimicry, deze wereld ge
lijkvormigheid te analyseren en aan de dag te brengen. Al
leen, het schijnt zo wonderlijk, dat religiositeit, dat gericht
heid op het hogere, dat diepe innerIijkheid en respect voor 
zedelijke en geestelijke waarden, dat vroomheid en hemel
verlangen, dat vertrouwen op het godsbestuur en deemoed 
vormen kunnen zijn, waarachter zich de konformistische 
geestesgesteldheid verbergt, die de dienaars van de heersende 
macht kenmerkt. Laten wij hierbij niet vergeten, dat een 
systeem geen dag of uur kan overleven, als zijn ideologie niet 
langer verinnerlijkt wordt door de onderdanen. Men beseft 
dan, wat er in de theologie op het spel staat. In te zien, dat 
juist zich 'voraussetzungslos' wanende theologie een bron 
van ideologische (zelf)rechtvaardiging kan zijn, vergt een 
diepere analyse, omdat hier de schijn bedriegt. Bedroog de 
schijn niet, dan was immers alle wetenschap overbodig. 
Willen wij door deze bankring heenbreken, dan moet de 
ploeg der ontkenning ook door de godgeleerde landerijen 
worden getrokken. Wat wij dan nodig hebben is een methodi
sche twijfel van ideologie-kritische aard. Ik vat Marx' ideolo
giekritiek als zo een methode op (en niet als een dogma of 
theorie). Wij zullen Marx' kritiek echter niet overnemen 
zonder haar theologisch te verifiëren. Uiteraard kan het in dit 
boek alleen gaan om het geven van voorlopige voorbeelden 
en het trekken van schetslijnen, omdat het doordenken en 
verwerken van de ideologiekritiek een heel program van 
theologisch omdenken eist, dat niet even kan worden uitge
voerd, maar naar mijn stellige overtuiging de grote opgave 
vormt van de komende jaren, als ons de tijd gegund is. 
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HOOFDSTUK I 

Het ideële en generale als idola 

1. De verlichting ontdekt 'ideologie' 

Destutt de Tracy (1754-1836)4 wilde, in navolging, van Fran
cis Bacon, de wetenschappen empirisch funderen en losma
ken uit de omknelling van de metafysische abstrakties. Bacon 
had deze abstrakties als idolen ontmaskerd en ze onderschei
den in idola tribus (wortelend in de menselijke natuur), idola 
specus (individuele waandenkbeelden), idola lori (de publie
ke opinie) en idola theatri (traditionele, wijsgerige en andere 
waandenkbeelden) . 
Bacon heeft zeker oog gehad voor de drijfveer van de weten
schap: wij willen de natuur onder controle brengen. Het 
motief is derhalve machtsvorming. Toch heeft Bacon niet 
kunnen duidelijk maken, waar deze storende idolen, deze 
abstrakties, die evenzovele defekten zijn, vandaan komen en 
hoe ze zich kunnen handhaven. Hij was zelf een gelovige, die 
aan de openbaring niet twijfelde, niet wilde twijfelen, althans 
niet mocht twijfelen en haar derhalve scherp moest scheiden 
van de filosofie, die niet op openbaring, maar op een redelij
ke consensus moest rusten. Daartoe had de filosofie alle 
bijgeloof, alle superstitie te ontmaskeren, ook al lijkt bijge
loof op religie als de ene druppel water op de andere. Hier 
begint dan werkelijk iets van religiekritiek bij Bacon, name
lijk voorzover religie misbruikt wordt in het politieke machts
streven. Dit misbruik treedt op waar de geestelijke stand zijn 
belangen koppelt aan de bestaande sociale orde en die voor 
de manifestatie van de goddelijke wil uitgeeft. Zo blijkt ook 
bij hem de spits van de religiekritiek een politieke kritiek te 
zijn. Destutt de Tracy, die met Condillac de ideeën überhaupt 
voor een produkt van de fantasie houdt, wil de wetenschap
pen doen rusten op een zekere, rationeel ontwijfelbare, alge
meen inzichtelijke basis, die hij meende te vinden in het 
kennen als een geheel van psychologische vaardigheden: 
herinneren, oordelen, willen, voelen en zich bewegen. Op 
deze ontwijfelbare antropologie kan dan het politieke en 
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sociale leven van de mensen worden opgebouwd. De hierop 
gebaseerde orde is daarom rechtvaardig, omdat zij inzichte
lijk, onweerlegbaar, rationeel is. Zo laat zich de sociale 
harmonie denken als een redelijke consensus. 
Bonaparte heeft aanvankelijk tot deze school behoord, maar 
vervreemdde van haar, toen hij tot de keizerlijke macht was 
gekomen. Hij vond toen dat deze macht toch beter door de 
religie kan worden gesanktioneerd, al nam hij volgens Thiers 
de paus op het laatste moment de feitelijke kroning uit han
den5 , om alle misverstand over de eigenlijke verhoudingen te 
voorkomen. Hij had het christendom nodig om de politieke 
misstanden in het binnenland aan te bevelen in de verdraag
zaamheid en om onvrijheid en ongelijkheid te verbloemen. 
Liever dan in de ratio zag hij de macht in de religie als 
mysterie van de sociale orde gefundeerd. Als Napoleon I had 
Bonaparte belang bij de restauratie eQ het herstel van de 
antirevolutionaire intelligentsia (Chateaubriand). Deze terug
val in de irratio van het kwasi-mysterie ging bij Napoleon 
gepaard met de projektie van haar levensgrote gebreken op de 
tegenstander. De ideologen waren duister-metafysisch in zijn 
ogen. Vooral echter vond hij dat zij geen oog hadden voor het 
vraagstuk van de macht, omdat zij hun tijd verknoeiden met 
wereldvreemde hersenspinsels. De machtsmens veracht de 
intellectueel en zijn pragmatisme verdringt diens rationa
lisme. 
Onder de franse verlichters zijn het vooral Helvetius (1715-
1771) en d'Holbach (1723-1789), die het belang van de 
heersende macht bij het voortbestaan van de wijd verbreide 
religieuze en metafysische meningen naar voren halen, als 
verklaring van de taaiheid waarmee vooroordelen blijven 
heersen6

• Bij de instandhouding van de bestaande orde door 
verspreiding van mist en bijgeloof werken de instituties van 
de kerk en staat samen. De priesters bedriegen hun gelovi
gen, door hen wijs te maken dat de zedelijke waarden en 
normen rusten op de betrekking van de mensen met de 
onzichtbare machten. De verlichters achten deze hogere 
machten produkt van willekeurige fantasie en van bedrog van 

. de priesters, die dergelijke idolen scheppen omdat zij ze 
nodig hebben om de mensen tot slaaf te maken. Daarmee 
zitten wij middenin de paradox van de verlichters: omdat zij 
de samenhang van ideologie en macht doorzien, verklaren zij 
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de priesters tot bedriegers, alsof die, als een soort verlichters 
avant la date, die samenhang al eerder hadden doorzien en 
hem vervolgens, bewust bedrog plegend, zouden hebben 
gehanteerd als middel om vervreemdende macht te doen 
verinnerlijken. 7 Zo een konstruktie is werkelijk onmogelijk, 
maar dit neemt niet weg, dat één ding gewonnen is: het 
inzicht in de samenhang tussen religie (bijgeloof) en macht. 

2. Marx' kriterium: cui bono? 

Marx is zeker te verstaan, als een voortzetter van de lijn der 
verlichting. Ook hij wil elke fundering van de macht in 
metafysische of religieuze kategorieën tegengaan en zowel in 
de analyse van de heersende machten en tegenstellingen als 
in de overwinning daarvan wetenschappelijk te werk gaan. In 
het Kommunistisch Manifest wil hij met Engels aan het nog 
steeds intuitieve en utopische kommunisme een algemeen 
verbindende grondslag geven door een wetenschappelijke 
benadering van de sociale, ekonomische en politieke vragen, 
waardoor de grondslag wordt gelegd voor de vereniging van 
alle proletariërs. Hij durft daartoe dan ook met een goed 
geweten op te roepen, aan het slot van dit flitsend-geniale, 
literair verbluffende pamflet. In Marx' begrip van ideologie 
wordt ook met name de lijn van Helvetius en d'Holbach 
doorgetrokken, voorzover Marx brandend is geïnteresseerd 
in de sociale en politieke invloeden op het bewustzijn van 
mensen, vooral ook in het kollektieve verband (klasse). Ook 
ziet hij daarbij een verbinding tussen religieuze mystificatie 
en politieke heerschappij. Van priesterbedrog echter wil hij 
niet weten, vanwege de bovengenoemde paradox. Het is 
Marx' verdienste, dat hij de ideologiekritiek vrijgemaakt 
heeft van moralisme en historisch-analytisch is te werk 
gegaan. 
Te snel gaat men er vaak van uit, dat het begrip ideologie bij 
Marx uitsluitend een pejoratieve betekenis heeft. Marx is in 
deze bepaald geen adept van Napoleon, die de ideologen 
verachtte. Integendeel, hij heeft in 'Die Heilige Familie's de 
verachting van Napoleon voor Condillac en de zijnen ver
klaard uit het mépris van de keizer voor de bourgeoisie, als 
hommes d'affaires. Deze ideologen wanen zich rationeel, 
maar zijn horig aan de bourgeoisie en geven een vertekend 
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beeld van de werkelijkheid vanuit het gezichtspunt der bour
geoise affaires. Reeds in dit geschrift uit 1845 - een geschrift 
dus van de jonge Marx - zijn de privaateigendom en haar 
belangen debet aan de tegenspraak tussen idee en werkelijk
heid. Precies in deze tegenspraak, precies in de relatie tussen 
de ideeënwereld en de burgerlijke maatschappij, vindt Marx' 
kritiek van de burgerlijke ideologie zijn aangrijpingspunt. Hij 
kritiseert niet vanuit een vermeende positie boven de maat
schappelijke praxis, niet vanuit een instantie, die hem een 
beter inzicht en een moreel overwicht zou schenken, maar 
geeft een kritischer kritiek, dat wil zeggen: hij meet de 
ideologen met de maat waarmee zij zelf meten. Ook de 
ideeën van Marx zelf, zo beseft hij, zijn voortgekomen en 
komen steeds voort uit de werkelijkheid van de maatschappij 
waarin hij leeft en zijn derhalve ook 'ideologie'. Het gaat 
Marx erom, dat men zich, in een kritischer kritiek dan die 
van de verlichters, daarvan bewust is. Wat hem in de cyni
sche kritiek van de machtsmens Napoleon aanspreekt is uiter
aard niet diens grove misbruik van de religie, maar zijn 
scherp doorzien van de naïveteit der ideologen, die zich 
rationeel en universeel wanen, maar met handen en voeten 
gebonden zijn aan de belangen van de zakenlieden. Zij stelden 
de vraag naar de macht niet, omdat zij dienstbaar waren aan 
een partikuliere macht. Zoals gezegd, Marx is wars van de 
wijze waarop de wellusteling Napoleon restauratieve theolo
gie misbruikt om er zijn macht en de sociale orde een myste
rieus aureool mee te verlenen. Toch blijkt ook uit dit cyni
sche misbruik het scherpe inzicht van dit caesaristische genie 
in de samenhangen die hier liggen. Men kan hem een politiek 
daimonion niet ontzeggen. Er mag dan van priesterbedrog in 
de geschiedenis alleen marginaal sprake zijn, maar Napoleon 
is ongetwijfeld een getalenteerd oplichter, die gaarne het 
bedrog heeft gepleegd, waarvan de verlichters de priesters 
betichtten. Die les was aan Napoleon besteed! Terwijl hij zijn 
leermeesters hoonde, maakte hij dankbaar gebruik van hun 
inzichten, die wel is waar toepassend op een wijze die diame
traal ingaat tegen de humane bedoelingen der verlichters. 
Napoleon zag in, dat het waarheidskriterium toch ligt in de 
politieke praxis - en daar heerst de macht -, maar hij maakte 
van dit inzicht een inhumaan, ja een cynisch gebruik, omdat 
hij bij verheldering geen belang had, integendeel! 
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Marx komt dus voor de vraag te staan, een wetenschappelijk 
kommunisme te moeten ontwikkelen - dat wil zeggen: een 
ideologie-kritisch (niet een ideologie-vrij) kommunisme te 
moeten ontwikkelen, dat juist deze samenhang als uitgangs
punt neemt om de daarin gelegen tegenspraak door radicali
serend vragen successievelijk in het historisch proces tot 
beantwoording te brengen. Zo stelt hij zich tot thema de 
wetenschappelijke kritiek van de macht, als strategie van 
bevrijding niet alleen uit de materiële, maar ook uit de daar
mee altijd gepaard gaande geestelijke slavernij. Hij zocht 
geen antwoorden, maar strategische mogelijkheden, reële 
kansen in de richting van bevrijding. 
De ideologen vallen door hun naïveteit aan een partikulier 
belang ten prooi. Marx trekt hieruit de konklusie, dat de 
vraag cui bono? altijd moet worden gesteld, ook als het gaat 
om ideeën, die als algemeen inzichtelijk worden voorgesteld. 
Ja, Marx' skepsis gaat zover, dat hij juist waar 'reine Theo
rie' wordt gepretendeerd, achterdochtig wordt, niet omdat hij 
direkt bedrog vermoedt, maar wel zelfbedrog, verkeerd be
wustzijn. Ook in zijn denken is de mens vaak dupe. Voor 
Marx geldt altijd dat het denken, niet als zodanig, maar in 
zijn geestelijke inhoud, beslissend wordt gekonditioneerd 
door de materiële omstandigheden. Dat is geen schande, 
geen pudendum: het is de nood, die de mens leert denken. 
Door zijn planmatige arbeid ontspringt de mens aan the 
struggle for life, waarin alleen aanpassing overleven garan
deert. De mens past zich niet aan. Hij ontwerpt, door de nood 
tot denken genoopt, plannen om de natuur aan te passen aan 
zichzelf, hij wordt homo faber en is als zodanig een sociaal 
wezen (dat wordt hij niet pas door een contrat social!). Het 
denken staat altijd in deze kontekst en mag daaruit niet 
worden weggehaald. Het denken moet zich altijd bewust 
blijven van zijn afkomst uit de nood, waar het vandaan komt 
en waartoe het goed is. Wordt dit nagelaten, dan is de denker 
in de kortste keren de dienstwillige leverancier van ideeën, 
die juist door de schijn van hun algemeenheid en rationaliteit, 
uitermate geschikt zijn om partikuliere belangen te maskeren 
en maskerend te dienen.9 Dan wordt ideologie eerst recht tot 
ideologie. (Achter deze vervreemding van het denken duikt 
de arbeidsdeling op, die geleid heeft tot verzelfstandiging van 
de hoofdarbeid). 
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In zekere zin is alle denken ideologisch, voorzover namelijk 
alle denken gekonditioneerd wordt door de maatschappelijke 
basis waaruit het opkomt, maar het wordt pas gevaarlijk als 
het denken zich hier geen rekenschap meer van geeft. Het 
denken dient zich op zijn eigen ideologische karakter kritisch 
te bezinnen, het dient voortdurend ideologiekritiek op zich
zelf te oefenen. Alleen zo kan het denken voortgang maken; 
alle andere voortgang is schijn. Zelfs dat het denken, hoewel 
op algemeenheid, op universaliteit gericht (klassenloze maat
schappij, rijk der vrijheid), in dienst staat van bijzondere, 
historisch bepaalde sociaal gekonditioneerde belangen, is 
geen tragiek ook (dit tegen Sartre!), als er maar een voortdu
rend kritiseren van deze samenhang is en als maar het betref
fende belang historisch progressief is. De vraag moet dus 
steeds worden gesteld, voor wie een bepaald denken goed is, 
wie het ten voordeel strekt. De denker zal zich steeds bewust 
moeten zijn van wier belangen uit hij denkt, voor en met wie 
hij een uitweg zoekt uit de nood. Alleen die kategorie van 
mensen in de maatschappij, die krachtens hun positie wel 
gedwongen zijn boven de limitaties van het gegevene uit te 
denken, omdat bevrijding binnen de gevestigde wereld on
mogelijk is en hun redding nooit in de bestaande toestand kan 
liggen, vormt de vruchtbare bodem, niet van metafysisch, 
maar van werkelijk kritisch denken, zo men wil: revolutio
nair denken. Alleen het denken, dat zichzelf toewijdt aan de 
lijdenden, zal de ideologische zelfbeproeving kunnen door
staan. Alle andere denken zal in een vermeende objektiviteit, 
een vermeende 'Voraussetzungslosigkeit', een vermeende 
'Wertfreiheit' vluchten en zich als 'reine Theorie' uitgeven. 
Cave canem! Hij kruipt voor zijn baas! 

3. De moederbodem van ideeën 

Marx heeft in 1842 als redakteur in de Rheinische Zeitung, 
zoals bekend, geschreven over de debatten in de Landdag 
naar aanleiding van het feit dat de houtdiefstallen in de 
wouden zouden zijn toegenomenlO tengevolge - naar men zei 
- van een toenemende zedelijke verwildering van het land
volk. De eigenaars van de bossen hadden boswachters aange
steld om tegen deze roofzucht op te treden. De Landdag 
moest er o.a. over beslissen of de landeigenaars aan deze 
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beschermers van hun privé-eigendom een benoeming voor 
het leven moesten geven of niet. Zoals te verwachten is, 
voelden de eigenaars daar niet voor, omdat zij zich uiteraard 
het recht wilden voorbehouden om boswachters die te veel 
begrip gingen tonen voor het volk, te ontslaan. Heel curieus 
beroepen de afgevaardigden, die dit standpunt van de landa
del verdedigen op de 'vrije wil van de privé-persoon'. Marx 
merkt ironisch op, dat hij dat een goede tijding vindt en ook 
een onverwachte, dat de mens een vrije wil heeft, die niet 
willekeurig mag worden ingeperkt, maar hij vraagt zich toch 
grimmig af, sinds wanneer deze vrije wil aan een bepaalde 
stand is gebonden en hoe het dan wel met de vrije wil zit van 
hen, die als galeislaven aan de roeibank van de enghartigste 
belangen zijn gekluisterd. Marx spreekt van een plotseling 
optreden van 'ideologie', waarmee hij kennelijk bedoelt dat 
een universele en rationele idee als 'vrije wil', die uit de geest 
van de revolutie is geboren, misbruikt wordt om haar in 
dienst te stellen van kleingeestig eigenbelang. Het eigenbe
lang wordt door deze ideologische manoeuvre gekamou
fleerd, er wordt een sluier gelegd over de grilligheid, de 
willekeurigheid, de 'partikulariteit' ervan: het wordt als alge
meen en rationeel gelegitimeerd. 
Dit misbruik van de geest zegt veel over hen, die de daad van 
de usurpatie plegen, i.c. de 'vertegenwoordigers' van de 
houteigenaars in de Landdag, maar het zegt ook iets - en 
wetenschappelijk is dat belangrl.jker - over de idee van de 
vrije wil. Die idee namelijk verliest haar progressiviteit zodra 
zij wordt losgemaakt uit haar oorspronkelijke historische en 
materiële kontekst: haar rationaliteit en universaliteit is der
halve niet aan de historie ontheven. Deze schone idee kan in 
een andere kontekst regressief werken en zal dat ook doen, 
als zij die haar hanteren, dit doen vanuit een partikuliere 
interesse. Wil de idee progressief blijven werken (en dat is de 
enige manier om haar rationeel en universeel te houden), dan 
zullen zij die verantwoordelijk zijn voor de kritiek der 
ideeën, haar steeds kritischer moeten konfronteren met de 
maatschappelijke werkelijkheid, die zij niet hoeft te verkla
ren, niet hoeft te legitimeren en zeker niet te sanktioneren, 
maar die zij heeft te kritiseren en wel zo dat haar kritische 
kracht strekt tot verandering. Werkelijk denken is veranderen 
(Marx, Brechtll). Kortom: ook de idee mag niet worden 
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losgemaakt uit haar oorspronkelijke subjekt, dat geen buiten 
de wereld zittend wezen is geweest. 
Het socialisme als wetenschap heeft er tegen te waken, dat 
het progressieve gedachtengoed tot 'reine Theorie' wordt, die 
ter beschikking komt van de 'heersende klasse'. Daartoe is 
het nodig, voortdurend ook het eigen denken en de voorlopi
ge resultaten ervan niet van de praxis te laten vervreemden en 
onder ideologiekritiek te stellen. Er is geen gedachtengoed, 
geen idee in zichzelf progressief of socialistisch. Deze kwali
teiten zijn geen inklevende eigenschappen! Wil het weten
schappelijk socialisme de idee van de vrije wil als algemene 
waarheid redden, dan dient het te beseffen dat de universali
teit alleen in de toekomst geverifieerd kan worden (zij is 
m.a.w. een strekking) en dan zal de idee vanuit haar oor
spronkeli jke betekenis in de praxis in elke nieuwe situatie 
opnieuw kritisch, ideologiekritisch beproefd moeten worden. 
Er zijn geen ideeën, die boven de veranderingen der geschie
denis verheven zijn en die haar wezen in zichzelf zouden 
hebben. Er zijn alleen ideeën, die veranderingen hebben 
mogelijk gemaakt doordat ze aan instinktieve vermoedens, 
aan verontwaardiging over kwelling en belediging helder
heid, vaart en richting hebben verschaft en die, voorzover en 
omdat zij dat hebben gedaan, progressief mogen heten. ·Zo 
een idee is de 'vrije wil' geweest. Zulke ideeën gaan niet 
verloren, maar kunnen niet eenvoudig in andere tijden wor
den overgeplant, want dan vallen zij in vreemde handen. Ja 
zelfs de groep, die de idee voortbracht, kan in een later 
stadium zelf regressief zijn geworden. Zulke ideeën kunnen 
alleen bewaard worden, als zij historisch steeds weer op
nieuw op het spel worden gezet. Zij moeten opnieuw worden 
geformuleerd. Zij moeten opnieuw worden geijkt. Alleen 
onder de voortdurende kritiek vanuit de geschiedenis, waar
aan zij blootstaan en die door het wetenschappelijk socialis
me wordt onderkend en verhelderd, bewaren zij hun bevrij
dende kracht. 

4. Feuerbachs terugval in idealisme 

Geeft men de produktie van ideeën (anders dan die van de 
materiële waren) een rang boven de dialektiek van de sociale 
praxis, dan betekent dit eo ipso een ideologisering. Hiermee 
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raken wij de kern van het probleem. Het is dan ook niet 
mogelijk door een wetenschappelijke zuiveringsaktie de hele 
ideologische santenkraam op te ruimen of af te zweren. De 
enige wetenschap die haar naam verdient is een in proces 
verkerende ideologie die zich blootstelt aan de kritiek der 
geschiedenis en zich dusdoende ontideologiseert (enzo
voort!). Het hybridisch ondernemen van de ene grote oprui
ming moet wel in zijn tegendeel omslaan. Ik zou dit aan 
Feuerbach willen toelichten. Deze materialist en verlichter is 
aan het einde weer idealist en hij levert zelf een goedkoperè 
theologie dan die hij - op zichzelf terecht - had bestreden. 
Feuerbach12 beantwoordt de vraag naar het wezen van de 
religie en m.n. van het christendom, in het kader van de 
vraag naar het zelfbewustzijn van de mens. In dat opzicht 
hoort Feuerbach tot de school van Schleiermacher. De mens 
vraagt naar zijn wezen, naar zijn humaniteit, naar zichzelf of, 
zoals Feuerbach zich bij voorkeur uitdrukt, de mens vraagt 
naar zijn Gattung. Het ware wezen van de religie is van 
antropologische aard en alleen als wij dit vasthouden kunnen 
wij, volgens Feuerbach, de ideologisering vermijden. Theo
logie is dan ook per se ideologisch, omdat zij aan de illusie 
existentie toekent en haar van haar naïveteit berooft, de 
verhouding van God en mens tot een gereflekteerde scheiding 
maakt, waardoor de in de religie eigenlijk bedoelde, kinder
lijke éénheid uit het bewustzijn wordt weggedrongen. In de 
religie maakt de mens zijn eigen wezen tot een voorwerp, of 
zoals Feuerbachs term luidt: 'vergegenständlicht' de mens 
zijn eigen wezen. De tweespalt tussen God en mens is dan 
ook ten diepste een tweespalt in de mens zelf. God is de 
illusoire werkelijkheid van het als volkomen gedachte mense
lijke verstand, dat zich heeft losgemaakt uit de beperkingen 
van de eigen individualiteit. 
Zo is God het inbegrip van alle waarheid des geestes. Maar 
Hij is ook de morele volkomenheid. En als zodanig treedt in 
God des mensen eigen wezen hem als een ander wezen 
tegemoet met de eisen van een 'Gij zult'. Deze tweespalt 
wordt religieus opgeheven in de liefde en de barmhartigheid. 
De menswording van God is dan ook eigenlijk een logisch 
gevolg van de antropologisch te begrijpen illusie, die God is 
als 'Vergegenständlichung' van het menselijk wezen. Voor 
Feuerbach is daarvan de onontkoombare konsekwentie, dat 
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de liefde een hogere macht is dan het goddelijk subjekt, dat 
dus ook door die liefde wordt verslagen, overwonnen. God 
is, los van de liefde, een fantoom van religieus fanatisme. 
Als liefde alleen maar een predikaat van God blijft, dan zitten 
wij voorgoed in de religieuze angst bevangen. Maar zo is 
God uiteindelijk ook geen God: Hij is alleen maar God als 
inbegrip, als drager der predikaten, als projektie scherm van 
alle volkomenheid. Zijn inkarnatie is logisch: zij betekent het 
einde van alle vervreemdende theologie, die God als metafy
sische zelfstandigheid stelt. Als wij zeggen: God heeft de 
mensen lief, dan is dat een oriëntaalse wijze van spreken, die 
niets anders uitdrukt dan: het hoogste is de liefde! Wij moe
ten het begrip God dus antropologisch verstaan en niet theo
logisch. 
Door de gedachte van de inkarnatie heeft het christendom 
God gehumaniseerd en de mens een goed deel van zijn 
vrijheid teruggegeven, die hij zelf door de religie van zichzelf 
had vervreemd. Feuerbach ziet hierin een tendentie in de 
richting van atheïsme. Hij acht zijn humanistisch-atheïstische 
inzichten dan ook een konsekwentie van het christendom 
voorzover het de liefde predikt; het christendom als geloof 
echter is een verhindering van de algehele vrijgave der liefde. 
Zolang de mens 'gelooft', d. w. z. een andere god projekteert 
en existentie verleent, zolang kan hij de liefde niet absoluut 
vatten. In de zin 'God is liefde' zit de hele tegenspraak, 
waarin het christendom als religie is bevangen: de tegen
spraak tussen het geloof dat God als een bestaand subjekt 
opvat en de liefde, die het hoogste wezen is, maar door het 
godsgeloof tot predikaat is gedegradeerd. Wij zullen de moed 
moeten hebben de zin om te keren en te zeggen: de liefde is 
god; pas dan kan de liefde zijn, wat zij is: het absolute, het 
hoogste wezen. In de zin 'God is liefde' is de liefde het licht, 
en het subjekt God is het donker. Het geloof staat de liefde in 
de weg, beperkt haar en maakt haar onwaar. Zolang wij de 

, liefde niet zelf hebben, maar haar alleen (vervreemd) in God 
hebben, hebben wij haar niet. De noodzakelijke wending in 
de wereldgeschiedenis is dan ook de open belijdenis, het 
open toegeven, dat het bewustzijn van God nièts anders is 
dan het bewustzijn van de 'Gattung'. En de liefde is de 
verwerkelijking van die éénheid der menselijke soort, de 
verwerkelijking der humaniteit door de gezindheid (Gesin-
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nung). Deze eenheid is derhalve geen pure idee, maar is 
reeds werkelijkheid in het gevoel, in de energie van de liefde. 
Christus is het beeld van dit besef; Hij is in die zin de 
plaatsvervanger, dat Hij dit bewustzijn tot uitdrukking heeft 
gebracht. De liefde van Christus stamde zelf ook uit deze 
oorsprong der liefde, die het wezen is van de mens, de wet 
van de geest en van de natuur. De gezindheid der liefde is de 
subjektieve existentie van de humaniteit. De geest en de 
intelligentie is de objektieve existentie van de menselijke 
Gattung. 
Zo eindigt Feuerbach in de Stoa. De Stoa heeft in plaats van 
het politiek despotische Rome, dat aan zichzelf ten onder
ging, het begrip der mensheid gesteld (de humaniteit), dat 
slaaf en vrije omvat en dat als universeel principe niets anders 
was dan de liefde als verwerkelijking der eenheid door de 
gezindheid, de liefde dus als Bewusstsein der Gattung. Het 
politieke principe van heerschappij en macht wordt afgewis
seld door het ethische principe van de liefde (de humaniteit). 
De machtsvraag wordt genegeerd: de geest verschijnt als 
deus ex machina en alle ideologie is als bij toverslag verdwe
nen. Wie zich tot de liefde verheft is Christen, ja is Christus. 
Caritate homo homini deus - in de liefde is de mens de mens 
God! 

5. De materiële wortel van het zg. religieus apriori 

Het zij toegegeven: het is een grootse en weidse visie, waar
van men zou mogen hopen, dat zij wat rijkere vruchten had 
gedragen in de moderne theologie dan in werkelijkheid het 
geval was. De pioniers zijn meestal het moedigst! Ons inte
resseert hier intussen het probleem van de ideologie en op dat 
punt blijft Feuerbach beneden de maat. Daar heeft Marx zijn 
bewonderde leermeester dan ook aangepakt. 13 In de tegen
spraak tussen macht en geest, kiest Feuerbach voor de geest 
en laat de vraag naar de macht (en haar gevolgen!) eenvoudig 
vallen. Dat maakt zijn personalisme zo idealistisch en kleurt 
zijn humanisme zo rose. Feuerbach valt in een goedkopere 
religie terug dan waar hij uit wegtrok! Hoe komt dat? 
Als de mens in de religie, zoals Feuerbach zegt, op zoek is 
naar zijn ware wezen, dan moet hij dit ware wezen of verlo
ren hebben of nog niet verworven hebben, merkt Marx tref-
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fend op. De vraag naar de kondities waaronder dit gemis 
optreedt, moet worden beantwoord wil men de noodzakelijk
heid der religie funderen. En dan geldt voor Marx niet, dat er 
zoiets als een religieus apriori wezenlijk is voor de mens, 
maar veeleer dat de historische ontwikkeling meebrengt, dat 
de mens wel elders moest gaan zoeken, wat hij in het jam
merdal hierbeneden niet vindt, niet vinden kan. Ook het 
religieus apriori - zo er al van gesproken zou moeten worden, 
quod non - is niet boven de historische ontwikkeling verhe
ven. De mens die tot religieuze fantasie komt is geen auto
noom subjekt, geen abstrakt wezen, buiten de wereld, maar 
een mens in materiële omstandigheden die kennelijk aanlei
ding geven tot het koesteren van illusies; het zijn die omstan
digheden, die hem ertoe brengen het op te geven nog langer 
een student van het Diesseits te zijn en een kandidaat van het 
Jenseits te worden. De religieuze projektie vanuit deze resig
natie weerspiegelt, kontrastmatig, de materiële werkelijkheid 
van de mens en is zo tegelijkertijd uitdrukking van een 
protest tegen de jammer en ellende waarin de mens blijkbaar 
verkeert. 
Het wezen van de mens is niet in de hemel of het hierna
maals, niet in de transcendentie te vinden. Het wezen van 
zichzelf mist de mens op aarde en daar is het ook verloren 
gegaan, althans nog niet gevonden - daar moet het derhalve 
gezocht en ook gevonden worden. De religie is een illusie, 
een vals bewustzijn. In het Jenseits vindt de mens alleen maar 
de schijn, de weerschijn van zichzelf. Hij vindt er geen 
Übermensch, maar een on-mens. Als de mens van zijn ware 
wezen is beroofd, dan moet die roof worden geanalyseerd: de 
Entfremdung, die uit arbeidsdeling en privaateigendom 
voortkomt. Die vervreemding perverteert ook des mensen 
bewustzijn, zodat het een verkeerd, een 'vals' bewustzijn 
wordt dat zich aan illusies prijsgeeft en zo verhindert, dat 
deze mens zijn eigen situatie gaat doorzien en zijn historische 
mogelijkheden beseffen. 
De mens projekteert zich in God naar zijn beste subjekt-zijn. 
Hij doet het vanuit zijn geest, die naar waarheid en goedheid 
streeft, maar ook vanuit zijn gevoel, dat gekwetst en beledigd 
is. Maar het is onvoldoende te zeggen, zoals Feuerbach doet, 
dat de mens tot religieuze illusies komt, omdat hij nog in 
primitieve materiële omstandigheden zit en in zoverre in de 
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ellende. De kritiek der religieuze ideologie leidt onherroepe
lijk tot een kritiek van de aarde als jammerdal. Er zal een veel 
grondiger analyse moeten worden gemaakt van de voorwaar
den, waaronder religie ontstaat. De religie kan niet worden 
opgeheven door de projektie terug te nemen, dus door ontthe
ologisering resp. antropologisering, zoals Feuerbach meent. 
Wil de religie als verkeerd bewustzijn verdwijnen dan moe
ten de toestanden worden afgeschaft, die illusies onvermijde
lijk maken. Zo wil Marx veel meer nog dan Feuerbach een 
student van het hier en nu worden. Marx laat de verlichting 
achter zich: er is iets anders, er is meer nodig dan de ontmas
kering van vermeend priesterbedrog. Maar er is ook meer 
nodig dan het opgeven van het theologisch dualisme en de 
terugkeer tot een soort tweede naïveteit door god in de mens 
terug te nemen. Want dan wordt de ene illusie door de andere 
vervangen. Het gaat erom eerst te analyseren, hoe in de 
vervreemding van de klassemaatschappij met haar privaatei
gendom en haar arbeidsdeling de leh-Ou-verhouding onmo
gelijk blijkt (tenzij men de leh-Es-verhouding buiten haakjes 
zet of als tweederangs beschouwt). Hoe zouden mensen die 
tot waren zijn geworden (en daarmee principieel tot middelen 
verlaagd), elkaar in liefde kunnen vinden? Dat kan men zich 
alleen wijsmaken als men van de materiële omstandigheden 
(van het 'Es', van het 'hebben') afziet. Of - en dat is wat 
anders: de mensen vinden elkaar in een liefdevolle solidari
teit juist in de gemeenschappelijke strijd tegen de vervreem
ding. De religieuze kritiek leidt tot de noodzaak, door een 
analyse van de vervreemding een bevrijdende strategie van 
de vervreemden tegen de vervreemders te ontwerpen. 
Marx zegt het ad rem: nadat de vervreemding in haar heilige 
gedaante is ontmaskerd, moet de vervreemding in haar onhei
lige gedaante worden ontmaskerd. Het laatste laat Feuerbach 
na; hij acht het toereikend het ideale subjekt in zichzelf terug 
te nemen en van daaruit op te roepen tot Gattungsbewusst
sein, tot humaniteit, tot liefde, zodat de leh-Ou-relatie als 
vanzelf gaat bloeien, alsof het inderdaad alleen de getheolo
giseerde religie was die de bevrijding in de weg stond. De 
vraag is toch gewettigd waar de religie vandaan komt en wie 
er belang heeft bij het verbreiden en het koesteren van de 
hemelse ideeën. Marx vraagt naar de materiële omstandighe
den waaronder religie ontspruit en opbloeit. Voor hem is 
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religie een maatschappelijk produkt en hij is wars van de 
gedachte, als zou de religie, althans in haar oorspronkelijke 
naïveteit, in haar direktheid, in een tijdeloos religieus apriori. 
wortelen. Daarom kan de religie ook niet door een (idealisti
sche) antropologisering worden uitgedreven, want dan is het 
einde erger dan het begin. Een abstrakt humanisme van 
stoïcijnse snit, dat de resignatie in zich draagt, komt de oude 
religie vervangen. Deze burgerlijk-idealistische, deze gean
tropologiseerde 'religie' is niet minder illusoir dan the good 
old religion, wel is zij nog vele malen verhullender. 

6. Konkreet humanisme 

Marx ziet als enige mogelijkheid een konkreet humanisme, 
niet vanuit het Bewusstsein der Gattung, want dat is een 
droom, maar vanuit het door analyse verhelderde klasseïn
stinkt, dat tot klassebewustzijn wordt. Hierop is de materiële, 
inhoudelijke (en niet formele, zoals bij Kant) 'kategorische' 
imperatief gegrond,14 alle toestanden af te schaffen, die door 
verachting, knechting en verlating van de mens hem veroor
delen het opium der religie te schuiven. Pas als de mens de 
moed heeft, zich te laten ontgoochelen, zal hij opstaan om 
zich vrij te maken, als hem althans door de kritiek van de 
ekonomie, het recht en de politiek een uitweg, een perspek
tief is gewezen. Met andere woorden: het zelfbewustzijn is 
voorlopig nog lang niet een bewustzijn van het ware wezen, 
geen Gattungsbewusstsein, maar klassebewustzijn! Marx 
verwerpt het abstrakte humanisme van Feuerbach, omdat het 
niet anders dan idealiserend en versluierend kan werken. 
Toegespitst gezegd: de mens kent zichzelf alleen nog maar 
als heer of knecht, in de vervreemding van de arbeidsdeling, 
hij kent zich alleen in een staat van knechting en uitbuiting, 
verachting en vereenzaming, hij kent zich alleen in onbemin
de staat en juist uit die jammerlijke toestand komt de verdub
beling van de wereld tot stand. Alleen een konkreet humanis
me, dat deze toestand radikaal, d.i. tot op de wortel, de 
mens! - onder ogen ziet en dat zich laat ontgoochelen, dat 
zich niets laat wijsmaken, zal de voorwaarden kunnen schep
pen waaronder liefde als leh-Du-relatie mogelijk wordt. 
Marx wil de religie opheffen, in de dialektische zin van het 
woord, door de kondities te verwezenlijken, die illusies over-
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bodig maken. Dit kan alleen als het proletariaat konkreet
humanistisch vanuit zijn ontgoocheling de kategorische im
peratief hoort en gehoorzaamt. 
Nu zou men kunnen menen in een vicieuze cirkel te zijn 
beland. Immers, de illusie van de religie moet worden weg
gedaan, het protest ervan bewaard als motief tot handelen en 
zo moet het gedroomde geluk verheven worden tot werkelijk 
geluk. Om hiertoe te komen moet de wereld worden veran
derd, die echter niet verandert zolang de illusie heerst. De 
vraag is, of het verkeerde bewustzijn überhaupt wel kan 
worden doorbroken. Marx heeft hierop geantwoord, dat er 
hier zeker geen taak ligt van verlichte opvoeders, die menen 
de tijd een eeuwigheid vooruit te zijn, die zich aan de praxis 
ontheven wanen - alsof zij zelf niet zouden moeten worden 
opgevoed! Men kan, zegt Marx in de derde these ad Feuer
bach, het samenvallen van de verandering der wereld met die 
van het bewustzijn alleen maar denken, als revolutionaire 
praxis. De ontideologisering en bewustwording kunnen niet 
in één klap worden doorgevoerd, zij voltrekken zich niet op 
theoretisch niveau alleen: het is dus niet genoeg als het recept 
van de verlichter Feuerbach wordt opgevolgd en het ideale 
subjekt uit de hemel wordt teruggehaald. Er is een kritischer 
religie-kritiek nodig, die het proletariaat bemoedigt, de ver
vreemding en de dubbelzinnigheid van zijn situatie onder 
ogen te zien, zich daardoor te laten ontgoochelen, want 
alleen om dit scharnierpunt heen kan de omslag plaatsvinden. 
De kritischer kritikus staat niet buiten dit gebeuren, maar 
maakt er ook als theoretikus deel van uit. Er moet dan ook 
niet, zoals Feuerbach doet, tot liefde worden opgeroepen, tot 
algemeen humanisme, niet, met Kant, bezwerend worden 
geroepen dat de mens zijn medemens nooit alleen als middel 
maar altijd ook als doel in zichzelf heeft te beschouwen en te 
behandelen, want dan zeggen allen amen amen, het is waar, 
allemaal waar, maar. .. de toestanden zijn niet zo! In de reële 
maatschappij waarin de mensen leven zijn zij tot waren, tot 
middelen verlaagd, zijn zij geen doel in zichzelf (zij mogen 
in hun vrije tijd spelen, dat het anders is, al is het in de kerk). 
Een kritischer kritiek ziet dat niet over het hoofd en predikt 
niet een religieloze liefde, alsof die een schijn van kans zou 
maken. Er zit voor haar maar één ding op: de religiekritiek 
voortzetten als analyse van de vervreemding met het oog op 
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de strategie van de strijd ertegen. De geknechte mens moet 
om tot zichzelf te komen met zijn neus op de ontzettende 
feiten worden gedrukt. Niet om hem in de ontgoocheling te 
laten, maar om die te doen omslaan in een klasse-, in een 
revolutionair bewustzijn; maar dan moet het kritische ver
stand worden gebruikt, want dan alleen gaat met de harde 
feiten het uitzicht open, omdat immers in de tegenstellingen 
der ontwikkeling zelf een fundamentele omwenteling beslo
ten ligt. Hier komen ook de resultaten van de politiek-ekono
mische analyses, van de dialektiek der meerwaarde, der kon
centratie en der akkumulatie tot gelding. Alleen door het 
'inzicht in de noodzakelijkheid' wordt de proletariër in de 
vrijheid gezet. Marx neemt deze uitspraak van Hegel over, 
maar hij betekent bij hem iets anders: de noodzakelijkheid is 
niet een kosmisch proces in natuur en geschiedenis van de 
zelfbewustwording des Geestes (ten diepste een theologisch
spekulatieve kategorie), maar is het geheel van wetmatighe
den in het ekonomisch-materiëel proces, zoals dat door Marx 
is geanalyseerd en dat niet als dogma opgevat, maar als 
voorlopig, praktisch bereikbaar, in de praxis te beproeven 
resultaat van een methode. Het inzicht daarin maakt bevrij
ding mogelijk, dat is de bedoeling. Zo alleen kan de proleta
riër zich inzetten om aan de 'kategorische' imperatief te 
gehoorzamen. Marx' imperatief is konkreet humanistisch, 
geen reine Theorie, geen slag in de lucht, maar het sein tot 
een revolutionaire praxis. 
In haar perspektief is deze revolutionaire filosofie universeel, 
maar in haar praktisch karakter partijdig - analytisch, gebon
den aan een historische, materiële toestand en dus ideolo
gisch van aard, want een weerspiegeling van de onderbouw! 
De universaliteit en het humanisme van deze filosofie is niet 
gelegen in een boventijdelijke inhoud, maar in de strekking. 
Dit humanisme is konkreet, geen humanisme van mooie 
woorden en hoge ideeën (waar zijn die anders goed voor dan 
om de modderschuit van het bestaande te pavoiseren), maar 
een riskant, strijdbaar, partijdig humanisme, dat de verifika
tie overlaat aan de praxis (geen waarheid in zichzelf!). Marx 
heeft op zijn wijze de vragen die in het ideologie-probleem 
liggen, de vraag naar de niet-metafysische, niet-religieuze, 
maar algemeen inzichtelijke en rationeel-kritische fundering 
en die naar de uitvoerbaarheid in de sfeer van de politieke en 
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materiële macht beantwoord, niet met een reine, maar met 
een strategische theorie. 

7. Peuerbach, Marx en de theologie 

Wat Feuerbach in de theologie een gruwel was - en niet ten 
onrechte -, is dat bij haar het geloof in God, opgevat als 
geloof aan Zijn bestaan, afgezien van wie deze God is, 
afgezien van zijn innerlijke kwaliteiten, afgezien van de 
geestelijke inhoud van het godsbegrip, tot de hóófdzaak is 
geworden. Als de mens maar aan God gelooft is hij gebor
gen. Het algemene, daar gaat het om; het is belangrijker dan 
al het bijzondere, want dat is nooit meer dan een gelijkenis. 
Of een mens zich onder deze God zich een goed of monster
lijk wezen denkt, een Nero of een Caligula, een beeld van de 
eigen hartstocht of van de eigen wraakzucht of roemzucht, 
dat is om het even -, als die mens maar geen atheïst is. Dat 
het zo ligt, is afdoend door de geschiedenis van de religie 
bewezen. 15 God is id quo nihil maius cogitari potest - en die 
God moet bestaan en bestaat dus. Aan dit algemene subjekt 
kunnen dan alle predikaten van ons ware wezen worden 
toegeschreven. 
Voorzover openbaring echter naïef-direkt wordt verstaan, 
zoals in de oorspronkelijke religie, heeft Feuerbach er niet 
veel moeite mee. Voorzover het openbaringsgeloof in zijn 
onmiddellijke zekerheid kinderlijk is, is het respektabel, 
want een kind laat zich nu eenmaal van buiten af bepalen. 
Dat het religieuze gemoed zichzelf passief, lijdend maakt en 
God handelend, aktief is ook aanvaardbaar, want het is kin
derlijk. Wezenlijk is echter dat de openbaring zelfbepaling is 
van de mens, die in God zijn ware wezen personifieert en dat 
ware wezen is zijn Gattungsbewusstsein, zijn liefde. God is 
dus van antropologische origine. De wezenlijke inhoud van 
de openbaring is dan ook, dat God mens is en de mens God. 
Voor de kinderlijke, religieuze mens is dit een onmiddellijke 
zekerheid. Op deze religieuze manier heeft de mens zich, zij 
het naïef, gekonfronteerd met zijn eigen ware wezen. Feuer
bach ziet hier weinig bezwaren, al houdt uiteraard de kinder
lijkheid (die zich uit in afhankelijkheid, bepaling van buiten, 
passiviteit) een gevaar in voor de autonomie van de mens. Bij 
de volwassen wording moet deze heteronomie verdwijnen. 
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De.ramp geschiedt echter door de theologie! Deze maakt God 
tot objekt van reflektie en daarmee begint de sofistiek en de 
intrigue. Was in de naieve religie het goddelijke handelen een 
zelfbepalend handelen dat als van buiten gedacht werd, om
dat er geen tegenstelling tussen God en mens is, - in de 
theologie wordt de goddelijke aktiviteit vervreemd, ont
vreemd zelfs: de mens doet niets, máár God doet het! God 
doet alles op Zijn onbegrijpelijke Wijze. De theologie heft 
dus de oorspronkeli jk bedoelde eenheid tussen de mens en 
zijn God (= zijn Gattungsbewusstsein) op. God wordt ver
zelfstandigd en de eenheid verdwijnt uit het bewustzijn der 
mensen. En dan gebeurt het gruwelijke: beslissend wordt dan 
of wij al dan niet aan het bestaan van God geloven, wie Hij 
ook moge zijn. Wel te verstaan: aan het bestaan van God 
buiten ons zelf. Dan betekent de zin 'God is liefde' niet 
langer: de liefde is het hoogste, maar: alleen God is liefde, 
alleen Hij, niet wij; Zijn liefde is totaal anders, niet mense
lijk. De liefde is dan een theologisch begrip geworden, nau
welijks meer werkelijk, want dan zou de liefde toch identiek 
moeten zijn met de menselijke liefde. Dat geldt echter wel 
naïef-religieus, maar de theologie heft die oorspronkelijke 
eenheid op en berooft de mens zo van zijn humaniteit, van 
zijn liefde en geeft hem prijs aan de machten, veroordeelt 
hem tot vervreemding en inbeelding. . 
Ondanks Feuerbachs fundamentele ongelijk, moet hij het 
gelijk krijgen, waarop hij recht heeft. Het moet hem worden 
toegegeven, dat elke theologie, die niet christologisch is, die 
niet van de inkarnatie uitgaat, en die wat Feuerbach noemt: 
de 'naïeve religieuze scheiding' tussen God, die liefde is, en 
de mens, die in liefde faalt, tot een gereflekteerde en gehy
postaseerde scheiding maakt, waardoor de bedoelde eenheid 
wordt opgeheven, als zodanig en in se ideologisch in pejora
tieve zin is. God en mens zijn geen konkurrenten. De vraag is 
of onder dit oordeel van Feuerbach alle theologie valt! Wij 
laten deze zaak hier even liggen, om er later uitvoerig op te 
kunnen terugkomen, in een kader dat meer ruimte biedt dan 
het onderhavige. Voor wij gaan theologiseren moeten wij 
nogmaals naar Marx luisteren, omdat zijn kritiek op Feuer
bach straks ook theologisch relevant zal blijken. 
Zoals wij reeds zagen, Marx betwijfelt sterk of er zoiets is als 
een Gattungsbewusstsein, een gegeven besef van humaniteit, 
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een subjektief reeds nu existerende mens van de toekomst. 
Het blijft een historische konstruktie, een spekulatieve bewe
ring, dat de mens vanuit dit edele subjektzijn en de gezind
heid ervan zijn ware wezen op God zou hebben geprojek
teerd. Marx ontdekt alleen maar mensen, die zichzelf met 
elkaar als mensen moeten produceren, maar vooralsnog in 
een jammerdal vol tegenstellingen en strijd leven. Hoe zou de 
mens, die al of niet bemint, al of niet bemind is, maar wel 
uitbuit en knecht of uitgebuit en geknecht wordt, hoe zou die 
mens een Gattungs-bewusstsein hebben, dat hij op God pro
jekteert? Deze mens, zo is het veeleer, voltrekt juist de 
scheiding, want hij leeft in tegenspraak; hij verdubbelt de 
wereld vanuit zijn verscheurde positie. De religie is niet 
naïef-antropologisch, maar wordt bepaald door de tegenstel
lingen van de maatschappij. Aan de theologen komt niet de 
rol toe, die de verlichting aan de priesters toebedeelde: het 
bedrog, ook niet als men dit verfijnt, zoals Feuerbach die het 
bedrog definieert als hypostasering van het bestaan van God 
(= voltrekking van de scheiding en vernietiging van de 
bedoelde eenheid). Trouwens, waar halen die theologen dat 
vandaan: die scheiding, die verdubbeling en waarom geloven 
de mensen eraan? Volgens Marx is de scheiding en verdub
beling juist een reflex van de kloof die de klassenstrijd tussen 
de mensen slaat. De tegenstelling maakt de illusie van een 
andere wereld niet alleen mogelijk, maar broodnoodzakelijk. 
De religieuze voorstellingen zijn een wijze, zij het een ver
vreemde wijze, waarop de mensen zich de maatschappelijke 
tegenstellingen bewust worden en die meteen ook weer ver
dringen. Uitdrukking van en protest tegen de ellende - tege
lijkertijd! 
Van hieruit geeft Marx Feuerbach zijn relatieve gelijk. Zo
lang de mensen zich om de illusoire zon blijven bewegen, 
zolang zij alles in God hebben, hebben zij niets, zijn zij 
kultuurloos en zullen zij niet tot bewustwording van de eigen 
situatie komen, zullen zij zich niet door hun eigen inzicht, 
door hun eigen 'licht' laten bewegen, zullen zij niet voor hun 
bevrijding strijden. Het is echter niet zo, dat het voldoende 
zou zijn de theologische scheiding en verdubbeling op te 
heffen om wel tot deze bevrijding te komen. Het theologisch 
antwoord kan dan ook niet zijn: een radikalisme van de 
inkarnatie alléén, en het filosofische niet: een uitroepen van 
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het atheïstisch humanisme. Marx ziet als enige mogelijkheid 
de revolutionaire praxis van een konkreet humanisme. Zo
lang dat niet heeft gezegevierd zal de klassenmaatschappij 
door het epifenomeen van de religie en haar ideologie worden 
begeleid. 

8. Periculum in generalibus 

Feuerbach is met zijn religiekritiek niet wezenlijk boven het 
burgerlijk-idealistische denken uitgekomen. God is een alge
meen begrip als het hoogste of het ware. Wel komt hij op 
voor het bijzondere, het historische, vergankelijke, materiële 
en wil van een 'Abwertung' daarvan tot 'nur ein Gleichnis' 
niet weten. Daarin is hij materialist. Toch komt hij van 
daaruit niet tot een wezenlijke kritiek op het burgerlijke 
godsbegrip en op de idealistische beschouwing van de open
baring, wel tot een machteloze verwerping ervan, maar ten
slotte ook tot een terugval erin. Ook Marx kritiseert hem op· 
dit punt niet, althans niet zo, dat een betere theologie er 
direkt bij zou kunnen aanknopen, al brengt ons Marx' terug
voeren van de verdubbeling (de projektie van de andere 
wereld) op de aardse tegenstellingen wel verder, want daar
door wordt de idealistische opvatting van openbaring in ieder 
geval doorgeprikt. Bij Feuerbach blijft de abstrakte mens van 
Descartes het beeld beheersen, de mens, qui cogitat est, die 
zichzelf als individu, als verder ondeelbare ratio tegenóver de 
'uitgebreidheid', dus losgemaakt van alle materiële en socia
le omstandigheden, als louter subjekt poneert. Marx kritiseert 
wel dit mensbeeld en kan daarmee ook volstaan, als Feuer
bach althans gelijk heeft, dat theologie eo ipso heeft afgedaan 
of afgedaan moet hebben. Hij stelt: de mens huist niet buiten 
de wereld, hij is een ensemble van maatschappelijke verhou
dingen en is een vervreemde in een wereld van klassenstrijd. 
Over die mens wil Marx het hebben - en dan moet hij niet tot 
algemeen (burgerlijk) humanisme oproepen, maar dan moet 
theoretisch en praktisch het aardse jammerdal, het recht, de 
politiek enz. gekritiseerd worden. Maar als nu de theologie 
ook hiertoe behoort, dan zou ook een kritiek van de religie in 
ons erfgoed op zijn plaats zijn geweest. Uiteindelijk ont
breekt die bij Marx, ondanks de aanzetten. Marx heeft dan 
ook het godsbegrip van Feuerbach gelaten voor wat het is, op 
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één hoop behorend met zijn overige idealisme. Gattungsbe
wusstsein is tenslotte ook een soort 'geloof'! en bepaald geen 
maatschappijkritische notie, die praktisch vrucht kan dragen. 
Maar wat, nu als openbaring niet een van buiten komende, 
voorgegeven bepaling van het bewustzijn-in-abstracto is? Als 
openbaring de mens, niet als individu, maar als sociaal we
zen middenin de materialiteit van de geschiedenis overkomt, 
niet als mededeling van een metafysische waarheid, niet als 
idee, maar als een overrompelend gebeuren van bevrijding, 
dat de mens in zijn bijzondere situatie als Woord van God
zelf treft, zodat hij de knechtende religie van nu af aan kan 
afzweren!? Volgens het getuigenis van de bijbel is dàt open
baring. 
'God' is in deze bijzondere geschiedenis geen algemeen 
begrip, maar een faktisch gegeven: de volkeren hebben hun 
goden, in menigte. Ook Egypte heeft ze. En er is een slaven
volk die door (de) Farao, de zoon van de Egyptische godheid, 
onderdrukt wordt. Dat volk heeft van een ('eigen') god geen 
weet meer dan alleen van de godheid in wier naam zij 
geknecht worden. Zij moeten in de meest letterlijke zin wel 
aan die god geloven, want hij laat zich met harde hand 
dagelijks voelen. Dit subaziatische slavensysteem is een klas
senmaatschappij, waarin de tegenstelling ook religieus be
leefd wordt. De awoda der hebreeërs is ook een religieus 
knechtschap onder een vervreemdende, autoritaire, faraoni
sche godheid met een onbeperkte, fatale macht. Allen zijn 
van hem afhankelijk als van de Nijl (de macht over deze 
rivier is trouwens de basis van het hele verdrukkingssys
teem). Ook de Hebreeërs zijn dat. Marx heeft gelijk: deze 
wereld vol tegenstelling kan niet eens niet-religieus zijn. Nu 
geschiedt er echter iets totaal onverwachts: de Hebreeërs 
ontvluchtten als door een wonder dit godsdiensthuis - hun 
wedervaart een verlossing uit de ellende zonder weerga. Het 
is vanuit deze actus purus van de 'onnoemelijke anti-god' der 
bevrijding, die vóór, mèt en onder hen is voor ze er erg in 
hebben, dat zij de religie als projektie, van hoop-en-vrees in 
hun eindeloze ambivalentie àfzweren, en zich gewonnen ge
ven: deze onnoembare God-mèt-ons is de godheid en geen 
andere. Het woord god(heid) is in dit belijden predikaat (en 
geen geprojekteerd subjekt van predikaties!), predikaat van 
Hem die zich in de materialiteit der geschiedenis aan slaven 
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openbaart in een wedervaren van verlossing uit de ellende. 
Hij is geen subjekt waarop het Gattungshewusstsein of zelfs 
de humaniteit wordt geprojekteerd, maar is plotseling als 
deze Bijzondere present, slaven bevrijdend uit de dubbelzin
nigheid der religieuze en sociale dienstbaarheid en uit de 
gesanktioneerde knechting en uitbuiting. 
In een terminologie, die zich afzet tegen Feuerbach, gezegd: 
deze god is geen algemeen begrip, maar de god van een 
bijzonder historisch, materieel bevrijdingswedervaren, dat 
slaven is overkomen. Die slaven hebben deze actus purus 
'hun godheid' genoemd, niet om te generaliseren, maar om 
zich af te zetten tegen de goden en machten waarvan zij 
slachtoffer waren. Hun god belijdend zwoeren zij de vigeren
de goden van de verdubbelde wereld af. Zij zeiden: deze God 
is onze god! En zij beseften nooit meer een andere god voor 
Zijn aangezicht te mogen en te kunnen nemen. Zij zullen 
voortaan bij hun bevrijder blijven. Deze God is geen 'ideaal' 
boven de partijen, geen inbegrip van het waarste en schoon
ste in de mens, geen God der reine Theorie - en helemaal is 
Hij niet, wat deze bovenpartijdigheid en idealiteit en univer
saliteit altijd weer moet kamoefleren: de god van de heersen
de macht. Deze God is god gebléken middenin het woeden 
van de klassenstrijd, Hij is er om zo te zeggen zelf uit 
afkomstig, Hij is de slavenbevrijder , Hij is de klassenstrijder
van-onderen. Zo heeft Hij zich in de bijzonderheid en mate
rialiteit van de geschiedenis tegenwoordig gesteld, als een 
krachtcentrum van bevrijding. En de Hebreeërs mochten 
Hem in zijn bevrijdend handelen vóór, met en onder hen 
verstaan als een Woord van belofte, die de cirkelgang van de 
tijd openbreekt naar de toekomst toe. De slaven krijgen dan 
ook geen vaderbinding aan een autoritair Heer, die de Mees
ter en Gebieder van morgen is, maar worden aangesproken 
door zijn daad als door een woord, bevrijdend, verhelderend, 
smakend naar meer, bindend voor het hart. 
Hic deus non est in aliquo genere. Hij is èchad, uniek, hoort 
niet tot een soort, is van heel ander allooi dan de goden dezer 
wereld. Dat Hij god wordt genoemd is een strijdkreet, een 
parool. Hij is de Naam, die Hij zich heeft gemaakt door zijn 
verlossend handelen. En zo is Hij de opheffing in actu van 
alle religieuze binding, van alle religieuze projekties van 
gemis, van alle religieuze ambivalentie tussen hoop en vrees. 
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Deze God is geen begrip, geen geponeerd subjekt van onze 
predikaten, deze God 'bestaat' niet - veeleer is Hij de Ophef
fer van alle religie, de God die, zoals Bonhoeffer ongeveer 
zei, van ons vraagt zonder Deus ex machina, zonder Lücken
büsser, zonder een religieuze Hinterwelt te leven. Deze God 
houdt vrolijke keuken in het pantheon. Hij maakt ons theïst 
af. Hij is de God die in de vertikaal neerwaarts komt om 
mens onder de minste mensen te zijn en die in onze imma
nentie transcendent is (en niet anders). Hij is de God, die in 
de horizontaal voorwaarts gaat, want Hij is op de toekomst 
van de mens en de wereld gericht: op aarde zal gerechtigheid 
wonen. Hij schenkt ons alles terug, wat de religie ons ontno
men had en ontneemt. Hij is als de Verzoener en Bevrijder 
een God die in de religie niet past. Hij is vere deus als vere 
homo en vere homo als vere deus. En dat is totaal onreli
gieus, ja: antireligieus. Als Hij god is, zijn de religieuze 
goden nullen, nietsen. En dat zal blijken óók en wèl in de 
geschiedenis! 

Feuerbach heeft het johanneïsche 'God is liefde'(6 dan ook 
niet verstaan, want Johannes wil zeggen: ho theos - de God, 
die wij kennen omdat Hij zich ons te kennen heeft gegeven in 
Christus Jezus als slaaf onder de slaven, deze God, die God is 
als mens en mens als God, die Johannes in de gestalte van de 
Messias Jezus heeft ontmoet, geschouwd, aangeraakt en be
leefd als de liefhebber tot het einde, die door het water der 
benauwenis en het bloed van het getuigenis van zijn solidari
teit tot hun kwam - nu deze God en geen andere (niet de 
religieuze god, niet het soort van het pantheon) is liefde. Zie 
dàt is nu 'liefde' wat daar vanwege deze God in Jezus 
Messias is geschied in de materialiteit van de geschiedenis. 
Dat wil dus juist niet zeggen, dat de liefde aanbiddelijk is, dat 
zij het hoogste is. En het betekent nog veel minder, dat dit 
een modus loquendi orientalis zou zijn, die de westerse mens 
beter en dieper verstaat als hij 'God' opvat als een antropolo
gisch postulaat, een geprojekteerd subjekt, een oriënterende 
idee waaraan de beste humane predikaten (kunnen) worden 
verleend. Johannes wil juist omgekeerd zeggen: deze God is 
bij uitstek een intensief en expansief subjekt, dat in zijn daad 
zijn hart blootlegt en zijn daad is: er-zijn voor, met en onder 
de mensen hun ten goede, er-zijn als mens onder de minsten, 
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als slaaf der slaven. Deze God is onze god, Hij is liefde! Dit 
intensieve en expansieve subjekt kwalificeert het predikaat. 
Het predikaat voegt niets toe, het maakt expliciet wat in Hem 
gegeven is: Hij intensiveert dit predikaat, dat in en door Hem 
eindelijk wórdt wat het is. Nu weten wij dan eindelijk wat het 
is: liefde. In die zin mag de Satz dan ook wel omgedraaid 
worden, niet op de manier van Feuerbach: de liefde is god, 
maar wel: wie in de liefde is, wie blijk geeft in de liefde te 
zijn als mimètès tou theou, geeft daarmee en alleen daarmee 
te kennen, dat hij God kent en God kennend is hij in God en 
God in hem. Maar de bijzondere kwaliteit van deze liefde is 
bepaald met 'Ich-Du-relatie' onvoldoende gekarakteriseerd. 
Het is in ieder geval een liefde, die het 'es', de materiële 
verhoudingen niet negeert, integendeel voor de religieuze en 
politieke machthebbers een uitdaging, waarop zij met dode
lijke agressie reageren. En de kracht en macht dezer liefde 
wordt door de dood heen openbaar. 

Op grond van deze overwegingen durf ik te stellen, dat de 
theologie zo van God kan spreken, dat dit spreken ontreligio
niserend en dus bevrijdend is; het geloof in (deze) God is niet 
een blokkade voor de humanisering, zoals Feuerbach meen
de, integendeel: het geloof is als opheffing der religie en 
alleen zo: vera religio, 'levende bloem'17 (= konkreet huma
nisme). Toch is hiervoor niet toereikend een kritischer spre
ken over God in de dogmatiek; dat kan zelfs een nieuwe 
vrijbrief worden om de wezenlijke opgave te ontlopen. Ook 
de zg. christelijke liefde kan ontvreemd worden en in vreem
de dienst gesteld, zoals wij hieronder zullen zien. Ook een 
kritisch godsbegrip is in zichzelf niet bevrijdend. Het is een 
goede zaak, dat marxistische auteurs als R. Garaudy, K. 
Farner en M. Machovec l8 deze kritische theologie, die een 
diepgaande, maar als het goed is ook een praktisch-effektieve 
religiekritiek inhoudt, in haar betekenis onderkennen. Het 
zou een ramp zijn, als de theologie door het tolerante synthe
tiseren van de middenorthodoxe theologen (die de trait d'uni
on bovenal beminnen) zou terugvallen in natuurlijke theolo
gie, burgerlijk idealisme, theïsme, kortom in de praelegome
na der algemene godsexistentie, die door Feuerbach zo wel
sprekend, voorgoed zijn weggehoond! Wat nodig is, is een 
doorstoten in de tegenovergestelde richting, waarbij de kerk 
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niet in het midden blijft met duizend verbindingslijnen ver
bonden met christelijke en humanistische verworvenheden 
(zelfs niet met socialistische verworvenheden!) maar in een 
richting van duidelijke en ondubbelzinnige partijkeuze voor 
een solidariteit met de ontrechten en beledigden. Dit kri
tische, 'the-antropologische'19 spreken mag niet tot een 
nieuwe dogmatiek worden, mag niet openbaringspositivis
tisch gerepristineerd worden, maar kan alleen een kritisch 
spreken blijven als het geschiedt in een ondubbelzinnige 
praxis waardoor de politieke en sociale relevantie ervan en de 
ontideologiserende kracht ervan even helder blijkt en zijn 
werking doet als bij Kar! Barth zelf als begenadigd liberaal en 
liberator. 

9. Tegen de ideologie der askese 

In de Flüchtlingsgespräche20 van Bertolt Brecht resumeert 
Kalle de vertelling 'Ein Fall von Asthma und die Nächsten
liebe' op deze wijze: ' ... es ist unheimlich, in einem Land zu 
sein, wo Sie davon abhängen, ob einer soviel Nächstenliebe 
aufbringt, dass er Ihretwegen seine eignen Interessen aufs 
Spiel setzt. Sie sind sicherer in einem Land, wo es kei ne 
Nächstenliebe braucht, damit Sie kuriert werden'. Brecht 
heeft het hier over het land dat hij ontvlucht is, Hitlerduits
land, waar de zelfopoffering, de eer en de dapperheid op een 
schijnheilige, cynische manier worden geprezen en waar te
gelijkertijd elke opposant op genade en ongenade is aangewe
zen op de belangeloze naastenliefde van stille geestverwan
ten. Brecht heeft een scherpe analyse van de spreuk 'Gemein
nutz geht vor Eigen-Nutz' gemaakt,21 een spreuk, die bijna 
socialistisch klinkt, maar door en door reaktionair is. Het is 
een analyse, die hem in het eigen vlees sneed: immers in zijn 
eigen leerstuk die Massnahme had hij de totale toegewijdheid 
(de oboedientia acsi cadaver) aan de revolutionaire partij 
aangeprezen. Dat is niet helemaal vergelijkbaar, maar toch 
ziet Brecht nu hij op de vlucht is, 'sneller de landen dan zijn 
schoenen verwisselend', de gevaren ervan scherper: de natio
naal-socialistische staat teert op de asketische deugden van 
zijn vrome burgers, niet alleen op hun spreekwoordelijke 
(lutherse?) gezagsgetrouwheid, maar ook op hun liefde en 
toewijding. 
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Brecht is van jongs af aan, in zijn jonge jaren zelfs extreem 
fel en ongegeneerd, opgekomen voor het natuurlijk verlangen 
van de mens naar het goede der aarde, naar vreugde en geluk, 
naar lust en bevrediging. Hij schiep de man Baal,22 een 
figuur die zich uitleeft, in het minst niet geremd door enige 
moraal. In een land nu, waar het egoïsme zonder meer wordt 
gediffameerd, is er iets fout. Zo ontmystificeert en ontmytho
logiseert Brecht de burgerlijke moraal, zoals die in de grotes
ke karikatuur van het nazisme levensgroot aan hem ver
schijnt. Brecht is hier de bijna cynisch aandoende anti-plato. 
Kortom: uit de eis van het goede, komt nooit het goede voort. 
Die eis bemantelt vuige machtswellust. Die eis is 'ideolo
gisch'. Juist zij die de kondities van de onmoraal en de irratio 
scheppen, eisen de deugd en het gezonde verstand. In zijn 
Heilige Johanna der Schlachthöfe23 , laat Brecht zijn heldin,' 
de heilsoldate Johanna, die op de slechtheid, de onbekeer
baarheid van het proletariaat stuit en haar werk erop ziet 
stuklopen, zeggen: niet de slechtheid der armen heb je mij 
getoond, maar de armoede der armen'. Ziffel zegt in de 
Flüchtlingsgespräche: ook Marx heeft de morele kwaliteiten 
van het proletariaat nuchter en koel geschat. De Entfrem
dung, het domhouden, de uitbuiting en knechting is niet 
zonder effekt gebleven: de arbeider is ook zedelijk en intel
lektueel ondermijnd. Brecht wil geen idealistisch dwepen, 
zelfs niet met het proletariaat, waartoe hij zich rekent en waar 
hij alles van verwachten moet. 
Er zit ook in deze uitspraken van Brecht een flinke scheut 
Verfremdungseffekt: hij daagt uit, hij jaagt ons uit de schulp 
van onze vertrouwde meningen, hij maakt ons dat lang ge
koesterde ideaal van de christelijke liefde vreemd. En het is 
hem ernst! En wij weten dat hij gelijk heeft, veel meer dan 
iemand lief kan zijn. Onder de extreme terreur der koncentra
tiekampen valt de hele moraal stukje bij beetje weg. De 
mensen worden gechanteerd op hun vitaliteit, tegen elkaar 
uitgespeeld en opgejaagd, tot ze in doodsnood van elkaar 
totaal vervreemden zijn geworden, zelfs moeders en kinde
ren. Het einde is de totale demoralisering en de fysieke 
ondergang. Mensen worden als ongedierte verdelgd, met 
gàs, maar: zij zullen zich ook ongedierte voelen, zij zullen in 
Ungeziefer verwandeln (Kafka!), ook subjektief. Aan hun 
dood mag geen spoor van zelfopoffering nog maar een schijn 
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van zin verlenen. Dat is het einde als de eis der zelfopofferen
de liefde wordt gesteld - door de beul! 
Wij mogen de kritiek van Brecht niet haar spits afbreken, 
door haar uitsluitend van toepassing te verklaren op het 
fascisme. Immers het fascisme was voor Brecht een laatste 
aggregatietoestand van het burgerlijk kapitalisme en als zoda
nig een zaak die wij niet los kunnen en mogen maken van de 
christelijke moraalleer. Brecht wijst met zijn kritiek ook de 
ascetische ideologie van het christendom af, met naastenlief
de, zelfopoffering, deemoed, vertrouwen op het godsbestuur 
- en al. Het idealiseren en urgeren van deze zg. christelijke 
gezindheid houdt een groot gevaar in. Als eis komt zij ten 
goede aan hen die het grote onrecht in stand houden en die 
niet vervolgd kunnen worden, omdat zij in het duister wonen, 
onzichtbaar , ongrijpbaar. 
Eens te meer blijkt nu het belang van onze overwegingen bij 
de johanneïsche zin: God is liefde. Het is de slavenbevrijder, 
de solidaire partijganger der arm~n die liefde is. De liefde 
wordt in deze tekst gekwalificeerd vanuit het intensieve en 
expansieve subjekt-in-actu. En dat betekent, dat de liefde van 
stonde aan in de kontekst staat van de beweging van deze 
God, die de geschiedenis wendt, de bevrijding van slaven 
bewerkt, het mensenvolk doet trekken vanonder het juk van
daan. Die daad is een woord, een belofte: als deze God god is 
kan het niet blijven zoals het is, dan is het Rijk van vrede en 
recht aanstaande. Daarin ligt dan de grond van de liefde: 
omdat het Rijk nabij is, moet de mens zich bekeren en 
omdenken. God is de solidaire partijganger, die in de Messi
as Jezus een onderdanig mensenkind, een slaaf onder de 
slaven is gebleken en die liefde wordt dan ook van de leerlin
gen van de Messias gevraagd. Bij Johannes heet dat broeder
liefde, filadelfia, dwz. solidariteit, saamhorigheid van de 
kleinen en geringen met en voor elkaar. In het evangelie 
wordt de naastenliefde dan ook niet als ascese, als zelfopoffe
ring (alsof dat een deugd was) gepredikt, laat staan: geëist, 
maar zij wordt als wijsheid onderwezen vanuit de liefde tot 
jezelf. Wat gij wilt dat de mensen u doen, doe gij desge
lijks. 24 In dat tekort, in de nood en verdrukking, blijven de 
kleinen zo overeind, gesterkt door het voorbeeld van Jezus 
Messias, die zijn leven vrijwillig aflegde en zo de hoogste 
prijs betaalde. Door deze daad bezegelde hij de waarachtig-
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heid van zijn levens inzet. Hij is het, die van daaruit liefde 
onderwijst, niet haar eisend, maar haar voorlevend en voor 
haar stervend. Dit handelen van Hem is bevrijdend, verande
rend, vernieuwend. Als vrijwillig lotgenoot en door trouw 
beproefde leidsman gaat hij de zijnen voor. Als slaaf onder 
slaven vraagt hij liefde. Hij mag het. Hij kan het. De beul kan 
en mag zijn woorden niet overnemen. Hij alleen kan het 
zeggen. De liefde, die Hij onderwijst, betekent niet het opge
ven van de liefde tot jezelf, van je verlangen naar geluk en 
vervulling, maar wel een door zijn genade uitbreken uit de 
duivelse bankring ervan. De liefde wordt niet losgemaakt uit 
de trits, waarvan zij de kroon is; geloof en hoop begeleiden 
haar op al haar wegen. De liefde is in het ge/oofzakelijk en 
vraagt naar het rechte, het goede, het mogelijke en noodzake
lijke; in het geloof toont de liefde haar verstand. De liefde is 
in de hoop reikhalzend uitgestrekt naar het Rijk, waarin de 
nood is opgeheven, waar vrijheid, vreugde en vrede is; in de 
hoop toont de liefde haar courage. Deze liefde is virtus, 
sterk, strijdbaar; deze liefde trekt uit ter overwinning. 
Hoe het ook zij: de kritiek die Brecht oefent op de liefdespre
diking van de kerk is in vele opzichten ter zake en vindt zijn 
verifikatie als wij onze 'geïdeologiseerde' ethiek opnieuw 
konfronteren met het bijbels getuigenis. Naar mijn stellige 
indruk ging het Bonhoeffer25 op zijn wijze om verwante 
dingen. De theologie mag de liefde niet beperken in haar 
gelding tot het religieuze tegenmilieu en de innerlijkheid (die 
dan gemakkelijk de vluchthaven worden van een innere Emi
gration), terwijl de wereld wordt overgelaten aan de zoge
naamde gerechtigheid, die dan niet bijbels maar romeins 
wordt gedefinieerd. Bonhoeffer placht dan van een denken in 
twee ruimten te spreken. De kerk echter mag nog veel minder 
door de wettische eis van de liefde (in ascetische zin) de 
liefde aan het misbruik prijsgeven, dat de heersenden er 
gaarne van zullen maken. Konkreet: het was goed, voorzover 
de kerk in 1940-45 in het openbaar protesteerde tegen de 
vervolging der joden, die als geweld en onrecht aan de kaak 
stellend, - maar het was ook goed (en het eerste is alleen 
goed, als aan deze tweede voorwaarde is voldaan), dat de 
kerk heimelijk vanuit de disciplina arcani de solidaire liefde 
van haar leden met de joden stimuleerde en van hen vroeg 
hun onderdak te' geven en te beschermen tegen het geweld. 
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Maar: deze liefde is het geheim der geringen, het is een 
verborgen discipline. Deze liefde geschiedt in het raam van 
de bevrijdende beweging van God, waarin wij zijn opgeno
men en die wij bestendig voor ogen houden. De liefde is een 
pand, dat niet geroofd mag worden. 
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HOOFDSTUK II 

De burgerlijke gespletenheid en haar heling 

10. De middenlaag geen draagvlak van de dialoog 

Wij wenden ons tot het kritischer, socialistische personalisme 
van Martin Buber, 26 die heel helder ziet dat de bepaaldheid 
der mensen door de 'Verhältnisse' in de loop van ons tijdperk 
toeneemt. Het getal en de macht van de 'sociale objectiva' 
groeien. Maar hij wil er toch aan vasthouden, dat ook fabriek 
en kantoor niet 'schöpfungsverlassen' zijn. Buber durft op de 
vraag, of zijn dialogische principe geen zaak van intellektue
len is, die fantaseren over een 'geistige Einwirkung' waar
door de sociologisering van het bestaan zal worden verhoed, 
te antwoorden: ik eis geen liefde, maar probeer te zeggen, dat 
er wat is, nl. het dialogische, dat een werkelijkheid is, want 
het antwoorden vindt steeds weer plaats. Zelfs een arbeider 
aan de lopende band kan oog in oog met zijn machine staan 
en een boekdrukker kan het snorren van zijn machine als 
muziek horen. Op deze gronden ziet Buber de leider van een 
technisch ondernemen deze dialogische verantwoording uit
oefenen, waardoor hij de mensen in het bedrijf als personen 
behandelt, in de mate en wijze die het bedrijf naar aard en 
omvang toelaat (quantum satis). En dat is geen fantasterij, 
zoals kapitaal en arbeid gemeenschappelijk, in monsterver
bond, zullen uitroepen, tenzij men ontdekt, dat dit persona
lisme kritiek verdient, omdat het de produktiviteit verhoogt. 
Dan zal men het als procedé willen gebruiken in hei manage
ment, zoals men de religie magisch heeft misbruikt. Dat 
echter zal stuklopen op het kritisch vermogen van de mensen 
en er zal een nieuw geslacht opstaan, dat wel ernst maakt met 
de dialoog. Tot zover Buber. 
Wat Buber ontkent, blijkt in de loop van het betoog toch min 
of meer wel het geval te zijn: deze idee zal moeten worden 
gedragen door een 'Mittelschicht' , een middenlaag tussen 
kapitaal en arbeid in: de manager, de leider van de fabriek, 
die gevoelig is voor de geestelijke idee en het intellektuele 
inzicht van het personalisme. Zo worden wij gesteld voor het 
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probleem van de mogelijkheid ener 'vrijzwevende intelli
gentsia' à la Alfred Weber en ook van een 'waardevrije A 

wetenschap' à la zijn broeder Max Weber. Op die vragen 
zullen wij in het volgende moeten terugkomen. Nu zij opge
merkt, dat Bubers insisteren op de werkelijkheid van het 
dialogische van de echte mens - wie zou willen ontkennen, 
dat de mens altijd al medemenselijk moet zijn geweest; hij is 
het op straffe van ondergang! -, hoe sympathiek ook, het 
probleem niet oplost, ook al ontkent Buber dat hij hier een 
'Forderung' zou uitspreken. Is Buber geen idealist, omdat hij 
ontkent idealist te zijn? Het dialogische is een conditio sine 
qua non wil de mensheid leven, ja overleven: de humanitas is 
ermee gemoeid. Dat zal niemand ontkennen, maar deze ont
kenning van idealisme heeft de vorm van het oude godsbe
wijs dat ook van de noodzakelijkheid uit tot de werkelijkheid 
konkludeert. 
Maar dat is idealisme!27 Waar het bij Buber aan schort is een 
analyse van de oorzaken der vervreemding, de oorzaken van 
de toename der bepaaldheid door de sociale objectiva, de 
'Verdinglichung', de technifikatie enz. Die analyse is door 
Marx wel gemaakt en zou of moeten worden overgenomen of 
weersproken. Geen van beide geschiedt. En dat is in ieder 
geval niet juist, omdat er zelfs niet impliciet een andere 
analyse wordt geboden. Wat er wel gebeurt is niet anders dan 
dat er een beroep gedaan wordt op wat - in de analyse van 
Marx - residuen zijn van een voorbije idylle (die bij nader 
inzien niet eens een idylle was, maar meer de droom van een 
paradise lost!). En die resten moeten dan de groeikernen zijn 
van de toekomstige maatschappij? En daar zullen zich dan 
eilanden van humaan overleg kristalliseren, die tot kontinen
ten gaan samengroeien?28 Tot wij de totale inklusiviteit be
reikt hebben? Heeft het überhaupt zin naast de doelstelling, 
winst te maken (niet zozeer voor de couponknippers, als wel 
voor de herinvestering), óók te stellen, dat de onderneming 
het recht op arbeid wil honoreren, de dialoog wil dienen en 
de humaniteit van haar employés bevorderen? Daartoe vind 
ik alleen de moed, als ik zou geloven, wat de burgerlijke 
ekonomen gesuggereerd hebben (en wat nog in de Enc. Britt. 
schijnt te staan), dat het kapitaal rente draagt zoals de boom 
vruchten (een geheel natuurlijke zaak derhalve!). Maar dan 
wordt toch verzwegen, wordt toch verdràngen, waar de 

43 



meerwaarde vandaan komt. In een kous doet kapitaal dat 
.niet, groeien! De meerwaarde komt van het onbetaalde werk 
der arbeiders; dat is hier zo en dat is in de arme landen zo, dat 
is nooit anders geweest! Als dat echter zo is, dan zijn de 
doelstellingen van winst en dialoog strijdig en is het experi
ment van de 'participation' (zoals De Gaulle zo plechtig kon 
zeggen in 1968) gedoemd te mislukken. En het onderhavige 
idealisme moet dan op teleurstellingen uitlopen, die worden 
overgekompenseerd door verwijten jegens ... de arbeiders, 
die niet zouden willen. 

Ik zeg hier voor alle zekerheid bij, dat een en ander voor mij 
niet betekent, dat ik tegen experimenten met ondernemings
raden en andere vormen van medezeggenschap ben. Ik ver
bind er echter geen personalistisch idealisme aan. Veeleer zie 
ik deze experimenten heenleiden naar een situatie, waarin zij 
stuiten op de harde grens, hierboven aangegeven. Dan zullen 
zij het groeien van het inzicht bevorderen en steunpunten 
vormen, vanwaar een meer fundamentele verandering mede 
kan worden bevorderd en gestuurd. Verder denk ik dat aan 
Marx zal moeten worden toegegeven, dat de idee der verzoe
ning - en het personalisme is er een vorm van - haar maat
schappelijke basis heeft juist in die middenlaag, die belang 
heeft bij de synthese, maar die evenzeer ertoe veroordeeld is 
in het kapitalistische systeem verscheurd te worden tussen 
haar objektieve positie en subjektieve 'idealisme'. 
Groeit deze tussengroep dan niet? Zeker, maar zij groeit in 
het kader van de koncentratie en akkumulatie (waarover 
Marx in het vierde, onuitgegeven deel van Das Kapital zulke 
goede dingen zegt29

), waardoor de hypothese dat juist deze 
groep de verandering zou moeten inspireren en dragen m.Î. 
niet aan waarschijnlijkheid wint. Deze middenlaag is wel 
genoopt de arbeiders moreel te idealiseren: de boekdrukker 
hoort zijn machine muzikaal snorren. Is dat zo? Wàs dat zo? 
Misschien een beetje, maar het vak van zetter, het vak van 
drukker verdwijnt - het hele oude procedé is weggetechnifi
ceerd. Een veel koelere schatting van het proletariaat en zijn 
niveau van humaniteit lijkt mij realistischer en ook meer 
gewenst (met Brecht). Als een overschatting op dit punt tot 
teleurstelling leidt bij de middenlaag, die vervolgens de ar
beiders domheid en traagheid gaan verwijten (in zekere zin, 
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vanuit hun standpunt nog terecht ook!), dan leidt de verzoe
ningsgedachte, het personalistische idealisme en het verlan
gen naar inklusiviteit regelrecht tot het omgekeerde: verwij
dering, verwijt, strijd, uitsluiting. 
Wij zullen heel ergens anders moeten beginnen, niet met een 
idee, hoe schoon ook, maar waar ons het evangelie heen
wijst: het partijgangerschap der armen. Bij hen en onder hen 
is onze plaats. Wij behoren bij hen. Hun lot is ons lot. Dat dit 
niet zo zou zijn is inbeelding (dat kunnen wij bij Marx leren). 
En als leerlingen van de Messias mogen wij weten, dat wij 
dan ook en juist in hun morele en geestelijke nood, in hun 
'traagheid en domheid' naast hen staan, bij hen horen, mo
reel restloos ontwapend! Alle vormen van geestelijke herbe
wapening, ook de edelste, het personalisme, houden ons af 
van de waarachtige daad van deemoed, van tapeinotès, met 
de Messias slaaf der slaven te zijn. Daar worden wij gevon
den, of wij zijn verloren. Hun beyrijding is onze bevrijding. 
Hun beloofde land is het onze. Hun God is onze God. Alleen 
onder hen kun je werkelijk van gratia aliena, van de recht
vaardiging der god-lozen (der hopelozen) leven. Alleen met 
hen heb je geen been meer om op te staan. Alleen met hen sta 
je in de krisis ... 

11. De voorwaarde van ontideologisering 

Het kriterium voor de ontmaskering van ideologie is het 'cui 
bono?'. Bij alle uitspraken moet gezegd worden voor wie de 
beweerde en bedoelde zaak voordelig is, in het bijzonder en 
juist ook bij idealistische proposities, omdat daarvan al te 
gemakkelijk aangenomen wordt dat zij boven alle partijschap 
verheven zouden zijn. De voorkeur voor die komfortabele 
positie is echter juist een aanwijzing dat de vraag des te meer 
op zijn plaats is. Marx heeft m.i. terecht gesteld, dat waar 
belang en idee confligeren het altijd weer de idee is die zich 
blameert. Dat is de grond van de waarheid: latet periculum in 
generalibus. Zodra de denkweg wordt afgelegd van het alge
mene naar het bijzondere, wordt dit gevaar akuut. Immers als 
resultaat van de bovengenoemde regel van Marx is de ideeën
wereld generaal een afspiegeling van de heersende partikulie
re belangen. Een denkweg die daarin aanvangt en van daaruit 
zijn uitgangspunt neemt kan nauwelijks of niet meer boven 
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de beperkende voorwaarden, de bornerende kondities ervan 
uitkomen. Het is zaak, wil men kritisch denken, altijd weer 
opnieuw van het bijzondere naar het algemene te gaan om de 
weg terug alleen ter kontrole te gaan en om opnieuw de 
denkbeweging te kunnen aanvangen. Wie dit zo niet wil 
doen, werkt eraan mee, dat de wetenschap op zijn kop blijft 
staan. In die houding is veel mogelijk, maar niet: kritisch 
denken. 
Marx heeft zijn eigen denken, zoals wij reeds opmerkten, 
nooit ideologievrij geacht, integendeel. Zijn werk is de ideo
logie van de arbeidersklasse. Volgens Marx kan maar op één 
wijze het heersen en dan ook botsen van ideologieën worden 
overwonnen, namelijk in een maatschappij waar de klassen 
zijn opgeheven, want alleen daar zouden de voorwaarden zijn 
vervallen waaronder het tot ideologiseringen komt. Immers 
in de ideologie wordt de strijd der klassen tot bewustzijn 
gebracht. Marx kiest ervoor zich in te zetten voor een weten
schappelijk socialisme, dat wil zeggen: hij maakt bewust 
vanuit het belang van het proletariaat een analyse van het 
kapitalisme en de maatschappelijke verhoudingen daarin. 
Zijn wetenschap is partijdig, wil dat zijn en moet dat zijn 
(ook de zg . onpartijdige wetenschap is partijdig, maar wil het 
niet weten, of erger: wil het niet doen weten). De socialisti
sche wetenschap is daardoor niet gevrijwaard van verkeerd 
bewustzijn, maar wel is zij kritisch, omdat zij vanuit haar 
parti pris wel kritisch moet zijn. Als vertolking en verhelde
ring van het belang van de onderdrukte klasse, staat zij 
kritisch tegenover het bestaande en het is juist het bestaande 
systeem dat zich neerslaat in het heersende ideologische 
denken, waaraan niemand zich dan op straffe van dissidentis
me onttrekken kan. Ook de wetenschap van het socialisme is 
zijns-gebonden, maar kritisch en progressief, dus niet gebio
logeerd, want krachtens de ingenomen positie onder het pro
letariaat heeft wetenschap noodzakelijkerwijs een beter zicht 
op de dynamiek van de werkelijkheid, die voor haar geen 
religieus of metafysisch gegeven kan worden. Het proletari
aat heeft levensbelang bij verandering en de wetenschap 
vanuit deze positie is een denken dat verandert en niet langer 
een denken dat verklaart en daarmee bedoeld of onbedoeld, 
rechtvaardigt. Denkend vanuit deze klasse zal de toenemende 
ontgoocheling het oog van de rede scherpen, zodat het alle 
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verbloemingen en verhullingen van het partikuliere belang 
door generalisatie en idealisering doorziet. Het wetenschap
pelijk socialisme heeft niets aan een dogmatiek en een ortho
doxie, maar het moet het proces van revolutionair-praktische 
zelfopvoeding, dat plaatsvindt in de strijd om verandering, 
kritisch-verhelderend, dialektisch betrokken op die praxis 
begeleiden en verhelderen. Deze wetenschap is eerder een 
methode dan een leer. De dialektiek is antidogmatisch, ei
genlijk 'leeg'. 
Een universeel bewustzijn zou het kommunisme van de klas
senloze maatschappij veronderstellen. Om hiertoe te geraken 
is een massale verandering ook van het denken, de mentali
teit en de instelling der mensen nodig. Maar die opvoeding 
kan niet worden gegeven door verlichte opvoeders, ook niet 
door vrij zwevende intellektuelen uit een 'dynamische' mid
denlaag, maar komt in het veranderingsproces zelf allengs tot 
stand: deze opvoeding vindt plaats in en met de revolutionai
re praxis. Er is geen tussengroep, die hier pedagogisch zou 
kunnen optreden, vanuit een 'hoger bewustzijn' en een 'be
langeloze vrijheid'. Want dit zijn waanideeën, die teruggaan 
op een vertekend beeld van de werkelijkheid. Pas als de 
voorwaarden, waaronder verkeerd bewustzijn en ideologie 
bloeien, zijn opgeheven (en die voorwaarden heten arbeids
deling en vervreemding) kan er een hogere vorm van weten
schap opbloeien, die werkelijk universeel zou kunnen heten. 
Dan is de voorgeschiedenis van de wetenschap voltooid en 
kan de werkelijke geschiedenis pas aanvangen. Wie hier te 
vroeg op mikt, schiet te ver en dat is ook mis schieten: het 
doel wordt niet geraakt. Voor zolang het kommunisme niet is 
bereikt - en dat is nergens bereikt! - kan de aanspraak op 
algemeen-geldigheid van de wetenschap alleen in de toe
komst, in de loop van de ontwikkeling der historie worden 
bewaarheid, maar onderweg daarheen is de wetenschap uit
drukking en verheldering van de kritiek van die klasse, die 
krachtens haar positie de historische roeping heeft de klassen
tegenstellingen te overwinnen. En dat zijn de ontrechten en 
beledigden, de armen, niet volgens een filosofische definitie, 
al was het de marxistische, maar de armen dezer wereld, 
zoals zij ons aanzien. Alleen door deze partijdigheid komt de 

. wetenschap boven haar ideologisch karakter uit; in een dia
lektisch proces van ideologie en anti-ideologie werkt zij zich 
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eruit. De universaliteit en het humanisme van de socialisti
sche wetenschap is geen inklevende eigenschap van het als 
leer opgevatte marxisme, maar staat nog op het spel, staat 
nog aan allerlei risiko bloot tot de dag van de oogst. De weg 
die leidt naar het algemene humanisme is een weg van kon
kreet humanisme, van partijkeuze en van een kritisch verder
komen van daaruit. Alleen als de wetenschap zich aan de 
lijdenden wijdt, wetenschap van de lijdenden, wetenschap 
van hun reikhalzend verlangen wordt, mag zij hopen in haar 
ideologische gedaante van heden toch deel te hebben aan de 
universaliteit der toekomst. Zo een wetenschap is niet onbe
vooroordeeld en niet waardevrij, maar wel maakt zij haar 
partijkeuze expliciet, zij komt uit voor haar voorkeur en 
verantwoordt die, niet eenmaal, maar steeds weer. Het prole
tariaat vormt geen gemakkelijk te omlijnen, zeker geen een
voudig identificeerbare kategorie. 
De strijd gaat er dus niet om, wie nu eigenlijk aanspraak op 
de wetenschappelijke waardevrijheid en onbevooroordeeld
heid mag maken, maar of men zijn partijkeuze expliciet 
maakt en haar verantwoordt. Het geijkte en gevestigde voor
oordeel wordt niet 'erkannt' juist omdat het 'bekannt' is! De 
schijn bevoordeelt het burgerlijke denken, ook al is het in 
wezen - zoals Sartre29a terecht opmerkt - als zodanig een 
trahison des clercs, omdat het universele intellekt zich in 
dienst laat nemen van partikuliere belangen. 

12. Waardevrijheid, resignatie, kairos 

Het is, naar mijn mening, Buber, die de treffendste formule
ring heeft gegeven van de zin en betekenis van Max Webers 
'Wertfreiheit' als voorwaarde van de (sociologische) weten
schap. In het stuk, dat hierover handelt,3o steekt waarschijn
lijk een impliciete retraktatie, een zelfkorrektie of in ieder 
geval aanvulling op wat de auteur in [eh und Du en ook in 
Zwiespraehe geschreven heeft. De mate waarin Buber zich 
hiervan bewust is, kan ik niet beoordelen. Boven kon het 
schijnen, of ook Buber, zoals zijn voorganger Ludwig Feuer
bach, in de spanning van macht en geest, de oplossende 
ontspanning bereikt door vóór de geest te kiezen en de macht 
de macht te laten. In het onderhavige artikel echter stelt hij 
niet alleen de betrekking van macht en geest aan de orde, 

48 



maar probeert hij toch, vol respekt overigens voor Max 
Weber, zich van diens resignatie te distantiëren. 
In zijn stuk, Forderung des Geistes, noemt Buber St.Simon 
de vader van de sociologie. Deze had, zoals hij het zelf 
uitdrukte, een ideokratie op het oog en hij wilde de tegen
spraak van zijn eeuw overwinnen door de macht van de idee. 
Zijn program was une régéneration sociale /ondée sur une 
rénovation mentale, zoals zijn bestrijder Comte het karakteri
seerde. De moderne sociologie komt voort uit de konfrontatie 
van de geest met een maatschappij die in een krisis verkeert. 
Buber wil aan dit oorspronkelijke program vasthouden, ook 
al is de problematiek uiterst radikaal; de geest is de totaliteit 
van de mens en dus houdt het program de grondige verande
ring in zowel van de mens als van de maatschappelijke 
ordeningen. Zodra echter deze kritische sociale filosofie tot 
moderne sociologie wordt, meent deze positieve wetenschap 
wert/rei te moeten zijn. Dit wil niet zeggen dat Max Weber 
de kritiek opgeeft, maar alleen dat hij resigneert als het om de 
werking en invloed van de geest op het terrein van de macht 
gaat. Het is Max Weber te doen om een vrije ruimte, waar
binnen de geest zijn onderzoekend en keurend werk mag 
doen, al is hem dan ook de werking ontzegd. Weber resig
neert dus, helemaal in de lijn van Immanuel Kant, die het 
ideaal van Plato, dat filosofen koning worden en koningen 
filosofen, niet als te verwerkelijken zag, maar wel hoopte en 
als geheim artikel in zijn volkenrechtelijk ontwerp opnam, 
dat de machthebbers de klasse van filosofen ruimte zouden 
geven, openlijk zouden laten spreken en hen zouden aanho
ren. 31 Kant had een groot geloof in de publiciteit en de 
invloed die daarvan uitgaat. 
Buber wil zich niet voegen in deze resignatie. Hij neemt zich 
de profeten uit Tenach tot voorbeeld, die zich richten tot 
'dich und mich' en niet tot de instituties, die immers zonder 
ons tot een leugen worden. De socioloog heeft niet als de 
profeten een boodschap, maar wel heeft hij een leer. Maar de 
'Kritik und Forderung' van de profeet laat hij wel voor 
zichzelf gelden. Onder bepaalde voorwaarden verwacht Bu
ber dat de mensen naar de leer van de socioloog zullen 
luisteren en wel als er door een krisis twijfel bij hem opkomt 
aan de macht. Hoewel wij de mensen steeds dover zien 
worden, zal deze krisis de omslag moeten brengen. Als de 
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macht aan zichzelf gaat twijfelen, zal zij 'Weisung' begeren. 
Zo hoopt Buber, dat de geest 'wirkend' zal worden, ook al 
zal hij zelf geen macht krijgen. Maar over Jeruzalem durft hij 
nog meer te zeggen. Er zijn situaties in het leven van een 
volk, waarin het plastisch wordt en dan is het onmogelijke 
mogelijk. Dit moment is het uur van de geest. Misschien is 
dit uur nabij. Dat heeft Buber voor ogen, als hij zijn weten
schappelijk werk verricht. Maar doorgaan doet hij ook, als 
het uur niet aanbreekt, want, resignerend of niet: de Geest 
arbeidt! 
Martin Buber toont zich hier in zijn ware en grootse gedaan
te: de profetische wijze, en als wijze gaat hij boven Weber 
uit. Het is zijn geloof dat hem doet weigeren te resigneren. 
Toch is hij loyaal aan Weber; ook als hij praktisch wel zal 
moeten resigneren, omdat de ure uitblijft, zal hij doorgaan. 
Die trouw komt Weber toe: het gaat niet aan om Weber, 
vanwege zijn resignatie of om andere redenen, aan de reaktie 
prijs te geven,32 daarmee zouden wij een goed-humanisti
sche, wetenschappelijke traditie ondoordacht diffameren. 
Waar Buber in 1938 op hoopt, ik neem aan in vrezen en 
beven, is een kairos in de geschiedenis, veroorzaakt door een 
krisis van de macht. Die krisis is gekomen, wàs er al in 1938: 
maar de kans werd gegrepen (zo die er was) door de sterke 
mens, de diktator, die naar de geest niet luisteren wil, inte
gendeel: die hem vernietigen wil, grondig en voorgoed. Mil
joenen en nog eens miljoenen mensen worden het slachtoffer. 
En de Zusammenbruch in 1945 brengt niet eens een wijle van 
Utopie (à la Bubers leermeester Gustav Landauer, 33 zoals in 
1918 nog gebeurde) in Duitsland niet, in Nederland ook niet. 
Het socialistische zionisme, als een van de Pfade in Utopia, 
mede tengevolge van de fascistische 'Endlösung', wordt -
begrijpelijk, maar verschrikkelijk - juist in zijn zwakke, 
burgerlijke stee geradikaliseerd: het gaat bijna helemaal on
der in een kolonialisme après la date en geraakt in een even 
tragische als fatale ontwikkeling. Ook in Jeruzalem, wij 
moeten het met smart erkennen, is de ure niet aangebroken, 
waarop naar het woord van de Geest wordt gevraagd. Macht 
en geweld beheersen ook die staat, comme chez nous, als bij 
de gojiem, die hier dan ook niets te verwijten hebben. 
De hoop op de kairos, een uur waarin de macht vanuit de 
twijfel aan zichzelf naar de geest zal vragen, is religieus van 
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aard. Als de geest op dat ogenblik wacht, zal hij vergeefs 
wachten. Macht is een abstraktie; het gaat in feite altijd om 
een bepaalde macht, namelijk die macht die anderen ver
drukt, knecht, machteloos maakt en die zich breed en sterk 
maakt ten koste van de geringen. Die macht moet verdwij
nen. Maar dat betekent dat bepaalde machtigen zullen moe
ten onttroond worden en leeg weggezonden. Macht van deze 
kwaliteit,. macht als potentia, zal nooit naar de geest vragen, 
want die is haar vijand. De geest zelf zal vaardig en machtig 
moeten worden juist over en in hen, die nu nog onmachtig 
zijn. Ook hier moeten wij tot de konklusie komen, dat de 
geest partijdig heeft te zijn en zijn aanspraak op universaliteit 
niet ligt in zijn bovenpartijdigheid. De geest gaat niet uit van 
de 'vrijzwevenden' en de geest wortelt niet in 'waardevrij
heid'; zo zou hij zich tot machteloosheid doemen, tot een 
toeschouwersrol, op zijn gunstigst een stuurman aan de wal. 
Zeker, de geschiedenis kent haar kairoi, haar gunstige kon
stellaties, maar die komen niet uit de lucht vallen als wonde
ren, maar inderdaad als krises van de macht. De tendentie- en 
latentiekunde (de term is van Bloch) poogt op de ontwikke
lingen van de geschiedenis ook in dit opzicht greep te krij
gen, zodat de machtelozen op het gegeven moment handelen 
kunnen. Want alleen zij zullen in staat en bereid zijn een 
andere kwaliteit van macht (potestas) te vestigen. Zonder de 
brede massa, die doelbewust handelt, vanuit de geest, vanuit 
kennis van zaken, zal geen kairos uit zichzelf werkelijke 
verandering, werkelijke vernieuwing brengen. Die bewuste 
massa zal er niet zijn, als het proletariaat niet zijn eigen 
intellektuele partijgangers heeft voortgebracht en gevonden 
en als er in de dialoog tussen die beiden niet een socialisti
sche wetenschap tot ontwikkeling is gekomen. Buber echter 
analyseert ook in Pfade in Utopia niet de oorzaken van de 
vervreemding, de arbeidsdeling, de uitbuiting. Hij leert in
derdaad de leh-Du-verhouding, maar analyseert niet werke
lijk de belemmeringen en verhinderingen van die verhouding 
in het ekonomische en sociale vlak, omdat hij de verhouding 
tot 'es' en daarmee de sfeer van het hebben tegenover de 
persoonlijke relatie te zeer als het boze ziet. Hij wil er niet 
echt van weten! Dat belemmert hem in een zakelijk analyse
ren. Buber is zo gebiologeerd door zijn radikale inzicht, dat 
de weg moet zijn als het doel, dat hij de weg met het doel 
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dreigt te verwarren. Hij schijnt niet onder ogen te durven 
zien, dat de weg moet worden gebaand, dat er hindernissen 
moeten worden weggeruimd, - ongetwijfeld omdat hij be
seft, dat dit ook inhoudt dat er vijanden moeten worden 
verslagen. Buber heeft al in 'Daniel en de gesprekken over de 
verwerkelijking '34gezegd, dat de weg open ligt als de richting 
is bepaald. Maar dat is de halve waarheid. En wel: die helft 
van de waarheid, die meestentijds wordt vergeten. Wij zullen 
Buber moeten toegeven, dat het banen van de weg met zijn 
noodzakelijke destruktieve akties, vaak leidt tot een missen 
van het doel; de middelen ontheiligen dikwijls het doel. 
Daarom is een waarschuwing op zijn plaats: de weg zij als 
het doel. Een werkelijk bereiken van het doel zal zeker geen 
zaak van een honderd procent gepland succes zijn. Zonder 
zegen zullen wij niet welvaren. Maar toch is het doel de weg 
niet. Gaan wij dat denken en Buber heeft er de neiging toe, 
dan zal het socialisme utopisch blijven omdat het terugvalt op 
het religieuze geloof in de ideokratie à la St. Simon. Daarmee 
zijn wij van Buber niet af, want het blijft gelden: het is beter 
met hem te mislukken, dan te slagen met hen, die tegenover 
de brute macht alleen maar een andere, even brute macht 
stellen. Als Buber ongelijk heeft, heeft hij het met ere. 

13. De dynamische synthese bij Mannheim 

Karl Mannheim35 wil het zoeken naar een 'reine Theorie der 
Ganzheit', naar synthese, universaliteit en humaniteit dus, 
niet opgeven, al wordt ook de politiek meer en meer onder
wezen en bestudeerd in partij scholen. Als men het probleem 
der Ganzheit verdringt, zou men de politiek aan de extremen 
overlaten. Zelfs in het partijdige politieke denken groeit een 
Ganzheit, want de aspekten en theorieën zijn niet willekeurig 
en oneindig. Zo ziet Mannheim politiek als een Wissen vom 
Ganzen en dat betekent de mogelijkheid van een politieke 
sociologie. Hij verstaat dit als een dienst aan de historische 
verworvenheid van het burgerdom: de demokratie als plat
form waarop belangenstrijd rationeel kan worden gevoerd, 
oftewel: evolutionaire klassenstrijd. Het socialistische den
ken heeft daar ingezet waar de grens lag van het burgerlijk
demokratische. Mannheim acht het de ontdekking van het 
marxisme, dat de politiek niet opgaat in de parlementaire 
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speelruimte. Het politiek debat is veeleer een epifenomeen 
van de ekonomische en sociale struktuur-lagen. Het marxis
me betrekt een hogere uitkijkpost en probeert met een nieuwe 
denkmethode een 'reine Theorie' te geven boven het 'zijns
gebonden' denken uit. Het doet dit eenzijdig, maar het blijft 
de eerste ernstige poging. 
Men kan het fascisme, aldus nog steeds Mannheim, als een 
omgekeerd marxisme zien. Had het marxisme de strukturele 
basis te veel nadruk gegeven, het fascisme baseert het Füh
rerprinzip op het ogenblik der krisis, waarin de krachten der 
klassen in verwarring zijn - een ogenblik waarop Buber 
meende te mogen hopenl De beide standpunten (maar ook de 
andere) zijn standpunten, die bepaalde sociaal-vitale instink
ten tot gelding brengen. Het zijn partikulariteiten, maar toch 
als delen van een geheel. Er is een Zusammenschau moge
lijk. Mannheim nu wil tot een èchte wetenschappelijke poli
tiek komen, niet meer vanuit een standpunt dat verabsolu
teerd wordt, hoewel het in de relatieve stroom ligt. Hij zoekt 
daarom de relatieve synthese, geen absoluut-tijdeloze, maar 
een betrekkelijke, voorlopige. Deze relatieve synthese kan de 
utopische afsluiting in de absolute synthese voorbereiden. 
Men kan echter niet tot deze voorlopige synthese komen door 
de voorgaande pogingen aaneen te voegen, de zg. summatie
ve synthese. De vraag zal gesteld moeten worden of denkstij
len met elkaar verbonden kunnen worden. Er is reden om aan 
te nemen, dat dit kan, want er zijn historische voorbeelden. 
Stahl vormt een synthese van konservatisme en theisme. 
Marx een synthese van liberaal-burgerlijk wetmatigheidsden
ken en een historisme à la Hegel. Wij mogen dus van de 
mogelijkheid, denkstijlen te synthetiseren, uitgaan. 
Een tweede moeilijkheid voor Mannheim is: wie zijn de 
sociale en politieke dragers van deze nieuwe synthese? 
Mannheim geeft hier een antwoord op, dat hij aan Marx 
dankt: de wil tot synthese wordt door de middenklas sen (zo 
zegt Mannheim hetl) gedragen, die zich door bóven en onder 
bedreigd voelen en sociaal instinktief dus naar een bemidde
ling tussen de extremen zoeken. Daarmee wil Mannheim niet 
voor het juste milieu kiezen, want dat is hem te statisch, een 
karikatuur van de synthese. Hij zoekt naar een dynamische 
synthese, vanuit een 'klasse', die progressief wil vormgeven 
aan de geschiedenis, zodat de kultuurgoederen en de sociale 
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energie behouden blijven. Zo een experimenterende, sociaal 
sensibele, op dynamiek en Ganzheit gerichte houding is het 
kenmerk van een betrekkelijk 'klassenlose Schicht', die Al
fred Weber de 'sozial freischwebende InteIIigenz' heeft ge
noemd. Deze Schicht is niet karakterloos, maar vormt een 
hoger dynamisch midden. Er liggen nu twee wegen voor deze 
middenlaag open: aansluiting aan één van de met elkaar 
strijdende klassen of bewustmaking van de eigen sociale 
positie. Hoewel Mannheim grote historische waardering 
heeft voor de eerste weg, wil hij hem niet gaan, omdat hij 
door de noodzakelijke (over)kompensatie van ontmoet wan
trouwen en door gebrek aan sociaal-vitale binding vaak tot 
fanatisme leidt. De geest is heimatlos in onze geschiedenis, 
steeds meer, en dat wreekt zich. Toch is langs deze eerste 
weg historisch tot stand gekomen, dat de strijdende klassen 
een geestesmerk, een stempel kregen, waardoor zij haar eisen 
op het niveau van de geest konden binnenbrengen in de 
aktieve politiek. Hiermede alleen al is de eigen aard en de 
missie van de vrij zwevende middenlaag aangetoond. Mann
heim kiest inmiddels voor de tweede weg en verwacht dat de 
bewustwording van de intellektuelen zal leiden tot een inzicht 
in hun specifieke opgaven en mogelijkheden, waardoor een 
intellektuelen-politiek mogelijk zal worden. Deze groep 
zoekt de Gesamtorientierung, omdat haar keuze niet wordt 
bepaald door de voorgegeven politieke beslissing, zoals bij 
de strijdende groepen. Deze groep moet daarom vanuit haar 
dynamische middenpositie een politiek forum scheppen, 
waardoor politiek als wetenschap mogelijk wordt. 
De politieke sociologie is nu een wetenschap met het oog op 
dit forum. Zij zal geen beslissingen kunnen en mogen dikte
ren, maar wel de weg bereiden voor de beslissing. Mannheim 
gaat hierbij niet helemaal met Max Weber mee, die hem te 
zeer theorie en beslissing scheidt, maar toch neemt hij het op 
voor diens gedachte van het gemeenschappelijk platform. 
Voorzover ik zie, ziet Mannheim de taak van de politieke 
sociologie vooral liggen in wissenssoziologische kritiek, die 
de determinaties van de beslissingen blootlegt en laat zien 
hoe de kollektieve, voluntatieve krachten aan klasseposities 
gebonden zijn. Daarmee worden de beslissingen niet leerbaar, 
maar wel wordt de strukturele samenhang van het sociale en 
het wilsproces verhelderend. Tot zover Mannheim. 
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14. Vrijzwevende of organische intellektuelen? 

In ons bestek is het naar de aard der zaak onmogelijk aan 
Mannheims verleidelijke visie recht te doen wedervaren. Wij 
zullen onze kritiek zo kort mogelijk onder woorden brengen. 
Een eerste, kleiner bezwaar is m.i. de mistekening van Marx' 
ideologiekritiek als 'reine Theorie' ,36 als een zich losmaken 
uit zijnsgebonden denken. Die pretentie heeft Marx nooit 
gehad en hij zag daar ook niets in. Veeleer heeft Marx 
aangetoond, dat wel de tussengroepen tot synthetiseren nei
gen, maar altijd binnen de mogelijkheden van het bestaande. 
Zo een synthese echter houdt Marx voor onmogelijk: zij is 
een illusoire idee en als zodanig een onherkende ideologie. 
Alleen die klasse, die over de grenzen van het kapitalisme 
moet heenkijken, wil zij een glimp van haar eigen bevrijding 
zien, is in een positie van waaruit naar de synthese kan 
worden gestreefd. Maar die synthese is bepaald geen reine 
Theorie, integendeel. Zij kan alleen gedacht worden als 
(praktische) opheffing van de dialektische tegenstelling tus
sen kapitaal en arbeid. Ik ben overtuigd, dat Marx' verwer
ping van de synthese uit de middenlaag ook zal moeten 
gelden voor het dynamische juste milieu der intellektuelen. 
Voor hen juist in hun Selbstverständnis als vrij zwevende 
groep, niet tussen, maar eigenlijk boven de partijen, geldt dat 
zij haar macht ontleent aan de wippositie; zij heeft mitsdien 
wel belang bij het balanceren, niet bij het opheffen der 
tegenstelling. In ieder geval heeft zij vanuit dit Selbstver
ständnis geen belang bij een revolutionaire verandering, zo
dat haar synthese zeker niet op de absolute synthese (de 
utopie van Mannheim) zal koersen. 
Nu is dit Selbstverständnis, marxistisch gesproken, ook een 
verkeerd bewustzijn. Een werkelijke bewustwording van de 
intellektueel zou hem niet versterken in zijn illusie van vrij
zwevendheid, maar zou tot klassebewustzijn voeren. De twee 
wegen van Mannheim bestaan niet: juist de bewustwording 
van de intellektueel zou ertoe leiden, dat deze zich aansluit 
bij de klasse waartoe hij objektief behoort of tot de klasse 
waarbij zijn belangen op den duur het meest gewaarborgd 
zijn en dat is de proletarische klasse. Maar dan zou de 
bewustmaking ten diepste iets anders moeten betreffen dan 
de positie van de abstrakte intellektueel. Van het woord gaat 
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een enorme suggestie uit, niet vrij van romantiek. In feite 
echter zijn zo niet alle, dat toch bijna alle zg. intellektuelen in 
een dienstverband binnen "het vigerende systeem opgenomen. 
En dat verband bepaalt hen, juist ook in hun denken, want zij 
verkopen nu eenmaal hun denk-arbeidskracht! In zekere zin 
is het denken van een handarbeider vrijer. Toegespitst gezegd 
en overdreven: wie denken kan, mag het niet; wie het niet 
kan, hem staat het vrij. Als dit grosso modo juist is, zouden 
de intellektuelen in hun zelfbewustwording niet over hun 
abstrakte 'zelf' moeten nadenken, maar over henzelf als 
ensemble van dienstbetrekkingen. De wetenschap is geen 
ideëel ding, maar een modern bedrijf, een organisatie, die in 
onze maatschappij funktioneert. Binnen dat bedrijf wordt een 
benoemingsbeleid gevoerd, dat bovendien zwaar onder druk 
van buiten staat. Het bedrijf kost veel geld, dat ergens van
daan komt en de geldgever heeft zijn wensen. De opties van 
het wetenschappelijk onderzoek komen niet uit de lucht val
len. De geldbronnen zijn bepaald niet toegankelijk voor alle 
plannen. De intellektueel is in het algemeen geen vrijzweven
de vogel, maar een arbeider in een bedrijf, vaak een (semi)
overheidsbedrijf. Dat is ongetwijfeld veel beter dan dat de 
wetenschap direkt in handen van het partikuliere bedrijfsle
ven zou zijn (al heeft dat zijn gigantische research-centra), 
want zo beschikken de kapitaal krachten niet over de weten
schap als het om de macht gaat (al is hun invloed op de 
politieke beslissingen natuurlijk zeer sterk). In ieder geval 
valt de wetenschap ook als overheidsinstelling niet buiten de 
wetmatigheden van het kapitalistische systeem. Het is onzin, 
de huidige overheidsbedrijven (post, spoorwegen, water
schap) als een socialistisch eiland af te schilderen; daaraan 
ontbreekt nogal wat. 37 Hoe het ook zij, een analyse van deze 
samenhangen en standen van zaken zal zeker leren dat de 
zogenaamde vrijzwevendheid een fiktie is. Zij is schone 
schijn, buitenkant en haar te koesteren als geliefkoosd idee is 
zelfbedrog - en zeker geen bewustwording. Vooral in een 
tijd, waarin vele intellektuelen zonder werk raken en sommi
gen het onderwijs willen veranderen in een opleidingsinsti
tuut voor konstrukteurs, organisators, en social engineers zou 
het radikaal uit moeten zijn met zulke ornithologische 
dromen. 
Verder is het goed, ons hier Bubers skepsis te herinneren ter 
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zake van het kantiaanse geheime artikel, dat bepaalt, dat de 
politici de filosofen aan moeten horen. Naar mijn indruk is 
door de Frankfurters voldoende aangetoond, dat zelfs aan de 
uit resignatie voortgekomen eis van Max Weber, een wert
freie ruimte voor de wetenschap te reserveren, alleen pro 
forma is tegemoetgekomen. Het geloof in de Wertfreiheit is 
dan ook regressief geworden, tegen Webers opzet in. Om dit 
aan te tonen, zijn dezelfde analyses nodig als waarover wij 
het zojuist hadden. Het is niet geruststellend, dat de herstruk
turering van het onderwijs de moeizaam aangevangen demo-

. kratisering terugdraait en er een toeleveringsbedrijf van funk
tionarissen van tracht te maken. Ook Mannheims weten
schappelijke, wissenssoziologische platform ter voorberei
ding en verheldering van politieke beslissingen zal alleen 
kunnen funktioneren, als er een kritische sociologie is die de 
wetenschappers levert die deze ontideologisering kunnen vol
trekken en als er bereidheid is bij de politici c.q. als hun 
de ruimte wordt gelaten tot de effektuering van deze bereid
heid, naar deze sociologische kritiek te luisteren. Zal dit 
proces in feite niet steeds weer terugvallen in het door 
Mannheim zelf veroordeelde 'glorificeren van het naakte 
belang en het leugens weven van de rechtvaardigingsden
kers' , want bij alle goede bedoelingen van de naïeve intellek
tueel, zal de machtsmens er op deze wijze gebruik van 
maken, zodat voor de zoveelste maal in de geschiedenis de 
idee door het belang wordt geblameerd. De zich vrijzwevend 
wanende intelligentsia wordt juist door haar naïef optimisme 
des te gereder, hoewel haars ondanks, een groep laudatores 
temporis actio 
Hier zou dan Herbert Marcuse aan het woord moeten komen 
over de technieken van repressieve tolerantie, over het ab
sorptievermogen van het systeem. 38 

Het biedt dan ook meer perspektief, met Marx, niet de idee, 
gedragen door een hoger midden, tegen het belang, bevoch
ten door de strijdenden, uit te spelen, maar de tegenstelling 
van belangen in het systeem te radikaliseren: zowel uit het 
gevestigde belang komen ideeën voort, de heersende ideeën 
zelfs, als uit het vertrapte belang. Het laatste belang brengt de 
meest kritische en verstrekkende ideeën voort, maar niet 
vanzelfsprekend. Wij hoeven op dit standpunt niet af te zien 
van de europese burgerlijke verworvenheid: het parlement als 
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ruimte waar belangenstrijd op het niveau van de geest kan 
worden gevoerd. De parlementaire demokratie, met zijn al
gemeen kiesrecht, blijft een hoog goed en zij biedt inderdaad 
ook aan het proletariaat ruimte om zijn belang in te brengen 
en om 'evolutionair de klassenstrijd te voeren' (om de ver
warrende en eigenlijk onjuiste term van Mannheim te gebrui
ken). Het zou niet goed zijn, als wij van het europese stelsel, 
dat vergt het belang op rationele wijze in te brengen in het 
kader van een politieke filosofie, die op de res publica en op 
een universele toekomst is gericht, terug zouden vallen op 
een amerikaans pragmatisme, dat uitgaat van de fiktie van het 
'welbegrepen eigenbelang' en de demokratie ziet opgaan in 
checks and balances enerzijds en lobbyism anderzijds. Hoe
wel het marxisme skeptisch is over de idee, laat het de 
universaliteit als richtsnoer gelden: het programma is uitein
delijk gericht op de klassenloze maatschappij en het rijk der 
vrijheid. Met dat perspektief wordt de klassenstrijd gevoerd 
in het parlement. De demokratische gezindheid mag in een 
echt marxisme geen opportunisme zijn; zij is wezenlijk. Het 
is zelfs zo, dat naar mijn overtuiging Antonio Gramsci gelijk 
heeft, als hij het marxisme bij uitstek geroepen acht, de 
burgerlijke demokratie van de ondergang in de machteloos
heid te redden. Marx immers heeft door zijn ideologie-kritiek 
tegelijk de vraag naar de universaliteit (het humanisme) en 
die naar de macht gesteld en beantwoord, zodat wij met hem 
niet in de infauste scheiding verzeilen tussen Gesinnung und 
Verantwortung, tussen theorie en praktijk, tussen idee en 
belang, tussen geest en macht, tussen ethiek en politiek of 
hoe de tegenstelling maar geformuleerd wordt (allemaal vor
men van Zwei-Raumdenken in de zin van Bonhoeffer). Dan 
echter zal het erom gaan, dat in de politiek wordt geverifi
eerd, dat het belang van de arbeidersklasse, welverstaan, 
betrokken kan worden op de toekomstige synthese (niet als 
balans, maar als opheffing), de Ganzheit van de klassenloze 
maatschappij en dat dit vanuit de proletarische positie ook is 
helder te maken. Daarbij hebben de 'organische intellektue
len' (Gramsci39) dan inderdaad een taak. Iedere groep, die 
naar de hegemonie streeft, zal trachten de traditionele intel
lektuelen voor zich te winnen. Dat lukt alleen als zij haar 
eigen organische intellektuelen ontwikkelt. De klassenstrijd 
wordt ook op ideologisch niveau gestreden als strijd om de 
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intellektuelen, die zich daaraan dan ook niet, zich vrijzwe
vend wanend, mogen onttrekken. 

15. De partijdigheid van de pastor 

Het lijkt mij op voorhand duidelijk, dat het hele beeld van de 
vrijzwevende intellektueel al heel slecht past op de akademi
kus zoals die in de kerk heeft te werken. De theoloog, als het 
goed is, wordt opgeleid om in de christelijke gemeente 'her
der en leraar' te zijn. Ik gebruik bewust deze oude term, 
omdat het traditionele gereformeerde formulier ter bevesti
ging van een predikant hierover zulke markante dingen zegt. 
'Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is, een 
kudde, die hem toevertrouwd is, te weiden, te leiden, voor te 
staan en te regeren; alzo gaat het ook met deze geestelijke 
herders, die gesteld zijn over de Gemeente, die God roept tot 
de zaligheid, en houdt ze voor schapen zijner weide. Nu is de 
weide, waarmede deze schapen geweid worden, niets anders 
dan de verkondiging van het goddelijke Woord (---) Hetzelf
de Woord van God is ook de staf, waarmede deze kudde 
geleid en geregeerd wordt.' Het herderschap wordt hier niet 
losgemaakt van het leraarschap: weide en staf zijn beide de 
verkondiging van het Woord. De herder is dus geen zielzor
ger, geen therapeut, maar iemand die de richting wijst, die 
onderwijst, die bemoedigend met de mensen omgaat, hun 
situatie en lot delend. Hij doet dat vanuit de verkondiging. 
De scheiding tussen innerlijk en uiterlijk, tussen het persoon
lijke en het politieke wordt niet gemaakt. De profeet wordt 
niet uitgespeeld tegen de pastor. En de zielzorger niet tegen 
de leraar. De herder wijst de richting als leraar van het Woord 
in een eenheid van theorie en praxis. Het laatste wat van hem 
gezegd zou kunnen worden is dat hij 'vrijzwevend' is. De 
man is diep verworteld in de basis en staat tussen de gewone 
mensen, die ploeteren voor hun dagelijks brood. Van hem 
wordt bemoediging en verheldering verwacht en hij mag die 
geven vanuit het Woord, dat hij heeft leren spellen, uitleggen 
en toepassen. 
De ontwikkelingen aan de universiteit, ook in de theologi
sche fakulteit, in de richting van burgerlijke wetenschapside
alen als 'Voraussetzungslosigkeit', 'objektiviteit', 'Wert
freitheit' (meestal met een verkeerd verstane Weber als 
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schutspatroon) zijn evenzovele vervreemdingen van het wer
kelijke beroepsperspektief van de theoloog, tenzij die prefe
reert een zg. vormingswerker te worden in Mannheimiaanse 
of aanverwante zin. De eenheid van de theologie ligt niet in 
de 'encyclopedie' van het vak, maar in de spits waarmee de 
theologie op de praxis der gemeente is gericht. Het gaat om 
de kritische begeleiding van die praxis en dat wetenschappe
lijk bezig zijn is niet aan de praxis ontheven. Daarom dient de 
theologische fakulteit niet mee te zingen in het koor, dat de 
lof der zuivere wetenschap vertolkt, alsof wetenschappen als 
de medische en de theologische - die vanuit het standpunt 
van de negentiende eeuwse opvattingen onzuiver zijn, want: 
toepassingen van verschillende op zichzelf 'zuivere', maar in 
kombinatie 'onzuivere' wetenschappen - niet juist door hun 
praktische toepassing veel meer met zichzelf als een 'denken 
uit nood' (Bloch) worden gekonfronteerd. En het is werkelijk 
een schande, als theoiogen40 voorstellen om de fakulteit maar 
op te splitsen in filosofie, literaire wetenschap (filologie) en 
historiewetenschap. Want dit voorstel betekent de opheffing 
van die wetenschap aan de universiteit, die er nog weet van 
heeft, althans kan hebben, dat alle wetenschap in haar prakti
sche spits dient te zijn toegesneden op de bevrijding van 
mensen. Laat in godsnaam die wetenschap in stand, als 
baken in een zee van vervreemding. Busken Huet, theoloog, 
maar geen predikant, had hier oog voor: hij vond de theolo
gie althans nog de beste opleiding voor het vak van journa
list. En het is waar: een goede journalist kan soms het Wort 
zur Lage spreken dat wij van de herder en leraar zouden 
hebben mogen verwachten. Het is niet terecht, als een predi
kant wel de psychotherapeut, maar niet de journalist/politieke 
kommentator als zijn 'kwade geweten' beleeft (of misschien 
ook als zijn alibi!?). 
Het is de taak van de theologische fakulteit de toekomstige 
pastores een degelijke theologisch-wetenschappelijke oplei
ding te geven. Zij moet de studenten leren deze wetenschap 
zelfstandig, kritisch en methodisch te beoefenen en haar toe 
te passen in de praktische omgang met de mensen in de 
gemeente. Zij mag geen voet geven aan hen, die de pastor 
wel een wetenschappelijk gefundeerde, maar geen kritisch
wetenschappelijke opleiding willen geven en die het onder
wijs van de normale studenten willen beperken tot een be-
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roepstraining, om alleen de begaafden (wie zijn dat?) verder 
te laten studeren en zich tot zelfstandig, gepromoveerd aka
demikus te ontwikkelen. Als het die kant opgaat, zal de 
theologie verdorren; want bloeien kan zij alleen in de wissel
werking tussen het theologiseren in de pastorie en aan de 
universiteit. De echte impulsen tot kreativiteit komen altijd 
uit de praxis der gemeente. Als daar geen theoloog meer 
werkzaam is, die op de uitdagingen kan inspelen, dan gaat de 
wisselwerking verloren en de universitaire theologie zal ein
digen in de opsplitsing als boven beschreven. Men beseffe 
aan de universiteit, dat de eigenlijke theologie bedreven 
wordt in de pastorie, in de studeerkamer van de dominees, 
die hun preken en katechisaties, hun bezoeken en gesprekken 
voorbereiden. De pastores weten dat zij zich wel even mogen 
terugtrekken om na te denken, maar dat zij straks weer tussen 
de mensen staan, die naar vrijheid en gerechtigheid verlan
gen, maar aan den lijve ondervinden dat de toestanden bij 
lange na nog zo niet zijn. Die mensen kijken hem aan en het 
is van de gezichten te lezen! Alleen wie de situatie kent, 
alleen wie uit de situatie niet wegvlucht, is op de plaats waar 
rechte theologie kan worden bedreven. Herman Gorter41 

heeft Marx geprezen als de man, die de lijdenden tot de 
wetenschap en de wetenschap tot de lijdenden gebracht heeft. 
Dat is de hoogste lof, die een man van wetenschap kan 
oogsten. En de theologen zouden het ver voor Marx hebben 
moeten begrijpen. Er zijn er ook die het inderdaad begrepen 
hebben. Maar er zijn er ook die het zelfs na Marx nog niet 
begrijpen ondanks de onbetaalde rekening die het proletariaat 
aan de kerk presenteert. 
In mijn dissertatie heb ik als 'Gebot für die Stunde' (niet 'der 
Stunde', want ik geloof niet dat de tijd, zelfs als kairos niet, 
geboden geeft) gesteld, dat onze theologie een theologie der 
armen zou moeten worden. In 'Het lied van de Mensenzoon' 
heb ik dat christologisch trachten te funderen. In 'De andere 
mogelijkheid' heb ik er de strategische en ekklesiologische 
konsekwentie van laten zien. Ook mijn andere werk kan in 
dit kader geplaatst worden. Ik mag mij er hier van ontslagen 
achten in herhalingen te treden. 
Theologie is te verstaan als kritische begeleiding van de 
prediking, als wegwijzende en bemoedigende, als herderlijke 
dienst. Mij bezinnend op wat zo een theologie heeft te zijn, 
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leerde ik dat zij in haar oorsprong uit het (grondeloze) mid
den van de armen en hun partisanen afkomstig is en dat zij 
daar thuishoort. Hoe zij in de vervreemding geraakt en tot 
ideologie, tot een vorm van zelfrechtvaardiging verwordt, is 
o.a. het verhaal dat wij aan het vertellen zijn. Dat zij uit die 
vervreemding wordt teruggeroepen in onze dagen is zeker. 
Of die roep wordt gehoord en gehoorzaamd, is de vraag die 
ons gesteld is. Later leerde ik, dat Marx de eis 'er voor de 
lijdenden te zijn' aan alle wetenschap stelde. Dat alleen 'de 
nood leert denken' (Bloch42

) blijft ~an het verhevenste den
ken gelden en het mag dat niet vergeten, wil het nog zijn wat 
denken wezenlijk is: veranderen. 

16. Een andere kwaliteit van macht 

De kern van het ideologische probleem is de verhouding van 
geest en macht, die twee die elkaar zo broodnodig hebben, 
maar historisch steeds weer, misschien zelfs: steeds meer, 
van elkaar vervreemden. Kant hoopte nog, dat de macht naar· 
de geest zou willen luisteren en hij had enig vertrouwen in de 
openbaarheid als kritische instantie. Max Weber resigneert 
ook op dit punt en is tevreden als voor de wetenschap een 
wertfreie ruimte wordt gereserveerd. Onze generatie - de 
zestiger jaren zijn er vol van - begint bitter te beseffen, dat 
het met deze vrijheid ook niets of weinig geworden is. Na 
Hitler, die ons alle gevoel voor proportie benam, lijkt niet 
veel meer cynisch, zelfs niet, dat de geest meer en meer voor 
de wagen van de macht wordt gespannen. Teken daarvan ten 
onzent is, dat politieke maatregelen door de verantwoordelij
ken steeds opportunistischer, steeds inkonsistenter en met 
nog nauwelijks een plichtpleging jegens de filosofie, worden 
doorgevoerd. Men 'verkoopt' zijn politiek en geneert zich 
daar niet voor! 
Wat hebben wij in het aangezicht van deze verwording te 
doen? Een nieuwe kwaliteit van macht te scheppen, macht 
die niet uit machtsmisbruik afkomstig is. Daartoe heeft de 
geest zich geheel en al in dienst te stellen van de machteloze, 
om van daaruit de macht van de onmacht, die anders is dan 
de macht van de macht, op te bouwen. Karl Barth heeft in 
zijn scheppingsethiek de kriteria, die voor de macht gelden, 
die geen goliatsmacht, maar dienst wil zijn, opgesomd.43 De 
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macht, die wij mogen willen hebben en gebruiken is in 
onderscheid van alle abstrakte macht om de macht, alle· 
goliatsmacht, te herkennen aan de volgende kenmerken. Zij 
is door de God van de bevrijding gegeven macht en is dus 
bevrijdende macht. Zij is geen macht in het algemeen, maar 
die door konkrete mensen, vanuit hun talenten en mogelijk
heden, verantwoord moet worden. Zij is geen overbodige 
macht, geen luxe, maar die macht die noodzakelijk is om de 
opdracht van de God der bevrijding te vervullen. Het karakter 
van . deze macht is niet per se potentia, maar ook onmacht en 
zwakheid; het aan te kunnen om te lijden, te moeten wachten 
en zwijgen ook dat is macht; deze macht wordt in zwakheid 
tot voleinding gebracht (2 Kor. 12:9). Tot zover Barth. Als 
het ons ernst is als christelijke gemeente, dat alle exousia 
(volmacht, potestas) in hemel en op aarde is aan de Herder, 
die zich heeft ingezet voor de schare en die zijn solidariteit in 
zijn dood als bezegeling der waarheid voleindigde, dan ken
nen wij toch de heilige, de àndere, de vernieuwende Geest en 
zijn macht? Die macht is geen verdinglicht hemels abstrac
tum, maar werkelijke macht, waarmee niet te spotten valt, 
macht, die de vijanden zal maken tot de voetbank van Zijn 
voeten. Het is werkelijke macht, die de suprematie zal heb
ben, ja reeds heeft in principe. Het is macht van dat alterna
tieve 'boven' gegeven, dat zich lager heeft gesteld dan de 
allerlaagsten, macht van de Heer als knecht. Deze macht wil 
dan ook niet per se altijd machtig zijn, zij is zelfs veeleer de 
radikalisering van de machteloosheid, het aankunnen van het 
lijden, het overeindblijven onder druk. Het is een macht, die 
alleen dan tot macht wordt als machteloze en vernederde 
mensen zich voor ogen houden het visioen van de slaaf der 
slaven Messias Jezus en zich in tapeinotès voor elkaar inzet
ten, standhouden in de verdrukkingen en niet weglopen uit 
het gezamenlijke lot. Deze macht kan alleen zo en nièt anders 
tot stand komen. 

In de zg. Bergrede heeft Jezus zijn leerlingen de ethiek van 
deze macht geleerd en omdat zij een macht der bevrijding is, 
is die ethiek geen wettische heteronomie, maar een bevrij
dende Weisung, een bemoediging tot het aankunnen en ver
zetten van verdrukking en vervolging die bevrijdend werkt. 
Jezus zegt er dan ook van: jullie tsedakah heeft overvloediger 
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te zijn dan die van de Farizeeën (Mt 5:20), jullie doen heeft 
peri ss on , ja teleion te zijn (47v.) Het is jammer, dat de 
vertaling van het NBG in vers 20 het woordje pleion met 
'meer' vertaalt en in vers 47 perisson ook met 'meer' dan het 
gewone. De suggestie wordt daardoor gewekt alsof het om 
een kwantitatief meer gaat, terwijl het om een kwalitatief 
anders gaat. Niet het griekse woord voor meer is het verbin
dende tussen de twee teksten; dat komt alleen in vers 20 voor 
en dient uitsluitend om een komparatief te vormen en heeft 
dus geen zelfstandige betekenis. De Leidse Vertaling en de 
Statenvertaling vertalen beide dan ook terecht: tenzij uw 
gerechtigheid overvloediger is. In vers 47 spreken ze niet van 
'meer dan het gewone' (zoals de NBG-vertaling; wat eerder 
een farizese uitdrukking zou zijn, alsof het om de verdienste
lijkheid van een extra ging) maar: wat 'bijzonders' (L. V.), 
wat 'boven anderen' (S.V.). Ook die vertalingen zijn, hoe
wel beter, niet gelukkig, omdat het grondwoord in vers 20 en 
47 overvloedig, overstromend, exuberant is, zelfs met de 
bijklank: overbodig, onnodig. Zo spreekt Paulus in Rom. 
5: 20: hou de epIeonasen hè hamartia hyperepiresseusen hè 
charis, d.w.z. waar de zonde meer werd, werd de genade 
exuberant. Paulus zet zelfs een extra voorvoegsel voor over
vloedig: hyperexuberant! Inperabundant! De begenadigde 
roept: maar dit is te veel, dit is niet nodig! het is overstelpend 
vooral in de zin van inklusief, zoals de kontekst van Rom. 5 
duidelijk laat zien: het is een genadige plasregen over de 
velen, de ontelbare schare, die onder de zorg gebukt gaat en 
er meer en meer aan kapotgaat. Zo is het nu ook met dat 
andere ethos van de macht, dat nieuwe politieke ethos, het is 
overvloeiend inklusief, het is niet opgelegd, niet religieus, 
geen prestatie, maar een uiting van de Geest der vertroosting 
en der bemoediging, die krachtens de Messias en zijn voor
gaan (bijv. Joh. 13) in zijn leerlingen werkt. Staande voor de 
religieuze rechter, achter zich de folteraar met de zweep, zegt 
deze leerling van de Messias ja en het is ja, nee en het is nee 
en als hij geslagen wordt, keert hij zich om en zegt: neem de 
andere kant ook nog! Zo blijft hij zedelijk overeind, maar dat 
niet alleen: zo houdt hij ook de anderen overeind, door zijn 
toonbeeld. Wat hij doet is overvloeiend, er gaat geest en 
macht in enen van uit! De vijand wordt verslagen met een 
voor hem geheime wapen, een nieuwe methode: de solidaire 
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liefde die geest en macht verbindt. Zo handelen deze leerlin
gen volmaakt (teleios) zoals de hemelse vader volmaakt is -
zo namelijk gaan zij het Rijk in, als armen en vervolgden, zo 
erven zij de aarde, als zachtmoedige partizanen. 
Hiermee heb ik niet gezegd, dat macht vanuit machteloosheid 
per se een andere kwaliteit heeft dan de macht-om-de-macht. 
Ook deze macht kan geperverteerd worden. De Hebreeërs 
aanbaden in het gouden stierkalf hun eigen potentie aan, 
maar onder de naam van JHWH! Karl Barth: Israel selbst war 
dieser Stier, stand in ihm trotzig auf kurzen dicken Schenkeln 
und Füssen, rechte in ihm seine Hörner, schlug in ihm mit 
dem Schweif. 44 Zo kan ook de diktatuur van het proletariaat 
verworden tot een verschrikkelijke terreur, als zij wordt ge
usurpeerd. Marx en Engels vormden het begrip, niet om 
terreur goed te praten, maar als kritische notie. Zij stelden 
zich het probleem van de institutaire, de sociaal-kulturele en 
morele veranderingsprocessen, die na de omwenteling zou
den moeten plaatsgrijpen; in het anarchisme ontwaarden zij 
hierin een ongerechtvaardigd optimisme, alsof met de af
schaffing van de staat de socialistische maatschappij en de 
socialistische mens van zelf zouden verschijnen. Maar dat is 
niet zo. Bovendien zijn de tegenkrachten niet ineens gebro
ken. Hoewel nu Marx en Engels deze 'diktatuur' (zij noem
den haar zo, omdat in hun ogen de parlementaire demokratie 
in het kapitalisme overwoekerd is door een burgerlijke 'dikta
tuur') onder het bestel van een demokratische republiek wil
den doorgevoerd zien, heeft de historische werkelijkheid aan 
het licht gebracht dat de notie te weinig kritisch is en dat een 
ontaarding in terreur niet vermijdbaar is. De term is daardoor 
onbruikbaar geworden, al kan hij niet vervallen, zonder dat 
de problematiek tot welker oplossing hij moest bijdragen 
onder ogen wordt gezien en kritisch benaderd. Het woord 
diktatuur kan niet worden losgemaakt van het fascistische 
leidersprincipe, waardoor ook Brecht genoodzaakt werd zich 
in zijn opvattingen over de revolutionaire partijdiscipline 
(Die Massnahme) te herzien.45 Nog minder echter kan het 
worden losgemaakt van het stalinistische misbruik, vooral 
omdat wij dit misbruik niet geanalyseerd, laat staan wegge
daan hebben, als wij het aan de persoon Stalin toeschrijven, 
die - zoals in feite geschied is - eerst verheerlijkt werd en 
toen verguisd. Het is heel onmarxistisch aan een persoon in 
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abstracto zo een historische betekenis toe te kennen - en dat 
geldt positief en negatief! Met verguizing is dus niets gedaan: 
het is een magische handeling, die de terreur misschien even 
verlicht, maar op den duur weer doet opleven. 
Als gerechtigheid een praktisch rechtdoen en rechtzetten is, 
zodat de eersten de laatsten en de laatsten de eersten worden 
(hoog en laag dus worden omgedraaid), dan kan het politiek 
ethos niet om de machtsvraag heenlopen: waar komt de 
volmacht, het verlof vandaan? en hoe blijft deze macht exou
sia (potestas)? en wordt zij bewaard voor terugval in de brute 
macht (potentia, 'diktatuur')? De gerechtigheid is toch geen 
wonderdadig intredende vrijheid, gelijkheid en broeder
schap, een Ich-Du-verhouding, die door de eenvoudige te
rugname van de religieuze projektie, de vergruizing en ver
guizing van het stierkalf, tot stand komt. Zo is het ook in de 
tora niet! Gerechtigheid is rechtdoen, rechtdoen is rechtzetten 
en rechtzetten vereist machtsuitoefening door de kleinen en 
geringen, terugdringing van de oude heersenden. Het is een 
historisch proces met alle kwade kansen! 
In Openbaring 20 wordt het visioen van het duizendjarig rijk 
geschetst. Een engel daalt neer en overrompelt de draak, de 
satan en werpt hem in de afgrond, geketend, zodat alle 
verleiding voor de volkeren verdwenen is. En dan staat er: 'ik 
zag tronen' ... Er moet dus ook dan geregeerd worden, macht 
uitgeoefend. Want al is de satan gebonden, zodat hij niet 
verleiden kan: hij is nog niet geheel machteloos en kan, ja zal 
nog weer losbreken. Er moet dus geregeerd worden tot de 
vijanden van de Messias verslagen zijn (1 Kor. 15:25). Wie 
zijn dan die regeerders, die machthebbers? Het zijn de bloed
getuigen, de onthoofden, die hun leven hebben gegeven voor 
de Messias en zijn zaak en het beeld van het beest niet hebben 
aanbeden. Alleen die macht, die macht mèt de Messias is, 
dus macht die volbracht wordt met de inzet van het leven, 
alleen die macht, die uitgeoefend wordt door martelaren, dat 
zijn mensen die deze waarheid met hun leven hebben beze
geld, alleen die macht is exousia, verlof, dienst, potestas! 
Hierbij moeten wij wel bedenken, dat dit millennium een 
voleinding van de historie binnen het raam van de historie is 
en geen wonderdadige, metafysische verdubbeling! Dit visi
oen moet ons uit een al te steile eschatologie verlossen, die 
aan de machten op aarde vrij spel laat, omdat zij op het 
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jenseits gericht is. In ieder geval is hier sprake van een 
toestand die wel al voleinding in zich heeft, maar nog niet de 
totale vervulling is. Ook is het een toestand waar de oude 
machtige machteloos is of bijna machteloos is en nieuwe, 
andere koningen heersen. De eersten zijn de laatsten en de 
laatsten de eersten. Het is een dynamische toestand van 
rechtdoen en rechtzetten - onder de volle spanning van een 
laatste strijd met de oude draak, die nog voor de boeg ligt. En 
één ding is zeker: die tijd zal een goede tijd zijn, al zal hij niet 
zonder tragiek, niet zonder verdriet, ja niet zonder ellende, 
zelfs zonde zijn, als maar de oude caesarcultus is opgegeven 
en als maar de messiaanse getuigen regeren. Dan zaI.ook de 
eindstrijd in overwinning eindigen. 
Wat hieruit de theologische konklusies moeten zijn, kan ik 
niet overzien. Een ding is mij echter duidelijk: er zal een 
gemeente van de Messias moeten zijn, die een vormschool is 
voor het geweten en waarin de arme en de geringe van 
bevrijding mag horen en waarbij het nieuwe politieke ethos 
leert omtrent de macht der liefde. Die gemeente moet er zijn, 
ook dan. Want als de schare het evangelie niet heeft gehoord 
en niet bij het 'perisson', het overstelpende, overschuimende 
van de genade, is opgevoed, dan zal er op het uur U een 
sterke man zijn (en geen engel des hemels), die met geweld 
de draak te lijf gaat (en niet verend-gemakkelijk als de engel) 
en die zal eindigen in het konkordaat met het beest. Die 
sterke man zal de schare als horde misbruiken door de poten
tia der machtigen te handhaven, brood en spelen belovend, 
als het zo uitkomt zelfs langs de omweg van iets dat op een 
revolutie lijkt. (Zo deed het nazisme). (En het leninisme is er 
niet tegen gevrijwaard gebleken). 

17. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
theoloog 

Het zou veel en veel te veel van mij gevraagd zijn, de 
verantwoordelijkheid van de theoloog, die van hieruit in het 
zicht komt, uitputtend te beschrijven. Ik kan slechts enkele 
dingen aangeven, waarover het in de komende tijd zal moe
ten gaan. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
theoloog is geen direkte: zij is een moment van de verant
woording der gemeente in en voor het gemenebest. Want de 
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theologie is de godgeleerdheid van de gemeente in haar 
onderling pastoraal samenzijn als colonia van het Rijk en zo 
van de gemeente als zuurdesem in het brood der geschiede
nis. Over de verantwoordelijkheid van de theoloog kan alleen 
in dit raam worden gesproken. 
Van het hoogste gewicht is dan uiteraard de ontreligionise
rende (geen mooi woord, maar zakelijk beter dan: niet
religieuze), liquiderende interpretatie van de 'geloofsschat ' , 
zodat de politieke en sociale, de historische relevantie van het 
evangelie opnieuw aan de dag treedt. Men kan dit, althans 
ten dele, met Feuerbach karakteriseren als het opheffen van 
de verdubbeling; door deze 'vuurbeek' moeten wij inderdaad 
heen. Als God deze God is en geen andere, dan kan en zal het 
niet blijven zoals het is, daaruit en daarheen leeft de gemeen
te. Alle voorstellingen die van hieruit gemaakt worden zijn 
visionair, intensief en zelfs 'disparaat' (afgezien althans van 
de origine in dit geloof); wie ze substantialiseert draait eo 
ipso de spits ervan om: een tegen wereld ontneemt het telos, 
onttrekt het eschaton als kriterium en motief aan de geschie
denis. Wij hebben chiliast te zijn en te blijven! Het is deze 
verdubbeling, dit religieuze depositum, deze opgepotte ge
loofsschat, deze wissel op de eeuwigheid - merkwaardig, 
allemaal financiële beelden -, die dialektisch gesproken, de 
ruimte scheppen om voor de week aan heel andere zaken te 
geloven, zaken die in strijd zijn met waarin men zegt op 
zondag te geloven, maar die daarmee bij nadere analyse 
overeenstemmen. Bij die dieperliggende overeenstemming 
blijkt de strijdigheid zelfs essentieel te zijn: immers het gaat 
om een andere wereld, één, zoals deze nooit zal zijn of 
worden. De zondag is zo eigenlijk geen besnijdenis van de 
tijd, maar een dag uit een andere tijd, een àndere potentie, 
geen heiliging van de potentie tot potestas. Gedekt door de 
zondag, met ontlast, met gesust geweten, richten wij ons in 
in dit aardse tranendal om er ons zo goed mogelijk door te 
slaan, blind voor de tranen, doof van het gejammer, jenge
lend bij de priester als wij zelf worden geraakt. Voor de 
kleinburgerlijke tussenlaag is voor dit als kinderlijk uitgege
ven, maar in wezen infantiele gedrag voorlopig nog wel 
enige ruimte, zij het een snel slinkende. Dit soort kerk heeft 
geen toekomst. De grote massa der arbeiders heeft inmiddels 
allang geleden afgehaakt. Wij hebben ze getracht door evan-
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gelisatie terug te winnen, maar die evangelisatie was het 
schaamschort voor onze onbekeerlijkheid. 
In de religie heerst een slechte, een valse dialektiek, quasi 
diepzinnig. Door middel van een religieuze verwerping van 
de bestaande wereld, wordt die wereld in feite gerechtvaar
digd, want wat religieus verworpen is, hoeft verder niet meer 
gekritiseerd te worden en kan aan zijn eigen wetmatigheid 
worden overgelaten, als een kruik die te water gaat. Socialis
me en kommunisme worden dan voor vijf centen links inge
haald: 0, het is veel en veel slechter gesteld met de wereld 
dan zij menen, en 0, er wachten veel grotere dingen op ons 
dan de vrijheid! In de praktijk is het echter omgekeerd: omdat 
de wereld in wezen boos is en niet echt veranderen kan, dan 
alleen door het goddelijk wonder (dat een mirakel blijft), 
moeten wij haar nemen zoals zij is, haar hebbend als niet
hebbend (misbruik van het hoos mè, 1 Kor 7:29-31), totdat 
alles anders wordt, daarboven, straks, ooit, als ... Zelfs het 
nucleaire harmageddon wordt in deze visie ingebouwd, zelfs 
soms half en half voorgesteld als de spil waarom Gods 
mirakel de geschiedenis indraait. Jürgen Moltmann46 heeft 
zeer treffende dingen gezegd over de ontlastingsfunktie die 
van het religieuze christendom wordt verwacht in een maat
schappij die aan zichzelf is overgelaten. De christelijke reli
gie, als menselijk ondernemen, heeft die sussende werking, 
doordat zij de sociale kritiek der profeten overtreft en daar
mee onschadelijk maakt. Het gevolg is tweeërlei: het heil van 
het evangelie wordt verinnerlijkt en geindividualiseerd en het 
leven 'op aarde' wordt dragelijk gemaakt door het zijn uit
zicht te ontnemen (voor de Grieken was elpis dan ook veels
zins een ramp!). Men leze dat hoofdstuk van Moltmann nog 
eens grondig over en ook zijn konklusie: 'Alleen vanuit deze 
andere zijde (de sjaloom-zijde) van de verzoening kan de 
christenheid de religieuze ontlastingsfunktie, waartoe een aan 
zichzelf overgelaten maatschappij haar veroordeelt, achter 
zich laten en alleen daardoor kan zij nieuwe impulsen ontvan
gen om het publieke, sociale en politieke leven van de men
sen een nieuwe vorm en gedaante te geven. '47 

Intussen heeft Karl Marx gezegd, dat de kritiek der religie tot 
kritiek van de aarde moet worden, kortom dat er ook een 
ontmaskering van de onheilige gedaanten der 'rechtvaardi
gingen' moet plaats vinden. Er is een tegenmelodische religie 
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van alledag, die opklinkt vanuit de holle ruimte, die door de 
verdinglichte religie is geschapen. Het vacuum is haar klank
bodem. En daar liggen ook verantwoordelijkheden voor de 
gemeente en haar theologie. Men kan niet God (deze God) 
dienen en de Mammom, zegt Jezus, maar kennelijk gaat de 
kultus van de God van het christendom zonder bezwaar 
gepaard aan die van de Mammom en waarachtig niet alleen 
bij Tetzel. Dat komt omdat die twee juist in hun genese op 
elkaar lijken: het zijn twee loten aan één stam. De God van 
het christendom is de gereïficeerde actus purus, het gevangen 
genomen subjekt en als zodanig produkt van het menselijk 
brein, een verdinglichte gedaante vanuit de ellende en de 
vervreemding, zowel projektie van als protest tegen het ge
mis, zowel projektie van de teleurstelling en de jammer als 
van het beste dat de mens heeft: zijn verstand, zijn verlangen, 
zijn wil om te leven ... En deze God gaat een relatie met ons 
aan. Hij krijgt de betekenis van een 'waar': hij moet onze 
behoeften bevredigen, zelfs voorzover die niet authentiek 
zijn, maar gemanipuleerd en geperverteerd. Hij moet geven, 
wat er elders niet is, het tekort aanvullen, de 'Lücken büs
sen'. Hij is de waar, die nog op geen markt te koop is, al 
kunnen er morgen nieuwe kramen geopend worden. Deze 
God is de kraam der kramen: de santenkraam. Dit sluitstuk 
zorgt ervoor dat wij met de hele markt en al zijn ups en 
downs tevreden kunnen zijn. Want er is een god, die in geen 
kraam te pas komt, maar er toch is; ja, hij bestáát echt en als 
zodanig is hij de rechtvaardiging van alle andere stands op de 
jaarmarkt van deze wereld. 48 

18. God als 'waar', gefetisjeerde emancipatie 

Deze fatale parallellie tussen de waren als god - Marx spreekt 
van het fetisjisme der waren - en god als waar gaat nog 
verder. Werner Post49 heeft hierop gewezen: de Zerrissenheit 
wordt er als het ware door bezegeld. Dat het produkt van de 
menselijke arbeid tot een waar wordt, een verlokkende waar, 
die behoefte schept - is het begin van de vervreemding. De 
gebruikswaarde van het produkt, wortelend in de werkelijke 
behoefte, wordt vervangen door de ruilwaarde. En het is het 
geld als algemeen ekwivalent dat deze vervreemding tot 
ruilwaarde definitief maakt. Bij de ruil gaat het nu niet langer 
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om een intermenselijke dienst, maar om geld, om winst. Het 
geld speelt de rol 'eines vergegenständlichten Mittlers'. Zo, 
zegt Post, vervreemdt ook Christus, die in de kerk tot een 
'vergegenständlichten Mittler' is gemaakt, de mensen van 
elkaar. Ook hier is de katallagè geen ruil als dienst meer, 
maar Christus neemt de schuld over, hij neemt de representa
tie van de mensen in een 'verdinglichte' , een gereïficeerde en 
abstrakte vorm over en zo worden zij tot vreemden voor 
elkaar. Ik zou de theologen willen aanraden de dissertatie van 
Herman Wiersinga50 eens onder dit gezichtspunt te herlezen. 
De strijd van Wiersinga gaat van het begin tot het einde tegen 
de verzelfstandiging van de verzoening tot een theorie boven 
de praxis, tot een objektiviteit, die alleen maar in een dogma
tisch geloof behoeft te worden toegeëigend. Zijn aversie 
tegen plaatsvervanging en genoegdoening is gericht tegen 
een verdinglichte katallagè, waarin plaatsvervanging tot ab
strakte representatie en genoegdoening tot geobjektiveerde 
schuld verwordt. Hij komt daartegenover op voor de werke
li jke inzet - voor - elkaar, zoals hij die ïn het leven en het 
werk van de Messias Jezus volbracht ziet; voor een levende 
verhouding met de gekruisigde en de vernieuwing van de 
mens door de schok van het gebeuren, waarin de Ene zich 
metterdaad inzet voor de velen. Wil men met een theologie 
der verzoening gekonfronteerd worden, die van stonde af aan 
in een sociaal-kritisch begrippenmateriaal wordt uitgedrukt, 
dan leze of herleze men het vierde deel van Barths dogma
tiek,51 waarin hij schrijft over Jezus Christus de Heer als 
knecht en de knecht als Heer. Men late het tot zich doordrin
gen wat het betekent, dat hier de leer van de twee staten (de 
staten der vernedering en die der verhoging) wordt betrokken 
op de tweenaturenleer en wel chiastisch: de Messias Jezus is 
daarom de ware god, omdat hij God is als mens en daarom de 
ware héér, omdat hij heer is als knecht, en hij is daarom de 
ware mèns, omdat hij mens is als god en daarom de ware 
knecht, omdat hij knecht is als heer. Van hieruit wordt een 
uiterst dynamische verzoeningstheologie opgebouwd, waarin 
van enige Verdinglichung of Vergegenständlichung geen 
plaats is. Er vindt een revolutie der dimensies plaats, waar
door elke mogelijkheid God als 'waar' te verstaan, die sys
teembevestigende behoeften zou wekken, wordt opgeheven 
en waarin de middelaar, wel verre van een 'universeel ekwi-
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valent' te zijn, zich als een bondgenoot tegen het lot doet 
kennen. 
Voor een theologie, die pastoraal wil zijn, betekent dit min
stens tweeërlei. De relatie zal moeten worden gelegd tussen 
wat de mens in zijn geloof voor waar houdt en wat hem in 
zijn maatschappelijke onmacht als credenda ter internalise
ring wordt opgedrongen, de relatie tussen zijn zondagse en 
maandagse geloof dus. Die twee lijken elkaars tegendelen, 
zij lijken elkaar uit te sluiten, maar bij nader toezien vullen 
zij elkaar prachtig aan. Het is inderdaad een dubbelzinnig 
procedé: de kritiek op het bestaande wordt gesublimeerd in 
een religieuze Hinterwelt; de diepste behoeften krijgen zo 
een religieuze bevrediging. Daarmee wordt de weg vrijge
maakt voor een aanvaarding van het bestaande, waaraan de 
mens in onmacht is gebonden. Die binding wordt verdrongen 
in de consumptie van waren, die de behoeften die zij wekken 
ook mogen bevredigen. Pas als de kritische kracht, die aan de 
hemel wordt verslingerd, uit die reïficatie wordt terugge
haald, als de citoyen van het Rijk der hemelen wordt terugge
nomen in de bourgeois van alledag, kan de sociaal-politieke 
en kritische dynamiek van het profetische geloof weer vrij
komen. 52 

Maar - en dat is het tweede - niet alle ontsublimering is 
welkom. Wij zullen ons ook moeten bezinnen op de elemen
ten van 'repressieve ontsublimering' (de term is van Herbert 
Marcuse53), want hier dreigt het gevaar van schijnverande
ring, van schijnbevrijding. De commercie verstaat het niet 
alleen aan de verdrukking, maar óók aan de bevrijding te 
verdienen. In het laatste geval slaat zij twee vliegen in één 
klap: zij slaat winst uit de bevrijding en zij doet bevrijding in 
haar tegendeel verkeren! De moderne industriële maatschap
pij heeft een dermate groot produktief vermogen, dat de 
behoeften van de mensen veel beter kunnen worden bevre
digd dan in vroeger tijden. Een werkelijk kritische behoef te
vorming zou echter leiden tot het verlangen naar nieuwe 
vormen van vrijheid. Een bevrijding van de mens uit de engte 
van een genitale sexualiteit, zou hem kunnen brengen tot het 
verlangen naar erotisering van de arbeid, naar de vreugde van 
het samenleven in de maatschappij, ook in fabriek en kan
toor. Deze opbloei van eros wordt traditioneel tegengehou
den door de repressie van alle driftmatigheid, terwijl ideolo-
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gisch de driften worden verdacht gemaakt. Het wordt echter 
steeds duideli jker, dat veel van deze onderdrukking onnodig 
is: er is een veel hogere graad van ontsublimering mogelijk. 
Daarop wordt met een manipulatie geantwoord, juist omdat 
het gevoel van onbehagen, dat door de gedwongen sublime
ring wordt veroorzaakt, progressief zou kunnen gaan werken, 
moet er een uitlaatklep worden geboden. Nu wordt de ont
sublimering gebruikt om te onderdrukken: een schijnbevrij
ding derhalve. Terwille van het systeem en zijn behoud, 
wordt er een industrie gestart, die gericht is op het prikkelen 
(overprikkelen) van de erogene zones, met het doel de sexue
Ie geborneerdheid tot een definitieve obsessie te maken, 
terwijl de kassa rinkelt! Ook de reislust, die in wezen een 
verlangen is naar utopische verten, wordt industrieel geper
verteerd tot een massaal luchten der gevangenen. Deze 
schijnbevrijding is een geraffineerde vorm van repressie, 
want zij blokkeert de persoonlijkheidsvorming. De mens 
wordt verlaagd tot een hedonistische konsument, hij wordt 
geinfantiliseerd: dit zijn de nieuwe vormen van domhouden 
der massa, volgens een in wezen oud recept: brood en spelen! 
Graag zou ik de theologen nog eens willen wijzen op twee 
belangrijke kritische boekjes over de zg. sexuele liberalise
ring, die als het erop aankomt niet veel meer is dan een 
commercialisering van de sex met het doel de eros te isole
ren. Ik denk in de eerste plaats aan het boekje van Jos van 
Ussel, Afscheid van de sexualiteif4,waarin de schrijver drie 
fasen van sexuele 'bevrijding' onderscheidt. Fase één: het 
sexueel reformisme. Fase twee: de engsexuele revolutie (die 
geen revolutie is). Fase drie: de emancipatie van de mens en 
de maatschappij. Mijns inziens heeft Van Ussel ons met deze 
onderscheiding een kriterium in de hand gegeven om boven 
het 'engsexuele' uit te komen. Het was een voorbeeldige 
daad van Van Ussel, dat hij uit de leiding van de NVSH trad, 
toen deze bleek in de tweede fase te willen blijven hangen. 
Het tweede boekje, dat ik wil noemen is Reimut Reiche, 
Sexualität und Klassenkamf5, waarin de schrijver zich ver
zet tegen de heersende praktijken van onderdrukking door 
schijnbare bevrijding. Ik kan in het gegeven kader niet meer 
doen dan deze boeken noemen. Ik doe dat omdat zij mij een 
belangrijke aanvulling lijken op de gebruikelijke literatuur 
van theologen, ik doe het niet omdat ik het met de schrijvers 
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in alles eens zou zijn. Mijn kritiek op Marcuse - en zo ook op 
zijn 'school' - heb ik gegeven in de onder noot nr. 53 ge
noemde Inleiding in het boek van Nicolas. Men verzuime 
niet die inleiding te lezen voor men oordeelt over bovenstaan
de passages. 

In ieder geval zal bij toepassing van deze kriteria blijken dat niet alle bij 
progressieven geliefde liberaliseringen eo ipso ook werkelijk progres
sief zijn. Als wij deze kriteria betrekken bij ons oordeel over de 
zogenaamde vrijgave van de abortus, dan zullen wij op zijn minst 
voorzichtiger gestemd raken. Om te beginnen begint dan het vermoe
den op te komen, dat vrijgave van de abortus een verhullende term is. 
De abortus is in de 'hogere' kringen altijd al vrij geweest: deze kringen 
hadden de mogelijkheid zich aan het verbod te onttrekken. Die moge
lijkheid was er bij de anderen alleen marginaal, in de sfeer van de 
kriminaliteit en dus tegen buitensporige prijzen. Vervolgens komt er 
een zeker wantrouwen op tegen de mythologie van de verandering der 
tijden: een liberalisering van het morele besef, die kwasi uit de lucht 
komt vallen. De noodzaak tot deze 'vrijgave' moet toch ergens vandaan 
komen? Noch het antwoord van de al of niet 'christelijke' fatsoensrak
kers (verval der zeden enz.) noch dat van de modernen en libertinisten 
(zegevierende geest van de vrijheid enz.) bevredigt! Op zijn minst zou 
een samenhang met veranderingen in de ekonomische basis moeten 
worden overwogen: daarin moet deze liberalisering een funktie hebben. 
Is het toevallig, dat deze nieuwe, als bevrijding aangeprezen, vrijgave 
aan het proletariaat van de abortus, samenvalt met een foudroyante 
toename van de werkloosheid? Door de groei van de arbeidsproduktivi
teit, op zuiver ekonomische gronden en met puur technische middelen, 
dus los van alle humaniteit, kan de faktor arbeid door de grootindustrie 
steeds meer worden teruggedrongen. Dat hier humaniserende mogelijk
heden in zouden kunnen zitten, is niet onwaar, maar is in ieder geval 
niet alleen onbedoeld, maar ook ongewenst. Beoogd is een grotere mate 
van onafhankelijkheid van de industriële heersers van de grillige faktor 
arbeid. Arbeiders bezitten alleen hun arbeidskracht, maar zij kunnen dit 
vermogen niet opsparen: het vergaat met de tijd. Zij kunnen die kracht 
ook niet inzetten als de markt er niet naar vraagt en er dus geen 
werkgelegenheid meer is in die sektor. Zij zijn dus gedwongen werke
loos en hun 'kapitaal' (= arbeidskracht) ligt niet alleen 'renteloos', 
maar slinkt met de dag. Zij zijn overbodig op ekonomische gronden. Zij 
kosten alleen nog maar geld, volgens de heersende idee (= de idee der 
heersenden). Bovendien kunnen zij in hun situatie van overbodigheid 
ontevreden worden en een faktor worden van onrust. Er zijn dus 
minstens twee redenen, waarom zij er eigenlijk nog beter niet zouden 
kunnen zijn. Deze mensen tellen niet als onvervangbare, unieke men 
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sen met ieder een eigen naam: zij zijn een reserveleger op zijn gun
stigst, een leger overbodigen steeds meer. En die overbodigheid is een 
voorschaduw van de dood, zeker in een wereld waarin 'Auschwitz' op 
de kaart staat. Zou het nu niet kunnen zijn, dat wij zolang nog onkri
tisch over abortus spreken, als wij er niet mee ook in dit raam over 
hebben nagedacht? Hetzelfde geldt voor de euthanasie. En ook voor de 
propaganda van geboortebeperking (die overigens al sinds de neo
malthusianen in het kader van bezuiniging op het voedsel staat) onder 
bewoners van de derde wereld. Ook die moeten hun getal verminderen; 
dat willen wij vanuit het kapitalisme althans aan hen 'verkopen' (in de 
dubbele zin van het woord!). Overigens geheel tegen het direkte belang 
van de armen daar in. Zij hopen, ondanks de enorme kindersterfte, per 
echtpaar althans één of twee zonen over te houden, als 'levensverzeke
ring' voor de kwade dagen van ziekte en ouderdom. Bij een hoge sterfte 
blijven er twee zonen over uit een getal van kinderen dat vanwege het 
sexeverschil reeds vier en dat dan nog eens vanwege de sterfte acht tot 
twaalf dient te zijn. Ziet men eenmaal deze kontekst, dan wordt men als 
progressief toch wel iets voorzichtiger, hier een behoefte aan vrijheid 
van de mens zèlf te zien. Nog eens: hiermee is geen oordeel gegeven
het zou kunnen zijn, dat een drastische verandering van het getal, 
althans een stoppen van de groei, inderdaad noodzakelijk is, maar die 
noodzakelijkheid moet aangetoond worden in een theorie, die de ge
noemde samenhang ziet, kent, analyseert èn (dan) overstijgt. Zo een 
theorie ken ik nog niet. Daarom ben ik vooralsnog uiterst gereserveerd! 
Mijn reserves betreffen uiteraard hen, die de abortus alleen onder 
stringente voorwaarden aan het proletariaat willen vrijgeven. Het geeft 
toch wel te denken dat het wantrouwen tegen de vrouw als moeder en 
als het erop aankomt het enig werkelijk verantwoordelijke wezen in 
deze zaak juist ter sprake wordt gebracht nu het om de vrijgave van de 
abortus aan de 'gewone mensen' gaat (wat men liberalisering gelieft te 
noemen). Immers juist in de verantwoordelijkheid van de moeder 
tegenover haar toekomstig kind ligt de beste garantie tegen een mis
bruik als waarvoor ik, vanwege de boven gesignaleerde samenhang, 
bang ben. Commissies van zogeheten deskundigen zullen veel eerder 
dan de moeder bezwijken voor de druk van een heersend belang, vooral 
als het zich als algemeen belang weet te presenteren en door te zetten. 
Het ongeboren kind moet dan ook niet tegen de moeder, maar tegen 
deze druk en tegen daarvoor gevoelige commissies beschermd worden. 
Ik ben dus voor een opheffing van de kriminalisering van de proletari
sche abortus en tegen een bevoogding van de vrouw in naam van een 
algemeen belang, dat onder een zware verdenking, zo niet van bedrog 
dan toch van illusie staat. 

Een (pastorale) theologie van de praxis kan juist vanuit haar 
inzicht in het tot-waar-worden zelfs van God en zijn 'recht-
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vaardiging', niet langs de genoemde kriteria heen en doen 
alsof deze samenhangen er niet liggen. Zij zal de mensen 
door een kritisch pastoraat en een zuivere prediking moeten 
helpen, zich los te maken van de religieuze en onreligieuze 
warenproduktie en de daarmee gegeven vervalsing van be
geerte en verlangen, om hen zo te helpen bij het vormen van 
een 'eschatologisch' geweten, dat niet uit het bestaande af
komstig is, maar dat gewekt wordt door de gans àndere God, 
de slavenbevrijder, wiens verrassende daad tot een nieuwe 
inspiratie van humanisering is geworden en steeds weer 
wordt. 

19. De werkelijke mens 

Karl Marx heeft in zijn Zur Judenfrage een analogie getrok
ken tussen de relatie van hemel en aarde enerzijds en die. van 
staat en maatschappij anderzijds. In de door de burgerlijke 
revolutie geschapen staat, waarin gelijkheid geïnterpreteerd 
is als gelijkheid voor de wet, is de mens een gemeenschaps
wezen, maar in de maatschappij, waarin geen gelijkheid 
geldt als het om de materialisering der in abstracto gelijke 
rechten gaat, is de mens een egoïst, die de andere mensen als 
middel gebruikt. De burgerlijke revolutie schiep de ideële 
gestalte van de citoyen en vervreemdde zodoende de revoluti
onaire geest van de bourgeois, die in de maatschappij des te 
gereder egoïst en 'materialist' (in de platte zin van het woord) 
kon zijn. De ideële citoyen is het alibi van de gevestigde 
bourgeois. De werkelijke mens is onwaar (de bourgeois) en 
de ware mens is onwerkelijk (de citoyen). Ook de politiek is 
'religie' in de zin van een vervreemdende verdubbeling, maar 
religie in een aardse, onheilige gedaante. 
De politiek is door de burgerlijke revolutie abstrakt, alge
meen en ideëel geworden en daarmee ook een 'schijn', een 
'schone schijn', waarachter zich de egoïstische bourgeois kan 
verschuilen. De citoyen verhoudt zich tot de bourgeois zou 
men kunnen stellen als de 'Christperson' tot de 'Weltperson' 
(om met Luther te spreken). De citoyen is als politieke mens 
een allegorische, morele persoon, de bourgeois is de mens in 
de realiteit der dagelijkse verhoudingen, hij is de 'homme' . 
Zo is langs een omweg de oude religieuze gespletenheid, die 
de verlichting had gemeend te kunnen opheffen, terugge-
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keerd in een onheilige gedaante en zo ook minder herken
baar, minder doorzichtig. Als ik Marx nog even zelf aan het 
woord mag laten. Hij eindigt deze werkelijk geniale analyse 
met de woorden: 
'Pas als de werkelijke, individuele mens de abstrakte staats
burger in zich terugneemt en als individuele mens in zijn 
empirisch leven ( ... ) een 'Gattungswesen' (ik vertaal hier 
maar met: gemeenschapswezen) geworden is, als de mens 
zijn forces propres als sociale krachten herkend en georgani
seerd heeft en zodoende de maatschappelijke kracht niet meer 
in de gedaante van politieke kracht van zich afscheidt, eerst 
dan is de menselijke bevrijding volbracht. '56 

De konsekwenties voor de theologie in haar praktische spits 
mogen duidelijk zijn. Het is niet voldoende theologisch te 
verhelderen, dat en waarom het politeuma en ouranoîs57 (het 
burgerschap in de hemelen) niet mag worden verstaan als een 
verdubbeling in heilige gedaante, alsof de aardse vreemde
ling eerst thuiskomt als hij, postmortaal, naar de hemel gaat. 
Wel is dit het eerst nodige en het kan exegetisch ook hard 
gemaakt worden: de uitdrukking politeuma moet worden 
verstaan in samenhang met het feit dat Philippi een colon ia 
van romeinse ambtenaren en militairen was, die als zodanig 
hun 'politeuma' in Rome hadden en in de griekse wereld 
eigenlijk een romeins bruggehoofd vormden. Daar in Rome 
troont hun caesar, die de sotèr der wereld is en die de nieuwe 
aera zal brengen. Paulus vergelijkt de messiaanse gemeente 
met deze colonia en zegt: wij hebben ook een sotèr, Jezus 
Christus; Hem verwachten wij uit de hemelen en bij hem, in 
de hemelen, is ons politeuma, ons burgerrecht. Dit eerst
nodige is niet voldoende, er moet ook uitgelegd worden, dat 
deze visie sociaal- en politiek-kritisch is, dat de spits ervan 
op de wereld en haar bestand is gericht, want het is vanwege 
deze relevantie dat Paulus de relatieanalogie trekt: de romein
se colonia staat tot de keizer (Rome) als de messiaanse 
gemeente staat tot de Messias Jezus (hemelen). Maar zelfs dit 
is nog niet voldoende: immers, nu kan nog de hele kritische 
spits worden afgebroken, omdat de politieke relevantie ervan 
vanzelfsprekend verstaan wordt in de kontekst van onze bur
gerli jk -revolutionaire, idealistisch-vervreemde, algemeen
abstrakte politiek. Met andere woorden: in onze burgerlijke 
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demokratie is de politiek het spel van idealisten, die het 
algemeen belang op het oog hebben, die dat met hun beste 
krachten dienen, die wars zijn van zaken als konflikt en 
klassenstrijd, omdat zij iri hevige ambivalentie staan tegeno
ver de bourgeoise onderbouw van waaruit zij als rechtvaardi
ging afgesplitst zijn. De 'psychose' die deze 'double bind' 
heeft veroorzaakt, komt aan de dag op het moment, waarop 
iemand in politicis zijn verwachting van een rijk van vrede, 
gerechtigheid en broederschap uit, want dan roepen de idea
listen éénstemmig: maar dat is een utopie, want de mens is 
slecht, een zondaar, een egoïst. De bourgeois leeft voort in 
de idealist, als een Unter-leh, dat hem naar beneden trekt in 
de 'materialistische' realiteit. Facit: het is maar het beste die 
spelregels te handhaven, die het egoïsme in een stroombed
ding dwingen, zodat het onder zijn 'zondagse' naam: particu
lier initiatief en vrij ondernemerschap iets goeds voortbrengt. 
Zo begraaft de citoyen zijn idealen in de dubbelzinnigheid: 
de citoyen, die waar is, 0 zo waar, maar niet werkelijk (want 
hij is een ideële afsplitsing), die niet loskomt van de bour
geois die onwaar is (want hij is een materialist en egoïst) 
maar wel werkelijk, 0 zo werkelijk. Van hieruit is het theolo
gisch nodig (en dan pas hebben wij voldoende gedaan), ook 
de geseculariseerde hemel, ook het idealisme, dat het alibi en 
de rechtvaardiging levert voor het platste materialisme, van 
uitbuiting en knechting, als een ideologie te ontmaskeren. 
Het geloof in de Messias moet openbaar worden als ophef
fing van de religie in haar heilige èn in haar onheilige ge
daante. 
Het politeuma van de gemeente is werkelijk bij de Messias 
Jezus, de Herder die zich heeft ingezet voor de schare in een 
liefde tot het einde, een solidariteit op leven en dood. En 
daarom zet de gemeente alles in op Zijn àndere macht, zijn 
exousia der liefde. Dit politeuma blijft ook kritisch tegenover 
het christelijke gehalte van de franse revolutie, de burgerlijke 
demokratie als wereldse hemel, zeker zolang deze demokra
tie niet uit onmacht (want dat is geen schande), maar uit tot 
principe omgelogen onmacht (en dat is een schandaal) halt 
houdt voor de demokratisering van de ekonomische macht, 
zolang - met andere woorden - die demokratie de werkzaam
heid van de mens aan zijn humanisering in de handen laat van 
hen, die niet dáártoe produceren, maar om winst te maken en 
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zodoende de eigen macht te vergroten. Zolang de burgerlijke 
demokratie deze grens niet durft over te trekken, omdat zij 
dan een gevecht zal moeten leveren tegen de Ezau van haar 
eigen afkomst en verleden, - zal onze maatschappij geen 
maatschap worden, maar een strijdtoneel met een steeds 
verder in machteloosheid verzinkende scheidsrechter. De de
mokratie zal minder uit haar afkomst moeten leren leven en 
méér uit haar toekomst. Op die lijn zou haar een goede 
prediking moeten brengen. 
Naar mijn stellige overtuiging loont het de moeite, Karl 
Barths anthropologie58 onder dit gezichtspunt te herlezen. De 
werkelijke mens is niet de mens in de dubbelzinnigheid, niet 
de 'Mensch im Widerspruch', die op zijn 'Personhaftigkeit', 
zijn 'Worthaftigkeit', zijn 'Verantwortung' wordt aangespro
ken, maar de werkelijke mens heeft zijn sociale krachten als 
forces propres, hij is de mens voor God. Al in de krisis van 
1918 komt Barth zover het failliet van de christelijk-idealisti
sche bovenbouw te erkennen: hij moet dan wel, 'illusions
los', de citoyen terugnemen in zijn leven als 'homme' - of hij 
zou hem in zijn ondergang ook nog moeten verloochenen. 
Dat laatste doet hij niet: hij gaat het onmogelijke wagen, hij 
neemt hem terug. Die beslissing wordt in K.D.III 2 uitge
werkt: de werkelijke mens luistert naar de ander, spreekt met 
hem, helpt hem, staat hem bij, ziet hem in de ogen en doet dit 
alles gaarne. Deze humanitas is een force propre, en wordt 
niet 'wider alle Lust und Neigung' op de bourgeois gewon
nen; zij is geen prestatie, die boven het gewone uitgaat, maar 
veeleer een vrolijk verkeren 'in de heerlijkheid van het ordi
naire leven' .59 Het gáárne, zegt Barth, is waarschijnlijk de 
belangrijkste indikatie dat er echt van humanitas sprake is. 
Deze mens, die werkelijk is van de ontologische bepaling uit 
van het menszijn door Jezus Christus, is geen ideële mens, 
die de reële mens zou rechtvaardigen, maar is inderdaad de 
werkelijke mens, die waar, en de ware mens, die werkelijk is 
in tegenstelling tot de realiteit van de onware bourgeois en de 
idealiteit van de ware citoyen en de zeurende tweeslachtig
heid van deze slechte dialektiek. De werkelijke mens ont
waakt uit de boze droom der dubbelzinnigheid en hervindt 
zijn oorspronkelijke éénheid in het menszijn van de Messias 
Jezus, zoals hij dat als levende werkelijkheid in de geschiede
nis, toen en daar, heeft waargemaakt. Dat koninklijke mens-
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zijn van de slaaf-der-slaven is het politeuma van de werkelij
ke mens, die het (opnieuw) wáágt in zijn geloof de religie in 
haar heilige en in haar onheilige gedaante op te heffen - en de 
mèns te worden, die hij vanwege deze God en met het oog op 
deze Mens altijd al was. 
Conclusie: Wij zitten nog tot over onze oren in de religieuze, 
in de christendommelijke politiek, in de semi-heilige gedaan
te van de christelijke partijen, maar evenzeer in de semi
onheilige gedaante der dubbelzinnige burgerlijkheid, die ove
rigens is teruggeslagen op het christendom in al zijn uitingen 
- vandaar de halfheid van de beide gedaanten! In ieder geval: 
de burgerlijke dubbelzinnigheid (ook in haar huidige half
zachtheid) vertoont een fatale overeenkomst met de religieu
ze 'Vergegenständlichung', die zo hardnekkig door de geves
tigde kerk en haar theologie wordt vastgehouden en verde
digd. Die theologie moet tot bekering komen! Die kerk haar 
positie opgeven! 
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HOOFDSTUK III 

De praxis van de vernemende rede 

20. Auschwitz als spiegel 

Kunnen zij nog leven, die toevallig ontkwamen aan het bijna 
perfekt uitgevoerde plan van de totale verdelging, de 'Endlö
sung'? Kunnen zij, kunnen wij nog leven na Auschwitz? 
'Met de moord op miljoenen door administratie is de dood tot 
iets geworden, dat op die wijze nog nooit behoefde gevreesd 
te worden '60, heeft Adorno terecht gezegd. Door Auschwitz 
is aan de dag gebracht: elk mens is vervangbaar en dus, als 
deze individu, overbodig. In de kampen stierven de mensen 
als exemplaren, naamloos, zinloos, roemloos. Hun exempla
risch sterven gaat ons allen aan: toevallig waren zij het, het 
hadden ook anderen kunnen zijn. Met hen is de naam van een 
ieder van ons mee ten onder gegaan. Wij leven niet meer als 
mensen die er elk op zich zijn mogen, maar als toevallig 
overlevenden. Zo is de uiterste konsekwentie getrokken uit 
de formulering van de mens als alleen maar een bezitter van 
arbeidskracht. En dan geldt, dat de exemplaren inwisselbaar 
zijn en ook dat overbodige exemplaren moeten worden opge
ruimd. Sinds de massamoord in de kampen weet ieder die 
ontslagen wordt, dat zijn overbodigheid, die daardoor aan het 
licht komt, in laatste ernst zijn dood betekent, want zo is het 
lot van veel overbodigen voor hem bezegeld. Ja erger: al 
waren die velen, die miljoenen ook bruikbaar - en zij waren 
het! -, dan juist schijnt het zo te moeten zijn, dat aan dit 
'minderwaardig ras' moest worden geëxemplificeerd waarop 
de niet-heersende, kruipende 'ondermens' heeft te rekenen. 
De joden moesten samen met zigeuners en homoseksuelen 
exemplarisch dit lot dragen. Zij zijn ons voorgegaan. Door 
hun lot weten wij hoe het er met ons voorstaat. Daarmee 
staan wij voor een complex feit, dat ook de marxistische 
analyse niet ontraadseld heeft. Hier zet zich een 'niets' door, 
dat zich in geen dialektiek laat opnemen: omdat het geen 
'nog-niet' is, maar de verschrikking van een 'nooit-meer'. 
Kunnen wij nog leven? Zijn wij niet veeleer al gestorven, 
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zijn wij niet al omgekomen, voorzover wij namen dragen? 
Zijn wij nog meer dan genummerde exemplaren? 
Het laatste, wat wie zich 'gelovigen' noemen zou passen, is 
een heimelijke jubel in hun hart over de vertwijfeling van de 
ongelovigen en het zou laaghartig zijn bij deze wanhoop te 
willen aanknopen. Wij doen beter bij ons zelf te onderzoe
ken, waar wij in feite de tegenwichten vinden, uit welke 
zekerheden wij faktisch leven. Op de vraag, waarom hij geen 
nihilist is, kan een denkend mens eigenlijk geen antwoord 
geven, want naar waarheid is het zo, dat het denken, ook het 
theologische denken afstuit op dit harde, ondoordringbare, 
ijskoude, duistere raadsel. De mens, die de denker is, wil het 
niet tot zich laten doordringen, hij sluit het af, hij verdringt 
het, want het is hem koud om het hart geworden: met deze 
lijdenden kan hij niet mee-lijden. Zou hij het wel doen, zo 
zegt hem zijn sinister voorgevoel, dan drong het tot hem 
door, dat ook hij al is teruggebracht tot de status van puur 
exemplaar en dat de hoge droom van de intellektueel uit is, 
voorgoed. Wij staan allemaal als nummers op de lijst van de 
Endlösung. Auschwitz is een voorteken, Auschwitz is het 
aanlichten van het harmageddon. Wie zich beroemt op zijn 
geloof, zijn oergeloof nog wel (ontologisch gegeven met het 
menszijn), wie zich beroemt op beleving"an zin, op ervarin
gen, herinneringen, ontroeringen die hem zin deden oplich
ten, weet die nog wel wat hij zegt? Ach ja, ons in de 
halfslachtigheid gesmoorde nihilisme laat zich wel equilibre
ren door religieuze ontroering, door zogenaamde topervarin
gen -, maar waarom, als ik niet huichel, als ik niet op de 
vlucht sla voor waarachtigheid, waarom maak ik rechtsom
keert voor het nihilisme, waarom draai ik met een ruk de rug 
toe aan het niets? Uit geloof, nee! Veeleer uit epikurisme en 
uit stoïcisme: ik wil nog genieten, de boze dag toch plukken 
en ik stel mij erboven, trek mij er niets van aan. Graag lieg ik 
dan ook nog dit boosaardige vitalisme om in 'geloof'! Wat is 
de mens toch een volhouder, een doorzetter, een moedhou
der, zo bewonderen wij ons zelf, ons van geen kwaad, ons 
van geen verraad bewust. 
In het aangezicht van deze vrome leugen, zullen wij, ook als 
theologen, juist als theologen, moeten opkomen voor de 
rechtmatigheid en de onontkoombaarheid van het nihilisme! 
Het nihilisme hier verstaan in de zin van de totale morele en 
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metafysische ontwapening van al onze filosofieën. De dood 
is immers de bezoldiging van de zonde; de ondergang in het 
niets het loon van de liefdeloosheid. Zo zijn wij op onze 
plaats gezet, dáár, waar wij niets meer hebben te vertellen, 
dáár, waar het niets is met ons, vooral met onze religieuze 
verbeelding, onze zelfaanbidding. Filosofisch is er geen ant
woord op Auschwitz en theologisch ook niet: alleen het 
nihilisme is 'redelijk'. In Auschwitz is pars pro toto het einde 
bereikt. Wij bevinden ons middenin het proces van de eindaf
wikkeling, en er is geen terug. Tegen dit niets is geen kruid 
gewassen in de tuinen van onze ervaringen en de analyse 
ervan. Wij 'hebben' dus niets tegen het niets. Wij zijn geen 
gelukkige bezitters van geloof en hoop, want dat zijn geen 
kapitaal-goederen, geen rentedragende eigendom. Immers, 
geloof en hoop beide zijn uit het gehoor - middenin het 
gebeuren, het kolken van het niets, is er de stem, die fluistert, 
maar wij hèbben zijn woord niet, wij bezitten niets. 
Laat men niet menen, dat ik het de marxisten ontzeggen wil 
over de dood en de 'zin' van het leven mee te denken en mee 
te spreken. Zij mogen dat niet alleen, zij beschouwen het zelf 
terecht als hun menselijke opdracht. En ook Auschwitz moet 
geanalyseerd worden en niet gedemoniseerd. Maar een ana
lyse die het radikaal boze niet wil herkennen verliest zich in 
schijnzekerheden. Dat wil zeggen: noch zij noch wij kunnen 
en mogen definitief antwoorden. De onderscheiding van het 
laatste en voorlaatste, die in de theologie terecht gemaakt 
wordt, is een kritische onderscheiding en geen scheiding, 
.waaruit wij zouden mogen afleiden, dat de theologie het 
monopolie zou hebben op voor haar gereserveerde probleem
gebieden, met name die van schuld, zin en dood. De onder
scheiding fundeert juist het eschatologisch voorbehoud, dat 
ons verbiedt om ook maar op één vraag een definitief, afslui
tend antwoord te geven: àlles is nog open, hoewel wij in het 
niets schijnen te storten. Ik ken geen mens, die zo ernstig, zo 
welbewust, in het aangezicht van het nihil, tegen de absolute 
anti-utopie, de dood, wiens kaken alles vermorzelen, heeft 
gevochten, als de marxist Ernst Bloch.61 Hij heeft m.i. inder
daad geen antwoord gegeven, niet kunnen geven ook, maar 
zijn insisteren daarop, dat de hoop, de geest van de utopie 
(niet haar toevallige, tijdgebonden inhoud, die ideologisch is, 
maar haar geest) exterritoriaal is tegenover de dood, is heel 
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dichtbij het belijden, dat de Geest van de Gekruisigde en 
Opgestane niet van ons wijken zal. Waar zou het principe van 
de hoop vandaan komen, als niet 'in principio erat verbum'? 
Ook over deze dingen zullen wij als theologen met de filoso
fen moeten spreken, want niet zij die áánspraak op de geest 
maken, hebben de geest, maar zij die solidair in de gemeen
schap van het lijden, uit de diepte leren roepen en uit nood 
leren denken, zonder enige 'gnosis', zonder oplossing, zon
der entréebiljet tot de hemel in de mouw. Er is geen ant
woord. Elk antwoord is zeer voorlopig of het is voorbarig. 
Een theologie, die mensen een antwoord opdringt is bar
baars. Elk antwoord maakt metafysika 'dingfest'. Elk ant
woord is verbale magie. Theologie heeft een luisterende 
wetenschap te zijn. Zij wil ook graag luisteren naar de filoso
fen, juist als zij volstaan met het radikaliseren van de vraag 
naar het 'omega' tot in de diepten van het nihilisme. 
Het vulgair marxisme geeft wel een antwoord. De dood zou 
als uitbuiting, knechting en verachting van de mens zijn 
overwonnen, geen vijand meer zijn. 61a Zeker, het is waar, dat 
het geweld de angel is in de dood, ook voorzover deze 
'natuurlijk' is en 'natuurlijk' komt. Maar wie zou, als het 
leven goed is en mild en overvloedig, nog afscheid willen 
nemen - of toch uit verveling? -, terwijl wij nu, als de lange 
duur ons heeft moegemaakt, het lijden te veel is geworden en 
de pijn te hevig, de dood als een bevrijder begroeten mogen. 
Te meer is het geen antwoord, omdat de dood van 'de velen', 
waarvan Auschwitz de kulminatie is, niet als offer voor de 
goede zaak kan worden verstaan. Alle martelaarschap werd 
van te voren uitgesloten. De mensen werden verdelgd als 
onkruid, nadat zij middels een (geestelijke) foltering voor 
zichzelf tot onkruid waren geworden! Hun vernietiging was 
een administratieve beslissing, uitgevoerd door gehoorzame 
beambten. Zo hebben de fascistische machthebbers het bloed 
der martelaren, dat het zaad der toekomst is, weten te doen 
opdrogen. Die machthebbers zijn de exponenten van ons 
systeem, van onze wereld: het offer is een illusie uit het 
verleden. En dat is dan ook de verschrikking, waarvoor deze 
contra-revolutie ons stelt: zij heeft aan alle toekomstige revo
luties haar mogelijkheden a priori willen ontnemen. Sinds 
Auschwitz lijkt revolutie niet anders meer te denken dan als 
een al-vernietigende explosie van resistent ongedierte, dat 
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uitbreekt in massa's. In de ban van het potentiële geweld van 
massavernietigingswapens, van de duizendvoudige over-kill 
ervan, lijkt geen enkele verandering van het geheel meer 
mogelijk. De minste beweging van de slachtoffers kan leiden 
tot de alvernietiging. Alle mensen zijn gijzelaars! 

21. Noch verdubbeling, noch onmiddellijkheid 

Er is een ouder gedicht van Bertolt Brecht, dat ik de lezer in 
herinnering wil roepen. 

Vom ertrunkenen Mädchen62 

1. Als sie ertrunken war und hinunterschwamm 
Von den Bächen in die grösseren Flüsse 
Schien der Opal des Himmels sehr wundersam 
Als ob er die Leiche begütigen müsse, 

2. Tang und Algen hielten sich an ihr ein 
So dass sie langsam viel schwerer ward. 
Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein 
Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt. 

3. Vnd der Himmel ward abends dunkei wie Rauch 
Vnd hielt nachts mit den Sternen das Licht in Schwebe. 
Aber früh ward er heIl, dass es auch 
Noch für sie Morgen und Abend gebe. 

4. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war 
Geschah es (sehr langsam), dass Gott sie allmählich 
vergass 
Erst ihr Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt erst ihr 
Haar. 
Dann ward sie Aas in Flüssen mit vielem Aas. 

Wie dit gedicht leest, zal zich niet verbazen over het ant
woord, dat Brecht in 1928 gaf aan het berlijnse schoolblad 
'Die Dame' op de vraag 'uw sterkste indruk?': 'Sie werden 
lachen: die Bibel!' Zo shockeerde Brecht de precieuze le
zerskring van dit snobistische, avenue-achtige weekblad. 
Brecht heeft zich gevoed en gelaafd aan de taal van de 
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Lutherbijbel. Niet voor niets is ons gedicht één van de liede
ren uit zijn Hauspostille (vijfde lezing: die kleinen Tagzeiten 
der Abgestorbenen). Ook hier: bijbeltaal. Niet alleen het 
plechtige 'ward' (i.p.v. wurde) , maar vooral: Es geschah! 
Brecht weet, als dat er staat, bij Luther, dan komt het. 
Wajjehi - en het geschiedde; het is een sein tot verhoogde 
aandacht. En zo gaat het dan ook verder: Geschah es ( ... ), 
daB Gott. Nu handelt God. Nu gaat het gebeuren. Eerst heeft 
de natuur 'gehandeld': het hemelblauw scheen alsof het het 
lichaam vredig wilde stemmen, wier en algen trachtten door 
verzwaring het lichaam tegen te houden en de hemel probeer
de het dode meisje nog zoveel mogelijk morgen en avond te 
geven. Maar dan gaat het gebeuren: Es geschah, dass Gott 
( ... ) Wat doet Hij? Hij gedenkt het meisje, want Hij is een 
God van gerechtigheid, die intreedt voor wie op Hem wacht, 
die het opneemt voor kleinen en geringen. Maar neen, Brecht 
schrijft: Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war / 
Geschah es ( ... ), daB Gott sie ( ... ) vergaB . God gedenkt 
niet, maar Hij vergeet. De taal van de bijbel wordt gepasti
cheerd, letterlijk staat er: geschah es (sehr langsam), daB 
Gott sie allmählich vergaB. Dat kan eigenlijk niet. Het Wajje
hi is altijd flitsend, verrassend, ingrijpend. Hier is het 'lang
zaam', een sluipend proces, een trage gang van zaken. Het is 
helemaal geen geschieden eigenlijk, dit slordige vergeten, 
deze gedachteloze verwaarlozing, dit onverschillige over het 
hoofd zien van het kleine, wegdrijvende meisje. Om die 
'vervreemding' van de bijbeltaal gaat het Brecht in dit speci
men uit zijn huispostille: er gebeurt inderdaad niets, behalve 
dan de ontbinding, de verrotting van het kadaver. Dat is wat 
er allengs geschiedt, heel langzaam, heel zeker: eerst valt het 
gezicht uiteen, dan teert het vlees weg van de handen en 
tenslotte zelfs verrot het haar. Zo wordt zij aas tussen het vele 
andere aas, een lijk, waarop de vissen afschieten. Dat mate
riële proces van ontbinding, deze onverbiddelijke verrotting 
is van Brecht het langzame, tergende geschieden van het 
'allmähliche Vergessen Gottes'. Hier staat niets tegenover. 
Laat men nu niet zeggen, dat het eigenlijk anders is dan wij 
voor ogen hebben, daB Gott sich seiner gedachte und die 
Seele fuhr auf gen Himmel. .. Want dat is, vindt Brecht, een 
weerzinwekkende banaliteit. 'De kapucijnse prediking, dat 
de immanentie ijdel is likwideert heimelijk ook de transcen-
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dentie, want die wordt gevoed vanuit de ervaringen in de 
immanentie', zegt Adorno.63 

De leer van de onsterfelijkheid van de ziel is dan ook een 
transcendentie, die niet gevoed is uit de smartelijke ervarin
gen, het lijden der lijdenden, maar zij is de ideologie van een 
klasse, die zich boven het lijden, boven de zorg om het 
materiële bestaan verheven heeft: de hogere leisure-class, die 
zich aanmeet het hoofdwerk te doen en de gering en, de 
slaven voor zich laat werken en die, vanuit deze deling van 
de arbeid, de onsterfelijkheid van de ziel, de onvergankelijk
heid van de redelijke animus hooggestemd prijzen. Daarmee 
is geen verzopen slavenmeisje gered, daarmee is geen slacht
offer gediend. Het meisje ligt te verrotten in de rivier, van 
God vergeten. Heeft zij trouwens wel een ziel? De metafysi
ka van de onsterfelijkheid is een 'dingfeste' transcendentie en 
dus een antwoord. Zij komt voort uit de scheiding van 
lichaam en ziel, die een weerspiegeling is van de arbeids
deling. De voorrang die de onsterfelijke, redelijke ziel krijgt 
is een reflektie van het zelfbewustzijn van de hogere klasse. 
De res cogitans wordt vergoddelijkt ten koste van de tot res 
extensa gedegradeerde materie, die door haar beheerst wordt. 
De materie wordt verloochend, omdat deze transcenden
tie, de vergeving valselijk prijzend, de schuldsamenhang 
loochent en zo de bijbelse verwachting van het 'verheerlijkt 
lichaam' verraadt. Brecht mag soms ook neigingen vertoond 
hebben, zich een materialistische metafysika eigen te maken, 
zijn protest tegen deze hooggeestelijke metafysika, die een 
verraad is van deze wereld, is er niet minder gerechtvaardigd 
om. Alle antwoord is een leugen. Ook dit ja, bij uitstek dit, 
want het verhult zijn laaghartigheid in een verheven ideaal. 
In de bijbel, zelfs in het Nieuwe Testament, wordt nergens 
een 'dingfeste' transcendentie, nergens een verzelfstandigd 
hiernamaals geleerd - in de bijbel wordt trouwens helemaal 
niets geleerd! -, nog veel minder vinden wij er ook maar enig 
spoor van een scheiding van lichaam en ziel, laat staan van 
een verachting en verloochening van de materie. Er is zelfs 
geen min of meer vaste, geen geijkte voorstelling van het 
hiernamaals: wel is er een bonte veelheid van beelden (die 
zich niet schamen beeld te zijn), waarvan alleen met geweld 
een harmonie te maken is. In de bijbel wordt nergens de 
'ideologische projektie' losgemaakt van de ervaringen van 

87 



gemis en van het protest, van waaruit zij in grote woede, in 
wanhoop en aanvechting en tegelijk in tedere innigheid om
hoog schieten, senkrecht von unten als bede. Alleen als wij 
deze onverbrekelijke wortel afsnijden, alleen met geweld valt 
van de visioenen een reeks 'voorstellingen' te maken, die dan 
met wat kunst- en vliegwerk ook nog wel geharmoniseerd 
kunnen worden. Door de hele bijbel heen blijft de toonaard 
die van Job, die uit de diepte van zijn ontbinding bij levenden 
lijve, bezwerend roept: 

Maar ik weet: mijn goël leeft 
en, laatgekomen, zal hij optreden op het stof 
en zelfs nadat mijn huid - dit hier! - geschonden is, 
zal ik nog vanuit mijn vlees God aanschouwen. 64 

Zo ziet ook Ezechiël in een nachtgezicht de verdroogde 
botten van eertijds gevallen israëlitische strijders onder luid 
geratel en geklepper ineenschieten en bekleed worden met 
vlees en leven. 65 Alleen zo zou er recht zijn gedaan, met 
minder kan het niet toe. En als God God is, dan zal, dan moet 
het ook gebeuren. De tranen zullen gedroogd worden en de 
overwinning zo groot zijn, dat zij alle leed verslindt, alle 
verdriet verzwelgt in de zegepraal, zodat het achteraf de 
vreugde om de redding alleen maar intensiveert. Het is een 
dwaze droom in de ogen der mensen, dwaas ook in mijn oog, 
maar voor die kleinen is het de wijsheid van God. 
Deze 'projekties' zijn zeker ideologisch, maar daarom nog 
geen 'vals bewustzijn', want zij worden steeds teruggekop
peld op de ervaringen, van waaruit zij omhoogschieten, erva
ringen die tot wanhoop en vertwijfeling zouden hebben ge
leid, ware ·het niet dat in de diepte, daar laag bij de 'nederen' , 
God woont. Deze 'projekties' worden in de bijbel dan ook 
alleen ter sprake gebracht om een gedachtenis te stichten van 
die wonderlijke bemoediging en vertroosting juist in de bit
terste ontgoocheling. Nergens gaan zij een eigen leven lei
den, nergens krijgen zij een eigen gedaante, nergens zijn ze 
in en vanuit zichzelf te verstaan (tenzij als 'mirakels', maar 
dat is het einde van alle begrip, het sacrificium intellectus). 
Wie niet met de lijdenden daar helemaal onderaan is terecht
gekomen, zal van deze dingen nooit iets verstaan. De beelden 
hebben niets verhevens, zij zijn aanstotelijk stoffelijk, laag
bijdegronds lichamelijk, materialistisch tot en met, niet per 
ongeluk, niet toevallig, maar wezenlijk want niet het hoog-
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geestelijke leed der precieuzen, meriturn van hen die hun 
spirituële exercities doen, maar het verdriet van de geslagene 
vanwege de materiële ellende, het lichamelijke geweld, de 
stoffelijke ontbinding vindt hier zijn troost en zijn moed om 
op te staan. En alleen die geestelijke ontreddering, die ar
moede-van-geest vindt in deze beelden troost, die de vrucht 
is van de solidariteit met de schare der vermoeiden en belade
nen en die dan ook alleen maar kan opgeheven worden in een 
nieuwe hemel en aarde, een nieuwe eeuw, waarin gerechtig
heid woont, omdat eindelijk de laatsten de eersten en de 
eersten de laatsten zijn geworden, heel materieel. Aan de 
kleinzerigheid, het religieuze masochisme van de hoog ge
stemden en hoogmoedigen wordt voorbijgezien, maar naar 
de lage staat van het slavinnetje, van het verdronken meisje 
wordt omgezien. In deze van zichzelf als zodanig bewuste 
'ideologie' vindt een verwerking plaats, zij is zelf een dáád in 
de praxis, zij interpreteert de wereld niet voor de zoveelste 
keer, maar werpt haar met alle ellende, onder luid, oriëntaals 
misbaar, voor aan Hem die in de hemel zit, opdat Hij weet, 
hoe het gesteld is in dit jammerdal en wat er van Hem 
verwacht wordt, ja wat er voor Hem opzit. Daarom is het 
psalterium gedicht in een taal, die menigmaal in zijn anti
religieuze agressie cynischer klinkt dan de taal van de bruut
ste nihilist. 
Ook waar gebruik wordt gemaakt van joods-traditioneel, 
apokalyptisch voorstellingsmateriaal , zoals bi jv. in de geli j
kenis van De arme Lazarus (in Lukas 16:19-31)66 blijft dit 
gelden. Trouwens ook in de joodse traditie worden de voor
stellingen van het hiernamaals of van het Rijk der hemelen 
nooit losgemaakt uit de kontekst van hun origine: de roep om 
gerechtigheid, de schreeuw om zin tot de Abba, die er moet 
zijn en die zal optreden op het stof. Jezus' omgaan met dit 
materiaal is heel karakteristiek. De gelijkenis is een aanklacht 
tegen de tegenstelling, de 'kloof' die er in deze wereld is 
tussen rijk en arm, ook al ligt de arme in het poortgebouw 
van de rijke en bedelt er niet zonder resultaat. Er is tussen hen 
geen ontmoeting, die vrucht draagt in een strukturele veran
dering. De rijke gaat rakelings heen langs de arme en werpt 
hem iets toe over de kloof heen. De arme dient zijn glorie, 
vormt de donkere achtergrond waartegen zijn purper en praal 
lichtend afsteekt. De rijke zou niet rijk zijn als de arme niet 
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arm was. Een waarachtige ontmoeting zou dus een 'explosie' 
van deze wereld zijn. Een ding echter is rechtvaardig, voor 
allen gelijk: de rijke en de arme sterven beiden. Deze demo
kratische dood is in abstracto, uit het oogpunt van een harmo
nieuze oplossing, billijker dan een zoete wraak, een omke
ring als waarvan in het vervolg wordt gesproken. Over een 
toestand waarin zelfs het onherroepelijk ondergane, nooit 
meer te vèrgelden of te vergoeden leed toch zou zijn herroe
pen en goedgemaakt, over een toestand waarin ook de tergen
de omweg, het 'krustenhafte Riterdando', zou zijn gerecht
vaardigd, spreekt Jezus hier niet; hij deed dat zelfs nooit. 
Wel gaf hij zijn hoop daarop, zijn fiducie daarin nooit op, 
maar hij schilderde die toestand nooit. Als hij plastisch 
spreekt, zoals hier, dan is het in tegenstellingen: de 'ideologi
sche spiegeling' betreft een hiernamaals, waar een omkeer 
heeft plaatsgegrepen, waar het materiële onrecht wordt goed
gemaakt aan het slachtoffer en gewroken aan de bedrijver. 
Het is zeker geen uiteindelijke vervulling waarvan hier spra
ke is; het lijkt meer op het duizendjarig rijk ten tijde waarvan 
de oude duivel gebonden is en de martelaren regeren. 
De eerste is laatste geworden en de laatste eerste, maar de 
kloof is er nog, dieper, onoverbrugbaarder zelfs. Het is een 
toestand, waarvan Lazarus daar in het poortgebouw vaak 
gedroomd zal hebben: ethisch een heel aanvechtbare wens
droom. Deze toestand weerspiegelt eerder de proletariër, die 
van de diktatuur van het proletariaat droomt, dan de proleta
riër, die van de klassenloze maatschappij en het rijk der 
vrijheid droomt, want hij ziet niet hoe hij tot het laatste kan 
komen zonder door het eerste heen te gaan. Jezus werkt deze 
harde, deze openbarende spiegeling met bittere humor uit: de 
rijke is klagerig en wil ook dáár nog Lazarus voor zich laten 
lopen en om een boodschap sturen. De oude bourgeois werkt 
nog krachtig na in deze gepijnigde. Maar Vader Abraham, 
met de onreine, door de honden gelikte, etterende Lazarus 
aan zijn boezem, steekt er een stokje voor. Nee, nee, de kloof 
is nu nog dieper, er is geen overgang mogelijk. Maar als de 
tong dan niet verkoeld kan worden, kan Lazarus dan niet 
terug naar de aarde om de vijf rijke broers van de rijke te 
waarschuwen, dat het in het hiernamaals verkeerd afloopt en 
dat het werkelijk waar is, dat kamelen nog eerder door het 
oog van een naald gaan dan dat een rijke, een vette zich door 
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de smalle poort wringt. En hoewel er tussen Abraham en 
Lazarus in de zaligheid enerzijds en de aarde anderzijds geen 
kloof is, mag Lazarus ook daar niet heen, want het is overbo
dig: zelfs al zou er iemand van de doden opstaan en uit het 
hiernamaals tot hen komen om te zeggen, dat het echt waar 
is, zelfs als de metafysika 'dingfest' zou worden gemaakt, 
dan zouden de rijken zich nog niet laten gezeggen. Dat is 
daardoor bewezen, dat zij ook naar Mozes en de profeten, dat 
zij ook naar de tora niet hebben geluisterd! Als die niet 
helpen, helpt niets, ook zo'n mirakel niet. 
De spiegeling dient dus niet om de rijken af te schrikken en 
tot inkeer te brengen. Zij dient ook niet om een vervulling na 
dezen te beloven, want van een vervulling is eigenlijk geen 
sprake. De spiegeling dient alleen om een aanklacht vorm te 
geven: er is een onoverbrugbare kloof tussen rijk en arm en 
die kloof, die tegenstelling is tegen de geest van de tora, al 
wordt zij ook duizendmaal met de letter ervan in over
eenstemming gebracht. Wil Jezus de arme troosten met die 
voorstelling? Hoe zou die getroost worden door zijn eigen 
woedend, wraakzuchtig dromen? Nee, ook de arme heeft 
Mozes en de profeten en die zijn afdoende ook voor hem. 
Hoe zo? Omdat de tora en de profeten hem verhalen wie God 
is en de arme weten mag hoe het met zijn rechten staat als 
inderdaad deze God God is! Dan heeft toch immers de arme 
het recht van godswege op te staan, zich op te maken en het 
diensthuis te verlaten. Als hij het niet deed, zou hij traag zijn 
- en traagheid is zonde. 

Men kan de 'bovenbouw' marxistisch niet afdoen als een 
zinloze, bedriegelijke, illusoire en zo alleen maar vervreem
dende spiegeling. Ik heb in mijn Kernwoorden bij Marx 
(1977) trachten aan te tonen, dat hier een onjuiste interpreta
tie achter zit van de beroemde zin: de onderbouw bepaalt de 
bovenbouw. Van deze zin gelden immers twee dingen: 
alHet woord bepalen dient opgevat te worden als konditione
ren op een wijze die als het erop aankomt doorslaggevend is; 
dus: er is niets in de bovenbouw, dat niet in de onderbouw is 
terug te vinden. 
blWel is de bovenbouw, het bewustzijn zelf eigenstandig en 
als zodanig niet in de onderbouw terug te vinden. Alleen kan 
het bewustzijn slechts gezuiverd worden in relatie tot de 
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onderbouwen niet door 'transcendentale kritiek', niet door 
spekulatieve zuivering. 
De regressiviteit of progressiviteit van de weerspiegeling 
wordt mede bepaald door de positie van de spiegel in de 
werkelijkheid, m.a.w. door de klassepositie. De vraag is 
wáár het systeem als zodanig tot bewustzijn komt, waar een 
reflectie van het totaal kan worden gemaakt. Volgens Marx is 
dat alleen mogelijk in en vanuit de proletarische klasse, 
omdat haar klassebelang in perspektief universeel is en niet 
anders gereflekteerd kan worden dan door transcendering van 
het bestaande systeem (de klassenmaatschappij). Zo een ide
ologie zal zich van haar binding aan de onderbouw bewust 
zijn en die niet versluieren. Zij zal geen behoefte hebben haar 
inzichten en bedoelingen in het fraaie gewaad van idealisme 
te hullen. Maar waar een klassebelang tot bewustzijn komt, 
dat om zich te handhaven het systeem dient te sanktioneren 
en te bestendigen, ontstaat een ideologie die zich voor haar 
afkomst schaamt en aldus gedwongen is haar schaamte idea
listisch en humanistisch te verhullen. Wij zouden hier van 
Marx' kennissociologie kunnen spreken, als wij maar daarbij 
bedenken, dat Marx een diepte-sociologie geeft, die door de 
schone schijn heenkijkt tot op het verdorven hart en omge
keerd: die door de harde vorm heenbreekt naar het brandend
verlangende hart. 
Hoe dan ook: Marx waarschuwt tegen de Verdinglichung en 
Vergegenständlichung die in de religie plaatsvindt, ook in de 
religie van alledag, maar laat m.i. te veel in het midden, of 
hij van daaruit voor de onmiddellijkheid, voor de direktheid 
kiest. Dat kan evenmin. De Verdinglichung is verkeerd, 
ontrouw aan deze wereld, verraad. De onmiddellijkheid ech
ter leidt tot een positivering van de utopie en tot ontrouw aan 
de verandering en de vernieuwing en zo tot een evengroot 
verraad. Wij zijn van dit probleem nog niet af. 

22. Religie in het erfgoed 

Aan Bloch dankt het marxisme het inzicht, dat de Religion 
im Erbé7 niet kan worden geweigerd, als men de erfenis als 
zodanig aanvaard. Maar het is hem niet in dank afgenomen. 
Graag zou men de erfenis aanvaarden zonder deze last. Het 
marxisme stamt uit de joodse, de christelijke, de burgerlijke, 
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de humanistische traditie - hoe die zich ook onderling over
lappen en verhouden - en in die erfenis zit ook, naast veel 
andere goederen, de religie. Zij kan er niet uit worden weg
gedacht: wie de erfenis aanvaardt, aanvaardt ook haar. Aan
vaarden is echter niet hetzelfde als overnemen. Ook de meta
fysika, ook het idealisme moet kritisch verwerkt worden, 
opgeheven op een hoger plan, resp. als 'utopisch overschot' 
en als 'relatieve zelfstandigheid van de geest'. Zo moet de 
erfenis met al haar elementen worden geaccepteerd, ook met 
het religieuze goed in haar vervat. 
Een persoonlijk voorbeeld als intermezzo! Ik schrijf dit aan 
de voet van de heuvel, waarop het oude stadje Vézelay ligt 
met zijn beroemde romaanse basiliek. De touristische gidsen 
ronken van grote namen van bourgondische hertogen, de 
Schone, de Goede, de Stoute. Hier is in 1146 door Bernard 
van Clairveaux (goede roomse gidsen zeggen: op bevel van 
de paus!) de tweede kruistocht gepredikt, in aanwezigheid 
van de franse koning Lodewijk de zevende, die van zoveel 
verwanten en van een zodanig aantal heren vergezeld was, 
dat de kerk te klein bleek en de samenkomst in het open veld 
moest plaatsvinden. Het zegt mij allemaal weinig, staande 
onder het grote houten kruis, dat de plaats van deze histori
sche samenkomst, op een flank van de heuvel, markeert. Een 
baardige jonge man heeft er zijn tentje neergezet en zit zich te 
scheren. De vetplantjes op de oude muur spreken mij meer 
aan. Maar in de basiliek aangekomen, kan ik toch,de erfenis 
aanvaarden, zij het met gemengde gevoelens. Er is veront
waardiging in mijn binnenste: de gidsen zeggen, dit is een 
monument van gebed, maar dat is op zijn hoogst een halve 
waarheid en dus een leugen. Allereerst is het een monument 
van macht en grootheidswaan, net als de tweede kruistocht. 
En ook dit monument heeft vele levens gekost, kostbare 
levens van zwoegende arbeiders, van vaklieden, die krepeer
den van honger en kou, die stikten in de benauwdheid van de 
silicoselong. Maar deze handwerkers hebben hier en daar en 
overal in de kerk tekenen gesteld van hun geloof: er is een 
geweldige tegenstelling tussen het monument als geheel (dat 
overigens bewijst dat de machtsmens niet opgaat in zijn 
barbarisme) en zijn détails. De duivel zit niet in het détail, 
maar de kleine handwerksman en hij fluistert je hoog uit de 
kapitelen in, dat hij bang is, getergd, vervolgd, maar dat hij 
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toch fiducie heeft en ook hoop. Hij fluistert je in, dat alles 
anders wordt - dat de prelaten zullen branden en de proleten 
zingen. Dan besef je plotseling, dat al die timmerlui en 
metselaars, steenhouwers, schrijnwerkers en dakdekkers het 
geweest zijn, die met elkaar dit monument schiepen. Dat 
Lodewijk de zevende en zijn verwanten en heren zonder hen 
niets zouden zijn geweest. Het gebouw zit in de erfenis en ik 
aanvaard het uit de handen van de naamloze massa, de schare 
die niemand tellen kan, omdat zij bestaat uit mensen die niet 
meetellen, maar aan wie de toekomst behoort. Karel de 
zevende is dood, maar zij leven voort hoog op de heuvel in 
het zonlicht. In het halfduister van de hoge gewelven lezen 
wij het handschrift van hun hartsbegeerte. Het was of ik ze 
gisterenavond zag lopen in een triomfale cortège, toen ik 
wegdroomde onder de klanken van Frans Liszts Funérailles 
(op de piano vertolkt door Anne Pellerin in de gothische zaal 
van het raadhuis). Plotseling schiet in het droeve, slepende 
mineur de vaart en de treurmars slaat om in een overwin
ningslied, dat de cholera die epidemisch rondwaart, dood en 
verderf brengend, belacht vanuit een eschatologische zeker
heid, die nergens anders vandaan kan komen dan van Hem, 
de slavenbevrijder , grondeloos in het midden, present in de 
omslag. Als ik buiten kom, nog onontwaakt, staat de basiliek 
in het volle licht en lichtende gestalten veren arm in arm 
langs de sterk hellende straat naar omlaag. Even denk ik, dat 
het zover is. Maar het is geen mirakel: je kunt gewoon een 
frank door een gleufje gooien en de basiliek baadt in het licht 
(ongetwijfeld voor hoogstens een halve frank aan elektrici
teit) en dat hadden die zingende jongelui gedaan. 

Bloch, de religie als bestanddeel der erfenis aanvaardend, 
bouwt haar in in zijn filosofie, die daardoor, naar mijn 
mening, te zeer metafysisch wordt. Het heeft er op zijn minst 
de schijn van, dat hij uit aversie tegen de vadergod als 
machtsgestalte , als faraonische heer, de voorkeur geeft aan 
een warmere, niet autoritaire moederreligie. Het is de mate
rie, die als een andere Maria, zwanger gaat van de goddelijke 
mensenzoon. Als het proletariaat en zijn revolutionaire voor
hoede op de historische ure hun roeping gehoorzamen en als 
goede vroedmeesters de moedermaterie bijstaan in haar 
weeën, dan zal de mens thuiskomen. Ik wil hierop niet in den 
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brede ingaan, omdat ik dat elders heb gedaan.68 Is deze prima 
philosophia geen ideologie, omdat zij het dynamische princi
pe in de materie projekteert? Zijn wij werkelijk, gegaran
deerd, uit de vervreemding der 'verdubbeling' als wij dit 
doen?69 Naar mijn overtuiging kan deze ontologie van het 
nog-niet-zijn ook tot een verkeerd bewustzijn leiden. 
Het is ons uiteraard vergund te geloven, dat het er in zit, dat 
het aan de materie en haar mogelijkheden niet ligt als alles 
schipbreuk zou lijden. Theologisch: de Messias is ook het 
geheime principe van de wereldgeschiedenis; Hij komt niet 
alleen met de wolken des hemels en vaart neder, maar Hij 
springt ook te voorschijn uit de aarde en bestijgt de troon: het 
is immers de Opgestane die neerdaalt en het is de Neerge
daalde die opstaat. Vanwege Hem, de vleeswording van het 
mens-scheppende woord, mogen wij geloven, dat wij zijn 
geschapen door de Vader van de Messias (zijn 'Abba') en 
mitsdien bestemd om Hem gelijk te wezen. Dat echter is geen 
wereldbeschouwing, dat kan niet metafysisch worden ver
dinglicht, niet worden verzakelijkt tot een gereïficeerde voor
stelling. Integendeel, het geloven in deze Messias toen en 
daar en vanwege Hem in zijn Abba, alpha en omega, maakt 
alle metafysika als religieuze anaklisis70 overbodig. Deze 
God vraagt van ons te leven etsi deus non daretur en dat 
betekent in ieder geval ook: zonder metafysika te leven. 71 

Wij zijn gehouden uitsluitend bij het wóórd te leven, dat wij 
van Hem hebben vernomen in de levenspraxis van Jezus 
Messias, die als 'liefde tot het einde' kan worden gekarakteri
seerd. Waar bevrijding geschiedt, hier en daar en overal, zien 
wij dat in de weerschijn van dit Woord als hoopvol teken, dat 
de stem niet zwijgt. 
Bloch echter heeft zich de weg versperd door de Schepper te 
beschouwen als de behoeder en behouder van het bestaande. 
Hij is hierbij ongetwijfeld op een dwaalspoor gebracht door 
die christelijke theologen, die in de locus de creatione een 
filosofisch-spekulatief godsbegrip drijven en zo het messi
aanse tot een incidentele reddingsactie verlagen, een inter
mezzo, inplaats van ook juist terzake van de uiterlijkheid 
vanuit de christologische kern te denken. Over de schepping 
wordt in de schrift vanuit de bevrijding gesproken. De schep
pingsouverture zit vol leidmotieven uit de bevrijdingsge
schiedenis, die volgt. Van het goddelijke scheppen wordt 
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verhaald in het kader van een 'theologie' van het bevrijden
de, onttoverende, humaniserende Woord! Dat is geen reli
gieuze metafysika, maar een protest in naam van het mensen
volk, dat trekken moet, tegen alle religie en metafysika, die 
het bestaande ontologiseert of - om met A. Th. van Leeuwen 
te spreken72 - de 'ontokratie' bevestigt. In dit verband moe
ten wij ook tegen een ontologie van het nog-niet-zijn neen 
zeggen, want ook zo een ontologIe verwordt gemakkelijk tot 
een ontokratie en staat zo in het gevaar terug te vallen in de 
'verdubbeling', waartegen zij bedoelt te strijden. Een theolo
gie des woords daarentegen houdt zich aan de bescheiden 
opgave redelijk te ontvouwen wat wij krachtens de Messias 
geloven mogen, zonder een filosofische wereldbeschouwing 
te willen geven. 

23. Woordtheologie versus verdubbeling 

Zou men van filosofische zijde de belofte, in de Messias 
geschouwd en gehoord, door de christelijke gemeente en, in 
haar, door mij in alle aarzeling en weifeling beaamd, een 
droom willen noemen, ik zou mij er niet tegen willen verwe
ren, zelfs al zou ik het kunnen. Want deze apologie bedrij
vend zou ik er allicht toe vervallen uit de noodzakelijkheid 
van het geloof te konkluderen tot het 'bestaan', het 'zijn' van 
het geloofde, want immers zo alleen zou ik onder de verden
king een vruchteloos dromer te zijn kunnen uitkomen. Wat 
zou ik bereikt hebben? Ik zou de inhoud van het visioen 
hebben geobjektiveerd; ik zou de godsvoorstelling hebben 
gereïficeerd. Mijn verlies zou zo groter zijn dan mijn winst, 
ik zou per saldo verloren hebben. Immers God, de God, is 
niet het voorwerp van mijn geloof, maar Hij is het, die mij 
doet geloven, die mij fiducie doet hebben - en van daaruit sta 
ik in de praxis en doe ik ook uitspraken: die liggen echter 
allemaal open, als vragen, als verlangens. Het 'geloofde' 
bestaat niet, want stel dat je het zag vanwege zijn vermeend 
'bestaan', waarom dan nog te hopen, waarom dan nog te 
geloven? Ik geloof vanuit God, in God en naar God toe, op 
God af: een beeld van God, een godsvoorstelling mag hier
van het onontkoombaar bij produkt zijn, maar dit bij produkt 
wordt voortdurend achterhaald en vernietigd door de werke
lijkheid van de Actus purus zelve. Als 'wat God wezenlijk is' 
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ergens al bestaat, in de hemel, in de metafysische ruimte, in 
de eeuwigheid,n buiten het Woord, dat geloof schept, om, 
dàn is het 'bestaande bestaande', de realiteit waarin wij staan 
daarin en daarmee ook gerechtvaardigd, immers die andere 
werkelijkheid staat er dan tegenover, die weegt er tegen op en 
dan ligt dáár alles klaar wat hier wordt gemist, dan is daar 
geslaagd wat hier faalt, dan is daar heel wat hier is gebroken. 
Maar zo is het niet! De Messias is niet gekomen om de 
vermoeiden en beladenen rust en vrede, om de verlorenen 
een eeuwige woning en de zieken een rijk van gezondheid 
voor te spiegelen, maar om vermoeiden werkelijk rust te 
geven, verlorenen te zoeken, zieken te genezen en armen te 
bevrijden. En Hij heeft dat alles werkelijk gedáán, hen lief
hebbend tot het einde, zijn waarachtigheid bezegelend met 
zijn dood, zonder enig àndere bedoeling te hebben dan juist 
dit te doen. Het wijst nergens heen. Het heeft geen symboli
sche betekenis. Het is niet religieus verdubbelend. Dit is het! 
Dit is werkelijk alles! Zo volbrengt Hij alle gerechtigheid. En 
het is dit, wat vanwege de religieuze en politieke machten 
niet geoorloofd is, het is dit, wat godslasterlijk heet! Van 
hieruit valt er niets te projekteren op het metafysische of 
religieuze doek, maar begint er alleen een nieuwe praxis, de 
praxeis toon apo stoloon , de handelingen van zijn gezonde
nen, die in zijn voetsporen gaan, bezield van dezelfde zaak. 
De verwachting, waarin deze praxis staat is dat moeite en 
verdriet, geweld en doodslag, onrecht en ziekte, honger en 
kommer niet meer zijn zullen. 
Daarom is de woordtheologie heel anders dan Feuerbach 
meende, erop bedacht de naieve verdubbeling niet te hypo
staseren, maar haar als religieuze verdubbeling juist tegen te 
spreken om zo het spreken van de Actus purus ruimte te 
laten, waardoor deze de bestaande goden en machten als 
nietsen ontmaskert. De metafysika, die als erfgenaam van de 
religie, 'verdubbelend' is,· is altijd gefuseerd met de kultuur. 
Marx kan gelijk krijgen als hij zou bedoelen: de wereld wordt 
filosofisch verklaard en metafysisch gerechtvaardigd juist 
waar het protest en de kritiek, die de spits is van de oorspron
keli jke christeli jke 'religie', wordt verdubbeld in een dingfes
te voorstelling, want juist door die verdubbeling slaat de zaak 
in zijn tegendeel om. Daarom moet de metafysika, met Her
bert Marcuse,73 tijdig worden teruggebogen naar de moeder-
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bodem, waaruit zij stamt; gemis en protest spreken zich in 
haar uit. Dan kan in de geschiedenis worden geverifieerd, dat 
er inderdaad een utopisch overschot in de metafysika zit, 
zoals trouwens ook in de religie, zodat de metafysika niet 
achter ons, maar voor ons ligt. 
In de hedendaagse fundamentele theologie wordt deze verifi
katie in de praxis afgewezen en keert men terug naar een 
fundering in de antropologie, met name in de zogenaamde 
konstante van het oergeloof , dat door ervaringen binnen een 
bepaald referentiekader zich uitspreekt in proposities, die 
onderhevig zijn aan kritiek (hoe weet je dat?). Bij voorbaat 
wordt deze kern, het oergeloof , ontheven geacht aan de 
wisselvalligheden van de toevallige geschiedenis, zodat een 
uiterst kritisch benaderen van de proposities, die immers 
slechts artikuleringen zijn van de historische aankleding der 
religie, mogelijk wordt, zonder ernstig gevaar op te leveren. 
Deze risikoloosheid der kritiek geldt te meer, omdat het 
christendom, dat zogenaamd niet mag bevoordeeld worden, 
eigenlijk de enige reële godsdienst is, die zichzelf geheel en 
al in zijn wezen als geloof verstaat. Het christendom is dus 
bij uitstek diep in de antropologische konstante verankerd en 
is zo de beste beantwoording van de zinvraag. Er is geen 
kultuur denkbaar zonder het apriori van dit oergeloof . De 
religie heeft dus een funktie binnen een kultuur als anakli
sis,14 zoekontwerp,75 als nomisering en legitimering (kosmi
sering),16 immers zonder verlening en verzekering van zin 
kan geen menselijke maatschappij tot stand komen of zich 
handhaven. Door het aanleunen van deze theologie tegen 
Arnold Gehlen loopt zij het gevaar in konservatisme zo niet 
ressentiment af te glijden. Gehlens denken is geheel door
drongen van de vrees voor ongebondenheid en chaos, waarte
gen alleen de ontlasting van het individu door de instituties 
garanties biedt. Van hieruit verwerpt Gehlen de moderne 
reflexie. Hij veroordeelt deze moderne reflexie in naam van 
een ' aanvaarde wereld', die op haar beurt geen voorwerp van 
kritiek kan worden. Zo wordt in algemene kategorieën toch 
weer een verklaring gegeven, die de wereld zoals zij is 
rechtvaardigt. Het alternatief voor het burgerlijke bolwerk 
der instituties is uiteindelijk ongebondenheid en chaos.77 Dat 
voor die burgerlijke wereld veeleer kenmerkend is, dat zij het 
chaotiserende in zichzelf draagt, omdat zij de ekonomische 
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machten ongebonden laat heersen, wordt op deze wijze toe
gedekt. Het antropologisch natuurgegeven, het oergeloof, dat 
zich geïnstitutionaliseerd heeft ook in de zinverzekerende en 
zinfunderende religie, laat alleen die veranderingen toe, die 
het vigerende stelsel niet bedreigen. Voor de bedreigingen 
vanuit dit stelsel zelf heeft dit denken weinig oog, want het 
zich autonoom wanende subjekt is in wezen pragmatisch en 
positivistisch. Deze theologie vindt haar fundering ('vloer
tje', zegt Kuitert) in een onhistorische abstraktie, die wordt 
teruggeprojekteerd (oer!) en waaraan dan vervolgens de kon
krete religies als aankledingen worden opgehangen. Men 
vergeet bij dit procédé te vermelden, dat de abstraktie is 
gemaakt door 'uitkleding' van een bepaalde religie, namelijk 
het christendom, waarvan het dan ook geen wonder is dat het 
de beste aankleding blijkt op te leveren. Natuurlijk hoeft dit 
theologiseren, dat sterk door de moderne sociologie is beïn
vloed, niet per se konservatief te zijn, maar ook waar het 
progressief wil zijn (zoals bij Kuitert) sluit het zich af voor de 
onderscheiding tussen geloof en religie,18 zoals Barth die 
maakt, omdat die ten onrechte als een theologisch apriori 
wordt gezien en mitsdien als een geforceerd opzeggen van de 
wetenschappelijke kommunikatie, en niet als een kritische, 
hermeneutische onderscheiding, waartoe de wijze waarop 
openbaring in de Schrift ter sprake komt, als opheffing juist 
ook van de joodse religie, de theologie, a posteriori!, noopt. 
Hierdoor sluit dit denken zich ook waar het progressief is of 
wil zijn af voor de mogelijkheid van theologie als ideologie
en religiekritiek. Alleen waar theologie bijbelse theologie wil 
zijn, ook in haar methode zich door de strukturen der Schrift 
latend gezeggen, en waar zij dus woordtheologie wil zijn, zal 
altijd weer de openbaring als opheffing der religie en wel 
juist als opheffing van de christelijke religie de kern en het 
wezen van de zaak blijken te zijn. Zo wordt theologie werke
lijk kritisch, ook in haar methode. Dat de theologie op deze 
wijze geen vrijzwevende, ongrijpbare, ontoegankelijke aan
gelegenheid wordt, die alleen als zelfverantwoording van 
ingewijden kan worden beschouwd, zoals men in deze krin
gen denkt, ligt daaraan - en dat wordt niet gezien - dat in dit 
woordtheologisch denken de theorie een moment is in de 
praxis, een moment van bezinning en kritiek op wat er 
gezegd en gedaan is met het oog op een gehoorzamer spreken 
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en handelen van morgen. Dan zijn er geen proposities van 
universele aard nodig, maar kritische aanzetten tot spreken en 
handelen, kritische vragen, waarop de antwoorden in de 
praxis worden geverifieerd, antwoorden die op hun beurt het 
doorvragen stimuleren en intensiveren. 

24. Vragende filosofie 

Het zij de filosofie gegund het geloof tot de droomwereld te 
rekenen, maar op voorwaarde dat zij zelf de principiële 
verlegenheid erkent en eerbiedigt en niet tot beantwoording 
van de vragen overgaat. Alleen filosofie die vragend blijft, 
kan een goede gesprekspartner zijn. Men kan ook zeggen: 
alleen een filosofie, die niet op haar beurt affirmatief wordt, 
mag van de theologie eisen, dat zij de mensen geen dogma, 
geen kant en klare voorstellingen, geen massieve eschatolo
gische oplossingen opdringt en zo de mens onmondig 
maakt. 79 

Immanuel Kant heeft in zijn Kritik der reinen Vernunft de 
metafysika gedestrueerd en van alle godsbewijzen, ook het 
ontologische, aangetoond, dat zij niet kloppen: er vindt een 
logisch ongeoorloofde overgang80 in plaats. Nu kan men 
terecht stellen, dat Kant in dit boek de Vernunft geheel en al 
ijkt op de Newtonse natuurkunde en dat de juistheid van deze 
fysika, die overigens gelegen is in haar funktionaliteit als het 
gaat om beheersing, tot de waarheid der rede wordt, met 
uitsluiting van de vragen, die hier bovenuit gaan. Het mag 
dan ook geen verwondering baren, dat Kant in de Kritik der 
praktischen Vernunft, als hij de vraag gaat behandelen: wat 
moet ik doen?, niet langer om die uitgesloten vragen heen 
kan, waarvan, naar mijn mening wel de belangrijkste is: wat 
mag ik hopen? Inderdaad poneert Kant dan als postulaat van 
de ethische rede, naast het bestaan van god en de vrijheid: de 
onsterfelijkheid (van de ziel).81 Heeft Heine gelijk, als hij 
ironisch zijn vermoeden uitspreekt, dat Kant medelijden ge
kregen heeft met zijn oude kamerdienaar Lampe, die met zijn 
paraplu onder de arm in angstzweet en tranen bij de over de 
kling gejaagde personele bezetting van de hemel stond? 'De 
oude Lampe moet een god hebben, anders kan die arme man 
niet gelukkig zijn - de mens moet op de wereld toch gelukkig 
zijn, dat zegt de praktische Vernunft -, nu dan mag wat mij 
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betreft de praktische Vernunft borg staan voor het bestaan 
van God'82, zou Kant gedacht hebben. En daarom heeft hij 
met de toverslag van de ethische rede de hemelse lijken weer 
opgewekt. Het kan ook vanwege de politie zijn, veronderstelt 
Heine, dat Kant deze wederopstanding heeft ondernomen. 
Toch is dit alles onjuist: Kant zelf heeft geweigerd in de 
vertwijfeling te leven en een puur rigouristische ethiek voor 
te staan. Inderdaad, hij wil, hoewel de imperatief kategorisch 
is, toch een doel stellen, namelijk het hoogste goed. Dat is 
praktisch noodzakelijk, maar dan moeten de drie genoemde 
postulaten reële begrippen zijn, transcendente gedachten, die 
werkelijk objekt van de praktische rede kunnen zijn. Nog 
eenmaal Heine. Hij komt ook tot deze slotsom, als hij, na 
Lampe en de politie genoemd te hebben, als reden om het 
geloof weer een plaats te geven, de verklaring waagt: zou 
Kant ons met de destruktie van de godsbewijzen hebben 
willen laten zien, hoe hachelijk het is als wij niets van het 
bestaan Gods kunnen weten? Hij vervolgt dan met zijn weer
galoze humor: 'Dan handelde hij net zo wijs als mijn West
faalse vriend, die alle lantaarns aan de Grohnderstraat in 
Göttingen stukgeslagen had en toen voor ons, in het donker 
staande, een lange redevoering hield over de praktische 
noodzakelijkheid van lantaarns, die hij uitsluitend daarom 
theoretisch had stukgeslagen om ons aan te tonen, dat wij 
zonder lantaarns niets kunnen zien '83. Kant ziet de grenzen 
van het verlichtingsoptimisme: er is geen vooruitgang, er is 
geen verbetering die voldoende is om aan hen die gestorven 
zijn gerechtigheid te doen wedervaren. De gewelddadige 
dood van maar één kind vernietigt elke mogelijke 'futurische' 
oplossing! 
Het is precies dáár, waar in tenach het geloof aan de opstan
ding ontspringt. Bij Ezechiël84 als droom en gelijkenis, zon
der dat er sprake is van enige uitspraak over de existentie van 
een onsterfelijkheid. Dit laatste woord is ter karakterisering 
van wat bij Ezechiël en in de hele bijbelse traditie bedoeld 
wordt geheel ongeschikt, omdat het een kontinuiteit van de 
redelijke ziel van de mens veronderstelt, die in de bijbelse 
sfeer helemaal in God zelf ligt en niet in de ziel van de mens 
(dan nog eerder in zijn lichaam - de dorre doodsbeenderen 
zijn althans nog over en vormen het kristallisatiepunt van de 
verrijzenis). Het is geen skandalon te erkennen dat de hoop 
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'ideologisch' is, maar wèl verstaan: bewust ideologisch en 
dus niet losgemaakt van de empirische wereld, niet in de 
vervreemding der verdubbeling gebracht. Kant maakt duide
lijk, dat in de dialektiek niet een overgang van de 'schijn' 
naar het 'bestaan' mag worden gemaakt. De aporie blijft 
open, want juist de aporie moet ons terugverwijzen naar de 
praxis. 85 Zou Kant verder zijn gegaan, dan had hij naar mijn 
mening de ethiek juist ondermijnd. 
Bij Schiller, zoals Beethoven hem in de slothymne van de 
negende symfonie citeert, wordt de revolutionaire hoop -
onder het fraaie pseudoniem van 'vreugde' - met een sterk 
erotisch élan bezongen: 

Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuss der ganzen Welt! 
Brüder - überm Sternenzelt 
Muss ein lieber Vater wohnen. 86 

Beethoven laat het muzikale accent heel teder op dit 'muss' 
vallen, niet gespannen zich overschreeuwend, maar verruk
kelijk en diep troostend, alle mensen, Lampe .en Kant, 
Madame Ie Grand en Heine, ook mij. 
Vijftien jaar voor zijn Kritik der reinen Vernunft van 1781 in 
een slechte stijl geschreven (Heine vergeleek die stijl met 
pakpapier en gesteven linnen) gaf Kant zijn 'Träume eines 
Geistessehers', 'voll guter Laune in der Art der französischen 
Essais'87 uit. Hij schrijft daar: leh finde nicht, dass irgend 
eine Anhänglichkeit, oder sonst eine vor der Prüfung ein
geschlichene Neigung meinem Gemüte die Lenksamkeit 
nach allerlei Gronden vor oder dawider benehme, eine einzi
ge ausgenommen. Die Verstandeswaage ist doch nicht ganz 
unparteiisch, und ein Arm derselben, der die Aufschrift 
führt, Hoffnung der Zukunft, hat einen mechanischen Vor
teil, weIcher macht, dass auch leichte Gründe, weIche in die 
ihm angehörige Schale fallen, die Spekulationen von an sich 
grösserem Gewichte auf der andern Seite in die Höhe ziehen. 
Dieses ist die einzige Unrichtigkeit, die ich nicht wohl heben 
kann, und die ich in der Tat auch niemals heben wi11'88. Het 
citaat is daarom zo grandioos, omdat Kant zich hier in een 
physisch beeld à la Newton uitdrukt, waardoor hij op sugges
tieve wijze laat zien, waar hij door de beperkingen van dit 
denken heenbreekt, moet heenbreken terwille van de ethiek. 
Deze Unrichtigkeit, zo verklaart hij, wil hij nooit en te 
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nimmer opheffen. Hij heeft dat inderdaad ook in zijn kriti
sche tijd niet gedaan, zoals wij boven zagen. Hij heeft het 
bewust, ook voor zichzelf, niet willen doen. Met dit heenbre
ken door de Newtonse blokkade oftewel de beperkingen van 
de theoretische filosofie hangen ook samen de twee versies 
van Kants politieke filosofie, waarop ik in mijn dissertatie 
opmerkzaam maakte. 89 Op grond van het bovenstaande zou 
ik nu durven stellen, dat de onofficiële versie, die onder het 
primaat van de praktische filosofie staat, de voorrang ver
dient. In een goede Kant-interpretatie dient de andere 'offi
ciële' vanuit deze versie te worden behandeld, anders zou 
men geen recht doen aan het feit, dat Kant een bepaalde 
onjuistheid in de afweging niet opheffen wil en nooit ophef
fen zal! Kant wil de geschiedenis van de menselijke soort 
zien als de voltrekking van een verborgen plan om een 
innerlijk en uiterlijk volkomen staatsordening tot stand te 
brengen, want alleen zo kan de aanleg van de mens tot 
ontwikkeling komen. Hiermee toont de filosofie ook zijn 
chiliasme te hebben. 9o Deze Aufklärung moet allengs op
klimmen tot de tronen der heersers en invloed hebben op de 
principes van regeren91 ; de latere generaties zullen volken en 
regeringen beoordelen naar wat zij 'in weltbürgerlicher Ab
sicht geleistet oder geschadet haben'92. Het is dit chiliasme, 
waaraan de postulaten der praktische rede uitdrukking geven. 
Een postulaat is een 'muss'. Het lijkt weinig, maar in dat 
weinige kan het hart branden, ook al moet de vraag open 
blijven. Geen mens die hem beantwoorden kan, ook Paulus 
niet, die zegt: dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, 
en: de Messias moet als Koning heersen (1 Kor. 15:25,53)
ja, als deze God werkelijk God is, dan zal dit inderdaad 
'moeten'. Van dit nog-niet-geziene is het geloof het bewijs. 

25. De ontbrekende kritiek der praktische rede in het 
marxisme 

De uitvoerigheid, waarmee ik op het primaat van de prakti
sche rede bij Kant ben ingegaan, vindt zijn verklaring in het 
navolgende citaat uit Ernst Bloch's Geist der Utopie van 
1918: 'Man kann darum sagen, dass gerade die scharfe Beto
nung aller ökonomischen (1921: aller ökonomisch determi
nierenden) und die vorhandene, aber noch im Geheimnis 
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bleibende Latenz aller transzendentalen Momente den Marx
ismus in die Nähe einer Kritik der reinen Vernunft rückt, zu 
der noch keine KrUik der praktischen Vernunft geschrieben 
worden ist.93 

Bloch bedoelt, dat de Kritik der reinen Vernunft rekenschap 
aflegt en de grenzen bepaalt van de zuivere rede, verstaan in 
de zin van het Newtonse determinisme, bij Kant als kritiek 
van de physische wetmatigheid, bij Marx als kritiek van de 
ekonomische wetmatigheid. Kant echter gaf een tweede kri
tiek, die tot noodzakelijke gedachten, tot werkelijk-mogelij
ke ideeën met betrekking tot het absolute leidt, dingen die 
niet bestaan in deze wereld en die wij dus op Newtonse wijze 
niet kunnen kennen of bewijzen. Maar deze dingen zijn 
denkbaar en moeten ook gedacht worden willen wij niet in 
vertwijfeling vervallen. Zij hebben horizonten, volgens Kant 
zelf, waarin plaats is zowel voor het affekt van de hoop als 
voor de logica van de hoop. 
Nu, zo een kritiek van de tweede soort is er in het marxisme 
niet geschreven. De ekonomie is hier 'opgeheven', maar de 
plaats die zo voor het geloof is gemaakt, is onbezet gebleven. 
Zeker het utopisch socialisme werd niet ten onrechte gedesa
voueerd in de kritiek der ekonomie en moet plaatsmaken voor 
de wetenschap, maar de substantie van de wensbeelden, de 
utopische tendentie is daarmee nog niet getroffen. Daaraan 
moet worden rechtgedaan. Maar daaraan is helaas nog steeds 
geen rechtgedaan. Het marxisme kent geen echte kultuurpoli
tiek en dat is een nog groter en breder gemis dan het ontbre
ken van het linkse natuurrecht en het verlangen naar mense
lijke waardigheid, waarvan Bloch zo prachtig in zijn mis
schien wel mooiste boek heeft geschreven: Naturrecht und 
menschliche Würde. Men is in het ekonomisme blijven ste
ken, want het apriori van alle kultuur, het messianisme, de 
hoop, heeft geen plaats gevonden. 
Dat men boven ekonomisme (uitvoering van plannen) en 
exclusieve politisering in het reële marxisme niet schijnt te 
kunnen uitkomen, is natuurlijk van hieruit niet te verklaren. 
Daarvoor zijn vele andere gronden, waaronder ook gronden 
die het westers kapitalisme en de westerse imperialistische 
politiek betreffen: wij hebben in onze wereld het kommunis
me, dat wij verdienen. Maar wel is het geen wonder, dat in 
deze stagnatie het niet tot het uitwerken van zo een tweede 
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kritiek is gekomen. Dát is een ernstig manco, dat veel poten
tiële partijgangers in het Westen van de noodzakelijke keuze 
afbracht en dat ook velen die gekozen hadden later van die 
keuze heeft vervreemd. Dit manco is zo ook debet aan een 
begunstiging van het verspreiden en geloofwaardig maken 
van ideologisch anti-kommunisme. Zo worden mensen in een 
ideologische fixatie vastgehouden, die daarin noch krachtens 
klassepositie noch krachtens bewustzijn thuishoren. 
Maar het is uiteraard niet om deze strategische redenen, dat 
ik Bloch bijval. Dat zal men ook niet verwachten van een 
theoloog, die de revolutionaire daad alleen dan mogelijker
wijze rechtvaardiging ziet vinden, als hij, onder volle afleg
ging van redelijke rekenschap, wordt gesteld met een beroep 
van het geweten - niet als een anthropologisch gegeven, 
maar als een eschatologische, imputatieve kategorie - op de 
stad der toekomst. Daarmee zijn wij middenin de vraag, die 
ons zal moeten bezighouden, namelijk die naar de verhou
ding van het voorlaatste met het laatste, een vraag waarover 
wij eerder een aantal inleidende opmerkingen hebben ge
maakt. 
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HOOFDSTUK IV 

Theologisch zelfonderzoek op ideologie 

26. Het laatste en het voorlaatste 

Walter Benjamin heeft in zijn Theologisch-politisches Frag
ment94 het Blochs grote verdienste genoemd, dat hij reeds in 
zijn Geist der Utopie de politieke betekenis van de theokratie 
heeft geloochend. De ordening van het profane kan niet 
opgebouwd worden vanuit de gedachte van het godsrijk. De 
theokratie heeft geen politieke, maar alleen een 'religieuze' 
zin. Zouden wij deze uiting van Benjamin geïsoleerd horen, 
dan zouden wij kunnen denken, dat het religieuze beleven 
voor Benjamin een eigen provincie in het gemoed is, die 
tegen indringers moet worden beschermd of dat religie pri
vaatzaak is. In dat geval zou de invloed van de religie op 
politiek en ethiek alleen accidenteel en incidenteel zijn. Maar 
zo is het niet bedoeld. Even verderop zegt Benjamin: 'Das 
Profane ist zwar keine Kategorie des Reichs, aber ei ne Kate
gorie, und zwar der zutreffendsten eine, seines leisesten 
Nahens'. De verwachting van het Rijk is helemaal géést der 
utopie - zij levert geen konstruktieve bijdrage aan de inhoud 
van de profaan-politieke opbouw, wel is omgekeerd het pro
fane het terrein waarop het verwachte Rijk zachtkens naderbij 
komt. Wij kunnen deze beide uitspraken het beste in hun 
onderling verband verstaan, als wij haar lezen als een treffen
de exegese van het johanneïsche Jezuswoord: mijn konink
rijk is niet uit deze wereld. Het Rijk is niet uit het profane; 
het profane is onreligieus, onttoverd, ligt open voor weten
schappelijke politiek (eerste kritiek!). Maar wel is het Rijk op 
het profane gericht, juist omdat het er niet uit afkomstig is, 
komt het naar het profane toe, komt het in de wereld. Er mag 
geen enkel profaan-politiek bestel geïdentificeerd worden 
met het Rijk (want de theokratie moet zuiver 'religieus' 
worden gehouden). Zo wil Benjamin de gedachte van de 
theokratie eschatologisch-kritisch houden (tweede kritiek!). 
Dat hij de theokratie religieus noemt heeft geen 'verdubbe
ling' in zich. Hij ziet het Rijk niet als een metafysische 
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gegevenheid, niet als een ergens bestaande positiviteit, maar 
wel als een noodzakelijke gedachte, die zich kritisch ver
houdt tot al het profane, inklusief de streken waar men zich 
'arrivé' acht - of dat nu een reëel kommunisme is, dat zich 
vereenzelvigt met het Rijk, of in een zogenaamde christelijke 
beschaving, die de vrijheid zegt gevestigd te hebben. Het 
eschatologische voorbehoud moet ons weerhouden, zowel 
van de theokratische vereenzelviging als van een opgeven 
van alle chiliasme. Over de smalle vonder tussen profanise
ring en sakralisering gaat de. weg van de hoop. 
Waar een al te steile eschatologie wordt geleerd en het laatste 
wordt losgemaakt van het voorlaatste, waar het snuifje chili
asme ontbreekt, maar ook waar de eschatologie wordt uitge
piet en het voorlaatste al te gemakkelijk wordt gelijkgesteld 
met het laatste, worden de deuren geopend voor kwade 
machten. In het eerste geval is het bestaande altijd beter dan 
het r'isico van chaos dat alle verandering in zich bergt en in 
het tweede geval is alle revolutionair verlangen hybris tegen
over Gods voorzienig bestel, waardoor wij het zo 'herrlich 
weit gebracht haben'. In christelijk-politieke ideologie komt 
het gemakkelijk tot een 'synthese' van beide posities, die 
zich uitermate goed lenen om al naar gelang de situatie 
beurtelings te worden toegepast. Dit lukt des te gereder als de 
mens op zijn zonde wordt vastgelegd en de zonde, meer 
grieks dan joods, als hybris wordt gezien. In deze sfeer 
gebeurt het ook gemakkelijk, dat de ethiek uit de eschatolo
gie wordt losgemaakt (de eschatologie wordt dan geredu
ceerd tot een ethiek van de Entscheidung). Eenmaal losge
maakt uit de verwachting, wordt de ethiek een zaak van 
praktisch afwegen, van situationeel zoeken naar het minst
schadelijke of een zaak van heteronoom gehoorzaam-iijn. 
Vaak ook zegt men het laatste te doen en doet in feite het 
eerste of ook andersom. Want de onteschatologisering is het 
punt waar de situatieethiek en de wettische ethiek samenval
len. De onteschatologisering houdt altijd in dat de ethiek van 
de dogmatiek wordt losgemaakt, ten detrimente van beide. 
Karl Rahner heeft uit het 'eschatologisch voorbehoud' een 
ideologiekritische funktie van de theologie afgeleid. 95 De 
theologie moet, naar zijn overtuiging, waarschuwen tegen 
een naief vooruitgangsgeloof , tegen het opofferen van de 
huidige mensengeneraties aan een toekomstige maatschappe-
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lijke orde, tegen identifikatie van de relatieve en absolute 
utopie, tegen het afdoen als reaktionair van alle kritiek op 
verabsoluteringen van toekomstprojekten. Het valt niet te 
ontkennen, dat hier zinnige dingen worden gezegd, maar wel 
is opvallend dat de stootrichting van alle kritiek naar één kant 
ligt. Rahners betoog komt dan ook neer op een verdediging 
van het pluralisme. Dit betekent, dat deze ideologiekritiek op 
zijn minst in het gevaar verkeert zelf tot ideologie te verwor
den: haar ontbreekt de nodige zelfkritiek. Afgezien daarvan, 
dat ik de kritische funktie alleen als zinvol kan zien, als zij 
vervuld wordt in een sfeer van vertrouwen, gegroeid in een 
gemeenschappelijke praxis, moet ik opmerken, dat krachtens 
ons inzicht in de verhouding van het laatste en voorlaatste al 
deze waarschuwingen hun keerzijde hebben, die door Rahner 
over het hoofd wordt gezien. Wij zullen ook moeten waar
schuwen tegen de ideologie van hen, die in geen enkele 
vooruitgang geloven (vanwege een te steile eschatologie en 
een fatale leer der zonde bijv.), en tegen de ideologie van hen 
die de huidige generaties opofferen aan de handhaving van de 
bestaande (wan)orde (omdat zij elke verandering als revoluti
onaire hybris zien tegen het voorzienig bestel bijv.), en tegen 
de ideologie van hen, die de relatieve en absolute utopie 
zozeer scheiden dat het profane wordt prijsgegeven aan zijn 
eigen immanente wetmatigheid en het religieuze wordt ont
wereldlijkt en verinnerlijkt en zo krachteloos gemaakt en 
tegen de ideologie van hen die elk toekomstprojekt verdacht 
maken omdat het qua talis een verabsolutering zou zijn enz. 
enz. Daarom kan ik Rahner ook niet bijvallen in wat hij zegt, 
al is dat zeker niet onjuist. De gronden voor de hier gegeven 
aanvullingen, voor het tonen van de keerzijde, liggen uiter
aard, dat is zonneklaar, besloten in wat ik hierboven over de 
verhouding van het laatste en voorlaatste heb gezegd. 
Men zou mij nu kunnen verwijten, dat ik bijna tegenstrijdige 
waarschuwingen tegelijkertijd wil doen uitgaan. Dat is niet 
zo. Ideologiekritiek dient gericht te zijn en altijd uit te gaan 
van de kritische vraag naar het 'cui bono?'. Vanuit welke 
situatie en naar welke situatie toe wordt er gesproken? Ik 
licht dit toe aan een voorbeeld. Rahner waarschuwt tegen de 
opoffering van mensen aan de verandering als absoluut toe
komstprojekt. Rahner is een theoloog uit het 'Westen', dat in 
Vietnam genocide heeft gepleegd om verandering van een 
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maatschappij in de richting van het kommunisme tegen te 
houden. Ik zou uit de mond van een westers theoloog op zijn 
minst eerst willen horen, dat het opofferen van een volk aan 
de status-quo te veroordelen is (ook al zijn Rahners woorden 
uit 1966). De waarschuwing van Rahner zou ik liever uit een 
andere mond horen! 
Ik betreur het zelfs zeer, dat wij het te weinig of te vaak 
helemaal niet uit een andere mond horen. Misschien wel 
omdat wij het van hieruit al te gaarne zeggen, zonder op zijn 
minst eerst dat andere gezegd te hebben. Wij mogen de 
eschatologie niet uit de profetische dienst losmaken - een 
profeet spreekt in een situatie, gericht, áánwijzend, ondub
belzinnig en blijft zelf, zijn boodschap brengend, niet intakt, 
omdat hij nooit het raam uit preekt. 
Ook voor het theologische woord geldt wat Bonhoeffer96 

geantwoord heeft op de vraag: hoe wordt mijn woord waar? 
Het geldt eens te meer, als wij de theologie een ideologiekri
tische funktie willen geven. Zijn antwoord luidt: Mijn woord 
wordt waar, 
1. als ik mij rekenschap geef van de aanleiding tot mijn 

spreken, en van het recht tot spreken, dat ik heb; 
2. als ik mij rekenschap geef van de plaats, waar ik sta; 
3. als ik de zaak, waarvoor ik iets zeg, in deze samenhang 

zet. 
Tot zover Bonhoeffer. 
Wie de vraag naar het cui bono stelt, zal zich moeten afvra
gen: wie zegt wat, vanuit welke situatie, tot wie, in welke 
situatie, met welke bedoeling, gezien de beide situaties -, 
daarvan kan ook in de theologie niet worden geabstraheerd. 
Onze beschouwingen over het laatste en voorlaatste mogen 
hiervan niet worden losgemaakt. 

27. De vergeten tekst van Marx 

Per Frostin heeft in zijn voortreffelijke boek over de materia
listische religiekritiek bij Marx97 gewezen op, wat hij noemt, 
de 'vergeten tekst van Marx'. Deze tekst luidt aldus: 
'Een kritische geschiedenis van de technologie zou trouwens 
aantonen, hoe weinig welke achttiende-eeuwse uitvinding 
dan ook aan een enkele individu behoort. Tot nu toe is er zo 
een werk nog niet. Darwin heeft de belangstelling gericht op 
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de geschiedenis van de natuurlijke technologie, d. w.z. op de 
vorming van planten- en dierorganen als instrumenten van 
produktie voor het leven van planten en dieren. Verdient de 
geschiedenis van de vorming van produktieve organen van de 
maatschappelijke mens, van de materiële basis van elke spe
ciale maatschappij organisatie , niet dezelfde aandacht? En 
zou zij niet gemakkelijker te leveren zijn, omdat, zoals Vico 
zegt, de geschiedenis van de mens zich daarin van de natuur
lijke historie onderscheidt, dat wij de ene gemaakt en de 
andere niet gemaakt hebben? De technologie onthult het 
aktieve gedrag van de mens tegenover de natuur, onthult het 
direkte produktieproces van zijn leven en daarmee ook van 
zijn maatschappelijke levensverhoudingen en van de daaruit 
voortkomende geestelijke voorstellingen. Zelfs alle gods
dienstgeschiedenis die van deze materiële basis abstraheert, 
is - onkritisch. Het is inderdaad veel gemakkelijker, door 
analyse de aardse kern van de religieuze nevelvormingen te 
vinden, dan omgekeerd uit de werkelijke levens verhoudingen 
steeds weer de overeenkomstige hemelse vormen te ontwik
kelen. Het laatste is de enig materialistische en dus weten
schappelijke methode. De gebreken van het abstrakt natuur
wetenschappelijk materialisme, dat het historisch proces uit
sluit, ziet men al uit de abstrakte en ideologische voorstellin
gen van de woordvoerders ervan, zodra zij zich buiten hun 
specialisme wagen.' 

Ik kan er hier niet aan denken, een uiteenzetting te geven 
over de betekenis van deze tekst voor de ontwikkeling van de 
religiekritiek bij Marx zelf. Daarvoor leze men het boek van 
Frostin. Het is volledig duidelijk, dat deze voetnoot een heel 
programma behelst, dat Marx niet heeft aangevat. De bewe
ring, dat Marx eigenlijk met de opiumtekst van 1844 een punt 
achter de religiekritiek 'had gezet, is onjuist. Dat geldt alleen 
de abstrakt materialistische kritiek, die in het algemeen de 
afkomstigheid van de nevelvormingen uit de materiële onder
bouw aanwijst en dan de zaak als afgedaan beschouwt. Het 
gevaar is dan, wat bij Feuerbach inderdaad gebeurt, dat men 
in de kortste keren terugvalt in een nieuwe nevelvorming, een 
abstrakt humanisme, dat op zijn beurt niet minder ideolo
gisch is dan de gewraakte theologie en bij nader inzien onder 
dezelfde kritiek zou vallen. Marx gaat in 1844 dan ook al 
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verder en zegt, dat de kritiek van de hemel veranderen moet 
in kritiek van de aarde, de kritiek van de religie wordt kritiek 
van het recht en van de politiek. Hij ziet dan een konkreet 
humanisme oplichten, dat hij als 'levende bloem', als aufge
hobene Religion, karakteriseert; in dit humanisme heerst een 
niet formele (zoals bij Kant), maar inhoudelijke 'kategori
sche' imperatief, die niet de klassenstrijd negeert (zoals het 
maxime van Kanë8), maar die tot op zijn kern, de menselijk
heid radikaliseert en die gebiedt, alle toestanden af te schaf
fen, waarin de mens vernederd, geknecht, vereenzaamd en 
veracht wordt. 
De lijn van de tekst van 1844 naar de tekst uit het Kapitaal, 
de 'vergeten tekst', is door Frostin niet getrokken en het zal 
veel studie vergen dit verantwoord te doen. Ik kan hier niet 
anders dan een intuïtief vermoeden uiten. Men kan m.i. twee 
programma's uit de 1844-tekst aflezen. In de eerste plaats (en 
zo is het in het algemeen door marxisten gelezen en zo 
vigeert de tekst in de kommunistische praktijk): het onder
zoek heeft zich te richten op religieuze momenten in de 
aardse aangelegenheden, in de ekonomie, het recht en de 
politiek. Van hieruit komt het dan bijv. tot het inzicht van het 
religieuze karakter van de waren (fetisjisme) in het kapitalis
me of van trinitarische sporen in de burgerlijke ekonomie. In 
de tweede plaats is het toch ook mogelijk en wel tegelijkertijd 
mogelijk, hier te lezen, dat Marx religieuze kritiek wil als 
kritiek van het aardse, als kritiek van de ekonomie, de poli
tiek en het recht. Wil men dat, dan zal de kritische theologie 
inderdaad de religie moeten ontwikkelen (zoals Darwin met 
de species deed) vanuit de materiële, en omdat het de mens 
betreft die zijn eigen geschiedenis maakt, vanuit de histori
sche omstandigheden, vanuit de konkrete levens verhoud in
gen tussen de mensen, de maatschappelijke vormen en de 
ontwikkelingen daarvan. De geschiedenis van de religie, 
zoals die zich manifesteert in de theologieën en hun verande
ringen, zal van hieruit kritisch begrepen en ontwikkeld moe
ten worden. Het lijkt er overigens in de 'vergeten tekst' niet 
op dat Marx verwacht, dat deze kritiek tot een totale destruk
tie van religie en theologie zal voeren (evenmin trouwens als 
in 1844, toen hij het konkrete humanisme als de te plukken 
levende bloem zag): immers ook de technologie wordt niet 
gedestrueerd als men de romantische opvatting van het inven-
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tief genie laat varen en haar gaat ontwikkelen als geschiede
nis van de produktieve organen. 
Ik denk dan ook, dat wij hier bevestigd zien, wat ik eerder al 
heb gesteld: de theologie is dan in de zin van een verkeerd 
bewustzijn ideologisch, zolang zij weigert haar eigen ge
schiedenis en die van de religie vanuit het aardse te ontwikke
len. Theologen, die ervan uitgaan, dat de openbaring de 
mededeling is van een bovennatuurlijke en boventijdelijke 
idee zullen hier niet aan willen en deze opgaveverontwaar
digd van de hand wijzen. 
Er is een late tekst van Engels, een brief aan Mehring van 14 
juli 189399 , die op het eerste gezicht in strijd lijkt met de 
vergeten Marxtekst. Bij nader toezien blijkt dat niet het 
geval. In deze brief zegt Engels, dat Marx en hij de inhoude
lijke zaak steeds op de voorgrond hebben gesteld als het ging 
om de afleiding van ideologische voorstellingen en dat bete
kende, dat zij - inderdaad conform de vergeten tekst - deze 
voorstellingen afleidden uit de ekonomische feiten. Wij heb
ben echter, zegt Engels, de formele zijde verwaarloosd: wij 
wisten wel degelijk - maar legden er geen accent op - dat het 
denkproces zichzelf inbeeldt een eigen, zelfstandige ontwik
keling door te maken. Het werkt met gedachtenmateriaal, dat 
wordt overgenomen (bijv. via lektuur) en verder doordacht 
en ontwikkeld. En zo schijnt het denken het handelen te 
bepalen vanuit deze formele gang van zaken. De ideoloog 
blijft - voor zichzelf - altijd puur hoofdwerker, ook als hij 
zijn denkwerk door feiten laat bepalen, want die zijn voor 
hem ook vruchten van het denkproces. Luther streeft de 
katholieke theologie van de Middeleeuwen voorbij, maar het 
komt hemzelf als een zuiver binnen-theologische zaak voor. 
Wel leidt zijn theologische ontdekking (hier ligt al een paral
lel met wat Marx over de technologie zegt!), als uiting van 
een geniaal individu, tot een geweldig gebeuren, wat wij 
reformatie noemen. Omdat wij dit verwaarloosd hebben, 
dachten de ideologen, zegt Engels, nogal stompzinnig, dat 
wij aan de ideologische sferen elke historische werkzaamheid 
ontzegden, terwijl het toch zonneklaar was dat de reformatie 
een gevolg is van een verandering in het theologisch denken. 
Maar deze 'zonneklare' verklaring is wel star ondialektisch 
en eenzijdig kausaal. Wij zagen er, zegt Engels, een dialekti
sche wisselwerking in. 

112 



Ik zei al, op het eerste gezicht schijnt Engels in een andere 
richting te stoten dan Marx. Maar bij nader toezien is het niet 
zo. Ook Engels wil zeggen: wij hadden moeten laten zien, 
hoe juist het 'Bekannte', het vanzelfsprekende waarin de 
theologen (ideologen) zijn opgenomen, de levensverhoudin
gen van hun tijd, door de wijze waarop onder invloed van 
arbeidsdeling, de hoofdarbeid plaatsvindt, - hoe juist dat 
'Bekannte' wel wordt verwerkt in de spijsvertering van het 
denken, maar het wordt meegenomen, echter niet 'erkannt'. 
Het beeld van de spijsvertering is prachtig: immers die analy
seert het voedsel faktisch wel, maar brengt die analyse niet 
op formule! Het beeld is nog mooier: wil je de analyse van 
het voedsel wel op formule brengen, dan moet je de spijsver
tering kritisch bestuderen want die is een faktische analyse in 
vanzelfsprekendheid. Omdat het vanzelfsprekend bekende 
wordt meegenomen in dit denken, dat werkt als een spijsver
tering, heeft het ook zijn terugwerking op de levensverhou
dingen, op het aardse, maar die werking wordt het zich niet 
kritisch bewust. Het progressief of regressief karakter van de 
ideologie is vanuit dat denken zelfs een toevallige zaak, want 
juist dit materiële, historische gezichtspunt kan zij niet in het 
oog krijgen. De historische werking van de theologie, haar 
aardse, haar politieke en juridische werking, blijft voor haar 
zelf verborgen. In de ideologie zit het versluierende moment 
precies in de abstraktie van het hoofdwerk, waardoor niet aan 
het licht komt, dat de ideoloog niet 'vrij zweeft' maar ook 
klassebepaald is en met zijn beide benen op een vanzelfspre
kende wijze ergens in het vanzelfsprekende staat. In het 
algemeen zal daardoor het ideologisch denken gemakkelijk 
aan het systeem ten offer vallen, maar in tijden van verande
ring kan dat ook anders zijn: dan kan de ideoloog progressief 
werken, maar hij kan dat door zijn 'verblinding' niet radikali
seren en kritisch verdiepen, omdat hij geen zicht kan krijgen 
op zijn eigen werking vanwege de beïnvloeding door het 
aardse, dat immers door hem niet wordt onderkend. (Hier ligt 
een lijn naar de theorie-praxis-verhouding). En dan luidt 
inderdaad de kritische vraag aan de ideoloog, of liever - want 
daarover spreken wij - aan de theoloog: ben je bereid de 
geschiedenis van de ontwikkeling van je vak te herschrijven, 
haar ontwikkelend vanuit de konkrete historische levensver
houdingen en de veranderingen daarin? Ben je bereid in den 
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vervolge je vak vanuit de kritische erkenning en herkenning 
van dit nu niet langer vanzelfsprekende te ontwikkelen, je 
bewust van de basis van je vak in de levens verhoudingen, je 
bewust ook van de politieke, ekonomische, juridische en 
andere werkingen ervan? Zie je in, dat dit alleen kan als je in 
die verhoudingen gekozen hebt, zodat je theologie een kon
krete theologie van bevrijding wordt? 
De theologie kan alleen werkelijk kritisch zijn als theologie 
van de bevrijding die wordt beoefend, niet als abstrakt weten
schappelijk vak, maar in de praxis van een historisch bevrij
dingsproces. Bijbelse theologie kan niet anders zijn dan theo
logie vanuit de emancipatie der armen: de keuze voor hun 
zaak gaat niet aan de theologie vooraf, maar is inherent aan 
haar bijbels karakter. De goddelijke kritiek, waaraan de kri
tiek dezer theologie ontspringt, gaat ook over de theologie 
zelf (haar christelijk gehalte staat niet a priori vast) en komt 
tot haar in de materieel-historische omstandigheden der ver
drukten. Daar neemt dus ook de kritiek dezer kritische theo
logie steeds weer opnieuw bewust haar uitgangspunt. Die 
omstandigheden worden niet van buitenaf beschouwd en on
gereflekteerd, ongeanalyseerd meegenomen in haar spijsver
tering, want werkelijke theologie is geen boekenwijsheid, 
die, al lettervretend, wordt uitgebouwd. De materiële om
standigheden der verdrukten, de konkrete verdrukking en 
uitbuiting vormen de kontekst waarin theologie wordt bedre
ven. In die situatie komt het evangelie ter sprake, waardoor 
het geheugen der armen gescherpt wordt (de megaleia Gods 
zijn daden van bevrijding!). De theologie maakt die bood
schap der bevrijding operationeel in de kontekst van de uit
buiting en draagt zo bij aan de theoretische doordenking van 
de emancipatoire strategie. 
Een abstrakt en ideëel, zogenaamd kritisch, proclameren van 
mensenrechten, waaraan de theologie maar al te zeer geneigd 
is mee te doen - ook als het om het recht op 'burgerlijke 
ongehoorzaamheid' gaat -, wordt niet alleen altijd ideolo
gisch misbruikt, maar is zelf in zijn origine daarvan al te 
verdenken. Immers de hoge idee dezer rechten suggereert 
maar al te gemakkelijk dat deze rechten het doel zouden zijn 
waarop het vigerende systeem gericht is en ook dat alle 
afwijking ervan incidenteel en toevallig zou zijn. Deze idee 
levert zo een morele rechtvaardiging van het systeem als 

114 



zodanig en houdt de kritiek bij voorbaat binnen de veilige 
dijken van de principiële aanvaarding. Anderzijds wordt deze 
idee propagandistisch benut om vijandige systemen en hun 
praktijken onder een totaal verdict te stellen. Zoals gezegd, 
dit ideologisch misbruik is eigenlijk geen gevolg van dit 
abstrakte spreken waaraan ook de theologische ethiek zich 
schuldig maakt, maar ligt er veeleer als oorzaak onder: een 
kritischer theologie zou in haar vooral historisch zelfonder
zoek, op een gebondenheid van de officiële kerk en haar 
spreken aan de wereld, ook de taal- en ideeënwereld, der 
machtigen stuiten. Het is die gebondenheid die door het 
idealisme van dit spreken wordt verdrongen en verduisterd, 
ongetwijfeld onbewust, maar voor een zich-kritisch-noemen
de theologie juist des te dommer en des te meer zondig! 
Daarom moet een kritischer theologie de fundamentele keu
ze, de onderliggende metanoia (het 'projet'), expliciteren en 
in haar voortgang kontinu en konsistent verhelderen! (Hier 
ligt mijn bezwaar tegen hen, die er een Vorverständnis of een 
voorafgaande keuze van willen maken: ook dan zal de theo
logie steeds weer naar het onkritische dreigen af te drijven, 
omdat de vóórkeuze als alibi gaat fungeren!) De theologie zal 
als theologie in de praxis steeds weer opnieuw moeten zeg
gen wat het betekent door de God der armen gekozen te zijn 
en wat het dus zeggen wil dat juist in hun roepstem, in hun 
noodkreet, de Stem met goddelijke autoriteit verneembaar 
wordt! Dan wordt niet in theorie uitgemaakt, wie arm en 
verdrukt zou zijn, maar komt de naaste in nood met de 
overmacht van de Geest op ons af, zodat wij ons aan zijn 
gezag niet meer kunnen onttrekken. Zulk een kritische theo
logie die in de praxis plaatsvindt als theoretische bijdrage aan 
die praxis, heeft zich steeds weer tegen ideologisch misbruik 
te vrijwaren en is zelf een 'recht van de armen' (aldus 
Gutiérriez), niet een algemeen mensenrecht, geen droit des 
hommes, maar een politiek strijdrecht, een droit des citoy
ens. Armen wordt hier niet een blauwe idee voorgehouden, 
ook geen hemelse zaligheid, maar armen hebben recht op 
vrijheid van denken, hebben het recht zich theologisch de 
vraag te stellen: hoe de hun aangedane nood en ellende kan 
worden opgeheven, ook als die religieus wordt gerechtvaar
digd. 
Allengs wordt in deze theologie dan ontdekt, dat de zoge-
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naamde kritische theologie der westerse akademies, waarin 
de kritische rede, de individuele vrijheden, de algemene 
mensenrechten en de liberale demokratie hun ideologische 
voorvechtster vinden, door haar ideële naïveteit, zich heeft 
geleend tot hand- en spandiensten aan de verdrukkende 
machten, ofschoon dat niet willende, het nochtans niet kun
nende vermijden door haar blindheid voor de materiële kon
tekst van de wetenschap en door het gebrek aan kritiek 
waarmee zij voor het vanzelfsprekende (= 'das nicht erkann
te Bekannte') heeft gekozen. De kritischer kritische theologie 
kan niet op een standpunt staan en kan geen gegeven uit
gangspunt hebben. Want haar zaak ligt niet in haar handen. 
Haar datum is een dandum. Dat wil in het onderhavige 
verband zeggen: haar 'uitgangspunt' is eerder een 'uitvalsba
sis' en die ligt letterlijk elders, namelijk niet bijv. in een 
zuiverder en dieper borende transcendentale kritiek of een 
betere kentheorie, maar in de konkrete geschiedenis (waar
van in Israel is geopenbaard dat daar het heil tegen alle onheil 
in ophanden is) en wel: ook daar weer niet in de geschiedenis 
der religieuze ideeën of de Geistesgeschichte, maar in de 
materiële werkelijkheid. Vanuit haar roeping door de God der 
armen ontspringt deze theologie steeds weer precies op de 
breuklijn tussen de klassen en ontwikkelt zich door een voort
durende, samenhangende en op konkrete bevrijding gerichte 
theoretische herneming van deze oorsprong. Van stonde af 
aan is haar theoretische ondernemen èn kritisch èn praktisch 
gericht, want het geschiedt op deze breuklijn, aan dit front, 
waar de strijd wordt gevoerd in de konkrete geschiedenis in al 
haar materialiteit. Daarvan besef te hebben is niet het schan
daal van deze theologie; integendeel: dat besef te missen is in 
haar ogen het grote schandaal van de zuivere akademische 
theologie, die zich in vermeende Wertfreiheit vermeit. 
Dit alles betekent niet, dat de theologie met een misverstane 
'Marx' de klassenstrijd moet prediken. In de eerste plaats: de 
klassenstrijd kan niet gepredikt worden alsof het een kruis
tocht was. In de tweede plaats: de klassenstrijd is door 
denkers vóór Marx ontdekt, van wie Marx de term overnam 
in het kader van zijn inzichten omtrent de tendenties en 
latenties in de konkrete geschiedenis, die tot een einde van 
die strijd en een opheffing der klassen leiden, en de op die 
inzichten gegronde verwachting van een klassenloze maat-
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schappij en de mogelijkheid de beweging der geschiedenis in 
die richting te bevorderen. In de derde plaats: het werk van 
Marx mag niet dogmatisch worden opgevat, alsof in een 
negentiende eeuwse theorie eens en voorgoed zou zijn vast
gesteld wie de uitgebuiten en wie de uitbuiters zijn. De 
socialistische wetenschap is, als het goed is, te vergelijken 
met bijv. de meteorologie. Deze wetenschap vormt de theorie 
achter de weerberichten, waardoor zoiets als voorspelling 
van het weer mogelijk is. Omgekeerd vindt deze theorie in de 
juiste berichten haar bevestiging, in de onjuiste haar kritiek, 
zodat zij verder kan worden ontwikkeld. Zo is het ook met de 
socialistische wetenschap gesteld! Bedenken wij deze din
gen, dan beseffen wij ook dat een theologie der bevrijding, 
die op de breuklijn van de klassen ontspringt, geen theologie 
is die zich aan de marxistische ideologie zou hebben uitgele
verd. 
Misschien kan ik de lezer van dienst zijn, als ik wat ik 
hierboven heb gesteld nog eenmaal zeg in de taal van Marx' 
'vergeten tekst'. Zomin als in de geschiedenis van de natuur 
als survival of the fittest het ontstaan van de produktieve 
organen van planten en dieren 'toevallig' is, zomin is dit het 
geval in de menselijke geschiedenis als het gaat om de ont
wikkeling der technologie, .ook al worden in die laatste de 
produktieve organen 'bewust' uitgevonden; immers uitvin
dingen zijn geen geniale vondsten van enkele individuen, als 
het ware 'ausser der Welt hockend', ook al zouden die 
individuen zelf het zo beleven, maar zij komen juist te rechter 
tijd uit het produktieproces en de maatschappelijke levens
verhoudingen voort. Voorzover zij - wat zeker zo is - door 
de mens als arbeidend en dus denkend en plannend wezen 
bewust worden tot stand gebracht, kan toch niet worden 
ontkend dat het denken en uitvinden een fase zijn in het 
genoemde proces! In het oude Egypte zijn de principes van 
de stoommachine bekend geweest, zonder te leiden tot de 
verwerkelijking van deze machine. De industriële managers 
hebben de illusie van de abstrakte wetenschap doorzien: zij 
doen diepte-investeringen in een 'research', die het geniale 
individu overbodig maakt door bewust uit te vinden waar 
behoefte aan is. De ene na de andere 'uitvinding' verhoogt de 
produktiviteit (al leidt die maatschappelijk tot werkeloosheid) 
en verbetert het produkt (al kritiseert het niet het marktme-
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chanisme). Gevolg: een ééndimensionale technologische 
vooruitgang waar profeten nachtmerries van hebben, terwijl 
futurologen hem hooggestemd berekenen. 
Nu, ook de theologie heeft zo'n niet-toevallig karakter, al 
zijn lettervretende theologen zich dat niet-bewust. De theolo
gie funktioneert evenzeer in de konkrete geschiedenis van de 
menselijke zelfproduktie. Theologie die de bevrijding werke
lijk ter sprake wil brengen en de strategie ervan dienen, zal 
zich hiervan bewust moeten zijn en ook háár inhoud zal 
ontwikkeld moeten worden uit de werkelijke levensverhou
dingen. Het is dan niet voldoende globaal te verwijzen naar 
het ideologisch-verdubbelende karakter van de hele religieu
ze bovenbouw, alsof het hier toch een tegenwereld betreft, 
die door priesterlijk bedrog of proletarische illusie eens voor 
goed en bijna onveranderlijk geprojekteerd werd. Wat nodig 
is, is een kritiek van de geschiedenis der religie vanuit de 
onderbouw. Hoe kan deze kritiek een werkelijk progressieve 
theologie voortbrengen en in stand houden? Een theologie 
die in de konkrete levensverhoudingen de 'research' op reli
gieus gebied wil zijn van de armen, die naar bevrijding 
streven. Zolang theologie dat niet is, is zij ondanks al haar 
kritiek toch onkritisch. De theologie der bevrijding zal haar 
eigen geschiedenis en die van de kerk in dit kritische licht 
moeten beschouwen. Dan zal blijken, hoe vaak de officiële 
geschiedenis van de religieuze instituties er één is van reaktie 
en regressie, maar niet altijd. De theologie, zagen wij, houdt 
zich blind voor haar verworteling in de maatschappelijke 
basis. Het gevolg daarvan is, dat haar de praktische zin van 
haar boodschap dreigt te ontgaan. Als zij progressief is, dan 
is zij dat toevallig. Als zij regressief is, is zij dat onbedoeld. 
Zij kan derhalve ook gemakkelijk omslaan van het één in het 
ander. En zij is nauwelijks bestand tegen misbruik van haar 
boodschap. Pas als zij zich vanuit deze basis zou ontwikke
len, zou zij kritisch worden, zou haar progressiviteit effektief 
en doelgericht worden en zou zij haar onbedoelde regressivi
teit achter zich laten. Tenslotte zal blijken, dat de geschiede
nis van de theologie en de kerk, voorzover die werkelijk 
progressief is, nog bijna geheel ongeschreven is, en het 
verhaal ervan niet in de boeken staat. Deze dingen geschied
den in het verborgene en waar zij aan het licht kwamen, 
werden de bewegingen verketterd en weggevaagd. Hoezeer 
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is nog alle historiewetenschap gericht op de top, de boven
laag, de machtigen, de rijken, de prelaten. Hoe weinig weten 
wij van de geringen, de schare en hun partijgangers. Dáár 
onder aan de basis alleen is altijd qua talis het besef van de 
krisis waaraan wij in de historie zijn blootgesteld, omdat daar 
immers de klappen vallen. De bevrijdingstheologie geeft aan 
de armen hun geheugen terug; zij delft de oude verhalen van 
de exodus op en sticht zo een gedachtenis, een subversieve 
memoria van de God der hoop en zijn grote daden. 

28. Ideologiekritisch zelfonderzoek als theologische opgave 

Feuerbach zag de theologie als een per se ideologiserende 
wetenschap, omdat zij het is die de naïeve verdubbeling van 
de religie systematiseert en daardoor niet-terugneembaar 
maakt. Als onze visie op de theologie juist is, heeft zij juist 
een ontreligioniserende taak. Bonhoeffer heeft dit voorge
zweefd, toen hij het had over de niet-religieuze interpretatie 
van bijbelse begrippen. Hij dacht daarbij heel gericht aan de 
politieke relevantie van die begrippen en heeft die visie ook 
met zijn leven waargemaakt. Voor het Marxonderzoek is het 
ongetwijfeld van groot belang uit te maken, wat Marx van de 
kritiek der ontwikkeling van de theologie en van de religie 
vanuit de konkrete levensomstandigheden verwacht heeft, 
wij kunnen het hier echter in het midden laten. Ik meen 
aangetoond te hebben, dat in een theologisch zelfverstaan als 
in dit boek geboden een ideologiekritiek niet alleen past, 
maar zelfs het hart van de zaak is. De theologie gaat niet 
terug op een boventijdelijke idee, die deduktief ontwikkeld 
wordt, maar is de induktie daarvan, hoe de Naam het gebeu
ren in de tijd van toen en in de streken dáár tot een bevrijdend 
geschieden heeft gemaakt, met het oog op bevrijding nu en 
hier. Daarvoor is kennis van de konkrete levens verhoudingen 
nodig, zowel van de mensen toen (bijv. de Hebreeën als 
slaven van de Farao in Egypte in een sub-aziatisch systeem 
rondom de beheersing van een rivier), die toen en daar het 
bevrijdende woord hoorden, als van de mensen nu (bijv. als 
proletariërs in een kapitalistisch systeem, hier in de metropo
len of elders in de ontwikkelingslanden), met het oog op wier 
bevrijding de theologie een spreken en handelen vanuit het 
geloof kritisch wil mogelijk maken en begeleiden. Dat kan de 
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theologie aIleen als zij gaat staan in de situatie van hen voor 
wie het W óórd tot een eschatologisch perspektief werd en dat 
zijn niet de beati possidentes, maar de geknechten, de eenza
men, de verachtelijken. 
Het zou uiteraard veel te ver voeren en mijn mogelijkheden 
van het moment te bovengaan, hier zelfs maar een begin te 
maken met het ontwikkelen van een stuk theologiegeschiede
nis vanuit de levensverhoudingen. De lezer zal mij dat ten 
goede houden. Ik volsta met het geven van een voorbeeld, 
dat ik ontleen aan Borkenaus boek over de overgang van het 
feodale naar het burgerlijke wereldbeeld. 100 

Borkenau heeft gepoogd de opkomst van het kalvinisme te 
schetsen aan de hand van de toenmalige levensverhoudingen, 
waarbij hij inderdaad de religieuze ideeën terugvoert op het 
produktieproces in historische konkreetheid en zo Max We
bers bewering, dat dit onmogelijk is, ontzenuwt. Wel heeft 
Weber gelijk, dat de denkvorm - bijv. de arbeidsmoraal -
aan de kapitalistische levensvorm van de in het geding zijnde 
groepen is voorafgegaan. De funktie van het kalvinisme als 
nieuwe vorm van religie en theologie is dan ook de geestelij
ke voorwaarden te scheppen voor een moeilijk aanpassings
proces. De opkomende manufaktuurkapitalisten zijn afkom
stig vooral uit de handwerkers, die het gildewezen schip
breuk zagen lijden en die zich moesten aanpassen aan de 
kapitalistische omstandigheden of in de ellende ondergaan. 
Deze handwerkers zijn het kalvinisme ook trouw gebleven, 
anders dan de kleine adel, die aIlengs afviel. Het beslissende 
nu in deze theologie is de kontingentie van prestatie en succes 
(Leistung und Erfolg), anders dan in de optimistische renais
sance; er is geen direkte samenhang tussen deugd en heil, ja 
'goede werken' zijn zelfs een inbeelding voor het aangezicht 
van de God der praedestinatie. De kalvinist ontwikkelt zo een 
zingevende grond voor een leven in irrationele inspanningen, 
die gemakkelijk kunnen falen, een grond die bestaat in de 
roeping tot askese middenin de wereld, soli deo gloria. De 
gedachte van de perseverantia (de volharding der heiligen), 
als enig 'syIlogismus practicus' (teken van verkiezing), is 
niet per se kapitalistisch, zoals Max Weber zegt, maar veel
eer geldt, dat volharding moet worden betoond in het geloof 
aan de God der verkiezing, van wie niet mag worden gesteld 
dat hij vanzelfsprekend de morele inspanning met bovenaards 
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heil of met aards geluk (succes) zal bekronen en belonen. Er 
wordt derhalve een inspanning gevraagd die zich helemaal 
niet rationeel kan en mag rechtvaardigen. Het enige dat zich 
in de inspanning, in de werken manifesteren kan en moet is 
juist het gelóóf in de God van de verkiezing, die geen reken
schap aflegt. En wie daarin volhardt (dat is de perseverantia 
der heiligen) mag ondanks het ontbreken van alle rationele en 
aardse rechtvaardigingen, zonder grond om op justitia te 
mogen rekenen, die er in deze boze wereld immers niet is, 
toch certitudo salut is (heilszekerheid) hebben. 
Borkenau ziet in dit kalvinisme de norm geformuleerd, waar
onder zich de aanpassing van de handwerkersgroep aan de 
kapitalistische voorwaarden kan voltrekken. (Hij mistekent 
daarbij m.i. de gedachte van de praedestinatie, die als decre
turn horribile en als praedestinatio gemina beter in zijn be
toog past, dan hij denkt.) Dit aanpassingsproces is niet ge
richt op het natuurlijk geluk van het individu, maar het moet 
door hem eenvoudig met alle risico's aanvaard worden. De 
ideologie is niet een eenvoudige weerspiegeling van de eko
nomische verhoudingen, maar heeft een kritische funktie, die 
men in dit geval rustig progressief kan noemen. Voorlopig is 
het kalvinisme nog instrument van domestikatie van de massa 
als het instrument van 'Selbstgestaltung': als Selbstgestal
tung werkt het domesticerend - er is nog geen tegenstelling. 
Als de manufakturier en zijn arbeider uiteengroeien en 
tegenover elkaar komen te staan, dan gaat van de opheffing 
der dubbele moraal (één moraal voor de massa èn de 
'wijzen') weer teloor en wordt de Selbsgestaltung van de heer 
de domestikatie van zijn knecht. Misschien dat deze strijd 
zich weerspiegelt in de theologie van het zogenaamde syllo
gismus practicus, die later zo wordt geïnterpreteerd dat de 
gelovige uit de vruchten van zijn geloof, uit de werken dus 
(Zondag 24 van de Heidelbergse Katechismus), van zijn 
geloof verzekerd mag zijn (Zondag 32 H.K.). Dan is er dus 
een andere zekerheid dan de volharding, wat erop wijzen 
kan, dat hier een groep spreekt, die in een situatie is gekomen 
van waaruit wel een rationalisering kan worden gegeven. De 
Heidelberger is januari 1563 gedateerd. Sterker spreekt dat 
nog uit de godsdiensttwisten tijdens het twaalfjarig bestand 
(1609-1621): in de remonstrantie meldt zich de burger, die 
het riskante avontuur van de aanpassing voor een goed deel 

121 



achter zich heeft liggen en die zich een nieuwe positie ver
worven heeft. 
Het is mijn stellige overtuiging, dat onderzoekingen als deze 
zullen moeten worden ondernomen en dat de theologie zich 
daarvoor niet alleen moet openstellen, maar alleen voortgang 
kan maken als zij zich van hieruit laat inspireren, mits zij in 
de eigen tijd, door deze kritiek geleerd, niet tijdloos en niet 
'klasseloos' spreekt. Volgens Frostin is het geen nieuwe 
gedachte in de theologie, dat het christendom vaak wordt 
gebruikt om de praxis van een groep te legitim~ren (pag. 
210). Wij zien dat echter helderder als de kritiek niet onszelf 
betreft, maar op anderen gericht kan worden. Luther en 
Calvijn hebben de 'werkgerechtigheid' gekritiseerd en haar 
als een verzoeking ontmaskerd. Het is duidelijk, dat zich 
hierin kritisch de ondergang van de middeleeuwse feodale en 
hiërarchische wereld weerspiegelt. In zo een orde stond het 
vast wat goed is en wie van goeden wille is, maar als de orde 
onder gaat zijn die zekerheden weg. Luther en Calvijn brach
ten dat theoretisch onder woorden. Zij ontdekten opnieuw 
Paulus en hadden inderdaad een dieper begrip voor hem, 
omdat hun tijd zich tot de Middeleeuwen verhoudt als het 
hellenisme van Paulus' dagen tot het klassieke verleden. Het 
geloof en vertrouwen in God als riskant werelds avontuur 
komt in het centrum te staan en de wet als natuurlijke zelf
rechtvaardiging wordt gekritiseerd. Frostin zegt terecht, dat 
wij in de theologie de religiekritiek van Marx kunnen opne
men in het kader van een kritische reflektie van de usus 
politicus legis. Maar als wij dat doen, mogen wij niet schrik
ken als ook in de theologie van Luther en Calvijn zelf zulke 
zelfrechtvaardigingen plaatsvinden of dat theologoumena van 
hen daartoe verworden in de loop der ontwikkeling. Het is 
zelfs onvermijdelijk zo, dat repristinatie van hun theologie tot 
een regressie in zelfrechtvaardiging en -legitimatie voert. Het 
zou een kwaad ding zijn, als wij deze religiekritiek zouden 
afweren, met het argument: deze kritiek is 'atheïstisch' (en 
zó een anti-religieuze religie): Wij zouden dan de kans om 
onze theologie te zuiveren verspelen. In dit stuk heb ik 
gepoogd aan te tonen, dat dit atheïsme niet per se de ontken
ning betekent van die God, die een mondige, godloze wereld 
nabij is, omdat Hij de ontmaskeraar van en overwinnaar is op 
de goden dezer wereld. Ja, het atheïsme kan een wijze zijn 
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om, gewild of ongewild, de weg vrij te maken voor een 
nieuwe bewustwording van Zijn nabijheid. 

29. Theologie als kritiek der religie 

Toch blijf ik er tegelijkertijd van overtuigd, dat uit de religie
kritiek steeds weer blijken zal, dat het messiaans geloof altijd 
weer heenbreekt door de hulzen van de zelfrechtvaardiging 
en dat dit geloof een machtige inspiratie, impuls en motivatie 
is en dat het ook uitzicht biedt, zelfs in uitzichtloze tijden, 
zodat het niet allengs verdwijnen zal- wat sommige marxis
ten menen, terwijl zij hun ongeloof in de eigen verwachting 
tonen door (dan toch eigenlijk overbodige!) antigodsdienstige 
propaganda, zelfs bestrijding, soms zelfs vervolging. Het 
messiaans geloof zal blijven als bezieling tot konkrete huma
niteit, tot liefde en solidariteit in het krachtveld van de hoop. 
Als taak van de theologie, die een theologie der armen wil 
zijn, ligt er dan de ideologische strijd tegen de religie als 
zelfrechtvaardiging (door Barth vanaf zijn Römerbrief zo 
groots gestreden!). 
Dat moet worden gedaan, als bijdrage in de klassenstrijd van 
onderen, met de rationele middelen van een ideologie-kriti
sche theologie, die steeds weer ontdekken mag, dat de bron 
van de prediking, de bijbelse boodschap, een levende fontein 
van ontreligionisering en konkrete humanisering is, vanwege 
God zelf. 
Met het uitspreken van deze verwachting zou ik in principe 
kunnen eindigen. Het ontwikkelen van deze kritische theolo
gie zal in de komende jaren moeten plaatsvinden, naar mijn 
vaste overtuiging, als voortzetting, verdieping en radikalise
ring van het werk van Karl Barth en, in mindere mate, ook 
van Dietrich Bonhoeffer, en ten onzent van O. Noordmans en 
K. H. Miskotte. Wij kunnen deze theologie niet maken in de 
abstraktie van een akademische, ivoren toren, maar zullen 
haar moeten ontwikkelen in de volle praktijk van de gemeen
te, die deelneemt aan de bevrijdingsbeweging der verdrukten 
zelf en dus in voortdurend gesprek met hen en hun partijgan
gers. Het gevaar van een dialoog, die voorafgaat aan deze 
samenwerking, is dat wij in wederzijdse informatie blijven 
steken, terwijl de geheime agenda eigenlijk is: de voorwaar
den te stipuleren, waaronder een samenwerking zou kunnen 
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aanvangen. Zo komt het nooit tot iets, want als puntje bij 
paaltje komt, kruipt ieder weer weg achter de eigen afschei
ding. Het gesprek, dat los van deze praktijk wordt gevoerd, 
kan haast niet anders dan ideologisch worden, omdat het op 
zijn gunstigst op een afstand en vrijblijvend op de praxis 
wordt betrokken, maar niet wezenlijk en a limine van daaruit 
gevoerd. Alleen als er in een gemeenschappelijke praxis 
samen beslissingen moeten worden genomen, plegen ge
sprekken iets op te leveren. Louis Paul BoonlOl vertelt in zijn 
Kapellekensbaan van socialistische ambtenaren, die vergade
ren over de plaats die hun nieuwe collega zal krijgen - bij de 
deur, bij het raam, in een hoekje? -; dan komt het bericht: de 
nieuwe man is ziek en komt de eerste weken niet. De verga
dering wordt meteen verdaagd. Mij dunkt, dat er ook in 
Nederland een of andere vorm van het 'compromesso storico' 
zal moeten worden gevonden, willen wij tot revolutionaire 
veranderingen komen in onze demokratie, met behoud van 
haar positieve verworvenheden. Dit kompromis zal ons niet 
kompromitteren, als wij het goed funderen en doordenken. In 
'De andere mogelijkheid' heb ik getracht onder de titel 'Oe
kumene binnen links' hier theologische gronden en andere 
aanwijzingen voor te geven en de strategie ervan enigszins te 
doordenken. 
Met Van Hoogstraten ben ik het helemaal eens, als hij zegt, 
dat wij de kerk de rug niet moeten toekeren. 102 Ik ben met 
hem overtuigd van het eminent belang van de instituties in 
onze samenleving, hoezeer zij ook tot zelfbehoud en dus tot 
verstarring neigen en hoezeer zij de vraag naar de eigen zin 
en betekenis plegen van zich af te houden. Wij kunnen de 
kerk alleen van binnenuit kritiseren door haar aan haar eigen 
proprium te herinneren. De kerk wil beoordeeld zijn aan de 
bijbelse boodschap; nu die maakt ideologische zelfkritiek 
nodig, zo waar die boodschap profetisch is, en die maakt 
diepgaande veranderingen onvermijdelijk, zowaar het Rijk 
niet uit deze wereld is. De basisgemeente (evt. kritische 
gemeente) is te vinden binnen de kerk als institutie, ook al 
schijnt zij er soms even buiten te liggen: er is nog nooit 
anders en elders zo een gemeente ontstaan dan in haar. Het 
verschijnsel komt niet uit de lucht vallen. Vanuit deze groe
pen zal de 'burgerlijkheid der kerk', waarover H. C. Touw 
reeds in de dertiger jaren zo raak schreef, 103 ontmaskerd 

124 



moeten worden als een aanpassing, die daarom zo 'waarde
vrij', zo 'onbevooroordeeld' lijkt omdat zij de kleur van het 
bekende en vanzelfsprekende heeft aangenomen zonder dit 
kritisch te onderkennen in het licht van de bijbelse bood
schap. De kerk kan zich krachtens haar roeping nu eenmaal 
niet met de behartiging van de religieuze belangen van haar 
leden bezighouden, al zal het burgerlijk-liberale denken dit 
van haar verlangen en elke daad daarbuiten of daarboven uit 
als grensoverschrijding veroordelen. De 'politieke eredienst' 
is de opgave van de gemeente als binnenste cirkel rondom de 
Messias, zij oefent vanuit dit midden kritiek op de maat
schappij, op de staat, zonder konkordaten te sluiten, die haar 
de vrijheid garanderen, waar zij ook buiten kan, en de vrij
heid benemen, die haar gegeven is en die zij zich moet 
voorbehouden, al zou dat ook tot martyrium leiden. Kan een 
kerk, die een institutionele ruimte vergt binnen een politiek 
en maatschappelijk bestel en die zich daardoor funktioneel 
laat bepalen, deze profetische opgave waarmaken? Die vraag 
stellen is haar beantwoorden. 
Onze kritiek op de ideologie van de volkskerk, als vorm van 
verkeerde tolerantie, zal nog strenger, nog drastischer moe
ten worden. Barth heeft in zijn laatste, fragmentarische deel 
van de K.O., de doopleer als onderdeel van de ethiek (!), 
hierover zeer heldere dingen gezegd, waarachter wij niet 
terug kunnen gaan. Hij heeft niet voor niets dit fragment nog 
zelf wiIIen uitgeven: hij wilde bewust deze 'slechte afgang' 
maken. De kerk spreekt in de sakramenten niet in naam van 
God. Omgekeerd: de dopeling laat zich in het midden van de 
gemeente dopen en bekent zich daarmee voor aller oog, 
onder het teken van de doop met water, tot de leerlingen van 
Jezus Messias en vraagt de gemeente of deze hem/haar aan 
deze belofte blijvend wil herinneren, vooral ook in tijden van 
status confessionis, tijden waarin desertie voor de hand ligt. 
De gemeente is een messiaanse samenzwering, de doop is de 
eed van trouw, waarmee het lid zich onder de discipline stelt. 
De leden zijn zij, die hun politeuma hebben bij de Herder
Messias en die vanuit dat citoyenschap als een colonia in de 
bourgeoismaatschappij leven, wetend, beseffend dat die on
verzoend is omdat ieder daar op eigen façon rijk en zalig 
tracht te worden. Zij leven er vrolijk tussen als verzoenden en 
verzoenenden, als mensen die hun politeuma, hun citoyen-
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zijn hebben teruggenomen in de realiteit van hun egoïstische 
bourgeois-zijn, zodat de waarheid de werkelijkheid onder 
spanning zet, ook al brengt dat een verscheurend lijden met 
zich mee. 
Bedenken wij dit, dan zal de kerk nauwelijks een institutie in 
de geijkte zin kunnen zijn, die een gelegitimeerde funktie 
heeft en haar eigen zin als vanzelfsprekend kan beschouwen, 
maar zij zal zijn: zout, licht, desem. Het is te hopen, dat de 
bestaande kerkelijke besturen, de synodes en geestelijke 
leidslieden hun beleid niet zullen laten bepalen door de ten
dentie tot zelfbehoud en verstarring die instituties kenmerkt 
en dat zij de zaak van de kerk niet zullen verwarren met de 
zaak van het evangelie. Het is te hopen, dat zij de kritische 
basisgroepen niet buiten de organisatie zetten of dringen, 
maar ze ook niet smoren in de suiker van de pluralistische 
tolerantie. Het is te hopen, dat de restauratieve geest niet de 
boventoon gaat voeren. Overigens, hoe zij ook zullen reage
ren op deze kritische, progressieve groepen, deze groepen 
zullen het zich niet laten aanleunen, als er gezegd wordt, 
jullie staan er buiten. Zij zullen zich niet laten verwijderen. 
Als er één uit de voordeur wordt gezet, komen er zeven door 
de achterdeur weer binnen. Maar zij zullen zich evenmin 
institutair laten inspinnen in het web der kontrakten, harmo
nieën, konkordaten, afwegingen en andere vormen van de 
kunst der equilibratie of van l' art d' apaisement. Het zou toch 
wel kunnen zijn dat de kerk in het uur, waar het er op 
aankomt, geïnspireerd door deze groepen niet achteraaan zal 
lopen bij het overstijgen van de burgerlijk-kapitalistische 
wereld. 

30. Het recht van de mensen op een gemeente 

Omdat het huis gebouwd wordt met de stenen die voorhanden 
zijn, kunnen wij aan de gevestigde kerken niet voorbijgaan. 
Het zou donquichotterie zijn. De kerk is er voor de mensen 
en de mensen organiseren zich in de kerk. Zij verwachten iets 
van de kerk. Het gaat om de mensen, om hun bevrijding, om 
hun bemoediging en bezieling, om hun toekomst. De ver
nieuwing zal ook van binnenuit moeten komen. Het heeft 
geen zin om hoogmoedig met gelijkgezinden het eigen gelijk 
te vieren. Waar het pand bewaard wordt, daar kan het worden 
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verspeeld. Waar het licht is, kan het onder de korenmaat 
verdwijnen. Als er iets veranderen wil in de wereld, zal ook 
de kerk moeten veranderen. De kerk zou de wereld en zich
zelf niet rechtvaardigen, als het niet juist haar roeping was 
om kritisch te spreken en profetisch te handelen en zo alle 
zelfrechtvaardiging tégen te spreken. 
Het gesprek christendom/marxisme in de eerste helft van de 
zestiger jaren (tot ongeveer 1968, toen het door de inval in 
Praag en zijn gevolgen definitief in het slop dreigde te raken), 
was eigenlijk een gesprek tussen de ketters van beide kampen 
en, als zodanig, een gesprek dat onvoldoende basis had in 
een gezamenlijke praxis, al was er zeker een gemeenschappe
lijke hartstocht de ramp van een oorlog te voorkomen en de 
vrede te verdiepen en te bestendigen. Het zal er nu om gaan, 
dat de kerk zich openstelt voor de ontmoeting met het reële 
socialisme, anders komt de vraag van de macht, van potentia 
of potestas, niet werkelijk ernstig aan de orde. De ketters 
moeten zich niet langer tot elkaar wenden, maar elk kritisch 
werken in eigen kamp of partij, in de eigen maatschappij, in 
de eigen staat. Het moet die groeiende kleine groep zijn, die 
het rechte woord in de situatie spreekt en die bewegingen 
ontketent waardoor een verdere wederzijdse verharding 
wordt doorbroken. Dit doende, mogen zij er ook vertrouwen 
in hebben, dat redelijkheid overtuigt. Zo hebben de 'kommu
nistische' en de 'christelijke' landen, zo hebben alle landen, 
hoe zij zich ook etiketteren, recht op een gemeente, die een 
leerschool van gewetensvorming is. Een kiemcel van zelfkri
tiek, die alle zelfrechtvaardiging doorprikt, die er wars van is 
de 'ander' om apologetische of propagandistische redenen op 
zijn zwakke stee, heel 'unfein, unvornehm' (Bonhoeffer), 
aan te vallen, maar die integendeel voortdurend de vraag 
blijft stellen: wie zijn wij, als kerk, als partij, als onze 
woorden en daden, ons doen en laten, wordt bezien in het 
licht van de kritische vraag: wie wordt er door gediend, de 
machtige of de onmachtige, cui bono? 

Als marxistische verlichters tegen ons zeggen, dat de enige 
rechtvaardiging van God ligt in zijn niet-bestaan, geldt dat 
ongetwijfeld de God der religie, de God van de natuurlijke, 
de 'vanzelfsprekende' theologie, maar niet de God, die zich 
konkreet gehumaniseerd heeft door mens te worden in Jezus 
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Messias om zo als omega te kunnen en te zullen zijn, wat Hij 
als alpha, rustend na zijn scheppen, reeds wilde worden: alles 
in allen! De werkelijke mogelijkheid daartoe, die kreatief in 
het bestaande gist, krachtens Zijn woord, wordt in Genesis 
(1 : 31) 'zeer goed' genoemd. 
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HOOFDSTUK V 

Een theologische ethiek voorbij de skepsis 

3l. Verlies van grond in de wijsgerige ethiek 

De wezenlijke elementen van de filosofische ethiek zijn in de 
loop der traditie der wijsbegeerte geformuleerd. I04 In de 
ethiek wordt het aktieve gedrag en de houding van de mens 
tot thema gemaakt, niet alleen voor zover het in de individue
le sfeer ligt maar ook voor zover het in de sociale sfeer ligt. 
De ethiek zoekt naar de wil die hierin werkzaam is en in 
laatste instantie naar de gezindheid, waaruit gedrag voort
komt. De ethiek laat het echter niet bij beschrijving en analy
se van de feitelijke zede, maar wordt daar eerst recht ethiek, 
waar zij normatief wordt: aanwijzingen geeft over wat er 
gedaan en wat er gelaten moet worden. In het hart van de 
ethiek staat de vraag naar het goede en zijn tegenbeeld: het 
slechte, naar de deugd en de ondeugd. De zaak in geding is, 
verplichtende aanwijzingen te funderen voor de gezindheid, 
het willen, de houding en het handelen. Het principe achter 
de verplichtingen behoeft niet per se ontheven te zijn aan de 
historische betrekkelijkheid, behoeft m.a.w. niet absoluut of 
onvoorwaardelijk te zijn. Dit is in de historie der filosofie 
gebleken te veel gevraagd te zijn. Het is voldoende, indien 
het geschikt is om er aanwijzingen uit af te leiden, waarvoor 
het toereikend is, dat het bedoelde principe niet puur toeval
lig is. Het zal dan alleen verplichtend kunnen zijn als het een 
brede erkenning vindt. Die vindt het alleen als daarvoor een 
zekere grond aanwezig is. Zonder voldoende gemeenzaam
heid van geest, zonder gemene maatstaf zou een maatschap
pij als 'toturn' desintegreren, zij zou haar Ganzheitlichkeit 
verliezen. De conventies, waaraan de mensen zich zullen 
moeten binden, wil het geheel floreren, zullen niet helemaal 
toevallig kunnen zijn. De feitelijke normen zijn dan ook, 
voorzover zij van ethische aard zijn in ieder geval, niet van 
zuiver willekeurige aard: zij danken een zekere algemeenheid 
van erkenning en instemming aan hun inzichtelijkheid, zij 
verdienen kennelijk het respekt van de geest. 
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Met recht en rede valt er alleen dan van ethiek te spreken, als 
de wil niet gebonden is, althans niet aan iets anders dan aan 
de bovenbedoelde instemming, die zelf in de vrijheid van de 
geest staat. Dit betekent, althans in de wijsbegeerte na de 
door Kant gegeven kritiek, dat de mens als een wezen in 
vrijheid moet worden gepostuleerd. De kwestie van goed en 
slecht, van aanvaardbaar en verwerpelijk, van lofwaardig en 
laakbaar stellen, heeft alleen zin als de vrijheid van het 
handelend wezen mag worden verondersteld. Nu is die vrij
heid niet evident (zij is integendeel vol tegenspraak), zodat 
zij niet axiomatisch kan worden gesteld. Een postulaat nu is 
een niet-evident axioma, wat in ons geval inhoudt: terwille 
van de mogelijkheid der ethiek moeten wij wel de vrijheid 
van de mens poneren, hoewel zij in veel opzichten niet 
inzichtelijk is en er nogal wat ervaringsgegevens tegen plei
ten. Dit is een belangrijke moeilijkheid omdat het vrijheids
begrip, dat vereist is om de ethiek van de grond te krijgen, 
door zijn hoge abstraktiegraad, wegvoert van de konkrete 
sociale, ekonomische, materiële realiteit van het menselijk 
samenleven. (Hier ligt een belangrijke, vaak verzwegen 
vraag: waarom, met het oog waarop, evt. in wiens belang is 
het, dat er normatieve ethiek zij?). Ook de fundering van het 
principe (de principes), die geëigend zijn om er normativiteit 
uit af te leiden, stuit op ernstige moeilijkheden. Wij kunnen, 
vind ik, met Weischedel, gevoegelijk stellen, dat de metafy
sika, na Kant,105 haar tijd heeft gehad. Dan blijft er niets 
anders overI06 dan het principe in de skepsis zelf zijn grond te 
doen vinden. Er wordt dan wijsgerig op de kleef en niet 
langer op de stuit geheid. Erg veel grond heeft de moderne 
filosofie dan ook niet onder haar pilaren, dat is penibel, maar 
het gebouw hoeft niet in te storten. Een schande is dit verlies 
van grond zeker niet. Tot zover mijn weergave van wat de 
filosofie opgeleverd heeft als het om ethiek gaat. 
Op dit punt in mijn verhaal klinkt het de lezer misschien nog 
gek in de oren, als ik hier allereerst een winst zie. Hoe kan 
verlies winst zijn? Ik zeg het met schroom, omdat men mij 
van dat eigenaardige leedvermaak zou kunnen verdenken, dat 
theologen soms eigen is: zij verheugen zich in alle verlies van 
grond bij anderen, omdat zij zelf de grond der gronden 
menen in pacht te hebben. Hopelijk geeft de lezer mij op dit 
punt enig krediet: zo denk ik niet. Dit verlies is filosofisch 
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gesproken winst, want elk doorzien van een illusie is uitein
delijk winst, hoezeer het besef ervan aanvankelijk mismoedig 
stemt. Het opgeven der metafysische illusies werpt de filo
soof terug op de radikaliteit van het vragen, dat nu niet meer 
te stillen is, want er is immers geen metafysisch, geen abso
luut antwoord meer. Alle gevonden antwoorden zijn voorlo
pig, gebonden aan de situatie van een gegeven ogenblik, 
gesitueerd in de betrekkelijkheid en de wisselvalligheid van 
de historische omstandigheden. Dit verlies van grond scham
per te bejubelen, uit theologenressentiment, is mij, hoop ik, 
vreemd. Ik geloof - en hoop dat in het vervolg duidelijk te 
maken - dat de theologie hier evenmin grond heeft aan te 
bieden. Het kan niet missen: de prijs van deze grond zou (als 
alle grondprijzen!) hoogst spekulatief zijn: het sacrificium 
intellectus, kortom: een schandaal, vooral omdat die prijs 
'geloof' wordt genoemd. Mijn blijdschap heeft een andere 
reden: de moderne filosofie staat in de krisis en onttrekt zich 
daaraan niet meer door slechte theologie, door 'natuurlijke 
theologie'. Mijn blijdschap is voornamelijk opluchting: de 
filosofie heeft zich losgemaakt uit de omhelzing van een 
spekulatieve theologie, die met wat wij als theologie in bij
belse zin te zien hebben niet het geringste van doen heeft. De 
skepsis van de moderne wijsbegeerte kan een teken zijn dat 
de blokkade van het religieuze antwoord is doorbroken. Als 
ik hieronder vragen ga stellen aan de wijsbegeerte, zijn alle 
vragen evenzeer kritisch jegens de theologie (die immers 
voor de slechte dienst medeverantwoordelijk is). De richting 
waarin ik stoten wil is geen rugwaartse, maar een vóórwaart
se: ik wil de skepsis nog voorbij, opdat de solidariteit in de 
krisis verdiept en verbreed wordt. Het grote schandaal tegen
over de stemmelozen, de monddoodgemaakten, de verbijs
terden is het Antwoord. 

32. De skepsis als grond 

Wij hebben het vorig punt waarschijnlijk te eufoor afgeslo
ten. Het zou kunnen zijn, dat de filosofie zich wel bewust is 
geworden van de onmogelijkheid ener metafysika, voorzover 
daaronder een 'eeuwige grond' verstaan wordt, die los van 
tijd en plaats in en vanuit zichzelf gelding heeft, maar dat zij 
toch zozeer onder deze verlegenheid lijdt, dat zij onmiddel-
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lijk omziet naar een andere grond, die draagkrachtig genoeg 
is. Het is de vraag, of de wijsgerige ethiek het zonder metafy
sika of althans Ersatz daarvan kan en wil stellen, of zij het in 
de radikale skepsis kan uithouden. 
In het spraakgebruik van de moderne filosofie wordt het 
skepticisme principieel verstaan. Het 'tritt im Gegenzug zu 
aller Metaphysik hervor'107 en probeert tot alleenheerschappij 
te komen in de filosofie, die dan helemaal als een vragen 
moet worden begrepen. Alle antwoorden, die worden gege
ven, moeten worden gegeven, breken weer stuk. Zo kan het 
skepticisme gemakkelijk omslaan in nihilisme, maar dat 
wordt, ook door Weischedel, als het einde van de filosofie 
gezien. (Daar ligt straks mijn eigenlijke vraag). Het skepti
cisme probeert open te blijven en zo kan het zelf de grond van 
een nieuwe, eigentijdse ethiek worden: een ethiek uit de 
geest van de skepsis. De skepsis zelf wordt op deze manier, 
juist als principiële twijfel, grond van de ethiek. Zo blijft in 
de skepsis het verlangen naar metafysika levend; al twijfelt 
zij grondig aan een positief antwoord, zij geeft de begeerte 
niet op en richt die uiteindelijk op zichzelf, zodat de radikaal 
vragende geest, de skepsis zelf, de grond wordt waarop de 
ethiek kan worden opgetrokken. Het radikale vragen blijft 
toch een vragen naar de grond! Als er dan geen antwoord 
komt, dan wordt dit vragen zelf de grond. Oftewel: de mens 
is toch in zoverre een 'metafysisch' wezen, dat hij niet 
ophoudt naar de grond te vragen. 
De skeptikus vindt de grond van de ethiek in de menselijke 
tweespalt, in zijn ambivalentie, in zijn 'Fraglichkeit'. Wei
schedel bewandelt hierbij twee wegen: de vrijheid en het 
geweten. Ik moet hierover noodzakelijkerwijs erg kort zijn. 
In de vraag naar de vrijheid, die een postulatoire voorwaarde 
voor ethiek is, bereiken wij geen zekerheid: immers er zit een 
onoverkomelijke antinomie in het probleem van de vrijheid. 
De mens als wezen der vrijheid kan zichzelf dus alleen in 
ambivalentie begrijpen, niet als 'éénheid'. Skepsis zelf ver
onderstelt ook vrijheid: het denken moet vrij zijn van van 
buiten komende autoriteiten en andere bepaiingen lO8 en die 
vrijheid moet door de denkende in het spel van open moge
lijkheden gebracht kunnen worden. Dit betekent: ethiek rust 
op een wankele basis, want de vooronderstelde vrijheid ervan 
is in een tegenspraak met de noodwendigheid (determinisme) 
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verstrikt. Maar toch is zo de ethiek gefundeerd. Immers als 
skeptische ethiek vraagt zij radikaal naar de eigen wortels en 
aldus vragend en doorvragend is zij dan toch wat zij wezen 
moet. Op de andere weg die Wei schedel gaat, is de antinomie 
nog minder oplosbaar: de gewetensinhouden zijn relatief, het 
geweten zelf is absoluut. Daardoor blijft bij het geweten alles 
in de 'Fraglichkeit' zweven. Toch betekent dit dat de mens 
verhinderd is er maar op los te handelen. Hij moet altijd weer 
vragen naar het juiste, al kan dat alleen op kwestieuze wijze 
het juiste zijn. De mens wordt juist in het geweten zichzelf 
als een radikaal vragend wezen openbaar en dat wil zeggen: 
hij vindt zijn ware zijn. 109 De ethiek kan in de skepsis worden 
gefundeerd omdat juist de skepsis het ware zijn aan het licht 
brengt, het ware zijn dat 'Fraglichkeit' is! 
Bij nader toezien blijkt dus, dat de skepsis zelf, als openba
ring van het ware zijn van de mens, een metafysische status 
krijgt, waardoor zij geschikt wordt grond, zij het wankele 
grond voor de ethiek te zijn. Het verlangen naar metafysika 
wint het van de radikale twijfel, die niet aan zichzelf mag 
gaan twijfelen, zodat die twijfel door het verlangen op de 
lege troon van de metafysika wordt gezet. Zo blijft metafysi
ka als desideratum gelden en wordt er houvast gevonden in 
de twijfel, die aan alles behalve zichzelf twijfelt. Een laatste, 
vertwijfelde (?) poging om aan het nihilisme te ontkomen? 
Een uiterst geavanceerde poging het filosofische geloof te 
redden door de kontinuïteit te leggen in 's mensen Fraglich
keit, waardoor (althans de suggestie van) een houvast, in alle 
twijfel, toch nog uit de brand gesleept wordt? Deze vragen 
kunnen bevestigend worden beantwoord, als wij de inhoude
lijke ethiek van Wei schedel onder ogen krijgen, want die 
loopt uit op een leer van grondhoudingen en daaruit afgeleide 
houdingen, een aretè-Ieer, die aan twee gebreken lijdt, waar
aan de genoemde poging debet moet zijn: de ander, de naaste 
komt er eerst sekundair in voor en over de houdingen wordt 
in abstracto, los van de tijd, los van de kairos gesproken. Ik 
kan dat hier niet uitwerken. In het volgende ga ik dieper in op 
het probleem van de vrijheid. De zaak van het geweten en die 
van de houdingen leer moet ik goeddeels laten liggen, hoewel 
ik voldoende gelegenheid heb er zijdelings over te spreken, 
wat ik dan ook doen zal. 
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33. Wat is, theologisch gesproken, ethiek? 

Juist. omdat de wijsgerige ethiek in haar spits normatief wil 
zijn en uit principes verbindende aanwijzingen voor het goe
de wil geven, geraakt zij in moeilijkheden (verlies van 
grond), waaruit zij zich met een salto mortale van de skepsis 
tracht te redden. Hiertegenover zet ik nu het theologisch 
begrip van ethiek, om van daaruit enige vragen aan de wijs
gerige partner te stellen. 
Een valkuil is de vraag naar het gezag van de theologie. 
Boven stelde ik al dat het in de wijsbegeerte scheef gaat als er 
getheologiseerd wordt, want dat geschiedt dan bijna onver
mijdelijk op de wijze der natuurlijke theologie. En dat is, wat 
het verder moge zijn, in ieder geval een religieus spreken, 
waaruit onder menselijk gezag wordt vastgesteld wat godde
lijk spreken is of - de praktische kant van dezelfde zaak -
waarin aan menselijk spreken goddelijk gezag wordt toege
kend. Tegen het eerste heeft de theologische dogmatiek, 
tegen het tweede de theologische ethiek te waken! Wel te 
verstaan: dogmatiek en ethiek hebben geen andere taak dan 
deze waakzaamheid uit te oefenen. Waren het sekulariseren 
van God en het sakraliseren van de wereld opgehouden, dan 
zou de theologie overbodig zijn geworden. Het gezag van de 
theologie is dus zeker geen goddelijk gezag en ook geen 
daarvan afgeleid gezag. De theologie is alleen in zoverre 
gezaghebbend als zij door haar denken en spreken kritisch 
ruimte maakt voor het horen van wat God-zelf te zeggen 
heeft. Radikaal uitgedrukt: het Woord van God heeft alle 
gezag, maar ons spreken over het Woord mist alle gezag. ilO 

Geen menselijk woord is ooit Woord van God. Dit geldt ook 
overal waar ons filosofisch spreken een verhoogde toon 
krijgt, dus bijv. ook waar de skepsis een natuur-theologische 
status krijgt als openbaring van het ware zijn van de mens. 
Dit geldt ook overal waar theologie wijsgerig gaat spreken, 
d. w. z. waar zij de verwijzende taal inwisselt voor formule
ringen waarin haar objekt wordt omschreven en vastgelegd. 
Dit kunnen nog dingen zijn, die eigenlijk vanzelf spreken. 
Waar het op aankomt is dit: juist van de theologie, die haar 
zaak trouw is en die denkende en sprekende zich beperkt tot 
het kritisch ruimte maken voor het horen naar Gods Woord 
zelf - door de voorwaarden voor de mogelijkheid van deze 
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werkelijkheid te bestuderen -, geldt dat zij in zichzelf alle 
gezag mist. Zij kan alleen maar alle gezag voor zichzelf 
afwijzen en in de konsekwentie van dit afwijzen kan zij 
gezaghebbend worden, faktisch, zonder echter daar aan
spraak op te maken. Immers zo'n aanspraak zou onmiddellijk 
een terugval in het religieuze spreken zijn! De theologie is als 
wetenschap uitsluitend nodig, omdat (onder aanvoering van 
de filosofie of zonder die aanvoering) de andere wetenschap
pen altijd weer tot de genoemde overschrijdingen neigen. 
Mocht zij met eigen gezag willen spreken, dan zou zij zelf 
doen, waartegen zij bij anderen te waken heeft. Iets anders 
dan deze waakzaamheid naar buiten en naar binnen staat niet 
op haar agenda. 
Wat kan in een dusdanige theologie nu ethiek zijn? Een 
eerste antwoord hebben wij al gevonden. De theologische 
ethiek is de kritische waakzaamheid tegen het toekennen van 
goddelijk gezag aan menselijk spreken. Een normatieve 
ethiek, waarin uit principes richtlijnen voor het handelen 
worden gededuceerd, is niet mogelijk. Dan vindt er immers 
eo ipso een 'theologisering' van het menselijk spreken plaats. 
Als wij nu liever van een kritische ethiek spreken, wat bedoe
len wij daar dan theologisch mee? 
In de eerste plaats: wij maken ernst met het extra nos van het 
heil, met het genadekarakter van de gaven Gods. Het heil is 
nooit en te nimmer de status-quo of de revolutie, waarover 
wij op verhoogde toon beginnen te spreken. Het heil ver
houdt zich tot deze beide kritisch (conditio eschatologica). 
In de tweede plaats: de kritische ethiek gaat van de praxis 
uit. Zij gaat dus daarvan uit, dat er voor haar reeds gehandeld 
wordt en na haar gehandeld zal worden, terwijl gedurende 
haar werkzaamheid het handelen niet ophoudt en haar bezig
heden zelf niet buiten die praxis vallen. Het spreken van de 
ethicus is een moment in de praxis. Het vindt niet op een 
hoger niveau plaats van waaruit over goed en kwaad zou 
kunnen geoordeeld worden. 
In de derde plaats: deze ethiek, juist als theologische ethiek 
wordt in haar spreken nooit zelf tot woord van God. In der 
Folge und Verlängerung des Sündenfalls also kommt es zur 
Ethik, zei Karl Barth, 111 tot zulke ethiek namelijk die goed en 
kwaad denkt te kennen. Deze ethiek verwijst naar h~t woord 
van de prediking en begeleidt dat kritisch, welk woord op 
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zijn beurt getuigt van het Woord van God, dat Zijn Woord is 
en blijft, ook tegenover de bijbelwoorden, zelfs als deze een 
'godssprake' citeren. 
Alleen het levende spreken van God in de Messias zoals dat 
door de Geest mondige mensen aangrijpt en bezielt gaat 
boven de praxis uit, maar dat is qualitate qua een spreken 
waarvan God-zelf subjekt is en blijft en dat zich derhalve in 
de theologie niet laat formuleren en vastleggen. Een kritische 
ethiek, die deze werkelijkheid van de goddelijke belofte als 
ethische in-dienst-neming onderzoekt op de voorwaarden van 
haar mogelijkheid en zo ruimte probeert te scheppen voor 
gehoorzaam luisteren, hinkt niet achter de feiten aan, maar 
mag hopen daaraan vooraf te gaan. Zij wijst kritisch aan, dat 
het handelen der mensen zich altijd tegenover de openbaring 
van God in een verhouding van gehoorzaamheid of onge
hoorzaamheid bevindt. 
In de vierde plaats: in de theologische ethiek wordt, met het 
oog op een gehoorzamer handelen van morgen, nagedacht 
over het handelen van gisteren, in het licht van de openbaring 
van God in de Messias. Deze ethiek komt niet uit boven een 
doorgaand, niet ophoudend vragen. Tot definitieve antwoor
den kan het krachtens haar opdracht niet komen. Toch blijft 
zij niet gevangen in de, eveneens niet eindigende, cirkelgang 
van het menselijk zelfgesprek en in de, doorgaande!, ambiva
lentie van het menselijk wezen, want deze ethiek stelt haar 
vragen vanuit een getuigenis omtrent een 'wedervaren' dat 
dwars door dit zelfgesprek en deze ambivalentie heenslaat. 
In de vijfde plaats: deze ethiek treedt niet tussen God en de 
mensen, omdat zij zich geen enkel gezag mag aanmatigen. 
Deze kritische ethiek blijft ook daarin kritisch dat zij kritisch 
moet worden gehóórd. De mensen zelf in hun eigen existen
tie en praxis worden en blijven als mondigen aangesproken, 
of liever: als van elders in hun mondigheid aangesproken en 
als zodanig erkend. Juist omdat deze ethiek van het Woord 
getuigt, dat ook haar te boven gaat, kan en mag zij niet meer 
doen dan van die positie uit vragen naar de voorwaarden 
waaronder de werkelijkheid van het goddelijk woord (ant
woord) mogelijk is. Zo is zij een kritische en niet-normatieve 
ethiek. Zij pleegt geen deducties uit, voor haar ook niet 
bestaande of zelfs maar geldende, principes, doch, staande 
onder het beslag van de messiaanse werkelijkheid, latende 
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gelden de beslissing, die ook over haar is genomen in de 
Messias, helpt zij door die beslissende werkelijkheid op haar 
kondities te onderzoeken mondige mensen de normen van 
hun handelen te elaboreren in de gegeven situatie. 
In de zesde plaats: deze ethiek zweeft niet in het lege midden 
tussen innerlijke en uiterlijke waarden, tussen gezindheid en 
verantwoording, tussen liefde en orde, (om willekeurig of 
naar de mode van de dag nu eens het één dan weer het ander 
te laten prevaleren), maar denkt, onderzoekt en werkt vanuit 
een 'wáár laten zijn' van wat in de Messias beloofd is. Zij 
laat zich daar zelf door gezeggen en spoort anderen daardoor 
aan zich evenzo te laten gezeggen. Het uitzicht op die belof
te, het Koninkrijk van vrede en recht, heeft als perspektivisch 
punt het moment waarin liefde en orde, innerlijkheid en 
uiterlijkheid samenvallen. Gods beweging is daarheen ge
richt en de menselijke praxis bevindt zich altijd in die bewe
ging, machteloos retarderend of gehoorzaam handelend - en 
is dus van daaruit souverein gekwalificeerd. Zo wijst deze 
ethiek ons de plaats aan waar wij staan, de plaats waar alleen 
nog maar gevraagd kan worden: Wat moeten wij doen? - een 
vraag, die meer dan een echo als antwoord mag verwachten, 
niet van de ethiek uit, maar van God-in-de-Messias zelf. 

34. Vragen aan de skeptische wijsbegeerte 

Met welk gezag spreekt de wijsgerige ethiek? Met welk 
gezag denkt de skeptische ethiek te kunnen spreken? Deze 
vragen klemmen te meer, omdat de wijsgerige ethiek zelf 
pretendeert normatief te kunnen spreken. Kan menselijk 
spreken wel met zo'n gezag optreden? De skeptische wijs
geer voorziet deze pretentie van de nodige vraagtekens, maar 
ontworstelt zich niet aan de noodzaak normatief te moeten 
spreken. Hij stelt dat er, ondanks de ondergang van de 
metafysika, toch een ethiek mogelijk is en wel één uit de 
geest van de skepsis. En die ethiek weet uit principes binden
de uitspraken af te leiden. De grond van het gezag ligt dan in 
het ware zijn van de mens, dat daardoor is gekenmerkt dat het 
nooit ophoudt naar de grond te vragen, zelfs al wordt er geen 
afsluitend antwoord gevonden. Van de nood, ontstaan door 
het doorzien van de metafysika als een illusie, wordt hier een 
deugd gemaakt, omdat het verlangen naar wat de metafysika 
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scheen te geven niet wordt opgegeven. Ja, dat onstilbaar 
verlangen zelf wordt de nieuwe zekerheid. Zo is er dan toch 
een bindend, een gezaghebbend spreken mogelijk. 
De theologische ethiek moet dan toch aan de skeptikus vra
gen, of op deze manier menselijk spreken niet getheologi
seerd wordt. Het is immers haar taak waakzaam te zijn op het 
punt van het toekennen van goddelijk gezag aan menselijke 
uitspraken. Krachtens die waakzaamheid, zegt deze ethiek: 
zelfs in de skepsis wordt de metafysische grensoverschrijding 
niet opgegeven. Ook daar vindt een theologiseren plaats dat 
een bedreiging is voor de mondigheid der mensen. Dat de 
normatieve ethiek, ook in deze schijnbaar bescheiden ge
daante, niet anders kan dan achter de feiten aanhinken is in' 
dit licht een troost. 
Vervolgens moet de theologische ethiek de vraag naar de 
vrijheid stellen. Weischedel komt, deze vraag behandelend, 
tot het resultaat, dat er twee onverenigbare aspekten zijn in 
het menselijk Oasein: de ononderbroken massiviteit der kau
saliteit en de - hiertegenover een fiktie lijkende - vrijheid. 
Deze twee zijn met het eindige kenvermogen niet in over
eenstemming te brengen. Maar de skeptikus kan geen van 
beide laten vallen. De kausaliteit niet, want die dringt zich 
empirisch overmachtig op en zij is ook juist voor wie zich er 
inzicht in verwerft een kans tot effektief handelen! De vrij
heid niet, omdat die 'sich in den moralischen Phänomenen 
bewährt'1J2. De antinomie blijft dus. Uit deze nood wordt, 
zoals wij boven zagen, een deugd gemaakt. Het laat zich 
duidelijk vaststellen, dat de antinomie er één is tussen een 
uiterlijke ervaring, het kausale mechanisme, waaronder ook 
de mens. valt als ding onder de dingen, en een innerlijke 
ervaring: verantwoording, schuldbewustzijn en berouw over
komen de mens en zo wordt innerlijke vrijheid ervaren. Van 
hieruit meent Wei schedel Kant te kunnen bijvallen, als deze 
vrijheid postuleert om de ethiek van de grond te krijgen. 
Wei schedel beperkt de postulaten tot deze ene en laat god en 
onsterfelijkheid voor wat zij zijn en hij wil het postulaat 
losmaken van de, volgens hem, bij Kant nog vigerende 
metafysische achtergrond. In dat laatste slaagt hij, naar mijn 
mening, niet, omdat de skepsis zelf een metafysische status 
krijgt (zie boven). Of de vrijheid van de beide andere postula
ten van de praktische rede kan worden geïsoleerd, laat ik hier 
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in het midden (ik denk van niet). Waar het mij hier om te 
doen is, dat de fundering der vrijheid in de innerlijke ervaring 
van schuld, berouw, verantwoordelijkheid en gewetenseis na 
de kritiek van Sigmund Freud, Karl Marx en Friedrich Nietz
sche mijns inziens niet mogelijk meer is. Zijn zulke innerlijke 
ervaringen wel zo oorspronkelijk als zij lijken? Kunnen zij 
niet gereduceerd worden tot verinnerlijkingen van uitwendige 
autoriteiten? Als Weischedel zegt: 'Soll also eine Ethik mög
lich sein, dann muss sie sich ( ... ) in der Annahme der 
Willensfreiheit gründen' 113, dan kan de kritische ethiek zich 
niet ontslagen achten naar de aard van de wilsvrijheid te 
vragen, die nodig is om een normatieve ethiek op te zetten. 
Die wilsvrijheid moet verstaan worden in de zin van een niet
kausaal-gebonden keuzevrijheid, zonder welke er geen toere
kening mogelijk is. Die mogelijke toerekening eerst maakt 
een kennen van goed en kwaad zinvol. Uitgerekend echter 
die kennis wordt in het verhaal van de zogenaamde zondeval 
aan de kaak gesteld. En de genoemde toerekening staat onder 
de ideologische verdenking een mechanisme in werking te 
zetten waardoor heersende ideeën in innerlijke ervaringen als 
verantwoordelijkheid en schuldbewustzijn worden omgezet. 
Al met al staat het vrijheidspostulaat, onder ideologische 
verdenking, te sterker nu het geïsoleerd van de hoop is. 
Een derde vraag is die naar het geweten. De bondigheid 
gebiedt mij ook hier niet uit te weiden. Het eigenlijke zelf 
meldt zich in de stem van het geweten, maar wat deze stem 
zegt is niet ontheven aan de relativiteit en is dus niet per se en 
in se waar. Formeel spreekt het geweten in absolute zin, maar 
materieel niet. Het zelf van de zelfbepaling is geen ik-sub
stantie, geen personaal centrum, maar de spontaneïteit van 
het zijn van zichzelf uit,1I4 aangezien in deze spontaneïteit 
geen enkele waarborg ligt, dat het aansprekende zelf vooruit 
is op het aangesproken zelf, blijven wij in de tweespalt steken 
en komen boven de twijfel niet uit. Dat is een winst, voor 
zover de metafysische fout van het personalisme (een perso
naal centrum boven de historie uit) wordt vermeden. Toch 
blijft de kritiek van Freud en die van Nietzsche op dit gewe
tensbegrip van toepassing. Het woord spontaneïteit bedekt de 
problemen, die hier rijzen. Is de mens, zo vraagt de theologi
sche ethicus, zo niet veroordeeld tot een nooit eindigend 
zelfgesprek, ja zelfbeschuldiging, die hem altijd blijft bezig-
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houden, zonder dat hij ooit ontdekt wat hij dusdoende aan het 
verteren is!? Op die wijze wordt hij maar al te geredelijk 
slachtoffer van wat Barth de 'herrenlose Gewalten' I 15 heeft 
genoemd. Het doet goed hiertegenover bij Weischedel te 
lezen, hoezeer de theorie over de Entlastungsfunktion der 
instituties en de hele daarmee samenhangende verwerping 
van het ethos der humaniteit bij Arnold Gehlen, hem onvere
nigbaar voorkomt met zijn ethiek der skepsis. II6 Toch is het 
de vraag of er tegen een zodanige ethiek, die geladen met 
ressentiment, voor de macht kiest, een effektief verweer is 
van de spontaneïteit van het zijn uit, vooral als het con ver
gentiepunt van de hoop ontbreekt en wij dus aangewezen 
blijven op het edele innerlijk in zijn verheven isolement. 
De vierde vraag betreft de deugdenleer van Weischedel. Hij 
leidt uit de drie skeptische grondhoudingen (openheid, Ab
schiedlichkeit, verantwoordelijkheid), die uit de skeptische 
Grundeinstellung worden gededuceerd, de zg. ethische hou
dingen af. II7 Dit open 'systeem', dat niet dwingend wordt 
afgeleid, maar ook anders zou kunnen worden gefundeerd, 
ziet er statisch uit. Het gaat van het individu uit, waarvan 
wordt aangenomen, dat het een eigen subjektiviteit heeft 
tegenover de wereld en dat die subjektiviteit 'vrij' mag wor
den genoemd. Boven zagen wij al, hoe door die vooronder
stelling veel vreemd materiaal kan binnengesmokkeld raken 
in de zg. spontaneïteit van dit ethisch subjekt. Overigens 
geeft dat systeem een beeld van de skeptische mens, waaraan 
men adeldom niet ontzeggen kan, al herkent men er gemak
kelijk de intellektueel in. Toch ligt er een zweem narcisme 
over de presentatie van deze mens; hij is kalosk'agathos en 
ziet zichzelf niet zonder welbehagen. Dat doet de vraag rijzen 
of in deze ethiek de mens niet bezig is iets uit zichzelf te 
maken. Het uitgangspunt dreigt de mens uit tijd en historie te 
tillen, zodat hij op zijn eigen individualiteit wordt terugge
worpen, waardoor hij niet zozeer vóór de anderen goed hoeft 
te zijn, als wel zichzelf goed moet keuren. Bij vele houdin
gen vraagt men zich af, of het omgekeerde - dat altijd minder 
fraai is, minder sympathiek in de erotische zin van het woord 
- in bepaalde situaties niet evenzeer geboden kan zijn. Als 
dat waar is, is juist dat omgekeerde veeleer het hart van het 
ethos, omdat het moed vereist tegendraads te zijn en vooral 
tegen de moraliteit der deugdzaamheid in te gaan. Het is echt 
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de vraag, of men altijd open, altijd waarachtig, altijd tole
rant, altijd deemoedig, altijd geduldig, altijd dapper moet 
zijn. Die andere kant ziet Wei schedel wel, maar het blijft niet 
meer dan een overweging aan de grens. Zo is het gevaar, dat 
de skeptikus uit zichzelf een sekuliere heilige maakt, een 
edele ziel, aantrekkelijk in zijn schoonheid, licht tragisch in 
zijn Abschiedlichkeit. Daarachter nu kan zeer wel de geestes
gesteldheid zich verschuilen, waartegen Kierkegaard - al 
betrof het in zijn geval de christelijke vorm van de zelfrecht
vaardiging - zijn leven lang gestreden heeft, ook en juist in 
zijn eigen leven en hart: de verborgen begeerte achter menige 
ethiek zichzelf te rechtvaardigen en zich als heilige te presen
teren. Dit klemt te meer, omdat gesuggereerd wordt dat het 
voleindigde skepticisme de grondtrek is van onze tijd (par. 
16). Maar juist die skeptische mens, die open, abschiedlich, 
tolerant, vol medelijden is, die dus de moderne mens zou 
zijn, die de grondtrek van onze tijd bewaarheidt, juist die 
mens is ook de mens, die de westerse kultuur en haar waar
den met een veelvuldige overkill tegen een aanval van buiten 
zou willen 'beschermen', wat praktisch betekent: liever de 
planeet opblazen dan onze 'vrijheid' verspelen. Daar zit dan 
toch een verabsolutering in die te denken geeft. Weischedel 
mag aan zo een feit toch niet voorbijgaan, anders wordt zijn 
ethiek wel heel abstrakt en boventijds. Zou het niet kunnen 
zijn, dat deze twijfelende, ambivalente mens toch zijn grond
trekken, die misschien veel meer uit zijn historische situatie 
en positie voortspruiten dan hij waar wil hebben (er zit een 
aristokratisch renonceren in de skeptische houding), tot een 
fundamentele ontologie van de mens maakt, waardoor hij, 
niet zonder chic, de grenzen van de humaniteit gelijkstelt aan 
die van zijn eigen historisch-relatieve zijnswijze? En dan is 
die overkill aan de grenzen van deze way of life minder 
paradoxaal dan hij, gelet op de urbaniteit van het skepticis
me, schijnt te zijn. 

35. Opmerkingen over de vrijheid 

Theologisch kan er noch over de vrijheid noch over het 
geweten gesproken worden in het kader van een positieve 
antropologie. Beide kategorieën zijn niet antropologisch, al
thans niet in eerste instantie, maar respektievelijk christolo-
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gisch en eschatologisch. Van daaruit kan ook antropologisch 
worden gesproken. Maar één ding kan in ieder geval niet: 
aangezien het ervaren tot het menszijn behoort, kan over het 
menszijn zelf en zijn wezen niet worden gesproken alsof het 
tot het ervaarbare behoort. Daar ligt de grondfout als de 
skeptikus vrijheid en geweten ervaarbaar noemt in de subjek
tieve beleving van schuld, berouwen gewetenseis. Wat in de 
subjektieve beleving ervaren wordt is niet de vrijheid, niet 
het geweten, maar het servum arbitriurn, dat bereden wordt 
door vervreemdende machten, door herrenlose Gewalten. Op 
die wijze, positief antropologisch, laat zich alleen dan spre
ken over deze dingen, als deze innerlijke ervaringen geen 
ander 'tegenover' vinden dan in de eenzame mens zelf, die 
uit angst in de doodsslaap is gevlucht en nachtmerries heeft 
van haat, verachting en verwerping. Niets (schijnbaar!) 
'spontaner' dan de droom! Het eerste wat de theologie moet 
zeggen is, dat wij uit deze boze droom, uit deze pseudo
werkelijkheid hebben te ontwaken. Als wij, in die droom 
gevangen blijvend, antropologisch spreken, dan komt er een 
onhistorische mens, zonder naaste, uit, een' Ausgeburt' van 
het cor incurvatum in se. 
En daarom hebben wij ons theologisch alle positieve antropo
logie tot de jongste dag te ontzeggen. Alleen dan voorkomen 
wij, dat wij in een Ersatz-religie vervallen, die hoe verfijnd 
humanistisch ook langs een omweg het narcisme van de 
burgerlijk-westerse mens verwoordt, om dat vervolgens in 
een door sexen-, rassen- en klassenstrijd verscheurde wereld 
als universele 'waarh'eid' te promulgeren. Wij moeten ons 
niet laten begoochelen door de melancholische en deemoedi
ge toonaard van het skepticisme: hier zit werkelijk het cor 
incurvatum in se op de troon die rechtens aan de Mensenzoon 
toekomt. 
De theologie spreekt vanuit de christologie over de vrijheid. 
Dat wil zeggen: vrijheid wordt niet ervaren in een algemene, 
innerlijke beleving, maar in een bijzonder wedervaren, dat de 
mens van buitenaf overkomt. Vrijheid is van stonde aan 
materieel, geen keuzevrijheid, maar in-dienst-neming: ver
drijving van vreemde heren. Dat gebeuren is de openbaring 
van de God, die zo gans anders is dan alle goden, dat Hij, 
religieus gesproken geen God is, omdat Hij de mensgewor
den God is, die altijd al vóór de mens, nooit tegen hem was, 
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die al van vóór den beginne de mens liefheeft, die hem schiep 
door de logos van zijn liefde om in hem een partner en 
bondgenoot te hebben. Vrijheid is: die werkelijkheid te laten 
gelden. Daarmee zijn dan alle principia van te voren reeds 
achterhaald, zelfs al zouden het de theologische deugden, 
geloof, hoop en liefde zelf zijn. Dat zijn immers geen deug
den maar van het gebroken en gescheurde mensenleven uit 
gegeven antwoorden op deze openbaring van de God der 
verzoening. Als deze bevrijdende beweging van God al voor
afgaat aan deze zogenaamde deugden, hoeveel te meer gaat 
zij dan kritisch en overrnogend vooraf aan de edele (grond)
houdingen van de moderne skeptikus! 
De mens in de praxis van zijn maatschappelijke bestaan is 
daar, dat wil zeggen: in het vlees: verkocht onder de zonde 
(Rom. 7: 14). Die vervreemding wordt niet toevallig gekarak
teriseerd als een verkocht-zijn. Zij leidt tot de klacht: want 
niet wat ik wens, het goede, maar wat ik niet wens, het 
kwade, dat doe ik (Rom. 7: 19). Dat is de keiharde ambiva
lente (!) realiteit van de maatschappelijke pràxis, waarin de 
mens een ensemble is van hem beheersende, hem bepalende 
verhoudingen, waaraan hij verkocht is. Hij is dan ook, wat 
Luther noemde: een servum arbitrium. Als wij nu ethisch 
over het goede en boze gaan spreken, begaan wij een fout (en 
dat moet de theoloog bij uitstek weten), als wij dat zouden 
doen los van deze realiteit, los van dit zijn-in-het-vlees en het 
vallen onder zijn begeerte. Wij moeten over het goede en het 
boze spreken in deze praxis. Want beide geschiedt niet daar
buiten, maar geschiedt daarin, van achtergronden, oorspron
gen en samenhangen uit, want goed en kwaad zijn geen 
substanties, geen dingen, maar tegengestelde bewegingen 
van deze dingen, deze achtergronden, samenhangen en oor
sprongen uit. En dat is het waarover wij het in de theologie 
moeten hebben. Theologisch zijn wij niet geïnteresseerd in 
een theorie, die zich hiervan distantieert (overigens altijd 
tevergeefs) en die meent van een standpunt uit, dat boven en 
buiten die praxis ligt, over die praxis te kunnen oordelen. 
Van zo een vermeend zelfstandig theoretisch standpunt uit 
kan alleen maar ideologisch worden gesproken, of, theolo
gisch uitgedrukt: zelfrechtvaardiging worden bedreven. Wat 
altijd inhoudt, dat ànderen worden beschuldigd. Veel spreken 
over goed en kwaad komt daarop neer, zoals Kierkegaard ons 
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glashelder heeft duidelijk gemaakt. In de christelijke leugen, 
de kamouflage der zonde in de christendommelijke pseudo
profetie, wordt deze zaak geraffineerd nog een keer omge
draaid: wie zich schuldig voelt is goed en wie zich onschul
dig voelt is boos. Daaruit is geen uitweg meer! Toch is ook 
de skepsis, goed beschouwd, zo een ideologie, die uitgere
kend in de ambivalentie van de mens de grond vindt voor 
geestesadel. In zo een ideologie zijn de anderen en is de 
werkelijkheid der geschiedenis ver overstegen en de ethische 
mens zelf zit op de rechterstoel om over die anderen, afstan
delijk, en over de geschiedenis, van een hoog standpunt uit, 
te oordelen. Deze oordelende mens blijft zelf eo ipso buiten 
schot, want hij heeft zich in zijn idealiteit verschanst, in de 
verhevenheid van een positieve antropologie (vgI. Matth. 
7: 1). Zulke ideologieën lopen in het zelfbesef ver vóór op de 
praxis, omdat zij er zich eindeloos boven verheven wanen, 
maar komen in feite altijd achteraan, post festurn, en zijn 
machteloos, omdat zij totaal in de 'begeerten van het vlees' 
ondergaan. Abstrakte ideeën hebben geen kracht en geen 
benen! 
Dit houdt in, dat de ethiek niet kan worden beoefend, tenzij 
in het kader van een kritische dogmatiek, waarin de werke
lijkheid en haar beweging, de mens en zijn maatschappelijke 
verhoudingen worden gezet in het licht van de belofte en het 
gebod van God. Konklusie: dogmatiek en ethiek zijn twee 
kanten van één zaak. 
De logos Gods is in de Messias Jezus sarx (vlees) geworden 
en heeft zo onder ons mensen zijn tenten opgeslagen. Daar
mee moet ook ethisch ernst worden gemaakt. Dat wil zeggen, 
dat aan onze beslissingen een allesbeheersende beslissing 
voorafgaat, die niet in onze eigen hand staat. De liefde van 
deze God is niet alleen de innerlijke maar ook de uiterlijke 
grond van de menselijke existentie. De mens is een schepsel 
van de logos, die in Jezus Messias mens onder de mensen is 
geworden, vlees is geworden, dat wil zeggen: is ingegaan in 
de verhoudingen, achtergronden en samenhangen van zijn 
maatschappelijke praxis, waarin de zonde ais tegenbeweging 
heerst. Paulus zegt dan ook ergens: Hij is tot zonde voor ons 
gemaakt (2 Kor. 5:21). Hij is God in het vlees, openbaring 
van die God, die zich er niet te goddelijk voor acht mens te 
zijn in deze kontekst. Hij begeeft zich in de toestand van 
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slaaf, d.i. verkocht onder de zonde, onderhevig aan de wet 
(zelfs de tora is in die toestand een stoicheion), op drift 
vanwege de instituties, vooral de religieuze! Dat heet: in het 
vlees zijn. De daad der liefde, die voorafgaat aan onze 
existentie en dus ook aan onze beslissingen, omdat zij er als 
belofte de grond van is, omdat zij onze bestemming is ab 
ovo, is geen idee, geen postulaat, geen vooronderstelling, 
geen werkhypothese (al mag zij filosofisch in Gods naam zo 
wel heten), maar is een werkelijkheid, aktueel en effektief, 
een weg door de sarkische realiteit, een vechten en lijden 
onder de toestanden-die-zo-niet-zijn, een zwerven, ver
vreemd en verslaafd, een thuiskomen aan de schandpaal. De 
allesbeheersende liefde, waar wij theologisch altijd weer van 
hebben uit te gaan en toe terug te keren, is de liefde tot het 
einde, de in onze werkelijkheid met de dood bezegelde waar
achtigheid der liefde van de doulos douloon! 
Zo heeft Hij midden in de vleselijke wereld konkreet, mid
denin de wetmatigheid der praxis de vrijheid waargemaakt in 
zijn dood als bezegeling van zijn inzet. Zijn koninklijke, zijn 
vrije mens-zijn openbaart Hij juist in Zijn dood, want als Hij 
ergens vere deus is is Hij het wonderlijkerwijs juist daar aan 
het kruis. Dat zijn dood de overwinning is van de vrijheid der 
liefde (over een àndere vrijheid gaat het in de bijbel nooit!) 
blijkt daarin, dat deze Messias, wiens godheid blijkt juist in 
zijn gewelddadige dood, opstaat als mens en wel zo dat hij 
anderen met zich mee trekt, hen bezielend met zijn levende 
geest, zodat zij zijn koninklijke vrijheid als beslissing in hun 
leven laten gelden en zo ook, op dezelfde wijze, vrees loos 
getuige van eigen doodsangst, vrij zijn. Niet vrij in abstracto, 
maar: vrijgemaakt om even vreesloos te beminnen als zij 
bemind zijn. 
Deze vrijheid is allereerst een bevrijding. Deze daad van de 
Messias houdt in, dat de machten die ons hart bezet houden 
daaruit verjaagd worden, dat de verhoudingen die onze ziel 
vermoeien daaruit worden weggedaan: wij zijn vrij door de 
bevrijdende vrijheid, waardoor hij de goden en heren ver
drijft, die ons knechten, en zelf bezit neemt van ons 'levens
centrum' (d.i. niet onze pure subjektiviteit, want die is een 
transcendentale fiktie, veeleer is het ons vertrapte hart, onze 
vermoeide ziel, ons afgematte lichaam, ons verkochte vlees, 
ons vervreemde verstand). Deze vrijheid, die allereerst be-

145 



vrijding is, is geen keuzevrijheid, zoals die van Herkules op 
de tweesprong. Zij is gerichte vrijheid: verlof om te dienen, 
zoals de Messias diende, vrijheid tot liefde. Wie in en met de 
Messias gelóóft, is vrij. Dat is het mosterdzaadje van alle 
bomen der bevrijding die tot in de hemel groeien. Door deze 
in Zijn leven genomen beslissing, die geen premisse is, geen 
regulatieve idee (al moet de filosofie haar dan zo maar noe
men), maar werkelijkheid en wel: aktuele werkelijkheid in 
(konflikt met) de harde realiteit van de sarx, worden wij 
'besprongen, overweldigd, meegenomen, met de evidentie 
van de liefde, die ook en tegelijk de evidentie der rede is'Ils. 
Hiermee zijn wij uit het willekeurige en formele vrijheidsbe
grip, waar wij in de sarkische werkelijkheid van de 1ge en 
20e eeuw bijna, zelfs met onze rede, niet uitkomen. Wij zijn 
bezeten van de burgerlijk-liberale vrijheidsidee, die erop 
neerkomt, dat de touwen waar de vretende geiten aan vastzit
ten zo dienen te worden vastgepriemd dat de graascirkels 
elkaar niet overlappen. Over de lengte van de verschillende 
touwen wordt daarbij niet gerept; die loopt van een halve 
meter nauwelijks tot niet meer meetbaar. Niets bedreigt ons 
meer dan de vrijheid van anderen! Dat is de cynische wijs
heid der machtigen. Dat is de angstige wetenschap der gerin
gen. Nu, uit die verschrikking zijn wij vrijgemaakt, uit die 
'vrijheid' zijn wij bevrijd. Want wij zijn vrijgemaakt voor, 
ten bate van de ander, geheel en al met het oog op hem en zó 
zijn wij dan eindelijk zelf vrij. Deze dingen worden bedoeld 
als Ursinus en Olevianus in de Heidelberger Catechismus de 
ethiek in het stuk der dankbaarheid (de heiliging) plaatsen, 
quia postquam nos Christus suo sanguine redemit, renovat 
nos quoque suo Spiritu ad imaginem sui, ut tantis beneficiis 
affecti, in omni vita nos erga Deum gratos declaremus et ipse 
per nos celebretur (R. 86). 
Gratitudo - daarmee is, verschrikkelijk (kapitalistisch?) mis
verstand!, natuurlijk niet bedoeld: tegenprestatie. (Ik hoor de 
stem van mijn vader op catechisatie, plotseling, nu ik dit 
schrijf en hij zegt: 'dit betekent niet, jongens, dat Christus 
zegt: Dit deed ik voor jullie! Wat doen jullie voor mij?'). De 
tegenprestatie als antwoord op een daad van liefde is de 
reaktie juist van een mens die tot dankbaarheid niet in staat 
is; de tegenprestatie als substituut voor dankbaarheid is een 
door de sarx gekonditioneerde reflex. Dankbaarheid is een 
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bloedgolf, zij stijgt in je op, bedremmeld kus je je minnaar. 
Dankbaarheid uit zich in vruchtbaarheid. De vrijheid van een 
messiaans mens is geen vrijheid, waarover hij zelf de baas is, 
maar het is een vrijheid die hèm de báás is. Dat is een 
dankbaar mens, een mens over wie de vrijheid de baas is 
geworden! De vrijheid is een dynamische macht des geestes, 
waardoor die mens voortdurend opnieuw wordt gered uit de 
maalstroom van de circulus vitiosus peccati, waardoor hij in 
staat wordt gesteld zijn lot te boven te komen, waardoor hij 
leeft 'vrij van de wet', boven alle chantage uit, ook de 
morele, ook de religieuze. 1I9 

Kortom: het geheim van de vrijheid is: de remissio peccato
rum, de vergeving der zonden. Zij is de eigenlijke vooronder
stelling van alle ethiek, die waard is ethiek te heten! Wie 
durft er dan nog te stellen, dat het in de ethiek zou gaan over 
de kennis-van-goed-en-kwaad? Was inderdaad de slang in 
het paradijs de eerste privaat-docente in dit vak?, zoals Reine 
zei. Wie durft er dan nog te stellen, dat hèt postulaat van de 
ethiek een vrijheid is, zonder welke geen toerekening moge
lijk is? Uitgerekend tégen dat soort kennis, tegen dat soort 
ambivalentie, tegen dat soort toerekening heeft het in de 
ethiek te gaan. Over de vergeving spreken wij in de theologie 
in het algemeen onvoldoende radikaal. Zij is een vrijmaking 
van de wet, eens en voorgoed! Daarop kan op geen wijze 
worden teruggekomen. Veel ethiek is een geraffineerde vorm 
juist van zo een terugkomen, tot in de christelijke leugen bij 
uitstek: een goed geweten is kwaad en een kwaad geweten is 
goed. De zo geneurotiseerde mens weet nooit meer waar hij 
aan toe is en vlucht in zijn radeloosheid altijd weer in de 
armen van zijn 'moeder', de kerk, die een grootmeesteres is 
in het hanteren van dit bindmiddel. 
Wel moet hier ook gezegd, dat ook met de liefde afgoden
dienst kan worden bedreven. Zoals gezegd: de liefde is geen 
idee, maar de messiaanse werkelijkheid in het vlees en zo is 
zij het punt omega midden in de tijd, een arraboon (2 Kor. 
1 :22, Et. 1: 14) van het Rijk. Niet de liefde in abstracto 
heerst, maar de liefde als daad, op weg naar het Rijk. Zo 
wordt ons de éénheid van liefde en recht op het hart gebon
den. Wij moeten niet tegenover het valse absolutum van de 
orde het dan ook even valse absolutum van de liefde zetten, 
die dan meteen partijloos en ideëel is (dat is onvermijdelijk). 
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Ook zo vallen wij terug in de dubbelzinnigheid. Wij worden 
door de macht van de geest gesteld in de derde dimensie van 
het messiaans ethos: de hóóp op het Rijk, die ethisch wordt 
beleefd en geleefd als: kracht van de opstanding. In de kracht 
van de hoop gaat het erom tekenen op te richten van de 
éénheid van rechtvaardigheid en liefde, van orde en barmhar
tigheid, in analogie met wat de Messias deed. Die tekenen 
zullen vaak gebroken zijn, want juist dit politieke karakter 
van het messiaans ethos roept de konflikten op. Daarom is 
het juist vaak eerder het konflikt dan de harmonie, waarvan 
wij mogen zeggen dat het een sèmeion is. Dat is echter niet 
principieel zo! (Deze uitspraak heeft met de ideologie van het 
zg. konfliktmodel met bijbehorende polarisatie-strategie niets 
te maken). Hopen mogen wij op 'harmonie', d.i. op de 
uiteindelijke verzoening van orde en liefde; verwachten moe
ten wij voorlopig dat wij niet zonder 'konflikt' daarheen op 
weg zullen zijn. Ethiek is onder dit aspekt het onderzoek naar 
de kondities waaronder de werkeli jkheid van de vita nova 
reeds hier en nu mogelijk is. De Heidelberger zegt het 
schoon: Quid est vivificatio novi hominis? Vera laetitia in 
Deo (---) (QR 90). 
Dat zulk een ethiek niet individualistisch, niet dualistisch kan, 
zijn en niet berusten kan op een narcistische rechtvaardi
gingsleer , waarin het de enkele mens erom gaat een genadige 
God te krijgen, maar dat zij de messiaanse gemeente veron
derstelt als kern van mondigheid, als colonia van het Rijk, als 
leerhuis van het geweten en als vierhuis van de laetitia in 
Deo, kan ik hier alleen nog noemen, niet uitwerken. In de 
laatste paragraaf kan ik nog wel enigszins verduidelijken, hoe 
juist deze gemeente zich in de krisis van alle theoretische en 
algemene zekerheden, ook van de laatste zekerheid, dat wij 
onzeker zijn (à la de skeptikus), gevoerd weet, omdat zij 
weet heeft van de liefde in het vlees, van het konflikt des 
kruises, van de uitgestoten en vermoorde doulos douloon. 
Voor haar is die krisis de andere zijde van die wonderlijke 
genadegave, waardoor zij in de ruimte der vrijheid is gezet. 
Die gemeente heeft geen vluchthaven in een principiële, 
normatieve ethiek, want zij laat zich niet van haar levende 
ethos vervreemden. 120 

148 



36. Voorbij de skepsis: het nihilisme 

Als wij ons elke positieve antropologie tot de jongste dag 
moeten ontzeggen, omdat wij pas dan onszelf kennen zoals 
wij gekend zijn, dan is de theologie, als wetenschap zonder 
standpunt, filosofisch niet te onderscheiden van het nihilis
me. Dat loochening van alle positiviteit nihilisme betekent, 
zegt ook Weischedel: Der die Gegenwart bestimmende Skep
tizismus (---) kann auch nicht Nihilisrnus im Sinne einer 
eindeutigen Verneinung alles Positiven sein. 121 Maar het is 
niet van theologische zijde, dat hij nihilisme of zelfs skepti
cisme verwacht. Zijn theologiebegrip is door Hegel bepaald; 
het is: filosoferen van een goddelijke, absolute geest uit. Het 
nihilisme, waaraan Nietzsche l22 de europese geest zag ver
vallen, was niet te keren, omdat deze 'langste leugen' nu 
eenmaal tot op het bot was uitgekleed en ontmaskerd. De 
filosofie echter kan zich, volgens Weischedel, met beide 
zaken niet inlaten: met de hypothese God niet en dus ook niet 
met de dood van God. Zij kan met Hegel het skepticisme niet 
achter zich laten en met Nietzsche het nihilisme niet begroe
ten. Dan moet zij wel in een open skepticisme volharden. 
Hoe het ook zij, voor Wei schedel is theologie uitgaan van de 
hypothese God. Dat houdt voor hem in, dat de filosofie door 
de theologie in haar metafysisch drijven te volgen, aan de 
konsekwentie van het denken, het radikale vragen dat geen 
antwoord vindt, zou ontsnappen. Dat zou inderdaad een 
verraad zijn aan de menselijke solidariteit in het lot, een 
escape uit de nood waarin wij ook denkende verkeren. Daar
om is Wei schedel genoopt wel de metafysika maar niet het 
verlangen ernaar op te geven. 
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat de theologie 
van het Woord van de onreligieuze God (die geen god wil 
heten, maar mens wil worden), een discipline is van juist die 
gemeente, die zich in de totale krisis der zekerheden bevindt, 
omdat haar alle absoluta en alle metafysika ontnomen zijn, 
ook de religieuze, ook de 'theologische'. Deze theologie 
bevindt zich aan de andere zijde van het skepticisme, dáár, 
waar Weischedel haar niet zoekt. Deze gemeente heeft niets 
dan het gerucht van een geschiedenis, dat voor haar daardoor 
vernieuwde besef voor de mensenwereld bevrijdend, veelbe
lovend en verbindend is en haar theologie vat dit geheel als 
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een werkelijkheid die zij op de kondities van haar mogelijk
heid onderzoekt en die zij aktueel probeert te konkretiseren. 
Zo ziet de gemeente en haar theologie er uit voor buitenstaan
ders die - anders dan Weischedel - bereid zijn om eens heel 
precies te kijken wat theologie nu eigenlijk is. Of zij daarmee 
in filosofische ogen iets schoners en mooiers is dan de hegeli
aanse spekulatie laat ik in het midden. Filosofen zullen het in 
het algemeen wel armzalig vinden wat hier bedreven wordt. 
Toch zijn er heden ten dage filosofen, die hier anders over 
denken. 123 

De gemeente en haar theologie zullen dus niet bij de wan
hoop kunnen aanknopen. Afgezien daarvan, dat dit 'unvor
nehm en unfein' is (Bonhoeffer): het is onmogelijk. De 
gemeente zit zelf middenin de krisis. Zij is geroepen de beker 
van de angst tot op de bodem te ledigen. Als eerste. Op 
'Auschwitz' stuit elke metafysika af en elk verlangen ernaar 
wordt gedoofd. In Auschwitz werd gepoogd met de joden, de 
zigeuners en andere dissidenten en zwervers alle vernemen, 
alle horen, alle gehoorzaamheid en dus alle vrijheid om te 
brengen. Hier werd een aanslag gepleegd op de rede, voorzo
ver die haar grond vindt in het vernemen der liefde, om zo 
voorgoed alle redelijkheid, die deze naam verdient, uit te 
bannen. Wij zijn niet ontslagen van de analyse: wij moeten 
proberen zo goed mogelijk te begrijpen, waarom en hoe dit 
alles onder ons, met onze medewerking, op initiatief van 
mensen als wij, kon worden gedaan. Toch zal die analyse, 
hoe diep zij ook boort, stuiten op een onverstaanbare, redelo
ze, liefdeloze kern, waarvoor geen verklaring is, geen begrij
pen. Want hier barnt het niets, dat zich in geen dialektische 
beweging laat incorporeren. Doet men dit wel, dan heeft men 
de boosheid eo ipso onderschat en de eigen kracht - waar 
vandaan? - overschat. Kortom: wij hebben geen metafysi
sche tegenwichten, wij hebben geen oplossing. Wij heb
ben ... niets. 
Hoe banaal, hoe cynisch zou het zijn als iemand bij deze 
vertwijfeling zou willen aanknopen om zijn heilsboodschap 
aan de man te brengen! Ook de gemeente heeft geen metafy
sische tegenwichten. Wel heeft zij dat wonderlijke 'wederva
ren' gehad van de moord op de Messias en de bezegeling der 
vrijheid, waardoor zij heeft geleerd, af te zien van alle zeker
heid en te staan waar de mens te staan heeft: in de diepte, bij 
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de gekwetsten, onder de vermoeiden en beladenen, de rest
loos aangevochtenen. Zij is vrij, ook in die zin, dat zij niet 
onder de dwang verkeert haar geloof te bewijzen! Als het 
leven doorgaat en de mens toch verder leeft, is dat dan 
geloof? Nee toch - het is misschien vitaliteit, of de onuitroei
bare neiging het geluk te zoeken, of de stoïsche onbewogen
heid. Laat het dat dan ook zijn. Laat de gemeente er ons aan 
herinneren, dat het niet goed is dit alles om te liegen tot 
'geloof'. Laat het maar zijn wat het is. Er is niets te roemen. 
Voorbij de skepsis zijn wij, gestort in het nihilisme. Het 
nihilisme, hier verstaan als besef van de totale morele ontwa
pening en metafysische nederlaag van al ons denken, al ons 
filosoferen, daagt de messiaanse gemeente uit: is zij bereid 
werkelijk dáár te staan, waar zij hoort, in de krisis van alle 
zekerheden, omdat voor haar alle absoluta reeds lang waren 
ontmaskerd in dat 'wedervaren': de moord op de Messias. De 
dood, Zijn dood ... is de bezoldiging der zonde, het loon op 
de liefdeloosheid ... en wel: onze zonde, onze liefdeloos-
heid, niet die van anderen allereerst. De rechte theologie 
heeft geen antwoord, ook niet op Auschwitz. De uitwijkende 
beweging van het antwoorden is haar verboden. Middenin de 
vertwijfeling is er alleen het gerucht van dat geschieden, is er 
de geestesmacht van de vermoorde Messias, waardoor de 
gemeente, senkrecht von unten, begint te bidden, te schreeu
wen. Niet dat zij weet, wat bidden is of wat zij bidden moet. 
Dat weten de religieuzen. Maar zij schreeuwt, zij roept uit 
naam der vermoorden, der monddoodgemaakten, der stem
melozen. Zij bidt omdat er niet gezwegen kan worden. Zij 
bidt omdat zij wil volhouden dáár te blijven waar het niet is 
uit te houden. Zij bidt omdat zij zelf geen antwoord heeft. Bij 
haar in de samenkomst gaat de beker van de angst rond en 
wordt geledigd. Wij weten, terwijl wij drinken, dat wij niet 
alleen zijn in de verwerping, wij zijn er bezocht. 
Een theologie, die zelfs nog maar een verlangen naar een 
antwoord zou hebben, gaat haar opdracht te buiten. Zij zou 
metafysika 'dingfest' maken en daarmee de vervreemding 
vergroten. Theologie is een luisterende wetenschap, haar 
rede is vernemend en is gegrond in de werkelijkheid der 
liefde, zoals die openbaar is geworden in de dood van de 
Messias Jezus, en zij is mitsdien solidair met alle mensen, 
ook, die die wijsheid beminnen die in de ogen der mensen 
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dwaas is, solidair met alle filosofen ook, die de vraag naar 
het omega radikaliseren durven tot in de diepten van het 
nihilisme, ver voorbij de skepsis, dáár, waar zij zijn die niet 
in of uit weten. 
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HOOFDSTUK VI 

Ethische vragen van en aan het 
maatschappelijk protest 
(een proeve van toepassing) 

37. Verantwoordelijk beslissen 

Langzamerhand begint het tot ons door te dringen dat wij de 
kostbare verworvenheid van de parlementaire demokratie al
leen dan niet verspelen, als de burgers op hun rechten staan, 
als zij geïnformeerd willen zijn, tegen onrecht protesteren en 
het verzet tot hun plichten rekenen. Wij hebben het door 
schade en schande geleerd; langzaam, te langzaam misschien 
zijn wij er ons van bewust geworden. Nog schijnen velen het 
niet waar te willen hebben. Ethisch zitten wij er behoorlijk 
mee in onze maag, omdat er van dit recht en van deze plicht 
in onze geijkte moraal nauwelijks sprake is. 
De ethikus kan geen oordelen van buiten af geven. Zeker, hij 
mag enige distantie nemen van het gewoel der praxis, maar 
hem is geen archimedisch punt gegeven, van waar hij met de 
ethische koevoet de wereld bewegen en veranderen kan. De 
normatieve ethikus is een toeschouwer, wiens oordelen aan 
misbruik zijn prijsgegeven. Hij komt altijd te laat met zijn 
zegje. Het heeft dan ook geen zin om van waarden, normen 
of principes uit aan het protest wetten te willen opleggen. 
Zo'n norrnativiteit is machteloos en vervalt, door de wet van 
de zwaartekracht, altijd aan het misbruik door de vigerende 
macht. Men denke hier bijv. aan, wat er met de ethische leer 
van de rechtvaardige oorlog, het bellum justurn, is gebeurd. 
Deze dient nog steeds ter rechtvaardiging van bewapenings
en oorlogvoorbereidingspraktijken van agressors en imperia
listen, die in deze leer hun rechtvaardiging vinden, omdat zij 
zich weten voor te stellen als defensores libertatis of brengers 
van socialistisch heil. 
Wat blijft de ethikus over te doen? Niet veel naar het schijnt, 
maar wel veel in wezen! Hij kan proberen vanuit een goede 
kennis en analyse van het protest die vragen te formuleren, 
die in de praktijk van het protest beantwoord moeten worden, 
wil dit zinvol vruchtbaar en verantwoord zijn en blijven. 
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Hij kan dit niet doen vanaf een eiland. Hij moet mede staan in 
de praktijk, hij moet het protest van binnen uit kennen, hij 
moet deelnemen in de ontwikkeling van het 'Selbstverständ
nis' ervan en proberen van daaruit verder te komen. 124 Zijn 
bijzondere verantwoording daarbij is door ethische theorie
vorming de ontwikkeling, de kontinuiteit en de konsistentie 
van het ethos van het protest te dienen. Daarbij heeft hij 
vooral ook naar het verleden, van gisteren en eergisteren 
en nog vroeger, te kijken teneinde daar de aanknopingspun
ten te vinden voor een kritische doorlichting van de huidige 
praxis. 
Verder gaan dan het stellen van vragen kan hij niet. Immers 
de handelende burger zelf is en blijft vrij in zijn eigen verant
woordelijkheid. Hem iets voorschrijven is een bedreiging van 
zijn vrijheid en mondigheid; het heft de ethische situatie 
op.I25De mondige mens zelf kiest en aan hem is ook het 
risiko. Hem wordt alleen een theoretische hulp geboden bij 
zijn afwegen, nadenken, bij zijn zoeken naar het goede, het 
zinvolle, het heilzame in de konkrete situatie. Het gaat om 
het stellen der rechte vragen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, 
dat er helemaal geen antwoorden worden gegeven. Elke 
vraag, die recht gesteld is, suggereert, inaugureert, prepa
reert een antwoord, dat is zonneklaar. Maar het antwoord 
wordt niet opgelegd en is open voor diskussie. Wat niet 
gegeven wordt is een normatief antwoord, dat boven de 
relativiteit van de historische situatie zou uitrijzen en waaraan 
het handelen, zich konformerend, zou moeten. voldoen. De 
praktijk leert, dat dit nooit gebeurt: alle preekheren hebben 
de zonde niet kunnen afschaffen. Toch is de illusie taai! Ook 
bedrijft de ethikus geen kasuïstiek, waarin hypothetische 
standen van zaken exemplarisch onder de norm worden ge
steld. Dat lijkt soepeler, maar is evenzeer wettisch en autori
tair. 
Wat wel wordt gedaan is, aan de hand van voorbeelden, als 
men wil: modellen, proberen de vragen te achterhalen en te 
expliciteren, die beantwoord moeten worden om een verant
woordelijke beslissing mogelijk te maken. Nog eens: die 
vragen komen niet uit de lucht, niet uit de hoogte van een 
idee, maar worden in de situatie, in het licht van de toekomst, 
gevonden. Het antwoord erop zit niet in de situatie, maar is 
alleen in de situatie verneembaar. Alleen in de konkrete 
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praktische verantwoordelijkheid, in de noodzaak tot beslis
sen, komt het tot een ethisch vernemen, een luisteren, een 
sensitief-zijn voor de opdracht. De praktische rede leeft op 
het gehoor. Dit vernemen echter is niet iets 'mystieks': het is 
een daad van redelijkheid, van kritisch denken. Vroegere 
beslissingen in vergelijkbare situaties zijn hierbij behulp
zaam. Mensen voor ons hebben ook gehandeld en als onze 
voorgangers hebben zij wegen gebaand. Hun oplossingen 
zijn niet bindend, maar zij vormen het materiaal, aan de hand 
waarvan de ethiek ons kan onderwijzen en oefenen in het 
nemen van verantwoordelijke beslissingen. 

38. De politiek-ethische konsekwenties 
van Neurenberg en Tokio 

Achteraf is het onbegrijpelijk, dat de politiek-ethische konse
kwenties van Neurenberg en Tokio pas in de zestiger jaren 
zich zo aan ons opdrongen, dat wij er niet langer omheen 
konden. De eerste naoorlogse generatie moest volwassen, 
moest mondig worden, om ons de rekening te presenteren. 
Zij stelde het probleem metterdaad aan de orde tot onze niet 
geringe schrik, ja afschuw. Wij werden in een hevig proces 
van bewustwording gestort, dat werd aangeslingerd - naar ik 
meen - door twee dingen. 
In de eerste plaats: het proces tegen Adolf Eichmannl26 dat in 
1961 in Jeruzalem plaatsvond, waarvan een enorme demon
stratieve straling uitging. Hij, de man die de moord op 
miljoenen joden, zigeuners, homosexuelen, Polen en Russen 
had georganiseerd, bleek geen sadistische duivel, geen baar
lijk onmens, van wie wij ons gemakkelijk konden distantïe
ren, maar een banale burgerman, een gehoorzame beambte. 
Hij had, naar zijn zeggen en onder zijn gezichtspunt had hij 
nog gelijk ook, niets anders gedaan dan zich aan de wetten 
houden, dan de hem gegeven direktieven uitgevoerd, zonder 
aanzien des persoons. Hij excuseerde zich alleen voor een 
paar joodse mensen, die hij bevoordeeld had, omdat ze tot 
zijn oude kennissen behoorden. 
In de tweede plaats: de amerikaanse, koloniale oorlog in 
Vietnam, die zij van de Fransen erfden, die allengs was 
uitgegroeid tot een slachtpartij van ongekende omvang, een 
totale oorlog, erger dan W.O.2, waarin land en volk beiden 
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met dynamiet, fosfor, vergif en God mag weten welke helse 
middelen meer werden vernietigd. Op het spel stond daarbij 
eigenlijk alleen een ... hypothese, die - in een merkwaardig 
taaltje - de domino-stenen-theorie werd genoemd en die 
achteraf een fiktie bleek. Ook daar gingen de amerikaanse 
oorlogvoerders helemaal op in de hun toebedeelde rol: tech
nici van een hypermoderne krijgsmachine, die perfekt funkti
oneerde, maar nochtans niet op kon tegen het vitale élan van 
de lokale vrijheidsstrijders, die als bomen in het volk verwor
teld stonden. 
Door de jongere generatie zijn wij, ouderen, toen gekonfron
teerd, hardhandig, ontaktisch, met de on verwerkte brokken 
van het eigen verdrongen verleden. 127 Dat gaf een fiks kon
flikt, dat men, met een verdoezelende psychologistische 
term, de generatiekloof noemde. De jongeren waren plotse
ling op vrij grote schaal ongehoorzaam, braken vaders buro 
open en zwaaiden met de geheime papieren, die er niet in 
zouden liggen, naar men beweerd had. Zij hadden lak aan 
fatsoen en konventie, lieten het haar groeien en kuierden door 
de grasperken. Zo gaven zij blijk van hun verachting voor 
onze gevestigde orde. Establishment, zeiden zij, het woord 
op de tong nemend alsof het naar poep smaakte. Zij zagen dat 
de keizer van de demokratie zo naakt was als een misbruikte 
deerne. Voor hen was de veel geroemde burgerlijke demo
kratie een façade waarachter macht, geweld, onrecht, ver
drukking en knechting schuilging. Zij liepen er storm tegen, 
met blote handen, zonder nadenken, zonder analyse of theo
rie, strijdkreten slakend, wild romantisch, onverantwoord, 
maar toch: zij hadden de grauwsluier weggetrokken en het 
kon niet worden ontkend: in hun notoire ongelijk stak een 
onmiskenbaar, gelijk. De wereld was bijna aan vlijt onderge
gaan. En die het weten konden door Neurenberg, door Tokio, 
door Eichmann, door Vietnam, waren gehoorzame konfor
misten gebleven met een gesust geweten. De jeugd heeft ze 
hardhandig wakkergeschud. 
Zo werd de middelbare generatie voor de spiegel van het 
eigen verleden gezet, voor de eigen hardleersheid. De kern
vraag kwam opnieuw aan de orde: maar was en is er voor jou 
dan geen grens aan de dienstwilligheid? Komt er ooit een 
moment, dat je zegt: dit nooit!? Geldt de letter van de wet nu 
werkelijk absoluut? En is bevel nu eenmaal bevel? Men kan 
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allerlei vragen hebben bij de bijzondere rechtspraak, omdat 
hij misdaden veroordeelde waarvoor nog geen wet bestond 
(zo verschrikkelijk waren die) en derhalve moest teruggrijpen 
op de aanvechtbare kategorie van het natuurrecht128, de waar
den der humaniteit, omdat hij de onaantastbaarheid der 
misschien nog ongeschreven mensenrechten moest stellen 
tegen een vijand, die verslagen was, terwijl men zelf, niet 
zonder schuld, de handen in onschuld waste. Dresden, Hiro
sjima en Nagasaki lagen in puin, duizenden en nog eens 
duizenden krepeerden op beestachtige wijze, de stralings
ziekte greep onschuldige kinderen aan. De weinige overge
blevenen van de vernietigingskampen, de zigeuners, de jo
den, vonden geen thuis, werden niet ontvangen, keerden in 
vervreemding terug en niemand begreep ze. Men wist geen 
raad met ze. 
Eichmann werd in Jeruzalem niet veroordeeld voor de ver
moording van 30.000 duitse zigeuners: het feit was onvol
doende bewezen!?129 In Nederland waren wij in de kortste 
keren in een koloniale veldtocht tegen de Indonesische vrij
heidsstrijders gewikkeld en wij pleegden daar daden niet 
ongelijk aan die waarover wij de staf hadden gebroken. Zo 
vond er op grote schaal een verdringing plaats zonder weer
ga. Het is deze niet toegegeven, niet doorleefde en doorstre
den, niet doorleden tegenstelling in de zielen van de oorlogs
generatie, die, zoals een virulent komplex nu eenmaal doet, 
de jongere generatie aanstak. Zij hebben het komplex naar 
boven gehaald uit de krochten van ons verwrongen innerlijk 
en het in het licht van de aandacht gezet. Is het wonder dat zij 
een bejegening te verduren kregen, waarvan wij ons achteraf 
grondig hebben te schamen? 

39. Romeinen 13:1-7 

In 1938, toen nazisme en fascisme op hun hoogtepunt waren 
en velen, op de grens van twee werelden, aarzelden of het 
gezonde verstand, het eigenbelang en de banale nuchterheid 
de keuze voor de nieuwe orde niet rechtvaardigden, heeft 
Karl Barth in Aberdeen in zijn Gifford Lectures 130 gewaar
schuwd en opgeroepen tot aktief zo nodig gewelddadig verzet 
tegen de berlijnse diktator en de romeinse tiran. Ook als 
staatsburger heeft de leerling van de Messias Jezus zijn ver-

157 



antwoordelijkheid: de plicht tot Zivilcourage. Barth spreekt 
hier van 'politischer Gottesdienst', dat wil zeggen: ook in de 
politiek moet de eer worden gegeven aan de ware God en niet 
aan de usurpatoren van de almachtige! De gehoorzaamheid 
aan de staatsorde, als door God gestelde orde, als ànder God 
gestelde orde, kan konkreet de vorm van ongehoorzaamheid 
tegen de bestaande machthebbers moeten aannemen, omdat 
die er een tirannie van maken, door het geweten te binden, 
onschuldig bloed te vergieten, moorden te plegen, het recht 
te verkrachten, brand te stichten, te liegen en het woord te 
breken. Immers de gehoorzaamheid aan de staat en zijn orde 
is een konkrete uitdrukking van de gehoorzaamheid aan God. 
De staatsorde is door God, beter nog: onder God gesteld - en 
daarin ligt de grond voor de burgerlijke gehoorzaamheid. Een 
staat nu die zich die onderschikking aan God niet laat welge
vallen en die zichzelf goddelijk gaat gedragen, zoals de 
nationaal-socialistische staat, verspeelt de aanspraak op ge
hoorzaamheid, omdat de burgers gehouden zijn te gehoorza
men aan die staat, die in het licht van Gods toekomst, in alle 
gebrokenheid staat mag heten. Gehoorzaamheid aan die staat 
neemt dan de gestalte aan van ongehoorzaamheid aan de 
inhumane wetten en krimi ne Ie bevelen van de staat, die Gods 
recht usurpeert. Een liegende, moordende, tirannieke staat is 
zelf ongehoorzaam en heeft er recht op door zijn burgers 
herinnerd te worden aan wat hij werkelijk te zijn heeft: een 
staat in dienst van God, die het kwaad wreekt, de mensen en 
hun vrede ten goede. De burgers kunnen dit op velerlei 
wijzen doen, al naar gelang de ernst van het wangedrag van 
de staat: de middelen moeten daartegen worden afgewogen, 
maar tenslotte kan, mag en moet het protest zo nodig kulmi
neren in burgerlijke ongehoorzaamheid, aktief verzet, ja zelfs 
revolutionaire aktie. Een staat die zijn plaats kent, wordt niet 
alleen om de toorn, maar ook vanwege het geweten gehoor
zaamd. De syneidesis, het geweten is het medeweten van de 
uit zijn boze droom ontwaakte, bevrijde mens met de God der 
hoop, die in zijn heerschappij de alfa en omega is; het is de 
kritische zin van messiaanse mensen, die hun burgerrecht, 
hun politeuma in de hemelen hebben en daar vandaan de 
Messias Jezus als Heer verwachten. 132 Dat kritische geweten 
kan door de staat niet gebonden worden. Omgekeerd gesteld: 
de staat ontvangt die gehoorzaamheid, desnoods in de gestal-
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te van protest, ja van aktief verzet, die in overeenstemming is 
met deze derde dimensie van het christelijk ethos. 
Karl Barth komt, in de traditie van John Knox, tot de uit
spraak, dat de ongehoorzaamheid niet zal kunnen bestaan in 
weigering alleen, maar dat de burger zo nodig tot aktief 
verzet zal moeten overgaan. Ook dat is 'politischer Gottes
dienst'! Voor Barth is de doperse mijding, die de staat aan 
zichzelf overlaat, onmogelijk. Wij zijn er in betrokken, dat is 
niet te vermijden. Barth noemt geen man en paard, maar het· 
is zonneklaar waarop hij doelde: op een, toen nog, 'bevriend 
staatshoofd'! Hij is van mening, dat deze aktieve resistentie 
tenslotte ook gewelddadig zal kunnen en moeten zijn, omdat 
wij ook, als wij gehoorzaam blijven, aan het geweld van de 
staat participeren. Is die staat moorddadig, dan participeren 
wij aan zijn misdaden. Van alle staten geldt: de vrijheid, de 
vrede en het recht die zij handhaven (voorzover zij dat doen) 
is ingebed in een zee van onrecht en geweld. Daar kunnen wij 
ons niet aan onttrekken: mijding is onmogelijk. Zo'n mijding 
zou geschieden onder dekking van dit geweld. Wij kunnen 
over dwang en geweld niet spreken, alsof wij erbuiten ston
den. De liefde is altijd in gevaar. Zij raakt niet pas in gevaar 
waar het revolutionaire geweld begint. Integendeel: het kan 
zijn dat passieve onderwerping de liefde prijsgeeft aan het 
moordend geweld van een usurperende staat, terwijl aktief 
verzet tegen zo een staat, die het recht vertrapt en de kleine 
ergert, als daad verstaan kan worden van mensen, die het in 
hun geloof, hoe riskant ook, om de liefde gaat. Revolutie 
zelfs kan geboden zijn. 
Wat ik hierboven aan de hand van Barth heb geformuleerd is 
naar mijn stellige overtuiging niet alleen met Romeinen 13 te 
rijmen, maar is er exegetisch mee in overeenstemming. Met 
de geijkte exegese - de traditionele wil ik nog niet eens 
zeggen - en de daarop gefundeerde staatsleer, die wij in de 
neo-gereformeerde traditie via Groen van Prinsterer aan de 
lutherse Julius Stahl danken, is dit niet in overeenstemming. 
En die geldt nog steeds min of meer! 
Romeinen 13: 1-7 mag niet uit de kontekst van de hele brief 
worden losgemaakt. 133 Ook deze passage trouwens heeft het 
karakter van een brief. Het is een verhelderend, richtingge
vend woord tot een gemeente in een konkrete situatie. Alleen 
in die situationele kontekst èn in de epistolaire kontekst 
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kunnen wij enigermate begrijpen wat Paulus bedoeld kan 
hebben. Het is in ieder geval dwaasheid dogmatisch en 
ethisch op deze passsage een hele theologische staatsleer op 
te trekken. Dan wordt altijd de 'Wortlaut' van de tekst over
trokken, terwijl het erop aankomt goed te luisteren. 
Paulus neemt het in de brief bij de heidenen (grieken) op voor 
de joden en omgekeerd bij de joden op"voor de heidenen 
(grieken), omdat hij in Jezus die Messias heeft gevonden, die 
deze beiden verzoent, verzoent allereerst met de ene God van 
allen, verzoent zo ook met elkaar. Van deze nieuwe werke
lijkheid uit, die Paulus voor ogen heeft, zullen zij elkaar 
moeten leren aanvaarden. De gemeenten, die Paulus gesticht 
heeft zijn experimentele kommunes van die wederzijdse ac
ceptatie, proefpolders van Gods toekomst. In hoofdstuk 12 
begint Paulus de gemeente in Rome, die niet door hem is 
gesticht en die misschien nog wel een synagoge is die door 
hem als gemeente wordt aangesproken, op te roepen en te 
bemoedigen om aan zo'n verzoende gemeenschap gestalte te 
geven. Dat is, zegt hij, hun redelijke eredienst. Daar moeten 
zij zich, ook fysiek, voor inzetten. Dat vereist een zich laten 
vernieuwen in het denken, in de mentaliteit. En dat lukt 
alleen als zij de body hebben niet aan de wereld rondom 
gelijkvormig te zijn. Dan staat niet meer vast wat goed en 
kwaad is, krachtens de letter van de wet, maar dan moet er 
beproefd worden, steeds weer, wat de Geest wil, wat juist, 
wat liefdevol, wat heilzaam is. Konkreet zal het dan zo 
moeten zijn, dat de liefde zegeviert. Zij zullen elkaar moeten 
liefhebben en het kwade moeten overwinnen door het goede. 
Zij zullen elkaar in ere moeten houden, de hoop niet mogen 
loslaten en vooral: zij zullen vrede moeten houden met alle 
mensen. 
Dan begint Paulus kort iets te zeggen over de verhouding tot 
de romeinse overheid, waarna hij meteen weer doorgaat: hoe 
dan ook, jullie zijn elkaar alleen maar liefde schuldig, want 
wie dat doet heeft de hele wet vervuld. De 'gehoorzaamheid' 
aan de overheid staat helemaal in het kader van de liefde. Het 
is, gezien de kontekst, in ieder· geval onmogelijk, dat die 
onderschikking aan de staat apart zou staan naast de intern 
geldende liefde of zelfs een begrenzing van de liefde zou 
zijn. Omgekeerd! Voor Paulus ligt de liefde rondom deze 
gehoorzaamheid. De liefde is de hele wet. Dus ook die 
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gehoorzaamheid vindt zijn grens in de liefde. Wij moeten 
overigens onze terminologie korrigeren: Paulus zelf spreekt 
helemaal niet van gehoorzaamheid aan de overheid. Wij 
deden dat, het normale spraakgebruik volgend. Paulus ge
bruikt de woorden: onderwerpen (eigenlijk onder-ordenen), 
bevreesd-zijn, het verschuldigde betalen (belasting, tol, 
vrees, respekt). Dat klinkt nuchter, omdat het duidelijk ook 
de ondertoon heeft: het gaat hier om een macht, die niet voor 
niets het zwaard draagt. Te richten heeft de gemeente zich op 
de liefde, de vrede met alle mensen. Gebrek aan liefde, 
twistziekte en wederzijdse verachting in de gemeente, die 
kunnen ontstaan tussen joden en Grieken, zwakken en ster
ken, als zij zich niet als verzoenden gedragen, maar elkaar 
aanvliegen, kunnen tot onrust en rumoer leiden. Het slechte 
gerucht daarvan zou kunnen voeren tot een ingrijpen van de 
overheid, zoals eerder Claudius een edikt tegen de joden had 
uitgevaardigd vanwege rumor in casa. 
De passage Romeinen 13: 1-7 bevat geen leer van de over
heid. Heel nuchter wordt gesteld: alle vleesl34 moet zich nu 
eenmaal onderschikken aan machten. Zo ligt dat. Zo is de 
gemeente van Rome ondergeschikt aan het romeinse staats
gezag. Willen zij nu zonder vrees zijn, dan moeten zij het 
goede doen en dan zullen zij lof oogsten. Dat verwacht 
Paulus. Althans: zo wil hij dat in zijn brief stellen! Die 
onderschikking is trouwens niet een zaak van vrees alleen, 
maar ook van geweten (syneidesis), dat wil zeggen: dat men 
van de overheid verwacht wat men van haar als zelf aan God 
ondergeschikte macht verwachten mag: dat zij de vrede 
dient. Dat wordt haar faktisch ten goede gehouden. Modern 
gezegd: zij krijgt bij twijfel het voordeel. Het faktische res
pekt dat de overheid afdwingt moet men bereid zijn te beto
nen, die tol moet betaald, - maar dit respekt is gefundeerd in 
de eerbied voor God, aan wie de overheid zelf, of zij dat weet 
of niet weet, ondergeschikt is. Het respekt vindt derhalve zijn 
grond en zijn grens in het dienaar-zijn van God van de 
overheidspersonen. Gaan zij zich zelf als goden gedragen, 
dan zou de grens zijn overschreden. De 'gehoorzaamheid' is 
dus uiterst kritisch, omdat zij uiteindelijk opgaat in de liefde. 
Als het goede der liefde door de overheid zou worden be
dreigd, dan zou alles anders worden. Dat dit bij Paulus in een 
brief naar Rome tussen de regels staat, mag ons toch niet 
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verbazen. Over dit onderwerp kan hij niet anders dan op die 
wijze schrijven. In ieder geval zullen de messiaanse mensen 
zich nooit mogen konformeren aan de machtsstrukturen, de 
geweldspatronen van de wereld rondom, zelfs niet als de 
overheid, tegen haar roeping in, daartoe zou willen dwingen. 
Het koningschap van de Messiaanse Jezus is het kriterium 
waaraan de overheid door de gemeente wordt gemeten. Dat 
geeft haar de ruimte om de romeinse overheid het verschul
digde respekt te betalen zonder haar massief te erkennen, 
want voor de gemeente is deze staat een macht, die, met deze 
aeon,135 voorbijgaat en die in zoverre the benefit of the doubt 
kan krijgen als hij, ondanks alle geweld en onrecht, toch de 
vrede blijft dienen. Kortom: hij verdient ontzag voorzover hij 
niet ten onrechte zichzelf als pax roman a kwalificeert. Dat is 
kritisch genoeg! 
Calvijns leer van het jus resistentiae,136 het recht van verzet, 
is dan ook niet, zoals dat van de Middeleeuwen (voorzover 
dit recht toen geleerd werd), in het natuurrecht gefundeerd, 
maar is een plicht van de christen, die zich niet aan de 
opbouw van de staat mag onttrekken. Hij moet echter daarbij 
geweld zoveel mogelijk vermijden. Dat betekent konkreet: 
hij moet zich steeds scharen aan de zijde van het minste 
geweld, zodat hij aan tirannie niet kan meewerken. Daarom 
geldt, ook aktief: tyrannidem opprimere. Doordat de christen 
zich aan het geweld van de gewelddadige usurpator onttrekt, 
ontneemt hij hen de mogelijkheid van het geweld. Zoals 
bekend, kende Calvijn dit recht van verzet toe aan lagere 
magistraten. Dat is van eminente betekenis! Het betekent 
immers dat Calvijn dit recht poogde te formuleren alsof het 
een bestanddeel van het geldende, positieve recht was. Cal
vijn was jurist. Als magistratus inferiores ziet hij de popula
res magistratus, die bij hem de betekenis van volkstribunen 
krijgen. Hij heeft in Frankrijk de standen altijd aan hun plicht 
in dit opzicht herinnerd, waardoor hij 'stemming' maakte! Zo 
heeft Calvijn in een bepaalde politieke konstellatie, het opko
mende absolute koningschap, getracht het verzet in het posi
tieve recht te verwortelen en dat is hem zozeer gelukt, dat 
mede hieraan (en aan het model Genève, maar dat is een 
ander verhaal) de hartstocht tot demokratisering in Europa 
historisch ontvonkt is. 
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40. Demokratisering 

Het is in deze nog steeds aan de gang zijnde ontwikkeling en 
beweging van de demokratisering, dat zich ook nu nog de 
vraag van het protest en zijn rechtvaardiging, ook in de 
gestalte van burgerlijke gehoorzaamheid voordoet. Wij kun
nen er dan ook niet omheen hier iets te zeggen over de 
demokratie en vooral over de wijze, waarop wij haar te zien 
hebben. 
Demokratie is in de achttiende en negentiende eeuw het 
verlangen en het streven van die klassen, die van de politieke 
macht zijn verstoken. De strijd om zelfregering van het volk 
heeft niet alleen een verandering en vernieuwing van de 
vorm, maar ook van de inhoud ten doel. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw was het vooral de arbeidersklasse 
die zich met alle vermogen inzette voor een verdergaande, 
verbrede en verdiepte demokratisering. Zij was het die het 
algemeen kiesrecht wilde, ook voor vrouwen. Het lijkt mij 
moeilijk te ontkennen, dat enige moderne demokratie-ideolo
gieën ontworpen zijn als antidotum tegen dit vrijheidsélan, 
dat steeds weer van onderen op bleef komen. Dit geldt voor 
V. Pareto en G. Mosca, die in navolging van Machiavelli 
alles tot de macht terugbrengen en stellen dat die altijd in 
handen van een onvermijdelijke élite is. Aan de macht blijft 
men door misleiding, geweld en consensus-manipulatie. De 
rest is ideologie, ook alle gepraat over demokratie. Voor 
J. A. Schumpeter geldt dit ook. 137 Tegenover de onvermijde
lijkheid van de elite staat de irrationaliteit van de massa, die 
van Gustave Le Bonl3S tot Ortega y Gasset l39 wordt gewan
trouwd. Zo werd de verworvenheid van de parlementaire 
demokratie, die wij niet genoeg waarderen kunnen, in zijn 
betekenis verengd. Zij werd geïsoleerd van het vrijheidsélan 
van de mensen aan de basis. Men ging de maatschappij meer 
en meer zien als een optelsom van individuen, die in hun 
subjektiviteit en de ontplooiing ervan door de kOllektiviteit 
bedreigd worden. De demokratie gaat op in zijn representa
tief karakter: iedere individu brengt zijn stem uit en de 
optelsom der stemmen, de uitslag beslist, wie in de toporga
nen zijn gekozen. De individuen zoeken daarna een goed 
heenkomen in hun eigenlijke sfeer: de innerlijkheid en de 
intimiteit. Naast de elites in de toporganen zijn er andere 
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elites, vooral de ekonomische, die wel niet onkwetsbaar zijn 
(zij kunnen zichzelf ondermijnen), maar toch formeel niet 
kunnen worden gewipt. 
Daartegenover moet zich wel een andere demokratisering 
opnieuw baanbreken, vanuit het oorspronkelijke élan waaruit 
ook de parlementaire en andere vormen van burgerlijke de
mokratie zijn voortgekomen. De verhoudingen tussen de 
mensen blijken uiteindelijk bepaald te worden door ekonomi
sche faktoren, voor welker demokratisering het proces halt 
heeft gehouden, althans totnogtoe. Het is op dit gebied, waar 
ook heden ten dage de hevigste strijd woedt, overigens niet 
alleen in het zogenaamde Westen. Niet alleen de strijd van de 
villcbonden, maar ook die van de protestbewegingen ligt voor 
het grootste deel op dit terrein (ook als het om milieuzaken 
gaat). Sinds de zestiger jaren heeft zich een soort maatschap
pelijke 'guerrilla' baangebroken, die niet alleen door de eko
nomische machthebbers maar ook door de gevestigde demo
kratische macht als bedreigend wordt ervaren, maar die -
mits in goede banen geleid - een buitengewoon positieve 
kracht in de verdere demokratisering van het maatschappelijk 
en ekonomisch leven kan zijn. De mensen willen niet alleen 
het recht om te regeren, een recht dat hun ook gegeven is, 
maar ook de macht daartoe en die is hun nog veelszins 
onthouden. Daartoe moet een ondemokratische, irrationele 
macht, die deze bevrijding in de weg staat, worden gebroken. 
En die irrationele macht is niet die van de massa, maar de 
macht van de ekonomische giganten, die hun op eigen gewin 
en machtsuitbreiding gerichte wil en streven bemantelen door 
de effekten ervan voor te stellen als een fataal ekonomisch 
determinisme, een wetmatigheid, met strukturele krisissen en 
al. In die ideologische terminologie is er zelfs sprake van het 
'brengen van offers' (onverhuld religieus!), zozeer is de 
ekonomische wetmatigheid tot een godheid gemaakt, een 
Mammon, die mensen opslokt. Een van de verschrikkelijkste 
en vreeswekkendste gestalten van deze agressieve irratio is 
het militair-industrieel komplex. In het zich schuchter baan
brekende demokratiseringsélan gaat het uiteindelijk tegen 
deze al vernietigende pseudo-fataliteit, waarachter zich de wil 
tot macht verbergt van een ongekontroleerde elite, die in het 
donker zit en die men niet ziet. 
Deze stand van zaken kan men ook weerspiegeld zien in de 
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antropologie140• Het heersende mensbeeld is ambivalent, een 
dubbelzinnig mengsel van een zogenaamd realisme (de mens 
is een egoïstisch, op eigenbelang gericht wezen) en een bleek 
idealisme (de mens is "een onzelfzuchtig, op het algemeen 
welzijn gericht wezen). De werkelijke mens blijft in de mist. 
Is hij bourgeois of citoyen? Het blijft onduidelijk, omdat juist 
in het zwevend-blijven van die vraag de werking van dit 
mensbeeld ligt. Immers de citoyen is het alibi van de bour
geois, die als vrije initiatiefnemer uit is op gewin, en die de 
konkurrentie op leven en dood niet schuwt als hij zijn macht 
wil uitbreiden, die zijn eigen belangen laat prevaleren boven 
die van anderen, maar die, als het erop aankomt, trots zegt, 
zich aan de wetten te houden, die hem heilig zijn. En: de 
bourgeois is het kwade geweten van de citoyen, die zich 
bewust is hoezeer het egoïsme, dat ook bij hem mag worden 
verondersteld, een diepe glans geeft aan zijn politiek idealis
me, hoezeer de winstzucht, die ook hem niet vreemd is, zijn 
humaan ethos het heroïsme van de zelfoverwinning verleent. 
Zo is er altijd weer de eeuwige andere kant, die tegen alle 
verlangen naar verandering kan worden uitgespeeld. 
Het maatschappelijk protest als uiting van de homo socius, 
die zich in zijn ondubbelzinnige werkelijkheid stelt, kan 
onder antropologisch gezichtspunt gezien worden als een 
gevecht om de eigen identiteit en integriteit. Deze mens 
neemt het geweten, als bewustzijn van het 'messiaanse poli
teuma', terug in zijn leven als bourgeois en probeert zo boven 
de ambivalentie uit te komen. Hij weet, dat hij dat alleen kan 
in een wereld, waarin het demokratisch proces niet stagneert, 
niet steken blijft voor de barrières van de ongekontroleerde 
ekonomische machten en hun vermeende wetmatigheden. 
Maar tegelijk weet hij ook, dat die politieke en maatschappe
lijke verandering nooit komt, als de mens niet zijn identiteit, 
zijn integriteit vindt in zijn ware werkelijkheid als sociaal 
mens. Toch ziet hij deze cirkel niet als duivels, niet als 
'vitiosus', omdat hij doorbreekbaar is in het historisch veran
deringsproces, dat al eeuwen op gang is en steeds weer op 
gang gebracht wordt. Wat een duivelse cirkel lijkt is in 
werkelijkheid de rotor van een revolutionair proces. 
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4l. Ethiek van het protest 

De ethiek van het protest kan geen normen stellen, geen 
voorschriften geven. Zij kan alleen die vragen stellen, om 
welker beantwoording wij in de praxis te worstelen hebben, 
wil het onstuitbaar op gang gebrachte proces, zich in de 
goede richting ontwikkelen. 
Burgerlijk protest, eventueel in de gestalte van ongehoor
zaamheid, treedt daar op, waar slechte, verouderde, dubieuze 
of ontbrekende wetten, slechte of dubieuze toepassing van de 
wet of wanbestuur en wanbeleid tot toestanden leidt, waarvan 
een groep slachtoffer wordt in dier voege, dat de leden van 
die groep elkaar juist in dat objekt-zijn gaan herkennen en 
zich op die titel gaan samenvoegen en organiseren. Het 
motief van hun aktieve optreden is het verbeteren van die 
toestand, waarbij zij in het algemeen geneigd zijn aanvanke
lijk en zolang dat zinvol is legale wegen te bewandelen. Als 
echter vanwege het dubbelzinnig karakter van de demokratie, 
die immers als 'patent' ook tegen de vrijheid wordt uitge
speeld, deze legale wegen blijken dood te lopen, gaat zo'n 
groep tot vormen van handelen over, waarvan het al of niet 
gewettigd-zijn niet langer vaststaat. Men neemt risiko's ter 
zake van de wettigheid. Zelfs kunnen de zaken zo hoog 
oplopen dat juist het onwettige als stootwapen wordt gehan
teerd. 
De in dat geval optredende ongehoorzaamheid is incidenteel 
en heeft geen neiging totaal te worden, althans normaliter 
niet. Men overtreedt alleen die wetten en artikelen, die de 
barrière vormen om het konkrete doel te bereiken waarom het 
gaat: Het doel van een aktie is altijd konkreet. De burgers, 
die de ongehoorzaamheid plegen, zijn in het algemeen an
derszins gehoorzame burgers. Hun ongehoorzaamheid is juist 
daarin veelzeggend, dat zij uitzonderlijk is in het raam van 
hun normale, gehoorzame burgerleven. Er is sprake van 
exceptioneel gedrag, demonstratief optreden. Men richt het 
teken van het 'andere' op. Zij proberen in hun aktie duidelijk 
te maken, dat er een nood is, waaronder zij lijden, die de wet 
al gebroken heeft, zodat hun ongehoorzaamheid geen verach
ting voor de wet is, maar een gerechtvaardigde exceptie, die 
in het licht van de wetbrekende nood wegvalt, want alleen zó 
is het protest juist in zijn illegaliteit effektief. Daarbij zijn zij 

166 



zich bewust van het mogelijke neveneffekt, dat deze uitzon
derlijke ongehoorzaamheid kan hebben. Zij kan worden op
gevat (en er zijn altijd mensen, die dit misverstand gaarne 
bevorderen), als een oproep tot anarchie, als een sein tot een 
algemener overtreden van de wet en dus als begin van een 
ondermijning van de rechtsorde in het algemeen. Gewoonlijk 
wordt de aktie naar die kant beveiligd door de aktivisten zelf, 
omdat deze uitwaaiering van de aktie haar gerichtheid ont
neemt en gevaarlijke toestanden bevordert. Toch blijft het 
plegen van de ongehoorzaamheid riskant. Het riskante karak
ter van het middel der ongehoorzaamheid dient dan ook 
beseft te worden. Het moet afgewogen tegen de zwaarte van 
het deelbelang dat er mee gediend is. En de daad van onge
hoorzaamheid moet inhoudelijk korresponderen met de nood, 
waartegen de strijd gaat. Omdat de aktievoerders in principe 
gehoorzame burgers zijn, die hun daad als exceptie zien, 
staan zij in voor de gevolgen van hun handelen. Zij verzetten 
zich ook niet tegen de politionele reperkussies en justitiële 
gevolgen ervan. Immers, als het goed is en er is een korres
pondentie tussen de daad en de nood, dan is het proces 
voorbeeldig. Het kan het karakter van een proefproces en van 
een demonstratie krijgen. Dat het van belang is, dat de 
rechter een onderscheid maakt tussen kriminele overtreding 
van de wet en politieke, is zonneklaar. Toch blijven de 
grenzen vloeiend. 
Uiteraard is het protesterend handelen een gebeuren vol risi
ko's, die niet helemaal kunnen worden voorkomen. Zonder 
risiko is geen handelen mogelijk. Het gaat erom de risiko's te 
zien, te schatten, te bewaken. Ik noemde al het gevaar van de 
anarchie, een gevaar dat gruwelijke gevolgen kan hebben. Er 
zijn elementen, die belang hebben bij een vacuüm in het 
demokratisch gezag en bij wetteloosheid. Men leze wat An
tonio Gramsci l41 op dit gebied over de twintiger jaren in Italië 
aan het licht heeft gebracht: juist in zulke vacuüms weet het 
fascisme zich breed te maken. Men ziet dan ook steeds weer 
dat fascisten en fascistoïde figuren infiltreren in protestbewe
gingen en daar eskalaties op gang brengen of trachten te 
brengen, die een omslag naar autoritarisme mogelijk maken. 
Daarom is voor aktiegroepen van vitaal belang de interne 
demokratie in stand te houden, voortdurend met elkaar in 
gesprek te zijn en alert te zijn in het onderkennen van de 
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geringste afwijking van de doelstelling. Strijdend voor meer 
en betere demokratie zal men zelf demokratisch moeten zijn. 
Van welke kant het ook komt, van binnen of van buiten, uit 
eigen gelederen of bij de politie vandaan: uitlokking van 
geweld is het geëigende middel een aktie op te blazen. Een 
aktie kan trouwens bij de gevestigde orde gevaarlijke eskala
ties teweeg brengen, niet alleen acuut, maar ook struktureel. 
Het is van het grootste gewicht, dat te voorkomen door aan 
beide zijden een dialogische strategie te voeren. 
Een goede aktie geeft geen uitdrukking aan subjektief-wille
keurige ideeën van opstandige individuen, ook al zouden die 
de beste bedoelingen hebben, wat vaak overigens niet het 
geval is. Het provoceren van zo'n mentaliteit zal men in de 
aktie intern moeten tegengaan. Een groep komt in aktie van 
haar deelbelang uit en wordt in haar motivatie gedragen door 
het eigen ontrecht-zijn, het eigen bedreigd-zijn. Vaak treedt 
men uiteraard pars pro toto op. Daarbij moet men blijven 
zien, dat dit deelbelang in een veel wijdere kontekst van 
belangen staat, die men niet kan overzien. Het geheel wordt 
elders afgewogen: in de politieke organen, waar men over 
informatie en overzicht beschikt. De aktie groep is een pres
siegroep. Zij legt een verwaarloosd gewicht in de schaal. 
Maar het is onmogelijk in de groep zelf tot een afweging te 
komen. Dat is een gebrek, dat onvermijdelijk is. Men moet 
dat blijven zien, anders gaat men tot verwerpelijke absolute
ringen over. Aan informatie is er bijna altijd een tekort. 
Daarover is veel te zeggen: het recht op informatie staat nog 
onvoldoende vast en de macht de informatie ook feitelijk te 
krijgen ontbreekt maar al te vaak. Het wapen: 'jullie weten er 
niets van' wordt maar al te vaak cynisch gehanteerd. In feite 
keert het zich tegen wie het gebruiken, want informatie is een 
recht. Toch is het een heel moeilijke zaak in onze hoog
technische, uiterst gekompliceerde wereld, waarin alles met 
alles samenhangt. Zelfs de toporganen blijken vaak onvol
doende geïnformeerd. Er is hier veel te verbeteren. Voorlo
pig zullen wij met gebrek aan informatie te worstelen heb
ben. Daarom moet de aktiegroep open blijven voor informa
tie en zich niet gaan afsluiten. Daartoe moet zij kontakten 
zoeken met vaste strijdorganen, politieke partijen, vakbon
den, kerken, andere instituten om informatie te vergaren, 
maar ook om zich aan de pols te laten voelen. Men moet er 
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echter voor waken, dat de aktie wordt overgenomen, bijv. 
door een partij. Dat is voor beide kanten niet goed. Wat een 
aktie groep aan eenzijdigheid zich veroorloven kan, kan een 
partij zich niet veroorloven. Een aktiegroep heeft een beperk
te kontinuïteit en een beperkte duur. Zij kan geen all-round 
politieke filosofie ontwikkelen, omdat daarvoor haar basis te 
klein is. Ook deze beperking moet men onderkennen en niet 
verdringen. Men kan wel taktisch optreden, maar in de eigen
lijke zin niet politiek-strategisch. Daarom is voeling nodig 
met bevriende politieke partijen. Men houde zich aan het 
procesmatig verloop van de aktie, die opkomt, zijn hoogte
punt vindt en afloopt. Kunstmatige verlenging ervan is uiterst 
gevaarlijk. Partijvorming zelden of nooit raadzaam. 
Zijn akties te rechtvaardigen? Nee! Hoe wonderlijk het ook 
klinken moge uit de mond van een voorstander: nee! Het 
rechtvaardigende denken moet in de ethiek opgegeven wor
den, want het is eo ipso ideologisch. Ook aktie voeren kan 
men - om met Barth te spreken - alleen 'met een goed 
geweten, hopend op vergeving'. Daarmee is bedoeld: als alle 
bovengestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord zijn, 
mag men rederlijkerwijs verwachten met de aktie een verdere 
demokratisering van de demokratie te dienen. Die garantie 
heeft men nooit, handelen blijft riskant. Aktie blijft een 
waagstuk, dat alleen, al fouten vermijdend, tot een goed 
einde kan worden gebracht. Men beroepe zich daarbij niet op 
het geweten, want het is geen beroepsinstantie, zeker niet de 
hoogste beroepsinstantie die ons zou ontslaan vim het afleg
gen van rekenschap. Het geweten is filosofisch niet uit te 
tillen boven de status van een eindeloos zelfgesprek, een 
principiële menselijke 'Fraglichkeit'. In ieder geval zal een 
goed geweten inhouden, dat men bereid is rekenschap af te 
leggen en zich redelijk en zedelijk te verantwoorden jegens 
de medemensen. Theologisch is het geweten - wij zagen het 
al - het medeweten met de God van de hoop en juist in het 
geweten (en dus daardoor begrensd en beperkt!) ligt de grond 
van de bereidheid zich aan de politieke orde te onderschik
ken, ook waar die onderschikking in een konkreet geval tot 
protest moet worden. De mens met een goed geweten is altijd 
bereid rekenschap af te leggen van de hoop die in hem is en 
van wat hij van daaruit heeft gedaan en gelaten. Dat gesprek 
blijft altijd open en gaat door. Het goede geweten dat in de 
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openheid tot die rekenschap blijkt is de grond waarop men op 
vergeving mag hopen. Ook de aktivist kan niet voor de reine 
partij, niet voor schone handen kiezen: hij wordt altijd schul
dig. In de theologische ethiek moet op de voorgrond staan, dat 
men ook politiek uit de vergeving leeft. Elke andere ethische 
visie heeft het karakter van zelfrechtvaardiging. En zelfrecht
vaardiging is het vitium originis van ideologie in malam 
partem, de oerzonde dus van ideologie in negatieve zin. 
De rekenschap die de mens aflegt, als het om de burgerlijke 
ongehoorzaamheid gaat, betreft alle dingen die hierboven 
genoemd worden. Is het middel afgewogen tegen het doel? 
Alleen de juiste proportie tussen die beide werkt heiligend. 
Het doel heiligt de middelen niet, al kan over het middel 
alleen in het licht van het doel worden gesproken. Toch is 
ook het omgekeerde niet waar: het middel, hoe hard ook, 
ontheiligt het doel niet, want medeplichtig zijn wij al: een 
zachte heelmeester kan een stinkende wond maken. Alweer, 
het gaat om de proportie. Men kan ook zeggen: om de 
korrespondentie tussen de nood en de onwettigheid, tussen de 
bedreiging en de overtreding. De afweging ervan is een 
Ermessensfrage. Men wordt het er nooit over eens. Het moet 
aannemelijk te maken zijn, dat de aktie werkelijk op een 
redelijke wijze onrecht, geweld, bedreiging, onvrijheid heeft 
getracht te bestrijden en zoveel mogelijk weg te nemen. Die 
strijd gaat uiteindelijk niet tegen artikelen, maar tegen men
sen, want waar onrecht en knechting zijn, zijn - daarachter, 
in het donker: geweldenaars, bedreigers, machthebbers. Hoe 
wordt er met hen omgegaan? Worden ze vastgeprikt op hun 
rol? Of was er toch iets van dat overwinnen van het kwade 
door het goede en van: vijandsliefde? Het moet enigermate 
redelijk te verantwoorden zijn, dat elitaire individuen niet het 
leed van zwakken en geringen hebben misbruikt om de eigen 
haan koning te laten kraaien, maar dat het leed zelf en de 
leniging daarvan het motief en de motor van de aktie zijn 
gebleven. Het moet redelijkerwijs duidelijk kunnen worden 
gemaakt dat de ongehoorzaamheid ten diepste alleen de letter 
van de wet en niet haar geest heeft betroffen. Met dien 
verstande, dat de geest van de wet is het breken van de nood, 
het beschermen van de zwakke en het op gang houden van de 
geschiedenis van de humanisering, het bevorderen van de 
doorgaande bevrijding. 
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De subjekten van het burgerlijke protest zullen gehouden zijn 
altijd weer hun akties jegens hun medeburgers te verantwoor
den. Zij hebben plicht tot verantwoording jegens elkaar, 
jegens de organen van de demokratie, maar ook jegens allen, 
die in hun belangen bedreigd of geschaad zijn door de aktie 
(dat is onvermijdelijk, ook al zou men belangen kunnen 
afwegen, wat echter onmogelijk is!). Het gesprek met de 
politieke partijen, de vakbonden, de kerken, de publiciteits
organen, moet open blijven en bij voortduur gevoerd worden. 
Wie zich afsnijdt van een (brede) maatschappelijke diskussie 
verliest zijn rechten. 
Wij zullen moeten leren, dat onze rechtsorde en ons politieke 
systeem verankerd is in de verborgenheid van de belofte, 
verankerd is in de toekomst en dat zij van daaruit geloofwaar
dig zijn, wat alleen blijken kan uit de bereidheid van het 
gezag zich te laten toetsen aan het doel waartoe het recht en 
de politiek gegeven zijn: om de weg der verwachting naar 
vrede en gerechtigheid open te houden. In de praxis van het 
maatschappelijk leven vindt dàt gesprek nooit in abstracto 
plaats, maar altijd zo, dat de dingen op het spel staan. Protest 
metterdaad kan dan heel wel verstaan worden als een getuige
nis voor de zin en de betekenis der belofte en een poging, de 
gesloten oren en ogen daarvoor opnieuw te doen opengaan. 
Theologische ethiek is kritisch: in haar wordt in de praxis 
over de praxis met het oog op de praxis nagedacht in een 
moment van bezinning. Uit het verstaan van de aktie zelf 
komen de kriteria op, waaraan wij in de toekomst onze akties 
te toetsen hebben. Enzovoort. Wij kunnen daarbij niet zonder 
oe Stem in het gebeuren, want het gebeuren zelf is stom. 
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EPILOOG 

In zijn opiumtekst heeft Marx de religie teruggevoerd op de 
vervreemde menselijke verhoudingen en hij was overtuigd 
dat hij haar daarmee afdoende had verklaard. Zo was tegelijk 
met het idealistische Jenseits der Wahrheit ook de religieuze 
Wahrheit van het Jenseits verdwenen. Het probleem is daar
mee verschoven: in den vervolge is religiekritiek overbodig, 
zij wordt tot kritiek van de aarde, van het recht en van de 
politiek. Het is daarom dat Marx niet mee kan gaan met de 
antropologie van Feuerbach; ook die zag hij als theologie, 
omdat er geabstraheerd van de konkrete verhoudingen veral
gemenend over de menselijke 'Gattung' wordt gesproken. Zo 
betekende het op-zijn-voeten-zetten van Hegel voor Marx het 
definitieve afscheid van de theologie, ook in deze antropolo
gische variant. Maar als rechtzetter van Hegel blijft Marx aan 
zijn grote meester gebonden. Hij ontmaskert de religie glo
baal, haar reducerend tot iets van lager allooi en ontdoet haar 
zo van haar pretentie, transcendente waarheid te zijn. Zowel 
als uitdrukking der ellende als ook als protest ertegen is de 
religie illusie, zelfbedrog. Dat de religie ook een vorm van 
verzet kan zijn, Marx heeft het gezien, maar het verzet is 
verspilde moeite, zegt hij, de kracht ervan wordt verslingerd 
aan drogbeelden. 
In de 'vergeten tekst', waarover ik in par. 27 uitvoerig 
bericht, komt Marx, in het voorbijgaan op de kwestie van de 
religie terug. In de kritiek der politieke ekonomie blijkt 
hoezeer de alledaagse ervaring van het jammerdal doordrenkt 
is van religie en Marx trekt hieruit de konklusie dat de 
materialistische dialektiek de weg terug heeft te gaan: de 
religie is nu wel globaal ontmaskerd, maar daarmee is zij nog 
niet in haar feitelijke zo-zijn, in haar feitelijke uitdrukkings
wijzen en ontwikkelingen werkelijk begrepen. Pas als dat 
gedaan is, kunnen wij haar rol in de geschiedenis verstaan. 
Dat echter vereist, dat de kritiek van de feitelijke religie 
steeds weer uit de onderbouw wordt ontwikkeld. De schijn 
moet worden doorzien dat de religie toch een spiegelgevecht 
van geniale theologische individuen zou zijn, zodat deze 
ongeveer de rol zou worden toegeschreven die de verlichting 
aan de priesters had toebedacht, met dit verschil dat de 
theologen hun bedrog middels zelfbedrog plegen. Evenmin 

172 



als de technische uitvindingen werkelijk begrepen zijn indien 
ze beschouwd worden als vondsten van genieën, zijn de 
theologische vernieuwingen zo te verstaan: ook zij komen 
juist te rechter tijd en blijken samen te hangen met de ontwik
keling der produktiekrachten en met name met de daarmee 
gepaard gaande verschuivingen in de menselijke verhoudin
gen. Zoals de technische uitvindingen moeten worden begre
pen van de ontwikkelingen der produktiekrachten uit, moeten 
de theologische innovaties worden verstaan vanuit de daaraan 
annexe verschuivingen in de intermenselijke toestanden. Een 
globale ontmaskering, zoals ondernomen in de opiumtekst 
volstaat niet; de kerk-, dogmen- en theologiegeschiedenis 
moet worden herschreven vanuit de wijzigingen in de mate
riële voorwaarden waaronder de mensen gestalte moeten ge
ven aan hun leven en samenleven. Marx zag die taak uiter
aard niet als een theologische, maar als een ideologie-kriti
sche. Hij heeft haar zelf niet meer kunnen of willen aan
pakken. 
Het is mijn diepe overtuiging, die ik heb neergelegd in het 
onderhavige boek, dat Marx' inzicht, al moge het eenzijdig 
zijn, door de theologie niet langer kan worden genegeerd. 
Het engagement van de gemeente in de bevrijdingsstrijd van 
de armen noopt haar ook deze te beantwoorden, want in de 
gewezen koloniale landen blijkt wat wij niet waar willen 
hebben: de zending is onlosmakelijk verbonden met het ge
hele patroon van het kolonialisme en imperialisme, niet al
leen als uitdrukking ervan, maar - en dat is de grootste 
ontgoocheling! - ook als protest ertegen. Zo brengt ons het 
partijgangerschap der armen terug bij de vraagstelling van 
Marx. Het is daarom dat Marx voor mij steeds meer een 
intrigerende figuur werd, van wie ik mij niet kan afmaken en 
die mij blijft boeien. Ik besef hoezeer het voor de hand ligt 
hem met een 'neen' bij voorbaat te bejegenen: de theologie 
der gemeente kan toch niets van doen willen hebben met een 
atheïst? Dat atheïsme als standpunt tot lastering van de heili
ge Naam moet leiden, ontken ik niet (het is zo!), maar mij 
houdt veel meer bezig dat zo'n lastering kennelijk het gevolg 
is van het christelijk gedrag. Als de Naam wordt gelasterd, 
(en Hij wordt het), is het helaas om onzentwille. Theologie is 
er juist om deze zelfkritiek der gemeente te doordenken! In 
mijn Partijgangers der armen heb ik trachten aan te tonen, 
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dat de globale religiekritiek van de opiumtekst door zijn 
reductionisme geen recht doet aan het messiaanse geloof, dat 
zich immers, als het goed is, binnen de religie zich van de 
religie onderscheidt, ja er zich tegen aftekent. Het afzweren 
van de Almachtige X, maakt dit atheïsme, omdat het op dit 
punt verblind is, doof voor de stem van de gans andere God, 
die niet gediend wil worden, maar die zelf dient, zodat in zijn 
krachtveld religie geen godsdienst van mensen, maar men
sendienst van God is. Deze God is tegen wat in de religie als 
te verinnerlijken lot wordt gezien veeleer een bondgenoot in 
de strijd, zodat rondom Hem het lot wordt 'ontfataliseerd' tot 
geschiedenis en geschiedenis sluit de menselijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid in. In de bijbel begint geschiedenis met 
de bevrijding van slaven! Dit houdt voor mij in, dat atheïsme 
als protest tegen de goden mede in het geloof zit, maar dat 
het nooit een standpunt kan zijn, dat uit dit verband wordt 
losgemaakt. Als filosofisch standpunt betekent atheïsme al
leen, dat men een bepaalde verklaring van de wereld als 
afgedaan beschouwt om vervolgens tot een andere verklaring 
over te gaan. Daar zou ook Marx geen verbetering in kunnen 
zien, getuige zijn laatste stelling tegen Feuerbach. Daarom 
heb ik Marx' tekst in hetzelfde hoofdstuk uit Partijgangers 
der armen bekeken van de vraag uit, of hij positief dan wel 
dialektisch wil worden opgevat. Tegen de in vele opzichten 
verschrikkelijke werkingsgeschiedenis van deze tekst in, 
meen ik dat er allerlei aanwijzingen zijn, dat de dialektische 
opvatting de juiste is: de religie wordt zeker gereduceerd tot 
een onvermijdelijke illusie, maar blijkt door de kritiek heen, 
toch op hoger niveau te blijven en wel als de te plukken 
levende bloem van het konkrete humanisme, als 'kategori
sche' imperatief tot humanistische verhoudingen. Het is de 
vraag of dit blijvende van de religie in de 'vergeten tekst' ook 
nog is verondersteld. In ieder geval ben ik er nooit toe 
kunnen komen de religie als bezieling tot het afschaffen van 
alle toestanden, waarin de mens een geknecht, verlaten en 
verachtelijk wezen is, te beschouwen als een rest van het 
door Marx nog af te stropen idealisme (cq hegelianisme) al 
zie ik natuurlijk wel dat Marx zelf er niet op doorgegaan is. 
De wijze waarop men in de school van AIthusser het subjekt 
van de mens wil écarteren (in plaats van het burgerlijke ego te 
verwijden) is mij een gruwel. Ik beschouw de dialektische 
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interpretatie als een kritische vraag die men aan Marx, ook 
aan de oudere, mede in zijn eigen naam moet blijven stellen. 
Wat mij betreft blijft het erbij: Marx' religiekritiek is geen 
filosofisch standpunt, geen 'reine Theorie', maar zelf ook 
ideologisch: zij wordt gevoed door de hartstocht, alle mens
ontwaardige toestanden te overwinnen. Zij veronderstelt dus 
een praxis, zonder welke wij geen woord van deze kritiek 
kunnen begrijpen. De opium-tekst is geheel en al kontekstu
eel, op de praxis betrokken. Daarom is een puur theoretisch, 
theologisch antwoord op de religiekritiek niet alleen onvol
doende, maar zelfs ten diepste onmogelijk. Bij het antwoord 
moet de hele werkingsgeschiedenis van de bijbel, van de kerk 
en van de theologie, moet de hele praktijk van het christen
dom in het volledig netwerk van zijn konkordaten met de 
machten worden betrokken. Indirekt heb ik met name op dit 
punt veel van Ernst Bloch geleerd. Hoe zijn, zo vroeg ik mij 
af, de dolle exegeses en duistere spekulaties, die deze grote 
denker soms debiteert als het over de bijbel gaat - ik denk 
hierbij aan zijn ophitisme: de slang is de Messias en aan zijn 
marcionitisme: de scheppergod is caesaristisch! - mogelijk? 
Alles wordt duidelijk als men gaat zien waartegen het ge
vecht gaat. In het licht van de bijbelse werkingsgeschiedenis 
en de theologische reflektie daarvan worden zelfs de gekste 
doordraverijen begrijpelijk. De hoon van de oud-testamenti
cus H. J. Kraus in zijn Biblisch-theologische Aufsätze over 
al deze onzin, hoe terecht op zichzelf ook, gaat toch heen 
langs des Pudels Kern. Ook ik heb vaak gedacht, hoe goed 
het zou zijn geweest, als Ernst Bloch K. H. Miskottes Wenn 
die Götter schweigen had leren kennen. En toch, ook dan zou 
de zaak niet zijn afgedaan. Steeds meer ben ik gaan beseffen, 
dat Het lied van de Mensenzoon alleen met vaart en op toon 
kan worden gezongen door een gemeente, die geworteld en 
gegrond staat in de praxis der bevrijding. Het hoofdstuk over 
Filippenzen 2 in De andere mogelijkheid moet men dan ook 
niet lezen als een populaire samenvatting van, maar als een 
aanvulling op het gelijknamige boek. 
Op grond van de door mij voorgestane Marxinterpretatie kan 
de ontmaskering van de hemel als illusie, voorzover die de 
verwerping van de verdubbeling inhoudt, niet betekenen, dat 
wij te kiezen hebben voor de direktheid. De theologie mag 
zich het dilemma, of een stabiliserend dualisme Of een mo-
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nistisch drijven, niet laten opdringen. Hier is het derde niet 
uitgesloten. De theologie van het Woord is noch verdubbe
lend noch ook direkt, waardoor zij uit het valse dilemma 
uitkomst kan bieden. Marx meet de gevaren van de verdub
beling breed uit, maar laat ons vervolgens in de steek. W. A. 
de Pree is hem (en Bloch) daarin gevolgd in zijn dissertatie, 
zonder de gevaren van het 'monisme' te onderkennen. Men 
kan de paragrafen in mijn onderhavige boek over het nihilis
me, dat wij als 'materialisten' (in een bepaalde zin!) te 
doorstaan hebben, als een gevecht zien tegen die laatste 
gevaren. Dit optimisme moet stranden en kan niet anders dan 
omslaan in lethargie. In ieder geval: het marxisme, als strate
gie van de bevrijding der armen, kan niet zonder ethiek, een 
ethiek die door de skepsis, ook de marxistische skepsis (in de 
zin waarin Ernst Bloch daarover spreekt in zijn Tübinger 
Einleitung) , is heengegaan, en die niet metafysisch, niet 
religieus, niet ontologisch is verankerd. Ik vind die ethiek in 
de bijbelse traditie: in de nood van de konkrete naaste komt 
het waarlijke gezaghebbende Woord tot mij, want hij is als 
ik, en ik ben als hij. Men leze hierover het eerste hoofdstuk 
van De andere mogelijkheid. Waar het in die ontmoeting tot 
een konkreet bevrijdend handelen komt licht het waarachtig 
god-menselijke 'verwijde' subjekt op, dat nu nog geknecht, 
veracht en verdrukt is... en aan de openbaring waarvan 
heden ten dage vaak noch de christenen noch de marxisten 
geloven! 
Het is niet te ontkennen, dat Marx de religie en dus ook de 
theologie zonder meer heeft afgeschreven: het laatste wat hij 
zou willen is een Vorverständnis leveren voor dat voor hem 
abjekte bedrijf. Zo wil ik hem dan ook niet gebruiken: ook 
Marx is doel in zich en mag geen louter middel voor mij zijn. 
Mij houdt de vraag bezig of Marx van zijn eigen 'Anliegen' 
uit de theologie terecht achter zich heeft gelaten. Waar het 
om gaat is, of Marx de theologie niet voor de opgave heeft 
gesteld zichzelf kritisch te onderzoeken op haar ideologische 
werking; niet dat die een schande is, maar zij komt niet in 
zicht en blijft derhalve onkritisch zolang de illusie van de 
eeuwige waarheid niet wordt opgegeven. Zolang de theologie 
gezien wordt als het produkt van geniale individuen, die haar 
in de studeerkamer ontwikkelen op grond van doordenking 
van de voorgaande theologische literatuur, lijkt zij boven de 
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tegenstellingen en partijschappen uit een universeel woord te 
spreken, afgeleid als het immers uiteindelijk is uit het eeuwi
ge Woord. De adaptatie van dit woord aan de tijd komt dan 
tot stand doordat de theoloog in zijn spijsvertering veel ver
werkt, dat als vanzelfsprekend meekomt en mitsdien onher
kend en ononderkend blijft, zodat het bepalend kan worden 
zonder door de kritiek te zijn heengegaan. Het is geen won
der dat dit 'vanzelfsprekende' bestaat uit wat aan ideeën en 
opvattingen in een bepaalde tijd heersend en geldend is. Zo 
sluipen de herrenlose Gewalten anoniem de theologie binnen, 
want ook wat ideëel, filosofisch en moreel opgeld doet, 
veronderstelt macht: de heersende ideeën zijn' de ideeën der 
heersenden. Dat is niet zo omdat, zoals Althusser meent, de 
staat de ideologische apparaten beheerst, maar omdat deze 
ideeën binnen het bestaande niet ontkenbaar en zeker niet 
negeerbaar zijn: wie ze ontkent gaat er geestelijk en materieel 
aan. Daarom gelden die ideeën als vanzelfsprekend, onher
kend en ononderkend vooroordeel, waardoor wie er van 
afwijkt onder de verdenking van ideologie komt te staan. Er 
is niemand bijv. die heden ten dage geen offers kan brengen 
aan de godheid ekonomie! Men zou alleen vanuit een werke
lijk perspektief van een andere toekomst, vanuit een elders 
verworteld burgerschap, tot kritiek kunnen komen tegenover 
dit massiefgeldende, waaraan geen mens, ook de theologie 
niet, zich kan onttrekken. Hier trekt Marx de ploegschaar van 
de skepsis doorheen en stelt de vraag: cui bono? Dat wil 
zeggen: aan wie komt een bepaald spreken te stade in de 
strijd om de macht? De theologie kan niet om de vraag heen, 
wat haar konkrete werking is in de sfeer van de 'onderbouw', 
van de materiële omstandigheden. Voor die vraag heeft Marx 
haar gezet. Zij mag hem daarom niet naast zich neerleggen 
omdat de beantwoording ervan een voorwaarde is, zonder 
welke de andere kant van dezelfde vraag niet kan worden 
beantwoord: heeft de theologie echt getuigd van dat elders 
verwortelde burgerschap, van die revolutionaire werkelijk
heid, waardoor de massiviteit van het geldende is opengebro
ken? Temeer nu wij als theologie en kerk in de derde wereld 
keihard worden gekonfronteerd met dit onvermoede, maar tot 
onze ontzetting wezenlijk bepalende 'vanzelfsprekende' in 
ons spreken, mogen wij niet doen alsof er niets aan de hand 
is. Terwijl wij algemeen dachten te spreken, spraken wij -
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dat niet willend, maar wel doende - ten gunste van het 
machtige belang. Het is het belang van de macht er belange
loos en dus algemeen uit te zien. Een theologie die ervan 
uitgaat dat 'ideeën van de hemel vallen' (Casalis), is voor de 
heersende macht nooit gevaarlijk, ja zelfs - wat zij verder 
ook zegt! - altijd voordelig. Ook haar protest wordt door het 
systeem geresorbeerd. 
Anders gezegd: de schreeuw van de gekwetste, kreperende 
ander in zijn nood is een verstervende, de lucht kort en hevig 
doorsnijdende kreet, waarna het stil wordt, doodstil. Aan die 
konkrete 'waarheid' kan geen duur, geen kontinuïteit, geen 
algemeenheid worden geschonken, zij kan zich niet uiten op 
het hoge niveau waarop het gevestigde denken zich beweegt. 
Toch is het de opgave der theologie vanuit dit allerbijzonder
ste, vanuit dit intellektuele skandalon te denken. 
Het zal de welwillende lezer niet verbazen, dat deze pogin
gen om Marx te verstaan door boven hem uit te gaan moeten 
leiden tot kritiek op hem. Daarmee is het echter een eigenaar
dig ding in onze samenleving. Het klimaat daartoe is slecht, 
omdat zowel het ene als het andere kamp, waarin wij ver
plicht zijn opgedeeld, het erover eens is, dat kritische kritiek 
op Marx onmogelijk is. Marx dient in toto te worden aan
vaard of verworpen, zonder echt te worden gekend. Wie 
daaraan niet meedoet is spelbreker in de tweekamp, waarvan 
de spelregels nu wederzijds zo aardig zijn aanvaard, dat de 
totale vernietiging van de planeet als 'misschien nog best' te 
vermijden geldt. Dat Marx een zo kritisch denker is dat al 
zijn kritiek op het beslissend moment zelfkritiek blijkt, wil er 
bij beide partijen niet in. In dit klimaat zit er, indien men niet 
resigneren wil, eenvoudig niets anders op dan gewoon door 
te gaan. Dat doe ik dan ook maar, al is mijn zenuwgestel er 
nauwelijks tegen bestand. 
De opiumtekst is dubbelzinnig. Er wordt, ik zei het al, te 
weinig in duidelijk, dat het atheïsme geen standpunt kan zijn. 
Ernst Bloch is het die hem met geniaal invoelingsvermogen 
in zijn dialektische diepgang heeft gepeild, zodat hij kon 
oproepen, de 'Religion im Erbe' met lusten en lasten te 
aanvaarden. Het gevestigde marxisme heeft daarentegen een 
uiterst banaal en agressief atheïsme opgeleverd. Er is geen 
twijfel aan: atheïstische propaganda is als zodanig reeds in 
strijd met Marx' bedoelen, laat staan diskriminatie en vervol-
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ging. Sterker: de noodzaak zijn toevlucht te nemen tot deze 
middelen bewijst het falen van het socialisme, dat als vanzelf 
tot een verdwijnen van de religie zou moeten leiden, volgens 
Marx. Een betere uitleg van de opiumtekst brengt daar echter 
geen verandering in, tenzij die zou worden gedragen door en 
zou opkomen uit een nieuwe gemeenschappelijke bevrij
dingspraxis van marxisten en christenen. Er zijn tekenen dat 
er inderdaad iets gaat veranderen, niet alleen in de derde 
wereld, maar ook in West-Europa, waar kommunisten begin
nen op te roepen tot een 'compromesso storico'. Tot mijn 
grote blijdschap bleef mijn oproep tot een 'oekumene van 
links' (in De andere mogelijkheid opgenomen, maar oor
spronkelijk een bijdrage aan het blad van de kritische ge
meenten, Uittocht) niet zonder weerklank, vooral in de krin
gen van voornoemde gemeenten. 
Door Marx' afwijzing van de 'verdubbeling' en zijn optimis
tisch omhelzen van de 'direktheid', dreigt de ethiek bij hem 
te worden versleten voor niet meer dan een ideologische 
exponent van de klassenstrijd, waardoor hij de noodzaak niet 
ziet van een kritiek der praktische rede. Hij ziet niet of 
onvoldoende, dat er in de moraal ook momenten zitten die 
boven haarzelf uitwijzen en waardoor de stof van de moraal 
geoordeeld wordt. In de moraal zit ook de beweging van het 
zoeken naar de toekomende stad. Of, socialistisch gezegd: 
onder de naam van moraal is eeuwenlang vergeefs gezocht 
naar de klassenloze maatschappij en het rijk der vrijheid, 
zodat ook in de moraal boven haar stof uit een kriterium zit, 
dat niet mag teloor gaan omdat het de skepsis voorbij is. In 
het onderhavige boek doe ik een poging deze leemte vanuit 
de theologie zo op te vullen, dat het thema met marxisten 
bespreekbaar wordt. In ieder geval zal dat gesprek niet 'idea
listisch' mogen worden gevoerd, want universele maximes -
zelfs de schoonste, zoals die van Kant - zijn even onaan
vechtbaar als onwerkzaam, omdat zij het gebod losmaken 
van de konkrete verhoudingen waaronder geleefd wordt in de 
vervreemding, zodat de mensen al tot 'middelen' verworden 
waren voordat de imperatief hen bereikte. Alleen in het kader 
van een bevrijdende beweging uit die vervreemding kan 
ethiek zinvol zijn. Het gaat in de ethiek om de nijpende vraag 
'wat moeten wij doen?' in de konkrete situatie, in de hard
heid van de klassenstrijd, na deze teleurstelling en met het 
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oog op die kans; het gaat erom wat dáár juist is, gezien de 
geanalyseerde werkelijkheid in haar reële mogelijkheden, 
wat dáár liefdevol is door de slachtoffers aangezien en hen in 
de ogen ziende, en wat daar heilzaam is, ziende het nog 
nimmer geziene! Die vragen worden gesteld vanuit een kri
tiek op het handelen van gisteren met het oog op het handelen 
van morgen, in een moment van bezinning dat plaatsvindt, 
niet in een stormvrije zone buiten de praxis, maar midden in 
het tumult daarvan. En die vragen verhouden zich altijd 
kritisch tegenover reeds gegeven antwoorden, die nogal eens 
worden ontmaskerd als zoet gefluit van de 'herrenlose Ge
walten' . Ethiek waakt tegen het met goddelijk gezag optre
den van menselijke, al te menselijke instanties! (Tussen 
haakjes: laten wij ophouden met voortdurend weer te zeggen 
waar wij voor en tegen zijn, want het is een machteloos 
moreel hinken achter de feiten aan en kan alleen maar zelf
rechtvaardigend werken. De schoonste standpunten zijn dan 
zelfs de gevaarlijkste! Immers ook veroordelingen werken op 
deze manier uiteindeli jk als rechtvaardiging.) 
Marx lijkt ook in zijn 'vergeten tekst', die volgens Frostin 
uitermate belangrijk is (hij is het ook), maar die bij Marx zelf 
de schamele status van een noot heeft, te onderstellen, dat 
deze religiekritiek die in finesses gaat nodig is om de religie 
stap voor stap te overwinnen. Ook in deze tekst blijft Marx 
reduktionistisch redeneren: religie is een vervreemde wijze 
van verinnerlijking van een geestelijke en morele aanpassing 
aan gewijzigde produktieverhoudingen, die op hun beurt zijn 
voortgekomen uit het doorbreken van de oude verhoudingen 
door de onstuitbaar groeiende produktiekrachten. Religie 
schijnt op te gaan in haar ideologische werking, zij is niets 
anders dan iets anders en is zo een oneigenlijke manier 
waarop de mens nieuwe vormen van vervreemding verwerkt, 
daartegen protesteert om ze tenslotte toch te accepteren. Hoe 
juist dit voorlopig mag zijn, er is een andere kant. De ekono
mische macht als albeheersende Mammon kan zijn offers 
straffeloos eisen, omdat er een vacuüm is bij de mensen. 
Theologisch gesproken is ook de 'afgedwongen' religie afgo
dendienst, dwz. eraan vooraf gaat de afval van Hem, de 
werkelijke Bevrijder, waardoor het genoemde vacuüm ont
staat dat gevuld wordt met valse absoluta. De mens vervalt 
daarom aan de 'herrenlose Gewalten', aan de goden dezer 
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eeuw, de machten, omdat hij niet zonder de ware God en dus 
niet in dit vacuüm kan leven. Dit vacuüm is het gevolg van 
verloochening en afval. Dat moet theologisch altijd weer 
worden gezegd. Maar ook dit is nog niet alles. De door Marx 
in haar ideologische werking doorziene religie-der-vervreem
ding is ook een onmisbaar teken, dat de mens, eenmaal van 
zijn Bevrijder losgeraakt, niet zonder surrogaten, niet zonder 
'ingehuurde dubbelgangers' leven kan. Zelfs ZÓ, in die ver
vreemding, herinnert de religie kontrastmatig toch nog aan de 
God die zijn slavenvolk werkelijk en bevrijdend liefheeft. In 
de bijbelse traditie hebben de profeten er dan ook geen enkele 
moeite mee in het verhaal ook Adonai voor te stellen als een 
god, die alleen god is om de goden te verslaan, maar die 
anderszins gaarne van die religieuze titel zou afzien. Als Hij 
god is, is Hij het heel anders dan de goden, dat staat voor hen 
vast. Maar Hij kan er op die wijze voor zijn mensen slechts 
zijn, als Hij ze bevrijd uit het diensthuis der religie, als Hij de 
Mammon uit het vacuüm verdrijft. Inzoverre moet ook Ado
nai voor god spelen. Hij is niet te groot en niet te goed om 
tegen de goden te konkurren. Voor god te spelen, om de 
goden te verslaan en te verdrijven uit hun machtsgebied, het 
menselijk hart, is voor deze God een vernedering, terwijl de 
neergang van zijn menswording openbarend is voor de hoog
heid van zijn wezen. Maar het menselijk hart is tegen zichzelf 
gekeerd: het heimwee naar de vleespotten neemt steeds meer 
de overhand. 
Van hieruit moet de 'theantropologie' op haar wijze religie
kritiek zijn. Zij moet het spreken van de kerk en haar eigen 
spreken van gisteren inderdaad onderzoeken op ideologische 
inhoud en werking door dat spreken in de kontekst van de 
hele praktijk der kerk te ontwikkelen vanuit een kritiek van 
de onderbouw, maar ook - en zo komt er een extra-dimensie 
in dit onderzoek - door dat spreken te beproeven, of en in 
hoeverre het een gehoorzaam spreken was en is namens die 
Adonai-Bevrijder die op zo heel andere wijze god wil zijn 
dan de goden, die de anti-god onder de goden is, de mens 
wordende, ja mensgeworden god. Die twee dingen zijn niet 
twee verschillende dingen! Zij grijpen in elkaar. Als wij met 
Marx alleen het eerste doen blijven we bevangen in de circu
lus vitiosus van de vacuüms die zich steeds weer zullen 
vullen, zelfs het kommunisme met atheïsme en al wordt dan 
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tot religie! Als wij louter theologisch alleen het tweede doen 
behalen wij slechts een verbale en dus een Pyrrhus-overwin
ning: de kerk gelooft op papier in de gans andere God, maar 
laat in de praktijk de geschiedenis aan haar eigen beloop 
over. Ook dan hebben de machten vrij spel! De theologie 
moet de iIIusie opgeven, dat zij boven ideologiseren zou 
kunnen uitkomen, zolang de wereld verscheurd is door tegen
stellingen en vijandschappen. De waan van de pure theorie 
boven alle ideologie is de gevaarlijkste naïveteit, waaraan de 
theologie kan lijden, want zij schijnt haar te ontslaan van 
zelfkritiek. Laat ik het gek mogen zeggen, met een variant op 
Paulus: theologie is geen wetenschap, maar ten dele kennen, 
in een spiegel zien, gebarsten en beslagen, in de hoop (die 
niet mag worden opgegeven) óóit te mogen weten in een 
direkte kennis wang-aan-wang met God-als-mens. Eschato
logisch alleen is theologie wetenschap. Maar die wetenschap 
is nu nog ideologie in een voortdurend proces van zelfkritiek 
coram deo. Zo bezig-zijnde mag zij hopen in dienst genomen 
te worden, gerechtvaardigd te worden door de God die alles 
in allen zijn zal. Het kriterium bij dit alles is de bevrijding 
van de slaaf, met wie deze God in de Messias zich heeft 
vereenzei vigd. 
Het is inmiddels niet de bedoeling, dat in dit boek schrijvers 
positie tegenover Marx werd bepaald. Het boek heeft een 
ander doel. Het wil een aanzet zijn tot verantwoordelijker en 
kritischer theologiseren. In zoverre zijn de opmerkingen over 
Marx, die ik in deze epiloog maak, een tegemoetkoming aan 
de hardleersen onder mijn lezers. Tot mijn ergernis en op
luchting beide zijn dat meestal de lezers die het bij bladeren 
laten en daarna onbekommerd overgaan tot het produceren 
van gedrochtelijke samenstellingen als 'marxistische theolo
gie' en dergelijke. De nevenbedoeling van zulke onzin laat 
zich raden in een wereld waarin een alvernietigende vijand
schap door het doven van de kritiek in beide kampen moet 
worden in stand gehouden en aangescherpt. Waar het vuur 
der vernietiging wordt opgestookt, moet de geest worden 
geblust. 
Beduchtheid verlamt de denkkracht. Als ik de erkentenis van 
nihilisme, als failliet van alle metafysika, en een ethiek 
voorbij de skepsis bepleit, dan doe ik dat niet lichtvaardig, 
maar in het besef dat het niet anders kan. Het is Walter 
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Benjamin geweest, die, voorzover ik zie, het woord nihilis
me voor het eerst heeft gebruikt in de betekenis, die er later 
door Max Horkheimer en Theodor W. Adorno aan is ge
hecht. In zijn Theologisch-politisches Fragment spreekt Ben
jamin van: '( ... ) die Aufgabe der Weltpolitik, deren Metho
de Nihilismus zu heissen hat'. Metafysika, hoewel uitdruk
king van het verlangen naar zin, samenhang en doel, slaat 
altijd weer om in affirmatie van de positiviteit en identifikatie 
van het bestaande met het totum en zo in haar konsekwentie 
in een 'isme'. Men noemt de weigering zich zin te laten 
opdringen en de weigering zich te identificeren met het be
staande nihilistisch,terwijl juist deze druk op de mens, zich 
te konformeren en de positiviteit te affirmeren en zin te zien 
en te beleven, in zijn totalitaire tendentie eerst recht nihilis
tisch is, halfhartig en halfzacht, maar des te vileiner. Alle 
hoop die werkelijk hoop is en niet wordt verslingerd aan 
illusies, moet ervoor worden opgegeven, geprest als men 
wordt tot erkenning van de vigerende schijn-zin. Als het goed 
is zit juist in het waarlijk metafysische verlangen het besef 
der vergeefsheid en het is juist dit bewustzijn van de nietig
heid die de enige rechtvaardiging vormt van de metafysika, 
niet als inhoud, niet als faktische zingeving, want die is 
tijdgebonden, maar als talen naar vervulling, als utopische 
akte. 
Hoop hebben mag en kan alleen in solidariteit en tezamen 
met de hopelozen ; hoop hebben kan alleen vanuit de diepte 
der hopeloosheid. Zij ontspring op wonderlijke wijze uit wat 
ons daar overkomt vanwege de Messias Jezus: dit bijzondere 
is het algemene; naar zijn werking en strekking is de fakti
sche liefde tot het einde, die Hij betoond heeft, het universe
le, het totum en het eschaton, maar het is nog boordevol nog
niet (en ook dat is permeabel voor het 'niets', voorzover het 
op zich prijsgegeven is aan een niet onmogelijke totale ver
ijdeling). Deze messiaanse liefde stuit op een weerstand, 
waaraan zij zich dodelijk verwondt. Een ander teken der 
opstanding dan dit, dat ook tot onze val kan worden, is ons 
niet gegeven. Op deze grond te hopen komt voort uit de 
genoemde bijzondere ervaring, die miljoenenvoudig wordt 
weersproken door de verschrikkingen der geschiedenis. Zo is 
ons hoop gegeven in de vertwijfeling en het is terwille van 
deze hoop-voor-hopelozen dat wij ons nihilisme dienen te 
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erkennen, anders wordt het, omdat ons de leegte onverdrage
lijk is, opgevuld door de afgoden van vitaliteit en trotse 
onaanraakbaarheid, die op hun beurt worden omgelogen tot 
geloof, enz. 
Men kan mij voorwerpen, dat dit nihilisme van Benjamin 
voortkomt uit zijn materialisme, waaraan hij vasthield ook 
toen hij het erbij behorende vooruitgangsgeloof had ver
speeld door de ontzettingen van het Derde Rijk. Deze tegen
werping is niet zonder recht, maar ik kan haar onmogelijk als 
een verwijt zien. Immers de messiaanse hoop is niet gericht 
op een hiernamaals, maar op de komst van de Messias
Mensenzoon op aarde en dat wil zeggen op het openbaar 
worden van de vrijheid der godskinderen in de geschiedenis 
en wel zo dat alle lijden - tot op iedere kindertraan - daarin 
wordt verzwolgen. Wie dat beseft kan het 'materialisme' niet 
loslaten. Wel brengt dit vasthouden van het materialisme 
mee, dat de hele last van de geschiedenis op de verwachting 
drukt. In dit boek wordt die last Auschwitz genoemd! maar, 
zoals de lezer zal begrijpen, staat deze naam voor veel meer, 
dat zich in die naam samenbalt. 
In Frankrijk heeft het nieuwe links van de zestiger jaren op 
twee manieren gereageerd op de schok der ontgoochelingen, 
vooral die van de genocide in Cambodja onder Pol Pot. Voor 
sommingen is de hele socialistische verwachting erdoor ge
falsifieerd; een groep heeft de hoop opgegeven en geeft zich 
aan de verrechtsing prijs. Bernard-Henri Levy is terugge
keerd naar de bronnen van het Oude Testament. Hij heeft 
Sartre in zijn laatste jaren leren inzien, dat het joodse volk 
een 'metafysisch' geheim heeft. Anderen echter ontkennen 
elke genocide, niet alleen in Cambodja, maar steeds sterker 
ook in Auschwitz: de moord op 6.000.000 Joden zou een 
propagandistische leugen van een zionistisch complot zijn. 
Wat niet past in hun filosofie, dat is ook niet. Pierre Guillau
me, Serge Thion, Gaby Cohn-Bendit (broer van Daniel) 
steunen Faurisson, die Auschwitz voor het grootste deel een 
verzinsel acht. Zelfs Noam Chomsky heeft zich enigermate 
laten meevoeren in deze stroom, die aansluiting gevonden 
heeft bij het rechtse amerikaanse isolationisme, dat na keizer 
Wilhelm gesauveerd te hebben nu Hitler van smetten tracht te 
zuiveren. Zo leidt de aarzeling, de nihilistische konsekwentie 
te trekken, tot een onhistorische houding juist binnen het 

184 



materialisme, dat zijn naam alleen verdient als het op de 
geschiedenis en de analyse ervan gericht is. De zin van het 
materialisme immers is, dat de hoop verbindt aan de werke
lijke geschiedenis, die, met het oog op de maatschappelijke 
praxis, partijdig-strategisch wordt geanalyseerd. Zich af te 
wenden van Das Kapital en zich toe te keren naar Tenach 
lijkt een goede zaak, maar zo komt men niet uit de moeilijk
heden. Tenach is niet minder, als veel ouder en heilig boek, 
zelfs ongetwijfeld nog meer misbruikt ter rechtvaardiging 
van aanspraken, die tot geweld, tot moord en oorlog leiden 
dan Das Kapital. Er zit niet anders op dan in vrezen en beven 
het nihilisme onder ogen te zien, dat nu eenmaal op ons 
afkomt indien wij om messiaanse redenen het materialisme 
niet opgeven, omdat wij het beneden Gods waardigheid we
ten, wanneer Hij alleen spiritueel zou overwinnen. Ik heb 
geen oplossingen, maar wil in ieder geval waarschuwen 
tegen alle soorten dogmatisme, die loeren als men niet stand
houdt in de diepte. Wie deze riskante hoop op troost in de 
vertwijfeling verdacht maakt uit een vermeende zekerheid, 
zie toe dat hij niet ten offer is gevallen aan lichtvaardig 
optimisme: aan materialistisch vooruitgangsgeloof (monis
tisch drijven!) en/of aan religieuze illusies (dualistisch zich 
laten drijven!). Beide varianten - in wezen elkaars pendanten 
- voeren ertoe, dat als het erop aankomt de geschiedenis 
wordt overgelaten aan haar eigen beloop en dus aan de cynici 
van de macht. Deze kapitulatie is het gevolg van onze angst 
te erkennen dat wij het zelf zijn die de revolutie van God om 
ons en in ons in de weg staan. Wie van genade weet, durft 
deze angst aan en vreest het nihilisme als vreesde hij het niet. 
Wat wij moeten opgeven is het in zichzelf gekromde denken, 
dat een verzet is tegen de genade, het denken als zelfrecht
vaardiging en zelfbedrog. Wij zullen daar steeds weer moe
ten aanvangen, waar wij als metafysici, als religieuzen en dus 
als heidenen überhaupt niet wilden zijn, omdat wij te vroeg 
van de onmiddellijkheid hebben gedroomd: tussen de hopelo
zen, de vermoeiden en beladenen, voor wie het nihil voldon
gen schijnt, die altijd al van genade hebben moeten leven, om 
met hen vertwijfeld, met hen zonder God en zonder hoop te 
zijn. Dáár en zo bevinden wij ons voor God. God eist van ons 
op deze wijze zonder god te leven! Wij mogen het denken 
niet misbruiken voor een (braaf schijnende maar in wezen 
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laffe) ontkenning van de onzin, het onrecht, de ongeest. De 
noodschreeuw van het slachtoffer verklinkt; de waarheid 
ervan is niet vast te leggen in staafbare proposities, zij moet 
steeds opnieuw worden gehoord. Vanuit dit schandaal begint 
steeds weer het theologisch denken, dat in liefde zijn grond 
vindt en in zijn spits tot bidden wordt. In het gebed krijgt 
stem en draagkracht wat in machteloosheid gesmoord werd. 
Levend in de aanroeping leren wij eerst recht wat het in
houdt. .. te denken, smart-vermeerderend, hoop-gevend te 
denken. 
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ORIËNTATIE IN ENIGE LITERATUUR 

Om het boek bruikbaarder te maken voor theologiestudenten volgt hier 
een korte oriëntatie in de literatuur die er op het terrein van theologie en 
ideologie is. Wij hebben dit deel tot 37 bladzijden beperkt om geen 
onevenredig lang aanhangsel te krijgen. De keuze is verantwoord 
slechts naar haar positieve zijde. 

Theodor W. Adorno 
Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966 
Vooral de Meditationen zur Metaphysikhebben indruk op mij gemaakt. 
Auschwitz is het mislukken van de kultuur en dus ook van de met haar 
verbonden metafysika. Hoe minder de subjekten leven, des te groter de 
paniek voor de dood. En daar bovenop komt Auschwitz, want sindsdien 
is de dood vrezen nog iets èrgers vrezen dan de dood. Moeten wij nu 
maar de schaarse en taaie resten van het leven voor absoluut houden? 
Heeft het leven zin? Als het leven zin had, zou de vraag niet gesteld 
worden. Wij zijn geen nihilist, omdat wij uit gebrek aan sympathie niet 
meelijden met de lijdenden. Wij kunnen nu eenmaal de vertwijfeling 
niet ten einde denken. Kant stelde de onsterfelijkheid als postulaat. En 
een dialektische zin gaat volgens hem gepaard met een onvermijdelijke 
schijn, die wel illusie is maar geen bedrog. De transcendentie wordt 
gevoed vanuit de ervaringen in de immanentie. Wie echter de transcen
dentie 'dingfest' maakt is fantasieloos en aan de geest vijandig. Hij 
pleegt verraad. Wie de metafysika losmaakt van de bevrijding uit de 
nood, scheidt de ziel van het lichaam (wat een weerspiegeling is van de 
arbeidsdeling in hoofd- en handwerk). Het joods-christelijke geloof, dat 
de onsterfelijkheid van de ziel verbindt. met de opstanding van het 
vlees, is konsekwent. Kunst is ook schijn! Nur Narr, nur Dichter, zei 
Nietzsche. Aux sots je préfère les fous. In die schijn zit de belofte van 
het 'Scheinlose'. Dingfeste metafysika als samenhang van oordelen 
over dingen die zouden 'zijn', is niet mogelijk. Denken echter bevat 
behoefte en nood. Daarmee kiezen wij niet voor wishful thinking, maar 
voor reflektie uit behoefte. De behoefte, de nood wil genegeerd worden 
door het denken. Zij moeten verdwijnen in het denken. Zulk negatief 
dialektisch denken is solidair met de metafysika op het ogenblik van 
haar ondergang. Zie ook onder Horkheimer. 

Louis Althusser 
Antwoord aan John Lewis, Nijmegen 1974 
Positions 1964-1975, Ed. Sociales, Paris 1976 
Althusser veronderstelt bij Marx een zg. epistemologische breuk die 
zou hebben plaatsgevonden in 1845. Na 1845 heeft Marx de weten
schap van de geschiedenis gegrondvest. In die wetenschap worden alle 
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voorgaande geschiedenisfilosofieën als ideologisch doorzien. Onder 
ideologie is hier niet te verstaan inbeelding of dwaling, maar een 
voorstellingssysteem in instituties, rituelen en praktijken vanuit de 
klassenstrijd van boven. 
Ik geloof niet, dat Marx gedacht heeft met de ideologie te kunnen 
breken. Is dat niet het geval, dan slaat de epistemologische breuk ook 
lang niet zo diep als Althusser wil suggereren. In de tekst van mijn boek 
ga ik er vanuit, dat Marx met 'kritischer kritiek' steeds bedoelde: een 
kritiek die ont-ideologiserend op zichzelf gericht is. Zie daarvoor ook 
mijn boek: Kernwoorden bij Marx, s.v. ideologie. 
Althusser wijst de term persoonsverheerlijking als verklaring of aandui
ding voor wat ook wel stalinisme wordt genoemd af. Dit begrip past 
niet in het marxisme, het is daarin niet te plaatsen. Het heeft dan ook 
geen enkele waarde als verklaring. Hij ziet deze persoonsverheerlijking 
als een verburgerlijking van het kommunisme en die bestaat in een 
humanistische toevoeging aan het ekonomisme. Als het humanisme de 
mens als subjekt stelt is dat voor Althusser eo ipso burgerlijke ideolo
gie. De persoon is vrij, 'dus' is de proletariër vrij zichzelf (zijn arbeids
kracht) te verkopen of niet. Tot deze ideologische funktie brengt Al
thusser het hele humanistische vrijheidsbegrip terug. 
De a-humanistische interpretatie van de Marx van na 1845 kan ik niet 
delen. Zowel in het onderhavige boek als in Kernwoorden bij Marx 
kom ik tot een andere interpretatie. M.i. zijn de rechten van de mens 
wel degelijk ook in het kommunisme in het geding. Zie het hoofdstuk 
Mensen- en Burgerrechten in Kernwoorden. Men kan de vrijheid van 
de mens als subjekt niet zonder meer tot een ideologie verklaren. Deze 
kritiek op de 'persoonsverheerlijking' slaat terug in wat zij bekritiseren 
wil, namelijk 'stalinisme'. 
In het artikel Idéologie et appareils ideologiques d 'État (AlE) verdedigt 
Althusser de fundamentele these, dat men de ideologische bovenbouw 
alleen kan analyseren van het gezichtspunt der reproduktie uit. De 
AIE's zijn: de godsdienst, het onderwijs, het gezin, het recht, het 
politieke systeem, de partijen, de vakbonden, de kommunikatiemidde
len, de kultuur, de kunst en de sport. Althusser ziet de staat als een 
repressief apparaat, als een macht die repressie uitvoert en repressief 
intervenieert ten dienste van de heersende klasse, dus als een onder
drukkingsapparaat in de klassenstrijd van boven - de bourgeoisie en 
zijn verbondenen - tegen het proletariaat. De speciale rol van de AIE's 
is de ideologische reproduktie van de produktieverhoudingen. De staat 
zelf gebruikt zijn macht om door repressie de politieke voorwaarden 
van het reproduktieproces in stand te houden. 
Heel veel vragen blijven bij Althusser open. Het oordeel over de staat 
onder kapitalistische, maar tegelijk - ongetwijfeld daarmee in strijd -
demokratische verhoudingen is te massief en doet geen recht aan wat 
door de strijd van onderen in de demokratie bereikt en verworven is. 

188 



Althussers ideologiebegrip is te statisch en suggereert al te zeer dat 
ideologie van buitenaf wordt opgelegd en het karakter heeft van ideeën
manipulatie. Dit doet te weinig recht aan de dialektiek van het ideologi
sche complex in het 'historische blok' (zie Gramsci). Maar dat is voor 
de handliggend bij een man, die het 'subjekt' verwerpt. Verscheidene 
organen van de klassenstrijd van onderen worden dan ook eenvoudig tot 
AIE's verklaard: de vakbonden, politieke partijen. Vragen heb ik ook 
bij: de kunst, de godsdienst, het onderwijs, t.v. en radio, kranten. Aan 
al deze dingen is een andere kant. Althusser ziet de epistemologische 
caesuur zo diep gaan, dat voor hem geschiedenis een proces is zonder 
subjekt en zonder doeleinden, waarvan de gegeven omstandigheden 
eenvoudig het produkt zijn van de klassenstrijd. De mensen handelen 
kwasi als subjekten, maar zij staan in feite onder de determinering van 
de maatschappelijke verhoudingen. Alleen als wij dit inzien, maken wij 
ons los van ideologie, die immers bestaat in de illusie van het vrije 
subjekt. De geschiedenis heeft dan ook in de filosofische zin van het 
woord geen werkelijk subjekt, maar een motor en die motor is de 
klassenstrijd. Als dit zo is, dan geeft dit m.i. wel te denken over de 
AIE's na de revolutie, want ook dan zal er geen subjekt, geen vrijheid, 
geen doeleinde zijn! Met andere woorden: ook dan zullen de mensen 
niet tot een niet-vervreemdende vorm van doorzien en verinnerlijken 
der sociale verhoudingen kunnen komen en dus niet tot vrije kunst, 
ethiek, gezinsvorming, belangenbehartiging en zelfregering. Zij zullen 
ook dan ideologisch gemanipuleerd worden of zonder meer marionetten 
zijn van het proces. Zo somber ziet het er zelfs onder burgerlijk
demokratische, politieke verhoudingen in een kapitalistische maat
schappij niet uit. De gevolgen van het eskamoteren van het subjekt bij 
Althusser zijn zeer groot. 
Een boek, dat van Althussers methode uitgaat bij het analyseren van het 
katholieke denken in de jaren 1917-1933 is: Theo Salemink, Krisis en 
konfessie; ideologie in katholiek Nederland 1917-1933, Zeist 1980 
(diss.). De katholieke ideologie bestaat hierin, dat zij de politiek-maat
schappelijke strijd vertaalde in een morele strijd, zodat socialist en 
kommunist tot morele delinquenten worden gemaakt. Dat geldt in veel 
zwakkere mate van de fascist en de nazi. 
Het lijkt mij niet juist hier van een 'vertaling' te spreken, zeker als dit 
woord van stonde af aan belast is met de connotatie van 'verraad'. De 
klassenstrijd komt in een moreel denken tot bewustzijn. Dat denken is 
alleen van deze konditionering uit te verstaan, maar daarmee is niet 
gezegd, dat de klassenstrijd niet ook een morele strijd is! Men zie onder 
Bloch de analyse van de 'ongelijktijdigheid' , die duidelijk aantoont hoe 
nazisme zijn kans krijgt, waar links niet bij de bewustzijnsvormen 
aanknoopt. Mijn hele boek gaat er van uit, dat er onder de naam van 
moraal (ethiek) eeuwenlang gezocht is naar wat het socialisme hoopt te 
brengen. Helaas kon ik Waldemar Schmidt, Probleme der Metakritik 
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der Anthropologie; über Althussers Versuch einer a-humanistischer 
Neuinterpretation der marxistischen Theorie, Bochum 1981, niet meer 
tijdig verwerken. Wel noem ik nog gaarne een boek, waaraan ik een en 
ander dank: H. Manschot, Althusser over het marxisme, Nijmegen 
1980 (diss.). 

Hugo Assmann 
Onderdrukking en verzet; een uitdaging aan de christenen, Baarn 1975. 
De zuidamerikaanse bevrijdingstheologie gaat van de situatie van on
derdrukking uit, die tot het bewustzijn is doorgedrongen. De ontwikke
lingshulp is mislukt. De onderdrukking moet ontmaskerd worden. Be
vrijding is daarom theologisch een bruikbare term, omdat zij ook 
bijbels toegang verschaft. In deze theologie wordt de europese theolo
gie gekritiseerd: zij werkt versluierend door haar idealisme. De theolo
gie moet leren het primaat van de praxis in de wereld te erkennen. 
Assmann verweert zich tegen de aantijging als zou de bevrijdingstheo
logie zich aan de menswetenschappen hebben uitgeleverd. Zijn ant
woord luidt: wij kunnen niet eenvoudig zeggen dat de theologie de 
werkelijkheid in het licht van de openbaring stelt, omdat wij de openba
ring niet hebben, zeker niet in reinkultuur. Zij is altijd bemiddelend. De 
theologie heeft in de maatschappij legitimerende funkties; die moeten 
worden blootgelegd. Anders kan de theologie niet onderwijzen in 
'waarheid doen' (= werkelijk liefhebben). Thema's van de bevrijdings
theologie: de leer van de zonde wordt betrokken op de strukturen van 
onderdrukking, op de wereld van konflikten. De exodus funktioneert 
als subversieve gedachtenis, de redding wordt historisch verstaan, de 
heilsgeschiedenis betrokken op het aktuele gebeuren, de eschatologie 
begrepen als een impetus om niet te berusten, Christus als de bezieler 
van een bevrijdende praxis; de kerk moet haar eigen historisch handelen 
dialektisch verstaan, waardoor zij leert te breken met haar gehoorzaam
heid aan de bestaande onrechtvaardige orde. 
De theologie der bevrijding gaat uit van hen die geen zeggenschap 
hebben. De prioriteit van elke theoloog moet zijn, mens van de 'derde' 
wereld te worden. Theologie is theorie van effektieve aktie in de 
geschiedenis, niet van konforme prestatie, maar van strategisch hande
len, dat menswaardig is. Waarheid is, wat ter bevrijding leidt. Waar
heid heeft geen ideëel domein, maar moet worden gedáán. Wij moeten 
de onbaatzuchtige liefde op een bredere basis leren verstaan en niet als 
recurs op het personale. Theologie heeft een historische analyse van het 
geloof te zijn, vooral een analyseren van de kerkelijke ideologie in de 
historische werkelijkheid. Zij moet de invloed van de liefde in de 
komplexe praxis doordenken. Voorbeeld: de 'verzoening' dient vaak 
als ideologie van de zondebok en van de harmonie. Wat verzoening wel 
is: 'één die sterft voor anderen, uit solidaire liefde', gaat dan teloor. De 
vraag 'van de ene voor allen' komt steeds weer op in de bevrijdings-
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praxis. De zg. theologie van de revolutie van europese snit staat veel te 
los van de historische en materiële kontekst. Wat zij zou moeten doen 
is: de fixaties opruimen en de vraag stellen, wat werkelijk revolutie is; 
zij moet het meedoen legitimeren; theologisch, strategisch en taktisch 
meedenken door een revolutionaire theologie te ontwikkelen. 
Maar de europese theologen, ook de politieke theologen, blijven te lang 
doorzeuren over de voorwaarden van een geëngageerde' bezinning. Zij 
gaan niet over tot de konkrete analyse en laten, zoals Metz, de praxis 
aan de ethiek over. Bovendien is in die theologie onvoldoende duidelijk 
dat de politiek geen dimensie is naast andere, maar dat zij het primaat 
heeft. In de theologie van de hoop zal de hoop moeten wortelen in 
feiten, die de hoop belichamen en niet alleen in symbolisme. Hoop kan 
alleen hoop zijn in actu, anders is zij van meetaf: afwachten. God en 
zijn beloften mogen geen garantie of nog erger substituut zijn. God is 
het extra in de geschiedenis; de God van de uittocht is het bevrijdings
perspektief midden in de strijd. De ethiek mag daarom niet worden 
losgekoppeld van de theologie. Het gaat in de theologie altijd over de 
praktische, sekuliere liefde - dat is de theologische liefde! 
Akute problemen van de bevrijdingstheologie zijn: haar situatie is 
nieuw, niet te vergelijken met de revolutie van 1789 of 1917. Zij staat 
oog in oog met imperialisme, technokratie en één-dimensionaliteit. De 
kerk is bezig haar laatste kruit te verschieten aan het sakraal legitimeren 
van de status-quo. De zaak van de verzoening moet worden verbonden 
met konflikt en strijd. Er is een grote kloof in de kerk tussen progressie
ve reformisten en hen die in het bevrijdingsproces willen staan. Hoe 
moet nu de eenheid van de kerk worden geformuleerd door de voorhoe
dechristenen? Hoe leert de kerk ruimte te scheppen voor vrije politieke 
meningen? Hoe vermijden wij het populisme? Wie zijn het volk van 
God? Theologie en kerk hebben de neiging de kairos te ontvluchten, 
omdat zij nu eenmaal krisissen en konflikten tracht te mijden. 
Er zijn fundamentele theologische leemten. De christologie roept een 
christusbeeld op, dat zo vaag is, dat het voor iedereen overal en altijd 
sympathiek is. De hermeneutiek is geblokkeerd door ideologische voor
ingenomenheid, waardoor wij niet bij de historische ervaringen kunnen 
komen, waar de bijbel van spreekt, noch ook bij onze eigen materiële 
werkelijkheid. Het is belangrijk ons van deze vigerende 'maatstaven' te 
bevrijden. De idealistische, 'zuivere' theologie van de rijke landen is eo 
ipso ideologisch. De bevrijdingstheologie kan dat ook worden als zij als 
surrogaat wordt opgezogen door de kerk. Als het goed is, is zij echter 
konkreet historisch en heeft gekozen voor de bevrijding. 
Wèl te verstaan: de bevrijding is méér dan die van de onderdrukte 
volkeren. Zij is ook bevrijding van de mens en bevrijding van zonde. 
Maar dat laatste is zij vanuit het eerste: ais bevrijding van de onderdruk
ten is zij menselijke bevrijding uit de status van vervreemding. Als wij 
dit prius vergeten, vervalt de theologie weer in ideologie. Konkreet 
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komt deze theologie bij het analytisch instrumentarium van het marxis
me uit. Wij kunnen er niet omheen: er is ook klassenstrijd in de kerk. 
Zien wij dat niet in, dan blijft de verhouding tot het marxisme vaag 
gekoketteer. Al ontideologiserend ontdekt de theologie de ideologie als 
wapen ter bevrijding. Het waarheidskriterium der theologie ligt niet in 
de theologie zelf, maar in de wereld: is de liefde echt en konkreet? De 
bevrijdingstheologie slaat bressen in de bovenbouw. Daaraan doet zij 
goed, maar zij is niet centraal. Zij is eerder hulptroep. In de onderbouw 
vindt de kenosis plaats, de identifikatie van burgerlijke christenen met 
de zaak van de armen. Als het goed is, brengt dat een humaniserende 
tendcntie in de revolutie, al zou het een mystifikatie zijn de revolutie 
een zuivere daad van liefde in idyllische zin te noemen. De liefde is 
ingebed in de hoop en de hoop is konkreet. Wel gaat het steeds weer om 
het inzetten van het leven voor de naaste. Daarover is in de theologie 
wellicht beter nagedacht dan in het marxisme. Hier zou de mogelijkheid 
van een bijdrage kunnen liggen. 
Veel kommentaar is overbodig. Mijn hele werk kan als zodanig ver
staan worden. Ik ben wat minder afkerig van een verantwoording van 
deze theologie jegens de 'burgerlijke' akademie: dat gesprek is nodig, 
wil het tot ideologische verheldering komen. Het is zeker niet per se een 
zich laten inkapselen of laten afbrengen van het eigenlijke. 
Over het marxisme van Assmann heb ik een diskussie gehad met H M. 
Kuitert in Voorlopig Jg.8. nr.5, mei 1976. Ik schreef onder de titel: 
'Een gegeven paard ... 'en Kuitert antwoordde met ' ... toch maar in de 
bek zien'. 

Kart Barth 
Ethik 1(1928), herausgegeben von Dietrich Braun, Zürich 1973 (Kart 

Barth, Gesamtausgabe (GA), 11 Akademische Werke (AW) 1928). 
Ethik II (1928/29), herausgegeben von Dietrich Braun, Zürich 1978 

(Kart Barth, (GA), 11 AW 1928/29). 
Das christliche Leben, herausgegeben von Hans-Anton Drews und 

Eberhard Jüngel, Zürich 1976 (Karl Barth, GA, 11 AW 1959-61). 
Die protestantische Theologie im 19.Jht., ihre Vorgeschichte und Ge

schichte, Zürich 1947 (vooral p. 484-489). 
Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre, Zü-

rich 1938 (Gifford lectures 1938). 
Er zou veel en veel meer te noemen zijn. Kart Barth is op bijna iedere 
pagina van mijn boek aanwezig. In het betoog spelen de drie ethische 
werken een belangrijke rol. Over Barths ethiek schreef ik in Wending. 
Jg. 32, nr. 1, maart 1977 een artikel: De heilzame storing; Karl Barths 
aktualiteit, vooral in de ethiek. 
Het zou de moeite lonen Barths Feuerbachkritiek te vergelijken met die 
van Marx. Beiden vonden namelijk, dat Feuerbach te algemeen, te zeer 
vanuit het Bewusstsein der Gattung - een algemene humaniteit dus -
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heeft gesproken over de mens, die daardoor in zijn konkrete, materiële 
werkelijkheid niet aan de orde komt. Barth schrijft: 'Feuerbach wilde 
het Jenseits 'van God in het Diesseits van de mens verleggen. Dat kon 
een loochening van het Jenseits van God en daarmee van God zelf 
betekenen. Maar loochening en ontkenning van de relatie van Gods 
Jenseits met het Diesseits van de mens zou evenzeer een loochening van 
God kunnen zijn; juist een eenzijdig idealisme en spiritualisme zou de 
leer van God op bijzonder gevaarlijke wijze onder verdenking van een 
menselijke illusie kunnen brengen (pA88)'. Barth vindt dat Feuerbach 
de 'opstanding des vleses' aan zijn kant heeft. Barth keert zich niet ten 
volle tegen de antropologisering, omdat een spreken over God, dat niet 
tegelijk een spreken over de mens is, geen spreken is over de ware God. 
Barths bezwaar is eerder, dat Feuerbach te algemeen spreekt, niet 
konkreet antropologiseert. Zo spreekt Feuerbach niet over de werkelij
ke, vleselijke mens in zijn sterfelijkheid, maar - toch weer idealistisch 
en ook: ideologisch, althans illusoir (!) - over de mens in het algemeen, 
over de mens onder het gezichtspunt van zijn bewustzijn en wel van zijn 
bewustzijn als Gattung, dus de ideëel-humane mens. Ook Karl Marx' 
bezwaren zijn gericht tegen het idealistische van Feuerbachs antropolo
gie, waardoor de echte problemen verdwijnen in een onwerkelijke 
idealisering der liefde, die religieus van aard is. Het zou lonen, zeg ik, 
op de overeenkomsten en verschillen van deze kritieken in te gaan. Een 
goed boek in het nederlands over Feuerbach is: J. T. Bakker, H. J. 
Heering en G. Th. Rothuizen, Ludwig Feuerbach, profeet van het 
atheïsme; de mens, zijn ethiek en religie, Kampen 1972. 
In het hoofdstuk over de burgerlijke ongehoorzaamheid wordt terugge
grepen op Barths Gifford Lectures (Aberdeen) uit 1938. Het is voor 
goed begrip voor de betekenis van deze beschouwingen van groot 
belang te bedenken dat 1938 het jaar was waarin zij werden uitgespro
ken. Men leest dan sommige dingen niet abstrakt, maar beseft dat zij 
om zo te zeggen aan het front zijn gezegd. Of preciezer: Barth roept 
theologisch de mobilisatie uit! 

Walter Benjamin 
Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und 
Gershom Scholem, herausgegeben von Rolf Friedemann und Hermann 
Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1980 (Werkausgabe, 12 Bände). 
Het Theologisch-pol. Fragment in Band Il, p. 203-204. 
De geschichtsphil. Thesen zijn, voorzover ik zie, in de Ges. Schriften 
niet opgenomen. Zij zijn te vinden in: Illuminationen, ausgewählte 
Schriften, herausgegeben von Siegfried Unseld, Frankfurt am Main 
1969, p .. 268 v.v. 
De achttiende geschiedfiIosofische stelling en het theologisch-politiek 
fragment hebben mij wezenlijk beïnvloed. Hieronder volgt de vertaling 
van beide stukken: 
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"De jammerlijke vijf eeuwen van de homo sapiens', zegt een moderne 
bioloog, 'vormen in verhouding tot de geschiedenis van het organische 
leven op aarde zoiets als twee sekonden aan het einde van een dag van 
vierentwintig uur. De geschiedenis van de geciviliseerde mensheid zou 
in het geheel, naar deze maatstaf, slechts één vijfde van de laatste 
sekonde van het laatste uur vullen. Het heden, dat als model van de 
messiaanse tijd geweldig afgekort de geschiedenis van de hele mens
heid samenvat, valt haarscherp met de figuur samen, die de geschiede
nis van de mensheid in het universum vormt. 
Het historisme doet niet meer dan een kausale keten van verscheidene 
momenten van de geschiedenis stellen. Maar geen stand van zaken is 
alleen omdat hij oorzaak is een historische stand van zaken. Dat wordt 
hij pas, postuum, door gebeurtenissen die er duizenden jaren van 
gescheiden kunnen zijn. De historicus die daarvan uitgaat, houdt ermee 
op de gebeurtenissen zich in volgorde door de vingers te laten glijden 
als een rozenkrans. Hij begrijpt de konstellatie, waarin zijn eigen 
tijdperk is getreden met een bepaalde, eerdere epoche. Hij fundeert op 
die wijze een begrip van de tegenwoordige tijd als het heden, waar 
splinters van de messiaanse tijd in zijn geslagen. 
Stellig hebben de waarzeggers de tijd, waarvan zij vroegen wat hij in 
zijn schoot verborgen hield, niet ervaren als homogeen of leeg. Wie 
zich dat voor ogen houdt, begint misschien te begrijpen, hoe in de 
geschiedenis de verleden tijd is ervaren, namelijk op dezelfde wijze. 
Naar bekend is, was het de joden verboden de toekomst te onderzoe
ken. De tora en het gebod onderwijzen hen daarentegen in het geden
ken. Daardoor wordt de toekomst ontdaan van de betovering, waaraan 
de raadplegers van waarzeggers vervallen zijn. Maar daarom werd de 
toekomst voor de joden nog geen homogene en lege tijd. Want in de tijd 
was iedere sekonde de kleine poort waardoor de Messias kon binnen 
komen.' 

'Pas de Messias zelf voleindigt elk historisch gebeuren en wel zodanig, 
dat hij de betrekking, die het heeft tot het messiaanse, verlost, volein
digt, schept. Daarom kan niets dat historie is van zichzelf uit betrekking 
op het messiaanse willen hebben. Daarom is het Rijk van God niet het 
telos (doel) van de historische dynamis. Het Rijk kan niet tot doel 
worden gesteld. Historisch gezien is het geen doel, maar einde. Daarom 
kan de orde van het profane niet opgebouwd worden aan de hand van de 
gedachte van het Rijk Gods; daarom heeft de theokratie geen politieke, 
maar alleen een religieuze zin. (De politieke betekenis van de theokratie 
met alle intensiteit te hebben geloochend, is de grote verdienste van 
Blochs 'Geist der Utopie'.) 
De ordening van het profane moet worden opgericht aan de hand van de 
idee van het geluk. De betrekking van deze orde tot het messiaanse is 
een van de wezenlijkste leerstukken van de geschiedenisfilosofie. En 
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wel zo, dat deze betrekking tot een mystieke opvatting van de geschie
denis leidt, waarvan het probleem zich in een beeld laat schetsen. Als 
een pijl richting het doel aanduidt, waarin de dynamis van het profane 
werkt, en een andere de richting van de messiaanse intensiteit aanduidt, 
dan verwijdert het gelukzoeken van de vrije mensheid zich van de 
messiaanse richting, maar zoals een kracht die een weg aflegt een 
andere kracht in tegengestelde richting kan bevorderen, zo bevordert de 
profane ordening van het profane het komen van het messiaanse Rijk. 
Het profane is weliswaar geen kategorie van het Rijk, maar wel een 
kategorie, zelfs de meest treffende, van de zeer zachte nadering ervan. 
Want in het geluk streeft al het aardse zijn ondergang na, in het geluk 
alleen is het bestemd zijn ondergang te vinden. Hoewel onderwijl de 
onmiddellijke messiaanse intensiteit van het hart, van het innerlijk van 
de enkele mens door ongeluk, in de zin van het lijden, heengaat. Aan de 
geestelijke restitutio in integrum, die tot onsterfelijkheid voert, beant
woordt een wereldse, die in de eeuwigheid van een ondergang voert, en 
het ritme van dit eeuwig vergaande wereldse, in zijn totaliteit vergaan
de, in zijn ruimtelijke, maar ook tijdelijke totaliteit vergaande wereldse, 
het ritme van de messiaanse natuur is geluk. Want messiaans is de 
natuur vanuit haar eeuwig en totaal vergaan. Dit na te streven, ook voor 
de lagen van de mens, die natuur zijn, is de opgave van de wereldpoli
tiek, waarvan de methode nihilisme behoort te heten.' 

Ernst Bloch 
Van Ernst Blochs werk bestaat tegenwoordig een Gesamtausgabe, 
waarvan in 1977 een 'text- und seitenidentische' Werkausgabe is ver
schenen in de edition Suhrkamp, Frankfurt am Main. De uitgave telt 16 
Bände plus één Ergänzungsband (1978). Van belang zijn voor mijn 
boek: 
Band 14: Atheismus im Christentum; zur Religion des Exodus und des 
Reichs. 
Band 6: Naturrecht und menschliche Würde. 
Band 15: Experimentum Mundi; Frage, Kategorien des Herausbrin
gens, Praxis. 
Band 4: Erbschaft dieser Zeit; erweiterte Ausgabe. 
In de erfenis, die het marxisme heeft te aanvaarden, zit ook de religie, 
die men, volgens Bloch, niet als overwonnen of achterhaald kan be
schouwen. Er zit in de erfenis 'Unabgegoltenes', dat wil zeggen: een 
verlangen naar meer, een overschot aan hoop, dat in het marxisme moet 
worden verdergedragen. Eigenlijk kan daarom alleen een atheïst een 
goede christen zijn, al geeft Bloch toe, dat alleen een christen een goede 
atheïst kan zijn. De richting naar het atheïsme toe zit in de joodse en 
christelijke traditie en zij is messiaans van karakter. Deze messiaanse 
tendentie is in de schrift overwoekerd door de priesterlijke redaktie en 
kodificering. Bloch probeert het verdronken land naar boven te bren-
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gen. Vaak zeer overtuigend, soms ook gekunsteld, geforceerd, niet 
zelden 'ketters' (zo bij v . als hij de ophitische en marcionitische traditie 
nieuw leven tracht in te blazen). Jezus is, in de lijn van Job, de 
messiasfiguur-volkstribuun der vermoeiden en beladenen en Hij heeft 
de plaats van Jhwh ingenomen, heeft dus God verdrongen. 
Zo wordt God tot abdicatie gedwongen door de mens, die God inhaalt 
en voorbijstreeft. Zelfs Israels God, die zoveel messiaanse trekken 
heeft, is uiteindelijk ook een heerser, een Herr-Gott. Zo beheerst dan 
tenslotte bij Bloch de hoop (als principe!) geheel en al het veld, de hoop 
namelijk op het openbaar worden van de godgelijke mens, die nu nog 
de homo absconditus is. 
Wij kunnen Bloch beschouwen als peetvader van de materialistische 
exegese. Het is niet moeilijk Bloch als exegeet te kritiseren. Er blijft 
dan niet veel van hem over. Zie bijv. H. J. Kraus, Das Thema Exodus; 
Kritische Erwägungen zur Usurpation eines biblischen Begriffs (in: 
Biblisch-theol. Aufsätze, Neukirchen Vluyn 1972, p.102-119). Exege
tisch heeft Bloch het er ook naar gemaakt. Toch blijft het belangrijker, 
dat de theologie de kritiek die van Blochs denken uitgaat ter harte neemt 
en tracht te verwerken, ook als die kritiek de theologie zelf betreft. 
Doen wij dit dan draait zelfs de spits van onze exegetische kritiek op 
Bloch zich om, omdat zijn overdrijvingen en 'usurpaties' nodig blijken 
in gevecht met de 'Wirkungsgeschichte' van de traditionele exegese en 
zo van de bijbel, terwijl Bloch voor zijn verweer in de leer gaat bij 
ketters, maar ook bij reguliere, historisch-kritische exegeten. Met het 
aanleggen van een theologische maatstaf en van daaruit een veroordelen 
van Bloch zijn wij van de door hem aan de orde gestelde zaak niet af. 
Bovendien hebben wij te bedenken, dat B10ch evenzeer als marxist een 
ketter is. Hij legt veel meer nadruk dan bijna alle marxisten op de zg. 
'warmtestroom' . Hij bouwt het marxisme uit met een natuurrechtsleer 
(die in de hoop wordt gefundeerd) en een ethiek, maar ook met een 
'atheïstische theologie', een transcenderen zonder transcendentie. Ook 
al zou hij dit alles verkeerd doen, dan nog heeft hij zo juist dat 
('verkeerd') gedaan, wat moet worden gedaan en wat anderen eenvou
dig laten liggen! 
Blochs bewering, dat aan het marxisme, dat in das Kapital zijn Kritik 
der reinen Vernunft heeft - immers daar gaat het om de voorwaarden 
waaronder een wetenschap der geschiedenis als emancipatieproces mo
gelijk is vanuit de werkelijke, materiële verhoudingen der mensen -, 
een Kritik der praktischen Vernunft ontbreekt, is geen loze wens geble
ven. Hijzelf is het, die deze leemte heeft trachten op te vullen. Vooral 
Naturrecht und menschliche Würde kan als deze 'ethiek' worden be
schouwd. Het gaat Bloch in dat boek om de vraag naar de menselijke 
vrijheid en zijn waardigheid het primaat te geven, dat aan die vraag 
toekomt. Het prius is aan de vestiging van het materiële geluk! Maar het 
primaat aan de vrijheid en de waardigheid. Wij moeten dus onderschei-
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den tussen volgorde en rangorde. In de volgorde is het materiële één. In 
de rangorde is het geestelijke één. Het boek is tegelijk een komplete 
rechtsfilosofie, die er wezen mag. Het natuurrecht krijgt een nieuwe 
fundering en wel in de toekomst: het is rechtzettend recht onderweg. Zo 
wil Bloch aan de Verlichting recht doen. In het zedelijk bewustzijn, dat 
misbruikt wordt (ideologisch!) en dat vaak huichelachtig is (laatste 
tribuut aan de deugd!), zit toch nog genoeg dat tot morgen en overmor
gen behoort: het Unabgegoltene. Onder de naam ethiek is in het 
verleden vergeefs gezocht naar wat eerst door en na het socialisme kan 
worden bereikt. Het positieve recht wordt door het natuurrecht, vanuit 
de justitia subversiva, onder het gericht gesteld. De moraal zegt daarop 
ja en zij houdt het 'amen' open. 
Hoewel ik Bloehs Experimentum Mundi uit 1975 nog niet in zijn geheel 
vermag te doorgronden, zijn er vele passages in dat boek over de 
kategorieën-Ieer, die parallel lopen met mijn boek. Het schijnt prima 
facie weinig te passen bij een open filosofie van de hoop een katego
rieën-Ieer te willen geven. Maar een open systeem van het nog-ni et
zijn, van het worden is toch ook een systeem, dat invarianten bevat, nl. 
die der richting. Dat betekent: deze invarianten veranderen inhoudelijk 
en funktioneel, maar gelden toch voor de verschillende maatschappij
vormen en tijdperken. Als dat niet zo zou zijn, zou de geschiedenis een 
mozaiek zijn van willekeurige brokstukken. Bloch legt er altijd weer de 
nadruk op - en dat nam ik van hem over - dat denken uit de nood 
afkomstig is. Maar dat mag niet betekenen dat het wishful thinking en 
dus ideologie wordt. Niet te bedenken waaruit denken stamt leidt altijd 
tot ideologie! Juist vanuit de nood wordt denken waarlijk denken, 
gericht op het harde probleem dat zich werkelijk voordoet. Oftewel: het 
is geen ideologie met kategorieën, maar kategorieën zonder ideologie. 
Daar gaat het Bloch om in dit boek. Het marxisme staat wat zijn 
kategorieën betreft zwaar onder verdenking. De arbeidersklasse heeft 
geen ideologische versluiering van haar klassebelang nodig, want zij 
wil alle klassen immers afschaffen en dat streven moet een bevrijding 
van ideologie en een zuivering van kategorieën meebrengen. Het marx
isme kan, met Lenin, de ideologie van de arbeidersklasse genoemd 
worden. Lenin bedoelde daarmee te zeggen, dat deze ideologie onver
sluierd is en in zoverre geen ideologie in haar stootrichting. Mannheim 
zegt: marxisme is ideologie en heeft de pretentie van zuivere theorie. 
Dat is onjuist. Marxisme pretendeert niet meer te zijn dan ideologie van 
de proletarische klasse, maar het is in zijn richting en 'Grundanliegen' 
reflekterend, objektiverend, analyserend. Wel is het nog partijdig in de 
overgangstijd, zij het on versluierd en expliciet partijdig. Het staat voor 
de zaak der onderdrukten. Deze partijdigheid is in haar optatief 'Wahr
heitsgemäss'. Het ligt in het belang van de arbeidersklasse alle belan
gen, alle belangentegenstellingen en dus ook alle verhullende ideolo
gieën rondom die tegenstellingen af te schaffen. 
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Blochs Erbschaft dieser Zeit stamt uit 1935 en draagt het stempel van 
die jaren. Het daarin voorkomende begrip van de Ungleichzeitigkeit is 
van ongemeen belang als het gaat om het begrijpen van wat ideologie 
is. 
Men zou Bloch niet kunnen begrijpen, als men niet bedacht, dat voor 
hem de zin 'onderbouw bepaalt bovenbouw' niet betekent: het denken 
wordt door de materiële basis gedetermineerd, maar: het politieke, 
juridische, filosofische, artistieke bewustzijn en zijn vormen worden 
altijd gekonditioneerd door de materiële basis, zodat er niets boven is te 
vinden wat ook niet onder is terug te vinden (en omgekeerd), behalve 
het bewustzijn, het denken zelf, want dat is eigenstandig. Het historisch 
materialisme onderscheidt zich daarin van het oude materialisme, dat 
het de winst van het idealisme, de ontdekking van de zelfstandigheid 
van het denken, in zich heeft opgenomen. Alleen: de geest is niet van 
èlders afkomstig en brengt daar vandaan ook geen 'ideeën' mee. De 
bovenbouw is dus relatief zelfstandig. Kortom, er kan van ongelijktij
digheid sprake zijn, van een achterlopen, maar ook van een voorlopen. 
Dat mensen tegelijk te zien zijn, zegt Bloch, wil nog niet zeggen, dat zij 
met elkaar gelijk leven en in hetzelfde heden staan. De mensen dragen 
dingen van vroeger met zich mee. Zij zijn ongelijktijdig. De vraag is 
hoe die ongelijktijdigheid er uit ziet. Wat is de invloed van de grote 
stad, de kleine stad, het dorp, het platteland? Waarin verschilt de boer 
van de kleinburger? In de grote stad is er minder ongelijktijdigheid. De 
kleinburger in zijn winkel en de boer op zijn akker staan in hun 
onderbouw, maar vooral in hun bovenbouw heel anders dan bijv. de 
Berlijner. In het Duitsland van 1935 zijn er in grote gebieden van het 
rijk nog kleine boeren en vissers. In het Roergebied is dat allang niet 
meer zo. Maar zelfs al verandert dan in die gebieden de onderbouw - en 
die verandert betrekkelijk snel -, dan gaat toch de bovenbouw veel 
langzamer om. Zo is er een typisch achterlopend provinciaal bewust
zijn. Bloch acht het de plicht van links met deze dialektiek te rekenen. 
Wij moeten de ideologie in de hoofden van de mensen ernstig nemen! 
Daaraan heeft het, volgens Bloch, in de dertiger jaren bij links ontbro
ken met rampzalige gevolgen. Iedereen werd benaderd in het onver
staanbare partij-chinees. De Nazi's wisten geraffineerd gebruik te ma
ken van het verschijnsel der ongelijktijdigheid. Voor de proletariërs, 
die klassebewust zijn, is de verhouding tot het kapitaal er één als tot een 
verhindering van het socialisme: deze klasse is eigenlijk vooruit, zij is 
in 'Uebergleichzeitigkeit'. Maar de klein burger is bang voor dat socia
lisme, want hij denkt dat alle bezit ook dat van tabak, pijp en tuintje, 
wordt opgeheven. En de kleinburger heeft enig bezit! Toch hebben 
boeren en kleinburgers ook hun tegenspraak tot het systeem. En daarop 
speelden de Nazi's in, met 'bloed en bodem': zij verguldden het 
verleden. De kommunisten lieten dat alles liggen. De Nazi's maakten 
bijv. gebruik van handwerkers-ideologieën. Zo speelden zij in op het 
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gevoel van: dat waren nog eens tijden! toen waren er nog kerels! Je kunt 
nog zo up to date zijn, maar als je deze dialektiek niet ziet, spreek je 
voor doven. Links had het oor niet op de hartslag van de tijd. Het ging 
slecht met het kapitalisme. Toen hebben de Nazi's een novum gebracht: 
zij vonden de rechts-radikaal uit. Rechts is niet radikaal van oorsprong. 
Het wil behouden. En zo wisten de Nazi's een verbinding te leggen 
tussen Duits-nationaal en de ellende. Dit kon gebeuren, omdat de 
linkervleugel de kleinburgers, de boeren en de handwerkers voor reakti
onair hield, terwijl zij niet inzag dat in hun achterwaarts gericht verlan
gen ook een flink stuk antikapitalisme stak. Wie deze dialektiek ziet, 
gaat zich afvragen hoe zulke 'regressieve' verlangens op de toekomst 
kunnen worden gericht. Dan moet er veel meer fantasie in het marxisme 
worden gebracht. Als voorbeeld diene het begrip Heimat. Dat kun je 
provinciaal vullen, vals romantisch en geborneerd. Maar het is eigenlijk 
een tegenbegrip tegenover vervreemding. Het is het kapitalisme dat met 
zijn expansie de mensen van hun dierbaar plekje grond heeft verdreven. 
Heimat is ook revolutionaire innigheid, die uiterlijk is geworden, en 
uiterlijkheid, die innerlijk is geworden. Die Heimat, dat thuis ligt niet 
achter ons, maar vóór ons - en wij zoeken het als nog steeds vaderland
loze gezellen. 

José Miguez Bonino 
Theologie van verdrukten: een boodschap uit Latijns Amerika, Kam
pen z.j. (1974). 
Bonino werkt als hoogleraar in de theologie in Buenos Aires. Hij is een 
van de pioniers van de zg. 'theologie der bevrijding', een term waarmee 
hij maar matig ge!'1kkig is. Dit denken moet in een permanent kritische 
beweging blijven ten goede van de bevrijdingsstrijd. Deze theologie is 
een vraag aan mede-christenen vooral in Europa en N. Amerika. Bonino 
gaat diep in op de vraag of bevrijdingstheologie een ideologisering van 
het evangelie is. Elke logos, zegt hij, is een logos van een praxis. Er is 
geen absolute waarheid. Er is geen dogma plus ethische gevolgtrek
king; er is alleen maar deelneming in Gods werkzame gerechtigheid en 
genade. Wij moeten het Woord doen. Er is ook geen theorie die 
voorafgaat aan de toepassing. Ook de bijbelse tekst moet onderzocht 
worden in relatie tot de praxis. Wij moeten elke theologische tekst 
onder 'verdenking' stellen: is God niet gemaakt tot het symbool van de 
persoonlijke, subjektieve, intieme zone? Wij moeten de historische 
invloed van het christelijke geloof analyseren. Het dient getoetst te 
worden aan problemen als imperialisme, apartheid, zelfbeschikking 
enz. Dat lukt niet zonder de hulp van de sociaalpolitieke wetenschap
pen. Zo wordt ideologie ontdekt. Dat betekent niet, dat er 'bedrog' 
wordt gepleegd, maar een bepaalde theologie - bijv. één waarin God 
symbool is van het innerlijke - zal een bepaalde ekonomische en 
politieke richting steunen. Theologie is nooit niet-ideologisch. Het gaat 
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erom zich daarvan bewust te worden en het kritisch te toetsen.· Er is 
geen neutraal terrein waar je deze keuze kunt ontlopen. Het marxisme is 
tot nog toe het beste ter beschikking staand instrument, als wij het als 
een methode van analyse en niet als dogma opvatten. De eigen praxis 
moet doorlopend van binnenuit worden gekritiseerd. Het christelijk 
geloof weet dat het zichzelf niet te rechtvaardigen heeft, want het leeft 
uit genade-om-niet. De praxis ervan kan dus helemaal door het vuur 
van de kritiek heengaan. 
De verrijzenis kan niet worden gereduceerd tot paasgeloof. De opstan
ding is objektief historisch, dynamisch werkzaam. De praemissen van 
de exegese dienen ideologisch te worden onderzocht. De tekst dient in 
de gedateerde historische situatie te worden gezet. Van daaruit dient de 
lijn getrokken te worden naar de hedendaagse interpretatie, die altijd al 
in een situationele kontekst staat. Wij moeten dus door twee bemidde
lingen heen: a) de bijbeltekst heeft zijn integriteit in bepaalde, konkrete 
strekkingen (sjaloom, bevrijding, armen, liefde), die verklaard moeten 
worden in hun historische werking; 
b)het exegetisch gevondene moet niet direkt worden overgeplaatst in 
onze situatie, maar indirekt, bemiddeld door een analyse van de histori
sche (materiële) kondities van onze situatie. Alleen zo komen wij, vol 
risiko's, bij onze eigen geloofsbeleving en praxis. 

Franz Borkenau 
Der Uebergang vam feudalen zum bürgerlichen Weltbi/d, Darmstadt 
1971. 
Het lijkt zo te zijn, dat in de moderne tijd, sinds Descartes, de exacte 
wetenschap objektief en zeker is en de filosofie subjektief en aange
vochten. Dat is echter niet zo. Ook de begrippen natuurwet, kausaliteit 
en de mathematische benadering van regelmatigheden zijn historisch 
bepaald. Zij hangen samen met de verandering van het maatschappelij
ke zijn, met de hegemonie van het kapitalistische produktiesysteem. 
Het is dan ook niet zo, dat de mensengeest zich in deze tijd pas eindelijk 
vrij kan wijden aan de bestudering van de natuur, omdat hij zich heeft 
bevrijd uit de boeien van de theologie. Borkenau houdt zich bezig met 
de samenhang van antropologie en theologie van de moderne tijd met 
de natuurwetenschap en het rationalisme. Het moderne denken is be
heerst door de tegenstelling drift en norm. De harmonische Middeleeu
wen wisten van die tegenstelling niet. Maar de gegeven stand van de 
produktiemiddelen verhinderen ons daarnaar terug te gaan. Zo'n terug
gaan zou ideologie zijn en die dient altijd iets anders! Borkenau's 
onderwerp is de zeventiende eeuw. Hij ziet haar als een duistere tijd, 
waarin enerzijds de verschrikking van de deus absconditus van puritei
nen en jansenisten door heel het leven heengaat, anderzijds jezuieten en 
libertijnen het juk verlichten, maar in de ongebonden vrijheid van het 
egoïsme uitkomen. De middeleeuwse harmonie met haar broeder-
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schapsverbanden is voorgoed voorbij. Ook de renaissancistische 
schoonheid is voorbij. En het licht van de verlichting valt nog niet 
binnen. In de aardse hel van dit verschrikkelijk intermezzo heersen de 
staalharde denkers als Calvijn, Descartes, Gassendi, Hobbes, Pascal. 
Wij citeerden uit het gedeelte dat Calvijn zet in de kontekst van de 
toenmalige sociaal-ekonomische verhoudingen en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Martin Buber 
De voornaamste werken van Buber zijn verzameld in 
Werke Band l, Schriften zur Philosophie, München/Heidelberg 1962 
Werke Band IJ, Schriften zur Bibel, München/Heidelberg 1964 
Werke Band lIl, Schriften zum Chassidismus, MünchenlHeidelberg 
1963 
Der Jude und sein Judentum, Gesammelte Aufsätze und Reden, Köln 
1963 
Hoewel het als vierde genoemde deel niet tot de verzamelde werken 
behoort is het daaraan gelijk in formaat en uitvoering, zodat het als 
vierde band kan worden beschouwd. De drie delen Werke werden 
uitgegeven door Kösel en Lambert Schneider, het vierde deel door 
Joseph Melzer; alle delen zijn vervaardigd in de Graphische Werkstät
ten Kösel in Kempten. In mijn boek speelt bijna uitsluitend deel I een 
rol en wel: 
Daniel, Gespräche von der Verwirklichung, p. 9 - 76 
Ich und Du, p. 77 - 170. 
Zwiesprache, p. 171 - 214 
Die Frage an den einzelnen, p. 215 - 265 
Elemente des Zwischenmenschlichen, p. 267 - 289 
Zur Geschichte des dialogischen Prinzips, p. 291 - 305 
Das Problem des Menschen, p. 307 - 407 
Beiträge zu einer philosophischen Anthropologie, p. 409 - 502 
Pfade in Utopia, p. 833 - 1002 
Zwischen Gesellschaft',und Staat, p. 1003 - 1020 
Die Forderung des Geistes und die geschichtliche Wirklichkeit, p. 1053 
- 1069 
Gandhi, die Politik und wir, p. 1079 - 1094 
Geltung und Grenze des pol. Prinzips, p. 1095 - 1108 
Voor een leesbare weergave van de hoofdgedachten van Buber zowel 
op filosofisch als op bijbels (joods) gebied: 
M. A. Beek en J. Sperna Weiland, Martin Buber, Baarn 1964. 

Georges Casalis 
Les idées justes ne tombent pas du cïel; éléments de 'théologie inducti
ve', Paris 1977. 
De wetenschappelijke discipline, die zegt neutraal te zijn, is dat het 
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allerminst. Casalis is militant geëngageerd in de bevrijdingsbeweging. 
De tijd van de ethiek der gezindheid is voorbij, het gaat om verantwoor
delijkheid. Elk gezag moet zich van binnenuit onder de kritiek van het 
protest laten stellen, anders is het niet rechtmatig. Dat is niet anarchis
tisch, dat weet Casalis sinds Hitler, sinds' Algerije'. Hij is heengegaan 
door de school der nederigheid; vaderlandsliefde is sindsdien: strijden 
tegen de onderdrukking die door het vaderland wordt uitgeoefend. Op 
een reis in 1957 door Algerije zag Casalis de onbeschrijfelijke, sub
humane staat van de bidonvilles. Toen kwam hij tot een klassehaat, die 
tegelijkertijd zelf-haat was, want hij wist zich medeplichtig. Op grond 
daarvan schreef hij dit hartstochtelijk boek vol risiko's. Casalis vindt de 
term 'induktieve theologie' niet bevredigend, maar hij wil in ieder 
geval geen theologie die dedukties maakt uit een geopenbaarde waar
heid, maar één die uitgaat van geleefde ervaring. De deduktieve theolo
gie dient, vaak onbewust, de gevestigde orde, omdat zij niet (gericht) 
kritisch kan zijn. 
Casalis is mede verantwoordelijk voor een in mijn ogen zeer fraai 
studierapport : 
'Eglise et pouvoirs; document d'étude preparé par un groupe de travail 
composé de MM C. Gruson, P. Bruneton, G. Casalis, A. Frey, J. 
Lochard, G. Velten à la suite des recommandations de I 'Assemblée de 
Grenohle, Paris 1971. 
Een verrassende, tussen de kerkelijke stukken wat alleenstaande bro
chure, als diskussiestuk bedoeld voor de franse Église Reformée. Ge
vraagd wordt naar de verhouding van kerk en machten. De kerk na 
Constantijn heeft te vaak macht opgeëist, zonder aan een rechtvaardige 
maatschappij bij te dragen. 
Na de reformatie, haar macht verloren hebbend, is zij medeplichtig 
geworden aan onrecht. Daarnaast is er een apokalyptische pool, vooral 
bij de Hussieten en Anabaptisten. Maar ook de calvinisten hebben het 
geestelijke belang, een rechtvaardige stad te stichten, onderstreept. Zij 
erkenden de relatie tussen rechtvaardiging en recht, de band tussen 
prediking van het evangelie en het bewaren ván de humane orde, de 
plicht om aan geperverteerde macht weerstand te bieden. Toch zijn 
revolutionaire pogingen in het algemeen onderdrukt. De reformatie is 
ongetwijfeld verantwoordelijk betrokken bij het ontstaan van het mer
cantiele en industriële kapitalisme. Er is een neiging in kerk en theolo
gie te oscilleren tussen vergoddelijking en negatie van de macht. In de 
bijbel echter is de macht steeds aan de orde: zij is niet in zichzelf 
gerechtvaardigd, maar speelt een ordenende rol zolang de eschatologi
sche verwachting nog niet is vervuld. De komende stad is het kriterium, 
zodat geweld, soms nodig, op recht moet zijn gebaseerd. Als dat niet zo 
is, komt de vraag van het tegengeweld op en de revolutionaire aktie. 
Sommige christenen kiezen hier voor geweldloosheid, omdat dat in 
ieder geval het einddoel is. Macht krijgt een nieuw gezicht door de 
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industriële revolutie. De kerk komt steeds meer tot de overtuiging dat 
zij alleen geloofwaardig is als zij meedoet aan de strijd om bevrijding 
van de armen. De naastenliefde moet konkreet worden in de wereld ook 
al raakt zij zo gekompromitteerd. Na de dekolonisatie zijn velen in de 
kerk gesensibiliseerd voor de derde wereld, maar het ontbreekt nog aan 
kennis en inzicht. De twee-rijken-leer m.n. is een hinderpaal. 
Ons systeem is te karakteriseren met: vrije onderneming, winstzucht, 
konkurrentie, organisatie en technologische ontwikkeling. De konkur
rentie jaagt techniek en organisatie op, zodat de ekonomische beweging 
ongrijpbaar wordt. Arbeiders moeten worden omgeschoold of worden 
werkeloos. De beslissingscentra hebben gebrek aan informatie. Alleen 
de machtigsten kunnen zich aanpassen en overleven en autonoom zijn. 
De zwakken dreigen te worden geëlimineerd. Dat is strijdig met het 
evangelie. 
De reformistische poging het systeem te veranderen door het overleg uit 
te breiden door inspraak- en medezeggenschapsprocedures dreigt te 
mislukken. Is de informatie wel toegankelijk? Toch mogen wij de 
mechanismen niet als fataal beschouwen. De politieke wil moet zich 
tonen op het niveau van de macht. Alleen is de hypothese dat de 
'eilandjes van rationaliteit' zich zullen uitbreiden tot een globale ratio
naliteit zwak. 
Miljoenen mensen leven in een revolutionair perspektief. Het systeem 
probeert dat kultureel te omsingelen, want het doet alsof het in het 
algemeen belang was en niet klasse bepaald. De staat wordt mede 
hiertoe gebruikt: hij is dan ook niet werkelijk souverein. Er zijn veel 
personele unies met de ekonomische macht. De ontwikkeling van de 
derde wereld leidt niet tot vrijheid, want de fouten van het systeem zijn 
niet accidenteel, maar konstitutief en fundamenteel. Hoe kan bijv. in 
Frankrijk een overgang worden bewerkstelligd van een kapitalistische 
naar een socialistische maatschappij? Zonder de ekonomische produk
tie te remmen! Door hervormingen? Door 'grote weigering'? Door 
gewapende strijd? Voor geweld kiest men niet. Men wordt ertoe ge
dwongen door regeringen die doof zijn voor protest. Het is in ieder 
geval een allerlaatste middel in een uiterst geval, waaraan de vraag 
blijft kleven of het überhaupt wel tot het gewenste doel leidt. 
Het systeem en zijn ideologie zijn evangelisch onaanvaardbaar. Aan de 
kerk rest slechts,Of een kritische Of een revolutionaire houding. De kerk 
kan zich niet aan de machten onttrekken en ook niet aan de heersende 
'waarden'. In het algemeen laat zij de strukturen ongemoeid, omdat zij 
zich tot het innerlijke en eeuwige beperkt of zich uitsluitend abstrakt 
bezighoudt met het algemeen welzijn. De kerken profiteren van de 
relaties met de ekonomisch machtigen. Het enige dat de kerk waardig 
is, is dat zij zich kritisch en contesterend verhoudt tot het sociale 
lichaam als teken van hoop, want het systeem is strijdig met het 
evangelie. Daartoe is nodig dat d~ kerk zichzelf kritiseert, institutioneel 
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en ideologisch! Wat zijn de repercussies van onze zg. 'vrijheid', die 0 

zo komfortabel is, op de ontwikkeling van hen bij wie wij onze 
welvaart vandaan halen? 
De kerk oefent een ideologische macht uit en is dusdoende een bron van 
een belangrijke konditionering. Het evangelie wordt gekleed in en 
bepaald door de heersende moraal, waarin het primaat van het individu 
geldt en waarin het kollektieve en het historische verdacht is. In het 
pluralisme wordt elk protest geneutraliseerd. De kerk is al te zeer 
gevangen in de status quo. Op het terrein van de oekumenische bewe
ging blijkt dat de imperialistische belangen in strijd zijn met het profe
tisme. Dat heeft bij de jongeren tot een krisis geleid. Genève kan ook 
een te zware institutie zijn, die de noodzakelijke durf niet kan opbren
gen, al zijn er gelukkig allerwegen toch tekenen van moed. 
Konklusies: Informatie en diskussie over de derde wereld is nodig. De 
twee-rijken-leer moet worden losgelaten. Kerken moeten kritische 
plaatsen worden waar kennis en analyse worden gekonfronteerd met het 
evangelie. Bekering heeft een politieke en sociale dimensie (verande
ring, wedergeboorte, revolutie). Er moet vrijheid en kreativiteit worden 
ontwikkeld tegenover de gangbare ideeën, waarden en wetten. De 
evangelische boodschap bevrijdt uit vervreemding in de maatschappij 
en elders. Wij moeten attent zijn op alle verschijnselen van christen-zijn 
buiten de geijkte kaders: basisgroepen, gewetensbezwaarden, groepen 
die zich met gastarbeiders bezighouden enz. Nieuwe waarden, en een 
kreatieve utopie, die aan slachtoffers en werkers hoop geven, moet in 
akties worden ontdekt. Er moet worden afgezien van zekerheden. Het 
risiko van armoede moet worden genomen, zowel persoonlijk als ge
meenschappelijk. Het besef dat Jezus Christus er is als dienaar van 
allen, juist omdat hij zich identificeert met de arme, maakt de kerk 
rondom Hem dienstbaar aan alle mensen. Leven met Hem, als zin van 
de geschiedenis, betekent de tegenstellingen en vijandschappen der 
wereld in de gemeente opnemen (geen schone handen) en, met alle 
risiko proberen te boven te komen (verzoening). 

Konrad Farner 
Theologie des Kommunismus? Frankfurt am Main 1969 
Marxistisches Salz für christ/iche Erde, christ/iches Salz für marxisti
sche Erde, Zürich 1971 
Het kommunisme is een zaak die wijder is dan het marxisme, het is ook 
een aangelegenheid van het christelijk geloof. Van daaruit komen er 
vragen aan beide. Er is een laatste kans voor het christendom progres
sief te zijn. En de marxisten krijgen een laatste kans de christelijke 
vrijheid, die heel wat anders is dan de liberale, te verstaan. Zonder die 
vrijheid zal er geen marxisme kunnen bestaan. Zonder dat kommunis
me zal er geen christendom kunnen bestaan. Het gaat in deze theologie 
niet om de vraag God of niet-God, religie of niet, metafysika of niet, 
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transcendentie of niet, maar om konkrete maatschappij-verandering of 
niet! Het gaat niet om wederzijdse apologetiek, maar daarom dat 
christenen en marxisten beiden kommunisten worden. Daartoe moeten 
ze beiden veranderen. 
Farners betekenis voor mij is, dat hij mij van het inzicht heeft doordron
gen, dat het gesprek allereerst zelfkritiek heeft te zijn, vooral aan de 
eigen kant, en van stonde aan gericht op de gemeenschappelijke zaak en 
praxis, waartoe men niet na theoretische konsensus besluit, maar waar
toe men beiden geroepen is en die waargenomen en waargemaakt moet 
worden. 
In het als tweede genoemde boek stelt Farner vooral de mogelijkheid 
van het christen-zijn in het licht vanuit zijn marxisme. 

Per Frostin 
Materialismus, Ideologie, Religion, München 1976 
Het wezen van de religie ligt bij Marx in haar funktie. Dus kun je niet, 
zoals Feuerbach doet, over haar wezen op zichzelf spreken. Marx' 
wetenschappelijke methode moet wel a-theïstisch zijn, wat voor de 
huidige theologie geen groot probleem is, want zij weet zich met het 
methodisch atheïsme van de moderne wetenschap evenzeer te vereni
gen. Men zou verder de zaak kunnen afdoen met: vooroordeel, prae
misse, maar dan ziet men de uitdaging niet. In de 'vergeten tekst' geeft 
Marx een betere verklaring van de oorsprong der religie dan de religie 
zelf heeft: hij geeft namelijk een immanent-historische verklaring. Het 
wezen en de funktie van de religie staan tegelijkertijd onder kritiek. 
Dan is het onmogelijk te zeggen: Marx heeft alleen maar een konkurre
rende levensbeschouwing. Het is ook onmogelijk te zeggen: het chris
tendom moet alleen maar zijn praktijk wat herzien. De uitdaging is: het 
konservatisme van de religie zou, volgens Marx, niet accidenteel zijn 
maar wezenlijk en funktioneel. Het antwoord daarop kan alleen een 
diepgaande analyse en kritiek van de theologie op zichzelf zijn. Marx 
streeft naar een Ganzheit, die niet ideologisch, maar wetenschappelijk 
is. Het lijden van de mensen mag niet toegedekt worden. En de vraag is 
of de religie dat laatste niet eigenlijk per se doet! 
Frostin antwoordt: inderdaad is de werkgerechtigheid de verzoeking 
van alle religieuze mensen. De kritiek van het marxisme is dus te 
beschrijven als een funktie van het politiek gebruik van de wet. Verder 
zal de theologie zich met het methodisch atheïsme hebben te verbinden. 
Het gaat erom werkelijk en zakelijk de naaste te dienen. 

Roger Garaudy 
L'alternative, changer Ie monde et la vie, Paris 1972 
Garaudy werd in 1970 uit de CPF gestoten vanwege 'gebrek aan 
discipline'. Hij stelt in genoemd boek, dat er alleen een mogelijkheid is 
uit de impasse van mens en wereld te komen, als het hele politieke 
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concept wordt omgegooid en ook de religie radikaal veranderd. Wij 
moeten uit het valse dilemma komen Of religie als opium Of positivis
tisch atheïsme. Dat eist een herbezinning van beide zijden. De dekolo
nisatie heeft geleid tot een dialoog der volkeren. Het westers ekonomi
sc he systeem maakt de wereld kapot en werkt op onszelf verarmend. De 
kerk twijfelt aan haar wereldwijde zending. Het gaat veeleer om ont
moeting. Het eigene van het geloof gaat uit boven instituties en zeden, 
die vervreemdend zijn. Het eigene gaat niet op in ideologie. Is religie 
niet een vervreemding van het geloof? God als alibi en Lückenbüsser 
moet onder kritiek worden gesteld. En het marxisme moet opnieuw 
recht doen aan het subjekt. Het christendom kan zich niet blijvend 
binden aan provisorische systemen (bijv. de christen-demokratie). 
Christendom en marxisme beide moeten zich bezinnen op de eigen 
historie en de tegenstellingen daarin tegenspreken. Het christendom is 
opium, voorzover de griekse filosofie en de romeinse organisatie er het 
principe van is. Maar er is een andere traditie: de profetische. Geloof is 
deelnemen aan de verandering der wereld. Atheïsme is dan ook geen 
noodzakelijk fundament van revolutionaire aktie. Marx' religiekritiek is 
niet metafysisch maar historisch. Religie is ook protest. Uitgesloten 
wordt God als Lückenbüsser en alibi. Voor Marx is het gegevene ook 
het mogelijke en kennis is aktief en beweging uit de vervreemding naar 
de kreativiteit. Kennis is aktie, niet alleen inspiratie. Zowel het chris
tendom als het marxisme moeten beseffen, dat het altijd de mens is die 
dit of dat over God zegt en die dit of dat over de historie zegt. Dat 
doorbreekt klerikalisme em burokratisme. Er is geen absoluut goed, er 
is alleen transcenderend kunnen in actu. De transcendentie ligt in de 
orde van het handelen, niet van het zijn. God is de doorbreker van 
idolen en taboes, de ontgrenzer van alle historische limieten. Dàt 
christelijk moment hoort in het marxisme thuis. Het positivisme en 
sciëntisme van het marxisme moet doorbroken worden. De revolutio
naire aktie is altijd een daad van geloof en geloof is zien wat nog niet is. 
Openbaring is een appèl, een belofte. De opstanding is geen positief 
feit, maar een kreatieve akte, is openbaring van nieuwe vrijheid. De 
bewustwording is niet alleen een zaak waar ik doorheen moet, maar die 
miljoenen doormaken. Zij is· een kulturele revolutie, allerwegen 
gaande. 

Vitezs)av Gardavsky 
Gott ist nicht ganz tot, München 1968 
Gardavsky is een tsjechisch filosoof, die evenals Machovee, uit de 
gratie is. Hij heeft met bovengenoemd boek een geweldige bijdrage aan 
de dialoog geleverd. Gardavsky ziet joodse impulsen in Marx' denken. 
De differentie in de Marxinterpretatie verklaart hij van hieruit. De twee 
versies zijn: a)de scientistische, positivistische, waarin marxisme gelijk 
aan fysika van de maatschappij is, een systeem van objektieve wetten, 
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waarin inzicht te hebben de mogelijkheid biedt de maatschappij plan
matig te veranderen en te besturen; b) de antropologische versie, die bij 
de jonge Marx aanknoopt en die in de horizon van het westerse huma
nisme staat. Zo staan tegenover elkaar een machtig scientisme en een 
onmachtig humanisme. In deze tegenstelling komt de schizofrenie van 
macht en liefde aan het licht. Marx heeft dit, sinds de renaissance, 
heersende dualisme gekend, maar hij negeert het. Marx is als dialek
tisch materialist ook uit op voleindigend humanisme. Marx overschrijdt 
het materialisme vanuit de joodse impuls. Daarin ontmoeten christen
dom en marxisme elkaar weer, want zij zijn beide in de impasse en 
weten beide van meer. De reformatie is dieper dan de dualistische 
renaissance. Christendom en marxisme gaan opnieuw over de tweespalt 
nadenken. Recht en moraal zijn niet identiek, de maatschappij desinte
greert, de vervreemding heerst, kortom: de klassenstrijd woedt. Dat 
alles is epochaal. Marx' voleindigd humanisme is een herformulering 
van de joodse idee van de schepping. De mens is kreatief, niet als 
titaan, maar ook niet als epifenomeen van God, maar in analogie met de 
schepper. Hij is een maatschappelijk wezen dat boven zichzelf kan 
uitgaan. En: hij gaat sterven. In de liefde overwint hij de dood door de 
toekomst open te breken. Hij wordt een hoop voor anderen. De liefde is 
onuitputtelijk en wonderbaar: zij heft de kausaliteit op door haar mense
lijk te stempelen. Zo is de mens analogisch aan God, de mens die het 
hele verleden heendraagt door de daad in het heden, die iets nieuws 
doet en toekomst opent. Dat is de joodse impuls van christendom en 
marxisme beide. In de liefde is het sleutelwoord gegeven dat arbeid 
maakt tot ' Schöpfertum'. De joodse impuls haalt door de liefde het 
humanisme uit de ambivalentie van macht en liefde, maakt het kon
kreet, praktisch en revolutionair en zo wordt het voleindigd. Christen
dom en marxisme wenden zich beide opnieuw tot de dialektische 
werkelijkheid van de wereld, waar weinig ruimte is voor de menselijke 
potentie. Maar daarmee staan zij wel samen waar zij hebben te staan: 
voor de opgave de problemen werkelijk aan te vatten in de overtuiging 
dat de kreatieve liefde zegeviert. 

Antonio Gramsci 
Marxisme als filosofie van de praxis, Amsterdam 1971 
Klassenstrijd en fascisme, Odijk 1979 
Grondbeginselen van de politiek: hegemonie, staat, partij, Nijmegen 
1981 
Zie ook: Te Elfder Ure 28, jg.25 nr.2, Nijmegen, januari 1981, en: 
Umberto Cerromi, Gramsci-lexicon, Hamburg 1979 
Voor Gramsci is Marx vooral historicus. Voor Gramsci is de geschiede
nis het domein van de ideeën en van de geest, van bewuste aktiviteit 
van mensen. Maar niet in . willekeurigheid: de ondergrond ligt in de 
ekonomie, in de produktie- en ruilverhoudingen. Hem gaat het vooral 
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om het breken van de hegemonie van de bourgeoisie, ook op het terrein 
van de bovenbouw. Daartoe moeten organische intellektuelen van de 
arbeidersklasse ontstaan. In perspektief ziet hij de hele arbeidersklasse 
als intellektueel. 
De kracht van de 'filosofie van de praxis', zoals Gramsci het marxisme 
noemt, is niet de wetenschappelijkheid tegenover de ideologie, maar de 
'kritischer kritiek' van deze filosofie, die niet als de andere filosofieën 
tegengestelde belangen 'verzoent' en zo versluiert, waardoor die filoso
fieën snel verouderen, maar die de theorie van deze tegenstellingen is. 
Zij is niet geschikt voor de heersende klasse om ermee te regeren, maar 
zij is uitdrukking van de ondergeschikte klasse, die zichzelf opvoedt om 
niet in de val van de heersende klasse te lopen. Deze filosofie is dus in 
zekeren zin een permanente ideologiekritiek en gericht op het opvoeden 
van ondergeschikten tot mensen van geest, die straks zichzelf zullen 
kunnen regeren in een ethische staat, waarin de tegenstelling heerser en 
beheersten wordt opgeheven. In dit kader heeft het zin om voor het 
behoud van de demokratie te strijden in het aangezicht van de fascisti
sche bedreiging. 
Bij de vraag cui bono? kan de marxistische analyse niet blijven staan, 
dat zou een reduktionistische opvatting van politiek zijn. Ook de anti
these is in die zin ideologisch, want zij staat ook voor een belang. Het 
gaat erom, dat de ideologie van de arbeidersklasse een zelfopvoedende 
praktische filosofie is van een klasse, die het systeem moet transcende
ren terwille van haar bevrijding en die van daaruit de tegenstellingen als 
uitgangspunt van haar filosofie neemt, zodat denken een proces van 
ontideologisering wordt. 
Het fascisme ziet Gramsci als een ideologisch uiterst verwarde ressenti
mentsbeweging van een gefrustreerde kleinburgerij met een basis in de 
massa (ook arbeiders!), die belang heeft bij onrust, anarchische situa
ties om zo het klimaat voor de sterke man te scheppen. Het fascisme 
verenigt de bourgeoisie, die anderszins slechts door moeizame kompro
missen bijeen wordt gehouden. In haar antifascisme mag de partij niet 
de fout maken ook de massa te willen misbruiken. Socialisten en 
kommunisten moeten samen een antifascistische strategie voeren. Ook 
de katholieke arbeiders en boeren moeten worden bereikt. Het antifas
cistisch blok zal intellektueel vooral ook de hegemonie moeten voeren; 

. daartoe zijn organische intellektueIen nodig. Zo wordt de arbeiders- en 
boerenmassa gewonnen voor de antifascistische zaak! De partij dient 
van onderaf te worden gekontroleerd en dat kan ook op deze wijze. 
Het fascisme misbruikt de massa. Het heeft een revolutionair en een 
konservatief gezicht, maar is uiteindelijk een bondgenoot van het kapi
talisme. Doordat de kleinburgerij zijn rol aan het verliezen is, wordt zij 
antiparIementair en begint de orde te verstoren. Zij pleegt steeds meer 
individueel geweld. Zo wordt de staatsgreep voorbereid met behulp van 
massamanipulaties. Het is van het grootste belang, dat links niet aan 
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een klimaat meewerkt, waarin dit soort individueel geweld kan gedijen 
en dat links zich leert te verweren tegen een staatsgreep. Het is een veeg 
teken als het officiële gezag mild wordt tegen gewelddaden en onder
mijning van de rechtsorde. Het is een teken dat er verbindingen lopen 
van bepaalde fascistische figuren naar dat gezag toe. (M.i. is het van 
het hoogste belang, dat bewegingen van burgerlijke ongehoorzaamheid 
ook deze kant van de zaak zien!) 
Ideologiekritiek is voor Gramsci geen 'Denunziation' , maar immanente 
kritiek vanuit de historische wortels. Voor de filosofie van de praxis 
wordt de ideologie tot een wetenschappelijke hypothese die in de 
geschiedenis en haar ontwikkeling wordt gekritiseerd en geverifieerd. 
Zo wordt ideologie in pejoratieve zin als gebrekkige fundering van de 
ervaring, als snel verouderde verwerking van ervaring overwonnen. 
Het is ook een intellektuele daad, het breken van de hegemonie van de 
bourgeoisie. De arbeidersklasse moet zijn onrijpheid, zijn infantilisme, 
zijn sektarisme kritiseren en te boven komen en de strijd op een 
algemeen niveau heffen, universele oplossingen uitwerken. Zij heeft 
kultureel en theoretisch zichzelf op te voeden en te groeien. Zij heeft 
het kortzichtige ekonomisme, als egoïsme, dat te zeer uit het belang 
denkt, te overstijgen. Politiek is altijd meer dan belangenbehartiging. 
Naast een verbreding van het bondgenootschap is er nodig een verdie
ping van het weten en een uitzien naar universaliteit. De arbeidersklasse 
heeft de mogelijkheid werkelijk demokratisch te zijn en te blijven, als 
de bourgeoisie fascistisch wordt. Het afsterven van de staat is bij 
Gramsci geworden tot universalisering van de politiek. Hier toont zich 
Gramsci een hartstochtelijke, europese demokraat! 

Gustavo Gutiérrez 
Theologie van de bevrijding, Baarn 1974 
Gutiérrez gaat in zijn theologie uit van de ervaringen van hen die zich 
ingezet hebben voor de bevrijding. Hij wil deze ervaringen, de weten
schappelijke verwerking ervan, zetten onder de kritiek van het Woord 
van God. Hij neemt een voorbeeld aan Augustinus en kiest voor een 
theologie van de tekenen der tijden. Het historisch handelen wordt in 
het licht van de eschatologie gesteld. Theologie heeft de bevrijding uit 
de vervreemding, juist als deze in de hand is gewerkt door de kerk als 
instituut zelf, te dienen. Aan alleen maar ontwikkeling heeft Z-Amerika 
niets. Bevrijding houdt meer in: de ontwikkeling moet ondergeschikt 
gemaakt aan de behoefte van de mens, die vrij is om te handelen in de 
geschiedenis. De bevrijding is niet van de groten der aarde te verwach
ten. De onderdrukte neemt zijn eigen lot in handen. De mensenliefde 
kan niet de korte wegen van een verzoeningsideologie bewandelen, 
maar de lange weg van verdrukking via konflikt naar bevrijding en 
verzoening. De revolutionair werpt de vervreemdende religie van zich 
af. En omgekeerd. Deelnemen aan het werk der bevrijding kan voor een 
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christen niet los staan van de komst van het heil. De bevrijding heeft 
ekonomische, maatschappelijke en politieke kanten. Dat alles komt 
erbij. Zij moet aangepakt worden door de verdrukten zelf, die een 
kritisch bewustzijn ontwikkelen. De kerk heeft deel te nemen aan de 
opvoeding tot vrijheid, die ook opvoeding van de christen zelf is. 
Dit vereist diepgaande verandering van de strukturen van de kerk en de 
levensstijl van de priester. Een konfrontatie tussen christenen, die van 
de gevestigde orde profiteren en die eronder gebukt gaan is niet te 
vermijden. Wij moeten de a-historische instelling overwinnen en ons 
medeplichtig maken aan de komende orde, die rechtvaardiger zijn zal. 
De kolonialistische mentaliteit moet worden overwonnen. 
Wat is heil? Het is in ieder geval ook een werkelijkheid in de geschiede
nis. Het werk van de Messias is bevrijding uit de zonde en de gevolgen 
ervan: haat, onrecht, verdrukking. Het historische bevrijdingswerk is 
geen voorstadium, maar evenzeer het eigenlijke. Men mag het derhalve 
niet uitspelen tegen de geschiedenis: de strijd om de rechte samenleving 
maakt deel uit van de heilsgeschiedenis. Er is geen diskontinuïteit 
tussen het natuurlijke en bovennatuurlijke. De naastenliefde kan niet 
voluit worden beschreven in de privatiserende Ich-Du-relatie: het gaat 
om het 'es' van eten en drinken. Wij moeten niet het Jenseits door de 
toekomst vervangen, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, want ook zo 
wordt het heden vergeten. Wij zullen de autonomie van de politiek 
moeten erkennen, anders verlopen wij ons in een politiek-religieus 
messianisme, terwijl het geloof zich juist van de religieuze ballast moet 
ontdoen. Het evangelie is geen utopie; utopie is mensenwerk. Wij 
hebben bij het Woord te leven en op Christus hopen betekent geloven in 
het historisch avontuur. 
Gutiérrez wil geen aggiornamento, maar de kerk verandert zich door 
bewustwording van de wereld. Neutraliteit in de klassenstrijd is onmo
gelijk; die betekent dat je partij kiest voor de machtigen. Zeker, de 
verdrukker moet ook bevrijd worden, niet door zichzelf echter, maar 
door de onderdrukte, want hij is het die vijandsliefde heeft; hoe zou de 
verdrukker die kennen? hij was dan niet wat hij is. Op het punt van de 
klassenstrijd zullen zich scheuringen voltrekken in de kerk, daar kun
nen wij niet aan ontkomen. Armoede is geen noodlot, dat maakt de 
uitbuiter die haar veroorzaakt oris wijs. Zij is een breuk in de menselijke 
solidariteit: armoede verhindert een mens mens te zijn. Armoede maakt 
de mens ook geestelijk arm. Zij moet in een levensechte, konkrete 
kontekst worden geplaatst, zodat de ellende, de stank van de verloede
ring tot ons doordringt. De kerk heeft de armoede te verwerpen en wel 
door arm met de armen te worden, want zo alleen kan zij echt proteste
ren, op authentieke wijze deze verschrikkelijke konditie van binnenuit 
doorbreken. 
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Jürgen Habermas 
Ueber das Verhältnis von Politik und Moral, in: Politik und Ethik, 
Darmstadt 1969 
Marxisme en filosofie, Meppel 1981 
Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt am Main 1968 
Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main 1969 
Analytische wetenschapstheorie en dialektiek; een aanvulling op de 
kontroverse Popper-Adorno, in: L. W. Nauta, red. Het neopositivisti
sche en de sociale wetenschappen, Amsterdam 1975, p.I13-142 
De wetenschappelijke analyse is tegelijkertijd deel van het maatschap
pelijk proces en het kritisch bewustzijn daarvan. Habermas probeert de 
sociologische analyse in een historisch perspektief te zetten. Hij toont 
in een immanente kritiek van de zg. gamma-wetenschap aan, dat in 
haar dieptestruktuur een waardebepaalde praemisse zit, die beslist wat 
empirische geldigheid mag hebben. Zelfs in de protocollaire beschrij
ving komt dat tot uiting: de beschrijving wordt toegeschreven naar de 
hypothese, want anders zou de beschrijving niet te subsumeren zijn 
onder de gededuceerde regelmatigheden! En de wetmatigheden worden 
ontworpen met het oog op verondersteld gedrag. Dat is levensgroot de 
hermeneutische cirkel, onder de schijn van waardevrijheid. Die herme
neutische cirkel moet gethematiseerd worden, anders blijven wij in 
scientisme (positivisme) steken. Dat kan alleen in een kritische theorie, 
die de totaliteit van de maatschappij in het oog vat. Dat kan alleen 
'praktisch' terwille van de strategie, zuiver theoretisch is het onmoge
lijk. Zo kunnen wij uit de ideologische impasse komen. Daartoe is 
nodig een machtsvrije kommunikatie. De samenleving moet zo ge
emancipeerd worden, dat besluiten vrij bediskussieerd en beargumen
teerd kunnen worden. Habermas zet tegenover de 'arbeid' de sfeer van 
het kommunikatieve handelen. Daarin zien de marxisten idealisme. 
Adorno en Horkheimer zien er valse positiviteit in. Gelijk echter heeft 
Habermas zeker daarin, dat het onjuist is aan het valse of ideologische 
bewustzijn een metafysische kwaliteit te geven. Geest is niet gelijk aan 
ideologie. Dat is platvloers. Habermas heeft sympathie voor Blochs 
speuren naar de utopische kern in het ideologisch denken, dat niet een 
en al 'valsheid' is. Hijzelf echter wil met Adorno en Benjamin, de 
barsten van de geschonden wereld kritiseren. Toch is er een verschil 
met Adorno. Adorno gelooft niet in de autonomie van het subjekt na 
Auschwitz en voor W.O.III. Habermas wel. Hij mikt op de machtsvrije 
kommunikatie en een positieve fundering van de kritiek. 
Volgens Habermas is de ontrechting en onderprivilegiëring niet meer 
aan uitbuiting alleen toe te schrijven. Het systeem heeft deze mensen 
niet meer nodig! Zij kunnen dus niets afdwingen door weigering of non
koöperatie. Er zou om kans van slagen te hebben een bondgenootschap 
tot stand moeten komen met geprivilegieerde groepen. Dit geldt in 
zekere zin ook voor de derde wereld. De verhouding tussen het ekono-
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misch-systeem en het heerschappij-systeem is veranderd. Politiek is 
niet alleen een bovenbouw-fenomeen, want de ekonomie is niet meer 
zelfregulerend. De produktiekrachten zijn geen potentieel van bevrij
ding meer. Techniek en wetenschap worden ook produktiekrachten. De 
staat treedt interveniërend, 'machtergänzend' op en vergroot zo zijn 
macht. Hij schept voorwaarden om braakliggend kapitaal te investeren, 
hij verbetert de gebruikswaarde van het kapitalisme, hij vangt bepaalde 
kosten van de kapitalistische produktie op, hij neemt remmingen op de 
groei weg, voert een belasting- en konjunktuurpolitiek. Hij doet dat als 
ideële Gesamtkapitalist. De beweging is de resultante van de ekonomi
sche krachten en het politieke tegenstuur. De faktische machtskonstel
latie bepaalt of en hoe de opbrengst van de relatieve meerwaarde over 
de publieke sektor wordt verdeeld en hoe de termen van het klassen
kompromis eruit zien. De krises verschuiven van het ekonomisch sys
teem naar het administratieve systeem. Er moet een krisis-management 
ontwikkeld worden door de staat. Faalt dat dan valt de machtskonstella
tie terug achter zijn eigen programma en verliest geloofwaardigheid en 
legitimatie. En dat leidt weer tot verkleining van de handelingsruimte, 
die juist bij krisissen groot moet zijn. 

Max Horkheimer 
Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1930 
Dialektik der Aufkläring, Frankfurt am Main 1969 (met Adorno samen) 
Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970 
In het eerstgenoemde boek schrijft Horkheimer over Naturrecht und 
Ideologie. Tegen de achtergrond van Machiavelli wordt de staatsleer 
van Hobbes getekend. 'De oorlog van allen tegen allen', leidt tot het 
contrat social als kompromis tussen angst en agressie. De autoriteit gaat 
van het volk uit, maar de burger kan de heerser, die voor de vrede moet 
zorgen, niet aan zijn plichten herinneren. Toch werden Hobbes' boeken 
verbrand vanwege zijn leer der volkssouvereiniteit en de natuurrechte
lijke opgave van de staat, die in principe revolutionair zijn. Het welzijn 
van de staat moet worden bevorderd want alleen zo kan het welzijn van 
de enkeling worden bevorderd. Tegenwoordig is dat anders: het welzijn 
van de staat is alles, de enkeling heeft zich op te offeren (1930!). Van 
Hobbes tot de Verlichting gaat het om de vraag: is de staat gegeven in 
God of gefundeerd in de natuurlijke rede? Als de staat er is om de 
natuurlijke levensbelangen van de enkeling te bevorderen, dan is de 
moeilijkheid: deze kunnen zich wijzigen en met elkaar strijdig zijn. 
Moet er dan toch maar op God worden teruggegrepen? Hobbes stelt dat 
alle voorstellingen, die niet redelijk zijn en niet natuurlijk, zijn uitge
vonden door mensen om anderen te overheersen. Ideologie dus! Daar
om moeten de universiteiten de staat dienen (en niet de kerk). De 
moraal moet overeenstemmen met de wetten. Kerk en religie staan ook 
in dienst van de staat. De staat maakt gebruik van die illusies. En de 

212 



staat is de garantie van natuur en redelijkheid! De mensheid verwerft 
zich in de geschiedenis het volle bezit van de rede. De rede is bij 
Hobbes iets dat van de aanvang af vast staat. De waarheid is eeuwig en 
onveranderlijk. De mensen zijn ernaar op weg en bewegen zich er 
vandaan. Hij vraagt niet naar de historische rol van de ideeën en 
opvattingen. 
Hegel ziet dat anders: de filosofie vat de tijd in gedachten. Dus de 
filosofische gedachten moeten in en vanuit de tijd worden begrepen. 
Hobbes heeft daarmee nooit ernst gemaakt. Pas in de nieuwere geschie
denisfilosofie wordt naar de betrekking van de valse voorstellingen tot 
de maatschappelijke situatie gevraagd. De verlichting en Hobbes doen 
dat niet. Zij zien de ideologie niet, dwz. zij zien niet, dat de ideeën en 
opvattingen uit de maatschappelijke kontekst voortkomen. Men heeft er 
psychologische verklaringen voor: privaatbelang, zelfbevoordeling, 
winstzucht, handigheid, en men stelt rede tegenover ideologie. Zo komt 
men niet tot het inzicht in de relativiteit ook van het eigen denken, de 
eigen ideeën, die evenzeer in de maatschappij wortelen. Men is wel 
verlicht, maar het licht valt niet op het eigen denken. De verlichting 
verabsoluteert en verzelfstandigt het eigen denken als eeuwige rede. 
Hegel is verder al past hij de dialektiek ook alleen op het verleden toe 
en niet op de eigen positie. Hij heeft de pruisische staat verafgood. Pas 
als het inzicht op de samenhang tussen denken en maatschappij ook op 
het eigen denken wordt toegepast komt de ideologie echt in het vizier. 
De 'dialektiek van de verlichting' geeft geen tijdloze theorie, maar een 
theorie met een tijdskern. Het boek kwam in 1947 bij Querido uit. Het 
is gestempeld door de ervaringen met het nazisme. De fascisten zijn de 
aanprijzers van de zelfvernietiging van de verlichting. En de experts 
van de humaniteit volgen naief dat advies. De waan schiet op op het 
verdorde land van de geest. De toename van de produktiviteit schept de 
voorwaardén voor de vrijheid en gerechtigheid van de verlichting, maar 
walst tegelijk de enkeling onder. De verlichting zou zich op zichzelf 
moeten bezinnen. Het verleden is er niet om te konserveren, maar om 
de hóóp ervan te oogsten. De verlichting vernietigt zichzelf door de 
positivistische beperking van haar rede. 
In het begrip van het 'gans andere' komen joodse negatieve theologie 
en filosofisch agnosticisme bijéén. De gerechtigheid en de vrijheid zijn 
niet realiseerbaar. Het proletariaat is subjektief geïntegreerd. Theologie 
kan geen wetenschap van God zijn, maar is uitdrukking van verlangen. 
Het gaat daarin om de solidariteit en de eindigheid; om het lijden en de 
sterfelijkheid. God bestaat niet, beseffen wij als wij lijden. Het gaat ook 
niet om Gods bestaan, maar om onze houding, ons handelen. Inzoverre 
is politiek theologie! Als zij dat niet is, is zij 'Geschäft'. Theologie wil 
hier zeggen: de wereld is niet de waarheid. Onrecht is het laatste woord 
niet. Wij erkennen een laatste wezen vanuit de kracht van de ontevre
denheid, het verlangen. Das Wesen aber gibt es nicht! Je kunt alleen 
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handelen vanuit het gevoel dat God er is. Marx was ook een joodse 
messianist. God is echter niet afbeeldbaar . Juist als de onafbeeldbare is 
hij voorwerp van verlangen. Religie is dan gewetensvorming. Horkhei
mer vreest echter dat de theologie zal worden afgeschaft en alle ernstige 
filosofie zal ophouden. Dat is de melancholie, waarin deze denker 
eindigde. 

Milan Machovee 
Marxismus und dialektische Theologie, Zürich 1965 
Jesus für Atheisten, Stuttgart 1972 
De tsjechische filosoof Machovee is in 1968 van het akademische 
toneel verdreven. Hij behoort tot de belangrijkste marxistische denkers, 
die de dialoog met de theologie hebben bevorderd. Het eerstgenoemde 
boek behandelt de theologie van Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en 
Hromadká. Machovee kan inzoverre met de barthianen sympathiseren, 
als hun these dat de boodschap van Christus heel' iets anders is dan 
religie, tot aktieve maatschappelijke, sociale en politieke stellingnamen 
en strijd voert, waardoor de reële kern van deze theologische positie 
blijkt. 
Het tweede boek (1972) gaat over Jezus en zijn zaak. M. kiest voor het 
beeld van de mens Jezus van Nazaret, dat hij stelt tegenover het 
dogmatisch-christologische beeld van Jezus Christus als openbaring 
van God, want dat is altijd weer uitgebuit door machthebbers. Het gaat 
hem om de diepte van de menselijke problematiek die in de mythologi
sche vorm gevat is. Omdat de Mensenzoon in werkelijkheid niet kwam, 
moest het evangelie der armen wel als opium gaan werken. Toen het 
verlangen naar liefde en verlossing werd overgenomen door de bezit
tende klasse, werd de subversieve hoop der geringen iets dat in het 
belang van de heersenden was. 
Hoezeer Machovec's boek ook inspirerend was voor mij, besef ik, dat 
een recurs op Jezus van Nazaret, theologisch niet mogelijk is: de 
dogmatiek en vooral de christologie moeten in het licht van de solidari
teit der geringen opnieuw worden geïnterpreteerd, zoals trouwens een 
goede exegese van de bijbelse hoop een bijdrage is aan de verheldering 
en bemoediging die nodig is om deze solidariteit kritisch inhoud te 
geven om haar aldus te kunnen volhouden. 

Karl Mannheim 
Ideologie und Utopie, Frankfurt am Main 41965 (oorspr.1929) 
Mannheim is in 1933 uit Frankfort, waar hij professor was, gevlucht 
naar Londen. De nazi's zagen zijn boek over de ideologie over het 
hoofd en vergaten het te verbieden, zodat het tot 1943 verkrijgbaar was. 
Toen vernietigde een geallieerde bomaanval de rest van de oplage! 
Mannheim is vooral bekend als Wissenssoziologe. Hij toonde aan, dat 
het denken in een sociale ruimte geschiedt en derhalve situatie-gebon-
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den is. Ideeën, waaronder ook waarden en normen, zijn niet absoluut en 
eeuwig. Er past een wantrouwen jegens de motieven van wie ze stellen 
en handhaven. De 'wertende' elementen, de persoonlijke en kollektieve 
vooringenomenheid, zijn niet elimineerbaar. Dat moet ook niet, want 
zij hebben een positieve funktie in het kennen. Het onderzoeken van de 
sociale wereld vereist het verstaan van de innerlijke zin en samenhang 
en niet alleen, zoals in de fysika, het begrijpen van regelmatigheden en 
gelijkvormigheden. Het gaat in de sociologie om een kennis die beteke
nis heeft voor het maatschappelijke handelen en het maken van plan
nen. Dan is het nodig de samenhang van belangengroepen en ideeën of 
denkwijzen op te sporen. Vooral in een tijdperk van geestelijke en 
sociale verandering, een overgangstijd, is dit belangrijk. Mannheim 
geeft geen oplossing, maar zoekt een basis van waaruit de konflikten, 
die altijd ook op het vlak van het bewustzijn en van het geweten 
optreden, enigermate objektief onderzocht kunnen worden. Hij meent 
die basis te vinden in een 'middenlaag' , die een dynamische synthese 
kan voortbrengen. 

Herbert Marcuse 
Het zou mij niet verwonderen, als Marcuses Freudinterpretatie en de 
daaruit voortvloeiende inzichten het blijvende van zijn werk zullen 
blijken. Over Marcuse schreef ik in: Herbert Marcuse, démasqué der 
harmonie, Driebergen 21970 en - kritisch - in: André Nicolas, Herbert 
Marcuse, Utrecht/Antwerpen 1972 (inleiding). 

Werner Post 
Kritik der Religion bei Karl Marx, München 1969 
Marx' religiekritiek is een onderdeel van zijn geschiedenisfilosofie, die 
is toegesneden op de praxis; deze kritiek is derhalve kontingent, vol
gens Post. Als de omstandigheden veranderen kan de theorie niet gelijk 
blijven, maar moet méé veranderen. Marx gaat niet uit van het 'Selbst
verständnis' van de religie, maar kritiseert de feitelijke religie vanuit 
haar maatschappelijke praxis. Hij gaat er daarbij stilzwijgend vanuit dat 
de religie opgaat in troost en dus verdwijnt als de vervreemding is 
opgeheven, dus na de revolutie. Religie is dus een aanwijzing dat er iets 
niet in orde is in de maatschappij. Dit is Marx' vooroordeel, dat als 
praemisse geldt in zijn filosofie. Hier ligt de oorzaak dat Marx het 
probleem in zijn latere werk laat liggen. Marx' kritiek van de ekono
mie, zijn theorie van de revolutie en zijn ideologiekritiek zijn in hun 
spits relevant ten aanzien van de praxis van het christendom. Als het 
christendom de zaken laat zoals ze zijn, valt het onder Marx' oordeel. 
De zaak waarom het gaat is dat de theologie en de religie insisteren op 
de emancipatie van de mens en de kritiek kontemplatief verwerken 
maar laten overgaan in praxis, want bij Marx is denken (kritiek) 
veranderen. 
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JuHo de Santa Ana 
Towards a church of the poor, Genève 1979 
De ontwikkeling van de mens zal resultaat zijn van het streven der 
verdrukten naar gerechtigheid en vrijheid. De kerk staat voor de uitda
ging zich te engageren in deze strijd van wereldwijde afmetingen. Wil 
zij in de dynamiek van de geschiedenis participeren, dan zal zij een 
kerk van de armen moeten zijn. Onder armoede is niet alleen een 
gebrek aan materiële middelen te verstaan, maar ook afhankelijkheid en 
verdrukking. Het gaat om de gemarginaliseerden, de outcasts. Wij 
kunnen niet de armen als probleem en de rijken als de oplossing 
beschouwen, want het zijn de rijken die het probleem veroorzaken. Er 
is wel een verandering in de lucht: de arme ontwaakt als subjekt. 
De theologie is nog sterk gevangen in de heersende ideologie en zal 
zich daaruit los moeten maken. Allerwegen zijn er hoopvolle experi
menten. De rijke mag niet als opgesloten in zijn rijkdom worden 
gezien: hij wordt geroepen zich uit de slavernij van de weelde te 
bevrijden. Wij moeten de arme in onszelf ontdekken, ook als wij rijk 
zijn. De arme is arm door uitbuiting en onderdrukking. Armoede is 
geen noodlot en ook geen natuurlijke zaak. Als de kapitalistische 'vrije' 
markt niet wordt overwonnen, is er geen uitzicht. Alles is er te koop 
voor wie geld heeft. Daardoor heeft het kapitaal vrij spel. Technologie 
vergt kapitaal en is inzoverre niet vrij te koop. Er is een wereldwerke
loosheid, die steeds meer uit de hand loopt, van nu al één miljard 
mensen. 
Wij moeten een kritische kijk op de volksreligie proberen te ontwikke
len: die heeft ook positieve kanten. In ieder geval moet de superioriteit 
van het christendom worden opgegeven. De bevrijdende kracht van de 
bijbel wordt herontdekt, dankzij een herdefiniëring van de grond noties 
van het geloof. De wetten houden vaak meer vrijheid voor de verdruk
ten in dan eruit wordt gehaald. De verdrukten moeten die vrijheid 
opeisen, zodat de verdrukker de wetten leert accepteren. De produktie
middelen moeten worden gesocialiseerd. Er is een verandering van 
waarden nodig. 
De kerk kan nooit neutraal zijn. De theologie moet 'gekontekstuali
seerd' worden: zij vindt plaats in een sociale situatie en zij is daarin 
partijdig. Zij vindt Christus onder de armen. Jezus geeft geen wet of 
norm, maar hij geneest, heelt, helpt. Dat is praxis. Door sociale analyse 
kan de kerk zicht krijgen op haar eigen ideologische gebondenheid. Zij 
is niet objektief-neutraal, maar slachtoffer van verblinding door de 
heersende ideeën. Die herbezinning van de kerk lukt alleen als zij zich 
met de armen identificeert, als zij de arme in zichzelf ontdekt en met 
hem gemene zaak maakt, zodat zij zelf arm wordt. De weg staat voor de 
rijke open. Maar alleen door een sociale, ekonomische en politieke 
analyse, boven Marx uitgaande, kan worden vastgesteld wie die rijken 
zijn, die de armoede veroorzaken. 
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Wij verstaan de Santa Ana verkeerd als wij hierbij eenvoudig van de 
Noord-Zuid-tegenstelling zouden uitgaan. De destruktieve macht zit bij 
de eigenaars van kapitaal, van geakkumuleerde en gekoncentreerde, 
gigantische produktie middelen met hun technologisch monopolie. Deze 
macht valt nog bijna buiten alle kontrole. Als de Santa Ana van de rijke 
spreekt bedoelt hij in wezen deze groep, al heeft deze groep haar 
omgekochten, haar medeplichtigen, waartoe vele westerse christenen te 
rekenen zijn. Zelfs de kerk is medeplichtig, ideologisch! Toch spijkert 
de Santa Ana zelfs deze kapitalist niet op zijn rol vast. Laat staan de 
medeplichtigen, die zich hun medeplichtigheid lang niet altijd bewust 
zijn. Daarom is bewustwording en bekering van node. Dat is geen 
innerlijke zaak alleen, maar ook een uiterlijke, die analyse en inzicht 
vraagt en zich uit heeft te werken in een konkrete verandering van 
praxis. 

Jean-Paul Sartre 
L'être et Ie néant, Paris 1943 
L' existentialisme est un humanisme, Paris 1946 
Réflexions sur la question juive, Paris 1946 
Critique de la raison dialectique, Paris 1960 
La trans eenden ce de I' ego, Paris 1965 (oorspr. 1936) 
In Wending, jg. 35 nr. 9 van september 1980 (p. 492-500) beschreef ik 
onder de titel Sartre als imago hoe ik sinds 1945 'Sartre' heb gerecipi
eerd. Ik geef dat hier kort weer. 
Sartre opende mij na de oorlog de ogen voor het gevaarlijke raffinement 
dat school in de simplifikatie: nazisme (fascisme) is duivels, wij moe
ten die episode vergeten en gewoon terugkeren naar normale verhou
dingen, alsof er niets is geschied. Door hem leerde ik inzien dat deze 
religieuze verwerping juist in haar overdrijving het fascisme onder
schatte. Het bruine gebeuren werd als episode buiten de geschiedenis 
geplaatst, alsof het er geen samenhang mee had, en de bevrijding werd 
gereduceerd tot een opluchting: alles is over, signaal veilig! Sartre 
stelde de vraag naar de vrijheid zo radikaal, dat ik daaraan ontwaakte. 
De vrijheid onttrekt zich aan het zijn. Zij is niet op een noemer te 
brengen. Er kan alleen dialektisch over worden gesproken. Het bewust
zijn is tot vrijheid gedoemd en die vrijheid is wat zij niet is en is niet wat 
zij is: een gat is zij in het zijn. Vrijheid positief stellen, is kwade trouw. 
De mens heeft vrij te zijn en die vrijheid is niet te identificeren. Sartre 
bindt in zijn denken de strijd aan met de burger en zijn ideologie der 
'serieusheid'. Sartre ontkent dat vrijheid een mogelijkheid is van de 
kapitalistische wereld, waarin wij leven. Vrijheid is altijd overschrij
dend, dépasserend. De akte waarin vrijheid wordt gesteld is in die zin 
per se revolutionair, dat zij nooit iets wordt dat eenvoudig tussen dingen 
bestaat. 
Sartre heeft zo het ethisch denken van onze epoche diepgaand be-
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invloed en in zijn grondtrek bepaald, zonder ooit de beloofde ethiek te 
schrijven, wat eigenlijk geen wonder is. Misschien krijgen wij ooit nog 
onder ogen, wat hij op het einde van zijn leven met zijn vriend Lévy 
besprak. De mens kan niet, zegt Sartre, à bonne foi zijn, wel: hàndelen. 
Dat is de kern van de ethiek der authenticiteit (die overigens in sterk 
verdunde oplossing in heel wat psychologische geschriften wordt over
genomen). De burger daarentegen leeft uit wat vastligt. Aan zijn be
staan gaat een essentie vooraf, waarop hij zich beroepen kan. Het 
fascisme en het nazisme zijn een uiterste toestand van deze burgerlijk
heid. Sartres vrijheidsbegrip is ongrijpbaar en toch hard, zozeer zelfs 
dat het de mildheid kan bedreigen. Het verwijt dat Sartre zich niet zou 
verdiept hebben in de bepaling door lot en konditie, door sociale en 
ekonomische strukturen, wordt ten onrechte gemaakt. Hij vat deze 
bepaling echter niet als determinatie op. De vrijheid blijft, ook in zijn 
latere werk. Alleen bevrijdt hij dan het begrip projet (ontwerp) uit zijn 
individualistische verenging: het projet komt tot stand door verinnerlij
king van de omstandigheden. Die verinnerlijking echter heeft twee 
modi, die elkaars keerzijden zijn en die parallel lopen met wat in L'être 
et Ie néant nog goede en kwade trouw (bonne et mauvaise foi) heet. Als 
de mens zich in kwade trouw gewonnen geeft aan het praktisch-inerte 
veld spreekt Sartre van: passieve aktiviteit. Als hij het praktisch-inerte 
veld zo verinnerlijkt, dat hij het objekt-zijn tot vertrekpunt van zijn 
handelen maakt, heet dat: aktieve passiviteit. Het laatste is de eigenlij
ke modus, waarmee de humaniteit begint. Sartre echter beschrijft dit 
altijd in termen van dynamisch handelen, als een soort aktueel wonder, 
dat zich voltrekt, want goede trouw immers is er alleen in actu en dus is 
deze aktieve passiviteit er ook alleen als direkte aktie. De dag na 
quatorze juillet brengt reeds verstarring. 
Een intellektueel is, volgens Sartre, eo ipso links. Intellektuelen wor
den gerekruteerd uit de theoretici van de toegepaste wetenschap. Een 
intellektueel is dan alleen werkelijk wat hij te zijn heeft als hij de 
tegenstelling beseft tussen het universele karakter van zijn kennis en het 
partikularisme van het ideologische en politieke kader waarin deze 
kennis wordt toegepast. Dat is kenmerkend voor de bourgeois-maat
schappij. Deze tegenstelling maakt de echte intellektueel onzeker, zo
dat hij het partikularisme gaat bestrijden. Een intellektueel is dus 
rationeel en daarom radikaal. Toch is hij niet radikalistisch, want hij 
heeft werkelijkheidsbesef en onttrekt zich niet aan de discipline van de 
partij. De partij echter is ook partikularistisch. Zeker, maar met het oog 
op universalisme. De intellektueel gehoorzaamt alleen in zoverre deze 
richting op het universele gewaarborgd is: hij blijft kritisch. De intel
lektueel tracht de revolutionaire gedachte opnieuw te doordenken om 
uit het onvruchtbare dilemma reformisme of revolutie te komen. Daar
toe is nodig: aaneensluiting van de linkse krachten. Daar is een ge
meenschappelijk programma voor nodig, een zg. minimumprogram. 
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Wij kunnen dan de revolutie het dichtst benaderen zonder in een 
revolutionaire strijd te vervallen. Er wordt met (bijna) wettige middelen 
gewerkt: staking, aktie, stemrecht enz. Toch ontstaat er, zodra links de 
macht grijpt of ontvangt, een konflikt met het amerikaanse imperialis
me (Vietnam, Griekenland). Rechts schept al een revolutionaire situatie 
als het alleen nog maar om hervormingen gaat. 

c. J. M. Schuyt 
Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid, Rotterdam 31976 
eI972). 
Schuyt behandelt het probleem van de burgerlijke ongehoorzaamheid 
van het gezichtspunt van een interaktionistische rechtssociologie uit. 
Dat model is van personalistische aard en de gevolgde methode is de 
fenomenologische. Een sociologie, die deviant gedrag wil begrijpen 
kan niet van de systeemtheorie en het funktionalisme uitgaan. De 
deviant moet ook van zichzelf uit worden verstaan. In het interaktionis
me zijn de waarden vaag, zelfs kontradiktoir en het is onduidelijk welk 
gedrag de waarden vragen. Zo is er plaats voor het kreatieve konflikt. 
Sociaal handelen ontstaat in het krachtenveld van het waardenstelsel, 
het zingevende individu en de situatie. De sociale orde veronderstelt 
een zeker vertrouwen in elkaar. Door legalisme bij de bestuurders en bij 
de bevolking kan er totalitarisme insluipen in de demokratie, zodat de 
vrijheid allengs verdwijnt. Het funktionalisme is ambivalent, omdat het 
recht daar wordt bereid in de keuken van de social engineering. Het 
accent kan op de rechtvaardigheid vallen, maar ook op de efficiëntie! 
Het anarchisme is een belangrijke kritische theorie, maar het is nauwe
lijks konstruktief: handhaving van recht brengt wel orde, maar die hoeft 
niet koöperatief te zijn. Er moet wat bijkomen. Daarom moet demokra
tie meer zijn dan vierjaarlijkse verkiezingen plus burokratische partijen. 
Wij moeten boven een positivistisch systeem van alleen maar regels 
uitkomen. Beginselen kunnen een heuristische waarde hebben voor het 
handelen. Zij gaan boven de regels uit en maken het mogelijk om de 
komplexe, inkonsistente en kontradiktoire kenmerken van onze maat
schappij te weerspiegelen. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid richt zich niet tegen de wet als zodanig, 
maar tegen één bepaalde wet. In principe blijft de loyaliteit overeind. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet konspiratief, wordt gepleegd in 
volle openbaarheid, terwijl de daders de konsekwenties aanvaarden. De 
overtreding vindt zijn rechtvaardiging in het morele protest. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid is dan ook een gewetensdaad. Er is een betekenissa
menhang tussen het objekt van het protest en de gekozen overtreding. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd weloverwogen, zij eist voorbe
reiding en organisatie. Burgerlijke ongehoorzaamheid is openbaar, ook 
als handeling. Men werkt mee aan arrestatie en vervolging en aanvaardt 
de straf. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt pas toegepast als de 
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andere middelen zijn uitgeput. Het zijn vaak minderheden, die verte
genwoordigd zijn in het demokratisch proces, die naar burgerlijke 
ongehoorzaamheid grijpen. Omdat (heropening van) het gesprek be
oogd wordt, is burgerlijke ongehoorzaamheid geweldloos. Rechten van 
de ander worden zoveel mogelijk gerespekteerd. Er zit een innerlijke 
ethiek in burgerlijke ongehoorzaamheid. 
De morele rechtvaardiging baseert Schuyt op Rawls theorie van het 
sociale kontrakt, dat een hypothese is. Zolang de staat de regels van dit 
kontrakt nastreeft, verdient hij gehoorzaamheid en stemt de burger in. 
Maar de instemming kan wegvallen zodra er een storing optreedt in de 
basis van het kontrakt: sense of justice (Rawis). Een minderheid wier 
rechtsgevoel is geschonden doet een appél op het algemeen rechts besef. 
Dat appèl is niet puur subjektief. Bijv. onevenredige verdeling van de 
levenskansen, negatie van de vrijheid, reduktie van subjekt tot objekt, 
verwaarlozing van de zorg voor bepaalde burgers. In geding is eigenlijk 
dat het fair play zou zijn geschonden. 
In de pluralistische maatschappij wordt de proportionaliteit steeds be
langrijker. Bij de verdeling van lusten en lasten moet steeds op het 
geheel worden gelet. Demokratie is altijd in beweging. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid moet iets laten zien van een verbetering van de 
demokratie. Burgerlijke ongehoorzaamheid moet zich altijd op vier 
punten rechtvaardigen: 
a) tegen welke wetten, maatregelen of omstandigheden gaat het? 
b) wanneer en waarom is de verplichting van gehoorzaamheid wegge
vallen? 
c) hoe zit het met de innerlijke ethiek (middelen)? 
d) wat is de schatting van de positieve en negatieve gevolgen van de 
aktie? 

Twee belangrijke argumenten tegen burgerlijke ongehoorzaamheid 
zijn: zij verwekt sociale chaos en vermindert het algemene respekt voor 
de wet. Het antwoord luidt: burgerlijke ongehoorzaamheid leidt niet tot 
chaos, want zij erkent de orde. Haar wetsovertreding is niet willekeu
rig; zij legt er verantwoording van af. Er zit een innerlijke ethiek in 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij leidt tot verandering. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid is geen andere vorm van procederen, maar is uitzon
derlijk binnen de demokratie op punten waarop geen kompromis moge
lijk is. 
Vanuit Camus' model van 'I'Homme revolté', die in volle verantwoor
ding handelt en rekenschap aflegt, kiest Schuyt in drie gevallen voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid: 
a) de onrechtvaardige verdeling van levenskansen (derde wereld!), 
b) de massavernietigingswapens en genocide, 
c) ecocide, milieubederf, waardoor algemene levenskansen worden 
bedreigd. 
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Hij verwacht, met Erich Fromm, dat de wereld in de toekomst eerder 
door gehoorzaamheid dan door ongehoorzaamheid zal ten onder gaan. 

E. Thaidigsmann 
Falsche Versöhnung, Religion und Ideologie beim jungen Marx, Mün
chen 1978 
In tegenstelling tot Frostin, die de oude Marx behandelt, handelt Thai
digsmann over de jonge Marx. Ideologiekritiek is ontmaskering van 
valse verzoening: in de ideologie verzoent de mens zich met zijn 
wereld. Het geloof van de christen laat zich ook beschrijven als bewust
zijn van de maatschappelijke werkelijkheid en wel als bewustzijn van 
vrijheid en gemeenschappelijkheid. Hoe worden nu maatschappelijke 
ervaringen in de religieuze taal gekwalificeerd? dat is de vraag van de 
ideologiekritiek. In de moderne, burgerlijke maatschappij wordt het 
praktisch-werkzame bewustzijn niet door filosofie, religie en moraal 
bepaald, maar door de zg. empirische wetenschappen, die zichzelf 
dispenseren van ideologiekritiek. Marx geeft een perspektief aan de 
historische en hermeneutische procédé's van de theologie. Wij moeten, 
aansluitend bij de Formgeschichte, naar de maatschappelijke voorwaar
den vragen. Zo komen wij uit de verenging van de Ideengeschichte. De 
theologie geeft rekenschap van Gods Woord in mensentaal. Het maat
schappelijk bewustzijn spreekt in die taal mee. Wat is nu het Woord van 
God in onderscheiding van het sociaal bepaalde bewustzijn? 
In de leer der zonde moet de ideologisering worden doordacht. Het 
ideologisch probleem is verder een ethisch probleem: hoe komt het tot 
ideologie-vrije oriëntering van het handelen? Horkheimer (net als 
Adorno) ontkent de metafysika en de objektieve religie. Hij eindigt in 
resignatie: het is onmogelijk tot vervulling te komen door menselijke 
praxis. Horkheimer komt dicht bij een 'natuurlijke' erfzondeleer van 
maatschappelijke aard. Gollwitzer is eenzijdig bezig met de illusiekri
tiek en niet zozeer met de konkrete ideologiekritiek van het marxisme. 
Het christelijk geloof is geen religie, zegt Gollwitzer Barth na. In latere 
geschriften is Gollwitzer meer bezig met de zelfkritiek van de theolo
gie. Socialisme is de praktische Entsprechung tot het Rijk, dat wij niet 
maken kunnen. Bij Gollwitzer hoort de marxistische ideologiekritiek in 
een konkrete zondeleer thuis (öffentliche Sünde). Bij Geyer is God het 
vrije subjekt en geen predikaat. Hij kan alleen bij zijn naam worden 
genoemd. In Jezus Christus is kontingent verenigd wat in het metafysi
sche denken noodzakelijk en algemeen is verenigd en wat elkaar in het 
atheïstische denken even algemeen en noodzakelijk uitsluit: God en 
mens. In Jezus Christus is de analogie tussen God en mens centraal. De 
horizon daarvan is het Rijk. Het analogiedenken wordt eschatologisch 
gedynamiseerd. Van daaruit stelt de gemeente zich praktisch-kritisch 
op tegenover de wereld. In drie vormen wordt die praxis bedreigd en 
gestremd: privatisme, klerikalisme, sekularisatie. Geyer wil een kon-
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tingente koöperatie met een kritisch-sociologische richting, die in de 
praxis affiniteit heeft met de gemeente. Konkreet staat Geyer dichtbij 
de kritische theorie. 

Herman Wiersinga 
De verzoening in de theologische diskussie, Kampen 1971 
Verzoening als verandering, een gegeven voor menselijk handelen, 
Baarn 1972 
Verzoening met het lijden, Baarn 1975 
Je kunt beter geloven, het geloofsmodel in de brief aan de Hebreeën, 
Baarn 1978 
Wiersinga heeft de moed gehad de verzoening theologisch ter diskussie 
te stellen. Hij konstateert, dat de moderne mens, ook het kerklid, 
twijfelt aan de relevantie van de boodschap. De verzoening is vaak 
geïnterpreteerd als een genoegdoening aan de toorn van God. Christus 
zou die toorn hebben gedragen. Maar daarvan is feitelijk in het N.T. 
geen sprake. Anselmus stelt dat God om satisfaktie vraagt vanwege het 
legale systeem van Zijn eigen eer (honor). Christus' lijden is dan een 
verdienstelijk ekwivalent. De reformatie nam die gedachte over. Maar 
dit model doet geen recht aan wat gerechtigheid van God is in het O.T. 
en N. T. Daar is Gods gerechtigheid gericht op heil en zij vraagt geen 
straf. Stierf Christus dan 'in onze plaats'? Christus wordt gezien als 
middelaar. Hierbij mag het 'als mens' en 'als God' niet uit elkaar 
worden gehaald. Christus als middelaar tussen God en mens handelt als 
God en als mens, zonder spanning tussen de delen, zodat de representa
tie van de mens niet apart kan worden gezet en gemaakt tot een offer ter 
genoegdoening aan God. De bijbelse visie op offer is: Gods gave aan de 
mens, waardoor Hij de zonde uitdelgt. Het roept de mens tot bekering. 
Met die prijs betaalde God voor het 'Shock-effekt'. Wordt er dan geen 
schuld overgedragen? Het dragen van de schuld is een dragen en 
verzetten van een last, niet het overnemen van een debitum. Er is geen 
konditie voor verzoening. Het 'waarom' van het kruis mag niet wegge
rationaliseerd worden. Christus' offer is geen alibi. God is zelf altijd 
subjekt van de verzoening. De geschiedenis van de verzoening moet 
ernstig worden genomen als een daad die nog doorgaat. Dat moeten wij 
niet benaderen met een schema van 'mogelijk' of 'werkelijk'. De 
verzoening in Christus is effektief, zij heeft ethische implikaties, gevol
gen in de sfeer van de strafwet, gevolgen ook in de politieke betrekkin
gen. Het skandalon van de vóórkomende genade blijft. Men late dat 
staan en interpretere het niet weg, of: verlegge niet heimelijk het 
skandalon naar de theorie. Wij zullen de Schrift oscillerend moeten 
leren lezen, met een zekere slingering in het waarnemingsvermogen. 
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Literatuurlijsten over ideologie zijn te vinden bij: 
Per Frostin, Materialisme, Ideologie, Religion, München 1976 
Werner Post, Kritik der Religion bei Karl Marx, München 1969 
E. Thaidigsmann, Palsche Versöhnung, München 1978 
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NOTEN 

1. Or K. Strijd heeft op deze gronden het voorstel gedaan tot een bezin
ning op de kaders waarin getheologiseerd wordt. 

2. De diskussie wordt niet vergemakkelijkt door het invoeren van de 
term Vorverständnis, zoals Strijd deed in zijn afscheidskollege onder 
de titel: De noodzaak van een marxistisch Vorverständnis voor de 
theologie, Amsterdam, 1976. De term is te zeer belast door de 
BarthiBultinannkontroverse en suggereert door het voorvoegsel vor 
(prae) iets wat Strijd per se niet bedoelt. Hij vat de term, voorzover ik, 
met instemming, zie, dialektisch op. Vruchtbaarder is het, naar mijn 
overtuiging, de zaak aan de orde te stellen vanuit een kritisch praxis
begrip. 

3. De term 'materialistische exegese'is niet gelukkig. Bedoeld is een 
uitleg, die de teksten mede verstaat in hun sociaalekonomische kon
tekst, maar niet uitsluitend van daaruit, alsof zij niet alleen in hun 
referentiekader maar ook in hun zin en betekenis door de onderbouw 
zouden zijn bepaald. Uitputtende exegese is uiteraard onmogelijk, het 
is nooit de bedoeling, om de tekst door zijn uitleg te vervangen. Men 
make 'eenzijdigheid' dus niet te gauw tot een verwijt. Het gaat vaak 
bij zulke vernieuwingen om het overaccentueren van woorden en 
betekenissen, die eerder werden verwaarloosd. 

4. Zie ook mijn Kernwoorden bij Marx, Baarn 1977, p. 70-91. 
5. J. Presser, Napoleon, historie en legende, Amsterdam/Brussel, 5de 

druk 1974, p 212. Presser acht het verhaal een legende. Treffend is 
het wel, zou ik zeggen. Niet voor niets een legende, met andere 
woorden! 

6. Werner Post, Kritik der Religion bei Karl Marx, München 1969, p. 
228. 

7. Ernst Bloch heeft op deze paradox herhaaldelijk gewezen, zie bijv. 
zijn Atheismus im Christen/um, Werkausgabe Bd. 14, Frankfurt 
1977, p.89. ( ... ) 
'dass Gott nur eine gerissene Erfindung der Priester sei. 
Letzteres allerdings setzt fälschlich voraus, dass alle früheren Pries
ter, von den Druiden angefangen, schon die Weisheit Voltaires beses
sen hätten und auch so aufgeklärt gewesen wären wie ein Atheist des 
18. Jhts und nur Wischiwaschi vorgebracht hätten wider ihr besseres 
Wissen. Von solch ungeschichtlicher Naivität ist bei Marx keine 
Rede( ... )' . 

8. Karl Marx, Die heilige Familie (MEW 2, 1974, p.131): Seine (Napo
leons t.S.) Verachtung der industriellen hommes d'affaires war die 
Ergänzung zu seiner Verachtung der Ideologen. 

9. Jean-Paul Sartre ziet in deze tegenstelling, voorzover levend in zijn 
besef, het kenmerk van de burgerlijke intellectueel. Men zie: De 
intellectueel en de revolutie, een interview van Jean-Claude Garot met 
Sartre in Le Point van Januari 1968 (in: De revolutie, Den Haag 1969, 
p.1l2-1l5). 
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bourgeoismaatschappij wel genoodzaakt is aan zijn kennis te geven en 
het particularisme van het ideologische en politieke kader waarin hij 
gedoemd is die kennis toe te passen ( ... ). 
Zodra hij die tegenstrijdigheid ziet en zijn beroep hem er toe brengt 
om in naam van het universele, het particularisme in hemzelf, en dus 
overal, te bestrijden, is hij een intellectueel.' 
De aandachtige lezer zal zien, dat wij in het vervolg van onze 
beschouwingen een andere weg inslaan dan hier gewezen wordt. Bij 
Sartre handhaaft de intellectueel het hem door de bourgeoismaat
schappij opgedrongen universalisme en bestrijdt hij het partikularis
me, resp. stroopt het af. Wat Sartre wil is trouwens onmogelijk, zodat 
het tot radikalisme moet voeren. Ons respekt voor Sartre wordt door 
deze, overigens voorzichtige, afwijzing, onverlet gelaten. 

10. Karl Marx, Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz, Rheinische Zei
tung van Oktober 1842 (MEWI, p. 109-147). De zaak van de benoe
mingen, levenslang of niet, staat in het artikel van 30 Oktober 
(MEWI, p. 124-131, vooral p. 129). 

11. Bertolt Brechts geliefkoosde devies waren de woorden van Marx: Die 
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt 
darauf an, sie zu verändern (MEW3, p. 7). Marx zegt niet, zoals 
Engels deed: es kommt aberdarauf an (---). Hij is niettegen interpre
tatie, maar wel tegen niet op verandering gerichte interpretatie. Zie 
ook I1ja Fradkin, Bertolt Brecht, Weg und Methode, Leipzig 1977, p. 
265. 

12. Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, neu herausgegeben 
und eingeleitet von Or. D. Bergner, Leipzig, 1957. Van dit geschrift 
wordt hier en in het vervolg overvloedig gebruik gemaakt. 

13. Karl Marx' kritiek wordt in dit en het volgende hoofdstuk vooral 
ontleend aan de 'Opiumtekst' uit Zur Kritik der Hegelschen Rechts
philosophie van 1844 (MEWI, p. 378v.v.) en aan zijn thesen ad 
Feuerbach uit Die deutsche Ideologie van 1845/46 (MEW3, p. 5-7). 
Zie ook mijn Kernwoorden bij Marx, Baarn 1977, p. 70v.v., p. 
169v.v. 

14. Marx neemt de term 'kategorische imperatief' onveranderd over van 
Immanuel Kant (MEWI, p. 378v. v.). Ik zet het woord kategorisch 
tussen aanhalingstekens, omdat Marx de term kennelijk ironiseert. 
Immers kategorisch houdt in dat de imperatief apodiktisch is, een 
'Selbstzweck' zonder 'waarom'. Men kan Marx' imperatief bezwaar
lijk zo noemen. Bij hem is er geen ethiek boven de strijd der belangen 
uit, geen ethiek generzijds van het goede en boze van de klassenstrijd. 
De maxime, waarover het in het volgende gaat komt uit Immanuel 
Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant-Werke Bd6, 
Darmstadt, 1968, p. 61: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in 
deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich 
als Zweck, niemals bloss als Millel brauchest. Het is overigens de 
vraag of Kant aan deze maxime heeft willen vasthouden. Zij komt in 
de Kritik der praktischen Vernunft niet meer voor. Daar vinden wij 
alleen de beroemde maxime, die over het principe van algemene 
wetgeving spreekt. Het verschil tussen kategorisch en hypothetisch 
legt Kant uit in Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, p. 43v. v. 
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15. Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, p.192. 
16. In het vervolg worden de volgende johanneïsche teksten geparafra

seerd: lJohl:I-4, 4:7-16, 5:6-8 en Joh. ev. 13:1-20. 
17. Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie van 1844 

(MEWI, p.378v.v.). Zie ook: Ernst Bloch, Atheismus im Christen
tum, p. 88-98. 

18. R. Garaudy, De I'anathème au dialogue, Paris 1965 (ned. vert. bij 
Werkgroep 2000, Hilversum 1966) 
R. Garaudy, L'alternative, Paris 1972, vooral p. 92-126 
K. Farner, Theologie des Kommunismus, Frankfurt am Main 1969. 
K. Farner, Marxistisches Salz für christliche Erde, christliches Salz 

für marxistische Erde, Zürich 1971. 
V. Gardavsky, Gott ist nicht gam tot, München 1968. 
M. Machovee, Jesus für Atheisten, StuttgartlBeriin 1972. 
M. Machovee, Marxismus und dialektische Theologie, Zürich 1965. 
Zie ook: Marxisten over Jezus, Baarn 1975. 

19. Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, München! 
Hamburg 1968, p. 15. So reicht das Wort Theologie zu ihrer (der 
Theologie t.S.) Bezeichnung genau genommen nicht zu, weil es 
gerade diese entscheidende Dimension ihres Gegenstandes die freie 
Liebe erweckende freie Liebe Gottes ( ... ) nicht sichtbar macht. 
'Theanthropologie' würde wohl besser sagen, urn wen und urn was es 
in ihr geht. - Barth merkt dan verder op, dat wij de voorgestelde term 
niet moeten verwisselen met anthropotheologie (want die hoort tot de 
hybridische mixophilosophicotheologia naar de beschrijving van Ab
raham Calov (zie Einf., p. 8). Een broer van Ludwig, Friedrich 
Feuerbach heeft in 1838 een boek over de triniteit uitgegeven onder de 
titel Theantropos, (Zürich 1838), dat door Ludwig op p. 331 van zijn 
Wesen des Christentums wordt geprezen en aanbevolen. 

20. Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche, Ges. Werke 14, Frankfurt am 
Main 1967, p. 1472. 
Ziffel antwoordt Kalle: Wenn Sie zahlen können sind Sie nirgends auf 
Nächstenliebe angewiesen. Het gesprek eindigt met een bijbelse toe
speling, uiterst subtiel: Bald darauf schieden sie von einander und 
entfernten sich, jeder an seine Statt. 
Zie ook Ilja Fradkin, Bertolt Brecht, p. 296. 

21. Bertolt Brecht, Aufsätze über den Faschismus, Ges. Werke Bd 20, p. 
230-233. In einem sozialistischen Gemeinwesen besteht kein Gegen
satz zwischen dem Nutzen des einzelnen und dem Nutzen der AIlge
meinheit ( ... ) (Dort) ist der Satz überflüssig ( ... ). 

22. Bertolt Brecht, Baal, Ges. Werke Bdl, p. 1-67. Alle Laster sind zu 
etwas gutlund der Mensch auch, sagt Baal, der sie tut. 

23. Bertolt Brecht, Heilige Johanna der Schlachthöfe, Ges. Werke Bd2, 
p. 665-790, citaat op p. 696. 

24. Matth. 7: 12. De positieve regel heeft een andere spits en zin dan de 
negatieve, zeker bij Jezus. Zie de gelijkenis van de helpende Samari
taan. 

25. Dietrich Bonhoeffer, Ethik, zusammengestellt von E. Bethge, Mün
chen 1953, p. 61-70; Widerstand und Ergebung, München 1952, p. 
178-182. 
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26. Martin Buber, Zwiesprache, Werkel, München 1962, p. 171-214, 
in het bijzonder 208v.v. Voorts wordt in het vervolg teruggegrepen 
op Ich und Du, Werkel, p. 77-170; Pfade in Utopia, Werke I, p. 
833-1002; Die Forderung des Geistes, Werkel, p. 1053-1070 en 
op andere stukken uit dit filosofische deel van Bubers verzameld 
werk. 

27. Zo ook: F. Boerwinkel, Inclusief denken, een andere tijd vraagt een 
ander denken, Hilversum/Antwerpen 1966, (tientallen drukken!). 
Boerwinkel konkludeert ook vanuit de noodzakelijkheid tot de werke
lijkheid. 

28. Hiervan zegt het rapport Église et pouvoirs van de Église Réformée 
behartigenswaardige dingen. 

29. Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, (MEW26/3, p. 480-488). 
Vgl. mijn Kernwoorden bij Marx, p. 198-202. 

29a. J. P. Sartre, zie noot 9. 
30. Martin Buber, Forderung des Geistes, Werkel, p. 1055v.v. 
31. Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf 

(Werke in zehn Bänden, herausgegeben von Wilhelm Wei schedel , 
Darmstadt 1970, Bd 9, p. 227.) Kant spreekt eigenlijk niet van 
anhören, zoals Buber, maar van 'hören', ook van 'reden lassen' en 
'zu Rate ziehen' . Letterlijk zegt hij: Es ist aber hiermit nicht gemeint 
dass der Staat den Grundsätzen des Philosophen vor den Ansprüchen 
des Juristen (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug einräu
men müsse, sondern nur, dass man ihn (nI. de filosoof t.S.) höre. -
Het geheim artikel luidt: Die Maxime der Philosophen über die 
Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von 
den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate gezogen werden. - Van het 
volgende is nog van belang, de uitspraak op p.228: dass Könige 
philosophieren, oder Philosophen Könige werden, ist nicht zu erwar
ten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie 
Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Dass aber Könige oder 
königliche (sich selbst, nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völ
ker die Klasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, 
sondern öffentlich (spatiëring van t.S.) sprechen lassen, ist beiden zur 
Beleuchtung ihrer Geschäfte unentbehrlich ( ... ). Het artikel wordt 
door Kant geheim genoemd, hoewel dat eigenlijk, objektief gespro
ken, in verhandelingen over het publieke recht niet kan, omdat de 
voorsteller het voor zijn waardigheid bedenkelijk kan vinden, zich als 
Urheber publiekelijk aan te kondigen (subjectief). 

32. Dit - prijsgave aan de reaktie -lijkt mij een grondfout in de dissertatie 
van P. Tijmes, Over politiek valt met rede te twisten, Meppel 1977. 
Tijmes vat zijn resultaat in de stellingen zo samen: 'specifieke trekken 
van Webers politieke denken zijn in het Duitsland van Hitier tot bloei 
gekomen.' Ik vermoed, dat er veel meer, dat uit en in de geest van 
Weber is, in Nazi-Duitsland is vertrapt, geschonden en verbrand, dan 
opgebloeid; ik vermoed ook, dat dit geestesgoed voor Weber specifie
ker is. Voldoet Tijmes' werkhypothese aan het falsificatie-principe? 
Ik ben bang, dat wij hier met een soort nulexperiment te doen hebben, 
dat bij geen andere denker van Webers belang en omvang tot wezen
lijk andere resultaten zou leiden. Ik vind dan ook de zoekrichting van 
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dit onderzoek strategisch onbegrijpelijk en zelfs onaanvaardbaar. Het 
fascisme heeft bij allerlei, disparaat gedachtengoed aangeknoopt en 
het misbruikt. Dat kun je geen 'tot bloei komen' noemen, want het 
beeld van de bloei is in het Nederlands nu eenmaal melioratief. Het 
was beter geweest te onderzoeken waar het nazisme ook (zelfs!) bij 
Weber kon aanknopen; in hoeverre dit werkelijk specifieke gedachten 
van Weber betrof en in hoeverre dit aanknopen meer dan een schijn 
van wetenschappelijke rechtvaardiging kan vinden. 

33. Gustav Landauer, Aufruf zum Sozialismus, FrankfurtlWien, 1967. 
34. Martin Buber, Daniel, Gespräche von der Verwirklichung, Werke 1, 

p. 9-76. 
35. Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt am Main, 4de druk, 

1965, vooral p. 49-167. 
36. Marx zelf gebruikt in Die deutsche Ideologie (MEW 3, p. 31) de term 

'reine Theorie' als synoniem van ideologie. Door de arbeidsdeling, de 
separatie van materiële en geestelijke arbeid, kan de inbeelding van 
een vrij, rein denken - theoretisch in de zin van: boven, buiten de 
praxis - ontstaan. Zelfs als zulk denken kritisch wordt tegenover de 
bestaande maatschappij, is het zich niet van de grond daarvan bewust, 
want juist die inbeelding van reinheid en vrijheid blokkeert het in
zicht, dat de kritiek teruggaat op en dus ook kritisch gevoerd moet 
worden door de tegenstelling tussen de vastgeroeste sociale (eigen
doms-) verhoudingen en de menselijke produktiekracht. 

37. Afgezien daarvan, dat ik zou willen vasthouden aan het socialistische 
ideaal, geformuleerd in het Kommunistisch Manifest als een 'associa
tie van vrije arbeidersassociaties' en niet als een centralistisch staats
socialisme van stalinistische of ook van sociaal-demokratische prove
nientie met hun onvermijdelijke bureaukratische elite. 

38. Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Studien zur Ideolo
gie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, Neuwied/Berlin, 2de 
druk 1967, passim. Zie ook G. H. ter Schegget, Herbert Marcuse, 
Driebergen 2de druk 1969, waarin een opsomming van Marcuses 
belangrijkste andere werk. 

39. Antonio Gramsci, Marxisme als filosofie van dé praxis, vert. door 
Yvonne Scholttm, Amsterdam, 1971, p. 126-143. Het artikel over de 
organische intellektuelen is van november 1930. Het citaat staat op p. 
131. Gramsci wil alle leden van de partij intellektuelen noemen, al 
lijkt dat op het eerste gezicht vreemd, omdat men vanwege de leiden
de, opvoedende, intellektuele funktie een partij vormt en er dus ook 
als zodanig aan deelneemt. 

40. Vervallen. 
41. Herman Gorter, Een klein heldendicht, Amsterdam 1977 (fotografi

sche herdruk van de uitgave bij Van Dishoeck, Bussum, 1925), p. 38. 
Marx: 'De man die d'Wetenschap, zoolang u vreemd, 

'u gebracht heeft en haar gemaakt uw kracht. 
'U, lijdenden, verbond hij met het denken. 
'De denkenden verbond hij met het lijden.' 

42. Ernst Bloch, Tübinger Einleitung, Werkausgabe Bd 13, Frankfurt am 
Main, 1977, p. l4v. 

43. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik 1114 , p. 445v.v. 
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44. Kar! Barth, Kirchliche Dogmatik IV» p. 474. 
45. I1ja Fradkin, Bertolt Brecht, Leipzig, 1977, p. 113v., 294v., 31Ov. 

Men zie ook Brechts beschouwing over de leuze Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz (Ges. Werke 20, p. 230v.v.). Zie noot 21. 

46. Jürgen MoItmann, Theologie der Hoffnung, München, 1964, p. 280-
312. 

47. ibidem, p. 303. 
48. Wat er op dit gebied verder te koop is, leze men na bij H. D. van 

Hoogstraten, Niet zonder risico, Baarn 1979, vooral in het zeventien-
de hoofdstuk. . 

49. Werner Post, Kritik der Religion bei Karl Marx, p. 258. 
50. Herman Wiersinga, De verzoening in de theol. diskussie, Kampen 

1971 
Vgl. ook zijn Verzoening als verandering; een gegeven voor mense
lijk handelen, Baarn 1972 

51. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik lVI' IV2, IV3, IV4 , (fragment). 
52. In een artikel in In de Waagschaal van 17 februari 1979 (Jg. 7 nr. 23) 

onder de titel 'De kritiek van de geschiedenis' heb ik aan de hand 
van een publikatie van Labuschagne laten zien, dat het konflikt 
van het zondagse en maandagse geloof, dat voortkomt uit het my
thisch karakter van de religie en het rationele karakter van de tech
niek, door de commercie wordt uitgebuit. Daartegen helpt het niet 
alleen maar met rationele middelen tegen de traditionele opvattingen 
in te gaan, zoals Labuschagne doet, maar moet de ambivalentie van 
de burger gepeild worden en overwonnen worden, want zolang die 
hem karakteriseert, zal hij van de nood van genoemde tegenstelling de 
deugd van een, voor hemzelf komfortabele, 'strijd des geloofs' ma
ken, die hem ontslaat van een keuze in de werkelijke strijd, de strijd 
om bevrijding. 

53. Zie voor het volgende: Herbert Marcuse, Der eindimensionale 
Mensch, Neuwied/Ber!in 1967 (2de druk), vooral p. 76-102; Trieb
struktur und Gesel/schaft, Frankfurt am Main 1967, vooral p. 195-
218; Psychoanalyse und Politik, FrankfurtlWien 1968, vooral p. 5-
53. Samenvattend: G. H. ter Schegget, Herbert Marcuse, Driebergen 
1969 (2de druk), p. 26-30. Mijn kritiek heb ik geformuleerd in: 
Marcuse als kritikus en utopist, in: André Nicolas, Herbert Marcuse, 
Utrecht/Antwerpen 1972, p. 7-26. Deze kritiek op Marcuses visie 
(romantiek, gebrek aan praxis, massieve fenomenologie van het sys
teem als totaliteit en geen analyse, revolutie als existentiaal) herhaal 
ik hier niet. Ik maak op mijn wijze gebruik van zijn kritische onder
scheiding. 

54. J. M. W. van Ussel, Afscheid van de sexualiteit, Den Haag/Meppel 
1970. Het waardevolle boekje van F. O. van Gennep, Mensen hebben 
mensen nodig; een studie over sexualiteit en nieuwe moraal, Baarn 
1972, waarvan onlangs een vierde, herziene en vermeerderde druk 
verscheen, heeft zijn weg naar kerkelijke en niet-kerkelijke mensen 
gevonden. 

55. R.Reiche, Sexualität und Klassenkampf; zur Abwehr repressiver Ent
sublimierung, Frankfurt am Main 1969 (3de druk). Heel scherp noemt 
J. J. M. Lochman in zijn Wegweisung der Freiheit (Gütersloh 1979) 
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de vrijheid van liberalisme en libertinisme 'fetischierte Emancipation' 
(p. 18). 

56. Karl Marx, Zur Judenfrage (MEM, p. 370). 
57. Fil. 3:20. 
58. Kirchliche Dogmatik III2 • 

59. De uitdrukking 'wider alle Lust und Neigung' geldt algemeen als 
karakterisering van Kants 'rigoureuze' leer van de plicht, ten onrech
te, want al mogen bij hem lust en neiging geen drijfveren zijn en zal 
de onheilige mens zich zelfs, zo nodig, ongaarne tot de plicht moeten 
dwingen, de mens is toch ook heilig genoeg om de innerlijke wet 
slechts ongaarne te overtreden, want zelfs de boosaardigste mens 
voelt daarbij een tegenzin en verafschuwt zichzelf (Metaphysik der 
Sitten, Kants Werke Band 7, Darmstadt, 1968, p. 508 v.). Te beden
ken valt ook, dat de gelukzaligheid wel geen drijfveer mag zijn van 
het handelen, maar toch is de onsterfelijkheid een postulaat van de 
ethiek, omdat uiteindelijk de gelukzaligheid met de deugd zal moeten 
samenvallen. Dat kan alleen als in de onsterfelijkheid de hier en nu 
geldende tegenstelling is opgeheven. (Kritik der praktischen Ver
nunft, Werke Band 6, p. 252). 
De uitdrukking: de 'heerlijkheid van het ordinaire' is van I. H. Gun
ning Ir. die in de Magdalena-almanak van 1875, p. 19 v.; na gesteld 
te hebben, dat ook de moderne tijd zijn poëtische schoonheid heeft, 
als wij er het zuchten van de kreatuur maar in horen en de grote 
worsteling om tot voltooiing te komen er in zien, de woorden laat 
volgen: 'Wij gelooven dat het ordinaire leven van onzen tijd zijne 
heerlijkheid heeft, mits men die werkelijkheid hoog genoeg opvatte'. 
(Ik dank Ds. M. G. L. den Boer hartelijk voor het identificeren van 
het citaat). 
Ook Thomas Mann legt zijn alter ego, Tonio Kröger, die aan de 
verleidingen van het extravagante blootstaat, als hij als jong kunste
naar boven het herfsttij van de ondergaande grootburgerij wil uitko
men, soortgelijke woorden in de mond, in een gesprek met Tonio's 
russische vriendin Lisaweta. Het luidt zo: 'Der ist noch lange kein 
Künstler, meine Liebe, dessen letzte und tiefste Schwärmerei das 
Raffinierte, Exzentrische und Satanische ist, der die Sehnsucht nicht 
kennt nach dem Harmlosen, Einfachen, Lebendigen, nach ein wenig 
Freundschaft, Hingebung, Vertraulichkeit und menschliches Glück,
die verstohlene und zehrende Sehnsucht, Lisaweta, nach den Wonnen 
der GewÖhnlichkeit'. (cursief van t.S.) 
Thomas Mann, Tonio Kröger (1903), in: Stockholm Gesamtausgabe, 
Erzählungen, p. 303. 

60. Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, p. 
353. Dit boek heeft veel betekenis voor mij, waarvan een en ander de 
neerslag vindt in het volgende. 

61. Ik denk in het bijzonder aan Ernst BJoch, Prinzip Hoffnung, Frankfurt 
1959, p. 1297-1391. Men kan dit niet afdoen als een variant van de 
griekse onsterfelijkheidsleer. De grondstelling is, dat de kern, het 
centrale ogenblik van ons existeren zich nog niet in het proces van de 
realisering heeft begeven en dus niet blootstaat aan de vergankelijk
heid. Men kan ook zeggen: alles ligt nog open, de kans is nog niet 
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ons niet verlaten zal, dan weer neemt de overhand de moederreligieu
ze mythe van het 'potentielI Adlerhafte der menschlichen Materie'. 
Eerder dan de onsterfelijkheidsgedachte, speelt de gedachte van de 
zielsverhuizing door dit denken heen. Voor mij is de kern (al kan dat 
zeker aangevochten worden): dat de geest van de utopie, de hoop als 
kern van onze existentie, exterritoriaal is tegenover de dood. In 
zoverre kan de hoop zelfs als zij teleurgesteld wordt, zeggen: ik ben 
niet te ontgoochelen, want ik vlieg als een arend op, vernieuwd van 
jeugd, ook uit deze deceptie. 

61". Zie voor het volgende Jezus Sirach 41: 1-4, door Brahms zo onverge
lijkelijk getoonzet in zijn Vier ernste Gesänge: 0 Tod, wie bitter bist 
du wenn an dich gedenket ein Menseh, der gute Tage genug hat und 
ohne Sorge lebet und dem es wohl geht in allen Dingen und noch 
wohl essen mag! 0 Tod, wie bitter bist du! 0 Tod, wie wohl tust du 
dem Dürftigen, der da schwach und alt ist, der in allen Sorgen steekt, 
und nichts Bessers zu hoffen noch zu erwarten hat! 0 Tod, wie wohl 
tust du! 

62. B.Brecht, Gedichte !, Gesammelte Werke 8; Frankfurt am Main 
1967, p. 252. 

63. Adorno, a.w. p. 388. 
64. Job 19:25v. 
65. Ezechiël 37. Nabij aan deze profetische tekst is Neruda in zijn Canto 

General: Tausend Nächte werden niedersinken mit düsteren Schwin
gen, ohne den Tag zu zerstören, den diese Toten erwarten. Den Tag, 
den wir erwarten in der ganzen Weite der Welt mit so vielen Men
schen, den letzten Tag des Leidens. Den Tag des Gerichts, errungen 
im Kampf; und ihr, gefallene Brüder, in der Stille, ihr werdet mit uns 
sein an jenem unermeBlichen Tag des Endkampfs, an diesem unendli
chen Tag. 
Zie: Erich Arendt, Der grofie Gesang von Pa blo Neruda, Verlag Volk 
und Welt, Berlin 1974. 

66. Lukas 16:19-31. 
67. Ernst Bloeh, Religion im Erbe, Siebenstern Taschenbuch 103, Mün

chen 1966. Dit boekje bevat een keuze uit Bloehs godsdienst-filosofi
sche geschriften. Bloehs belangrijkste werk op dit gebied is: Atheis
mus im Christentum, Frankfurt am Main 1968. 

68. Kritische notities over Bloch heb ik gemaakt in: Het geheim van de 
mens, Baarn 1972, p. 109-129, en vooral ook in: Het lied van de 
Mensenzoon, Baarn 1975, passim (zie register). 

69. W. A. de Pree, Maatschappijkritiek en Theologiekritiek, Assen 1971. 
De Pree ziet als het grote probleem van de theologie haar dualisme, 
waarvan hij terecht vindt dat het overwonnen moet worden in een 
kritische theologie. Ik heb de indruk, dat De Pree, wiens boek ik zeer 
waardeer, zich te zeer bij Bloch (en de Frankfurters) aansluit, zodat 
het eigene van de theologie dreigt te loor te gaan en de wezenlijke 
beslissing elders valt. 

70. De term is van Carsten Colpe, Das Phänomen der nachchristlichen 
Religion in Mythos und Messianismus, in: Neue Zeitschrift für syste
matische Theologie und Religionsphilosophie, Jg. 9, Berlijn 1967, p. 
42 V.v. 
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71. Zie mijn Het lied van de Mensenzoon, p. 28-35. 
72. A. Th. van Leeuwen, Het christendom in de wereldgeschiedenis, 

Hilversum/Amsterdam 1966, bijv. p. 131 V.v., 138 V.v. 
73. H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, p. 241. De metafysika 

wordt door de wetenschap en de technologie steeds meer verifieer
baar, haar inhoud wordt steeds fysischer, realistischer. 

74. Zie noot 70. 
75. H. M. Kuitert, Wat heet geloven?, Baarn 1977, p. 115v. v. 

Oergeloof is, volgens Kuitert, vergelijkbaar met basisbehoeften als 
eten en drinken. Het toont zich altijd in de vorm van een bepaalde, 
positieve godsdienst, als een zoekontwerp, dat zin aan het geheel 
geeft. Alleen in het christendom vinden wij een religie, die zichzelf 
wezenlijk en helemaal als 'geloof' verstaat. 

76. Peter Berger, Het hemels baldakijn, Utrecht 1969, p. 39, 44v, 111v. 
77. Zie voor A. Gehlen: A. C. Zijderveld, Institutionalisering, Hilver

sum/Antwerpen 1966, p.l05-127, en vooral ook het scherpe oordeel 
van Wilhelm Weischedel, Skeptische Ethik, Frankfurt 1980, p. 95: 
Gehlen 'beklagt etwa 'die Disqualifikation der moralischen Autorität 
des Staates'. In der darin beschlossenen Hochschätzung der Institutio
nen betont er, , daB zu allen Zeiten der Dienst an einer organisierten 
Gemeinschaft einen unvergleichbaren Erfüllungswert auch für die 
Sinnfrage hatte - - - sich von den Institutionen konsumieren (sic!) zu 
lassen, gibt einen Weg zur Würde für jedermann frei, und wer seine 
Pflicht tut, hat ein Motiv, das von jedem anderen her unbestreitbar 
is!'. Deze ethische beslissing noemt Wei schedel filosofisch ongefun
deerd, eerder getuigend van ressentiment dan van grondige filosofi
sche reflexie. 

78. H. M. Kuitert, a. w. p. 210-232, vgl. P. Berger, a. w. p. 203 v. (vg!. 
ook p. 115, 227, 131 v.). 

79. Zie Karl Barth, Ethik I, 1928, in: Gesamtausgabe, Zürich 1973, p. 
70. ( ... ) eine unchristliche Philosophie, die sich immer darin als 
solche verraten wird, dass sie nicht bei der Frage nach dem Menschen 
verharrt, sondern an irgendeinem Punkt, und wäre es in einer kleinen 
Apotheose des Fragens selbst, zu einer Antwort übergeht, in Verabso
lutierung des Gedachten oder des Denkens selbst oder gar des denken
den Menschen eine Letztwirklichkeit behauptet, bei der sie sich selbst 
und den Menschen beruhigt und so aus einer Philosophie zu einer 
wenn auch heidnischen Theologie wird. 
Op de bedreiging van de mondigheid van de mens vanuit een ant
woordende filosofische ethiek heeft K. H. Miskotte gewezen in: De 
derde dimensie, in:"'mijn Beroep op de stad der toekomst, Haarlem 
1972, (3de druk), p. XII. 

80. De spekulatieve overgang van de wereld der zinnen naar de metafysi
ka is onmogelijk, volgens L Kant, Kritik der reinen Vernunft, Werke 
Band 4, p.528. De geldigheid van Kants destruktie van de godsbewij
zen wordt overigens ontkend in de moderne logika, zie H. G. Hubbe
!ing, Denkend geloven, inleiding tot de wijsbegeerte van de gods
dienst, Assen 1976, p. 21 v.V. 

81. Kant, Werke Band 6, p. 252-266. 
82. Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in 
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Deutschland, Heines Werke in fünf Bänden, Band 5, Berlin 1964, p. 
105 v. 

83. Heine, a. w. p. 106 
84. Ezechiël 37. Zie noot 65! 
85. Vgl. Th. W. Adorno, Negative Dialektik, noot op p. 373. 
86. Friedrich Schiller, An die Freude, in: Schillers Werke in fünf Bänden, 

Band 1, Berlin 1967, p. 64. 
87. Heine, a. w. p. 97. 
88. I. Kant, Werke Band 2, p. 961. Geciteerd door Ernst Bloch in: 

Gespräche mit Ernst Bloch, herausgegeben von R. Traub und H. 
Wieser , Frankfurt am Main 1975, p. 174. Heel geestig zegt Kant in de 
inleiding van dit geschrift, Träume eines Geistersehers, dat het van 
veel mensen een even dom vooroordeel is, van wat met enige schijn 
van waarheid wordt verteld, niets te geloven, als van wat het alge
meen gerucht zegt zonder kritiek alles te geloven. Om het eerste 
vooroordeel te vermijden, heb ik, zegt Kant, mij door het tweede ten 
dele laten meeslepen. Overigens betekent dat zeker geen kritiekloos
heid. 

89. G. H. ter Schegget, Het beroep op de stad der toekomst, p. 96 v. 
90. I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher 

Absicht, in: Werke, Band 9, p. 45. 
91. Kant, a. w. p. 47. 
92. Kant, a. w. p. 50. Vgl. Jürgen Habermas, Politik und Moral, in: 

Politik und Ethik, Darmstadt 1969, p. 70 v. en Les Delfos, Alte 
Rechtsformen des Widerstandes, in: Widerstandsrecht, Darmstadt 
1972, p. 67 v. De spanningen bij Kant worden voelbaar, als men 
vergelijkt: bijv. Idee zu einer allgem. Geschichte (1784, Band 9, p. 
45-50), en Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784, 
Band 9, p. 60), en het traktaat: Zum ewigen Frieden (1795, Band 9, 
p. 204-206) met Metaphysik der Sitten (1797, Band 7, p. 429 v., 
vooral p. 439-443). 

93. Ernst Bloch, Geist der Utopie (1918). Gesamtausgabe 16, p. 407 v. 
en Geist der Utopie (1923), Gesamtausgabe 3, p. 304 v. De kursive
ring is door Bloch zelf aangebracht in de uitgave van 1923. Een 
onnauwkeurig citeren van deze plaats door Bloch zelf vinden wij in: 
Gespräche mit Ernst Bloch, p. 86. 

94. Walter Benjamin, Illuminationen, herausgegeben von Siegfried Un-
seld, Frankfurt am Main 1969, p. 280. 

95. Christendom en marxisme, Utrecht 1966, p. 209-221. 
96. Dietrich Bonhoeffer, Ethik, München 1953, p. 289. 
97. Per Frostin, Materialismus, Ideologie, Religion; die mat. Religions

kritik bei Karl Marx, München 1978, p. 30-33. Zie Kar! Marx, Das 
Kapital, MEW 23, p. 392 v. voetnoot 89. Ik volg de lezing van 
MEW, waarvan Frostin eenmaal afwijkt. Hij schrijft: 'ihre vermittel
ten Formen', wat ook zinvol is. Ik weet niet of wij hier met een 
drukfout of met een alternatieve lezing van doen hebben. 

98. Aan de maxime: handel altijd zo, dat de maxime van uw handelen een 
principe van algemene wetgeving kan zijn, kan niet worden voldaan, 
omdat het humanisme in zijn konkreetheid die toestanden moet af
schaffen, die een werkelijke en effektieve algemeenheid van het recht 
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en de rechtvaardigheid in de weg staan. Deze maxime slaat de analyse 
van de klassenmaatschappij over, zodat zij in haar tegendeel verkeert. 
Van de maxime: behandel de ander nooit alleen als middel, maar 
altijd ook als doel in zichzelf, geldt, dat de positie van het proletariaat 
juist wordt bepaald door een strukturele ontkenning van deze regel, 
waardoor de maxime krachteloos wordt. Voor het proletariaat geldt, 
dat het deze behandeling niet behoeft en niet mag laten welgevallen, 
en dat het moeilijk gehouden kan zijn tegen zijn verdrukkers, volgens 
deze maxime te handelen. 

99. MEW 39, p. 96-98. 
100. F. Borkenau, Der Übergang vom feodalen zum bürgerlichen Welt

bi/d, Darmstadt 1971. B. komt uit de Frankfurter Kreis. Zijn boek is 
oorspronkelijk uit 1934. Wij refereren p. 152-268, zie vooral 157-
163. 

101. Louis Paul Boon, De Kapel/ekensbaanlZomer te Ter-Muren, p. 113. 
102. H. D. van Hoogstraten, Niet zonder risico, Baarn 1979, p. 12I.v.v. 
103. H. C. Touw, De burgerlijkheid der kerk, Amsterdam z.j., p. 62. 'Het 

is een ontstellend symptoom van de burgerlijkheid der kerk, dat zij 
pas onrustig wordt ( ... ) als de bestaande orde wordt diskutabel 
gesteld, maar dat de waarheidsvraag zelf haar bitter weinig veront
rust. Het is (00') een onloochenbaar bewijs, dat de verburgerlijking 
der kerk tegelijk haar verpolitieking beteekent' . 

104. Dit hoofdstuk is geschreven tegen de achtergrond van het brillante 
boek van de overleden Berlijnse filosoof Wilhelm Weischedel, Skep
tische Ethik, Suhrkamp Taschenbuch 635. Over de elementen der 
ethiek, aldaar p. 17-22. 

105. Inderdaad na hem: Kant als destructor ervan zou men in een terugblik 
zelf nog metafysisch kunnen noemen. 

106. Althans als men de normatieve ethiek van algemenere humane aard 
niet wil opgeven, zoals bijv. Karl Marx deed door haar met de cu i
bono-vraag te ondermijnen. Noemen wij dit, met Ernst Bloch, Tübin
ger Einleiting, G. A. 13, p. 30, ook skepsis dan dienen wij te beden
ken, dat dit skepsisbegrip ongeschikt is voor de bovenbedoelde funde
ring. Wel wilde Marx oorspronkelijk er nog een ethiek uit doen 
voortkomen. Hij heeft dat 'plan', helaas, niet uitgevoerd. 

107. Weischedel, Skeptische Ethik (verder SE), p. 35. 
108. Hier ligt het Anliegen van de Weberiaanse 'Wertfreiheit'. 
109. Weischedel, SEp. 174; zie voor het voorgaande p. 111-175, vooral 

p. 155 v. 
110. A. E.Loen, Het vooronderstelde, kentheoretische ontgrenzingen, 's-

Gravenhage 1963, p. 30. 
lll. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik 112 , p. 573. 
112. Weischedel, SEp. 137. 
113. Weischedel, SE p. 126. 
114. Weischedel, SE p. 136 en 168. 
115. K. Barth, Das chr. Leben, KD IV, Fragmente aus dem Nachlass, 

Zürich 1976, p. 363-399. 
116. Weischedel, SE p. 92-95, p. 200. 
117. Weischedel, SEp. 179-221. 
118. K. H. Miskotte, Kennis en bevinding, p. 169. 
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119. Vgl. K.D. IV), p. 107 - IlO en IV2, p. 601 - 603. 
120. Strikt genomen zou deze par. ook nog een nadere beschouwing van 

het geweten moeten bevatten. De ruimte laat het niet toe. Het zal niet 
verwonderen, dat ik de conscientia theologisch zou willen definiëren 
als een medeweten met de God der hoop en haar als een eschatologi
sche kategorie zie. Zie: Het beroep op de stad der toekomst, p. 76-88. 
Zoals van de christologie uit over de vrijheid ook antropologisch kan 
worden gesproken, zo kan van de eschatologie uit antropologisch over 
het geweten worden gesproken. 

121. Weischedel, SE, p. 37. 
122. Weischedel, SE, p. 31 en 33. 
123. Theo de Boer schreef er een mooi artikel over in Wijsgerig Perspek

tief op maatschappij en wetenschap, jg. 19 nr. 4, p. 95-102, onder de 
titel: De God van de filosofen en de God van Pascal. 

124. In Het beroep op de stad der toekomst heb ik deze methode gevolgd, 
die ik kort schets op p. 30v. (kursief). 

125. Dit is de ethische winst van het werk der existentiefilosofen, voorop 
lean-Paul Sartre. 

126. Zie voor het volgende Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, ein 
Bericht von der Banalität des Bösen, München 1964. 

127. Zie R. G. van Roon, Visie op kind en jongere vanuit een vooroordeel, 
Utrecht 1977 (diss.). 

128. Belangrijk is hier Gustav Radbruch, Die Erneuerung des Rechts, in: 
Naturrecht und Rechtspositivismus, Darmstadt 1966, p. 1-10. Een 
brillant pleidooi voor het natuurrecht vinden wij in misschien wel het 
schoonste boek van Ernst Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, 
Frankfurt am Main 1961, waarin hij de stelling verdedigt dat in het 
natuurrecht het recht van de toekomstige mens zich uitdrukt. Terecht 
zegt hij dat het in het marxisme te eenzijdig over het geluk van de 
mens gaat. De waardigheid is misschien wel een cura posterior, maar 
heeft toch het primaat. Theodor Geiger daarentegen heeft een knappe 
poging gedaan de vernieuwing van het recht en het herstel van de 
rechtszekerheid in het naoorlogse Duitsland te funderen zonder be
roep op de naar zijn mening dubieuze kategorie van het natuurrecht. 
Hij blijft binnen het rechtspositivisme in zijn betoog. Zie Theodor 
Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, Neuwied am 
Rhein und Berlin 1964 (eerste druk, Kopenhagen 1947). 

129. Arendt, a.w. p. 291. 
130. Karl Barth, Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorisch er 

Lehre, Zollikon 1938, p. 203vv. 
131. Zo vertaal ik 'hoi de ousai hypo theou tetagmenai eisin' in Rom. 13:1 

liever. 
132. Hierover uitvoerig in mijn Beroep op de stad der toekomst, p. 76-89. 
133. Over Romeinen 13 schreef ik uitvoeriger in In de Waagschaal jg. 18 

nr. 15, 20 april 1963. 
134. Romeinen 13:1 is geen adhortatief, maar een konstatering: 'moet nu 

eenmaal'. Pasa sarx, lijkt mij, dient niet met alle mensen, maar met 
'alle vlees' te worden vertaald. Pasa sarx is een hebraïsme voor 
kolnèfèsj of kol-chaj en dat betekent 'alles Lebende' (Gesenius s. v.). 
Uiteraard is de mens bedoeld maar in zijn roemloze samenhang met 
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alle vlees, dat nu eenmaal aan deze konditie te bovengaande machten 
is onderworpen. 

135. Aeon of aioon is bij Paulus niet eeuwigheid, maar vertaling van olam, 
dwz. tijdperk. Onze vaderen zeiden, zo aardig: deze 'bedeling'. Men 
kan ook vertalen: deze wereld, al is het Johannes die vooral het woord 
kosmos in deze zin gebruikt. Toch is het Paulus die zegt: het schema 
van deze kosmos (= deze aioon) gaat voorbij (I Kor. 7:31). Daarom 
zegt hij in Rom. 12:2: Konformeer je niet aan het schema van deze 
wereld. Het is op grond van de hoop op de toekomst Gods, dat zowel 
het kritische non-konformisme, het verzet en het ongeduld, als de 
gelatenheid, de onderschikking en het geduld worden gefundeerd. 
Barth sprak altijd van 'Warten und Eilen!' 

136. In Institutio christianae religionis IV, Cap 20, par. 30, spreekt Cal
vijn zijn hoop uit, dat God, net als in het Oude Testament, verlossers 
zal verwekken om straf te oefenen over een onrechtvaardige regering, 
maar in par. 31 gaat hij verder en wordt de dwaling bestreden dat een 
onrechtvaardige heerschappij ons zou zijn bevolen en opgelegd. Dan 
volgt de verwijzing naar de spartaanse eforen en de mindere magistra
ten. In par. 32 wordt gezegd dat de gehoorzaamheid aan de overheid 
ons niet mag afleiden van de gehoorzaamheid aan God. Veel heb ik 
geleerd van Ernst Wolf, Das Problem des Widerstandsrechts bei 
Cal vin, in: A. Kaufmann, Widerstandsrecht, Darmstadt 1972, p. 
152-169. Men moet voorzichtig zijn het jus resistentiae te zien als een 
revolutierecht avant la lettre. Te onderscheiden is het jus resistentiae 
tegenover een tyrannus quoad titulum (= tyrannus ex defectu tituli of 
tyrannus usurpationis) en dat tegenover een tyrannus quoad executio
nem (= ex parte officii of tyrannus regiminis). Alleen in het eerste 
geval geldt, als het al geldt, het recht van gewelddadig verzet. Maar 
dit jus resistentiae kan juist tegen de revolutie worden gebruikt: de 
revolutionair is per definitionem tyrannus usurpationis! Luther deed 
dit tegen Thomas Münzer in de boerenoorlog! In het tweede geval is 
men milder, want het regiem blijkt legitiem. De ironie van de geschie
denis wil, dat Adolf Hitier een tyrannus quoad executionem was! 
Overigens moge duidelijk zijn dat Karl Barth's interpretatie van dit 
recht in zijn tendentie revolutionair is. Verder literatuur: Gerhard 
Bauer, Zur Auslegung und Anwendung von Römer 13:/-7 bei Karl 
Barth in: Antwort, Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag, Zollikon 
1956, p. 114-123; zie in deze bundel verder p. 346-356, 357-368, 
773-779. De theologische kritiek op het gezag van de overheid op de 
p. 14-19 van de brochure Overheid zonder mythe, enkele gedachten 
over macht en gezag in de politiek, z.j. (uitgave van de PvdA) gaat 
voor het grootste deel terug op de inbrcng dic ik mocht hebben in deze 
studiecommissie. 

137. Zie: Elites komen en gaan onontkoombaar, een publikatie van het 
Nederlands Gesprek Centrum, Baarn 1978. Aan de gesprekken ter 
voorbereiding van dit boekje nam ik zelf deel. De commissie vroeg 
mij na afloop mijn kritiek te geven om er het gesprek mee op gang te 
brengen. Ik publiceerde die kritiek, onder de titel: Economische elite 
ondermijnt haar eigen macht, in de Nieuwe linie van 26 juli 1978, p. 
8v. 
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138. Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, 34 ième éd., Paris 1926. 
L'action inconsciente des foules, substituée à I'action consciente des 
individus, représente une des caractéristiques de I'age actuel (Pré
face). 

139. José Ortega y Gasset, De opstand der horden (verl. J. Brouwer), Den 
Haag 71947. Brouwer heeft het spaanse La Rebelión de las Masas 
zeer fraai met opstand der horden vertaald, 'om het dreigende en voor 
de kultuur levensgevaarlijke karakter van dat soort mensch dat Ortega 
hier teekent te doen uitkomen. De menigte die door dit soort mensch 
wordt gevormd, nadert onheilspellend ... ' zegt Brouwer in zijn voor
woord van 1933. Brouwer, fervent antifascist als hij was, dacht o.a. 
aan Hitlers horden. Toch dunkt mij laat Ortega zich te veel door het 
antidemokratisme van Nietzsche meeslepen: hij zelf spreekt wel dege
lijk van massa! HitIers horden waren echter een misleide massa, 
gemanipuleerde meutes, die onder regie werden genomen om het 
'Kruist hen' tegen het joodse volk te roepen. Het is niet ongevaarlijk, 
dat Ortega tegen de irrationele massa het 'dinamismo' van de sterke 
persoonlijkheid (à la Zarathoestra!) uitspeelt, want is het niet de sterke 
man, in een vulgairder zin, die de licht verleidbare massa als horde 
laat optreden? Nietzsche mag niet als voorloper van het fascisme 
worden beschouwd, maar dat wil nog niet zeggen, dat men juist in 
zijn filosofie een sterk draagvlak voor anti-fascisme zou vinden. 
Brouwer moet dat gevoeld hebben, toen hij 'horden' schreef ipv. 
massa's! José Ortega y Gasset was van 1936-1945 in de emigratie. 

140. Op de beide volgende alinea's is van grote invloed geweest Karl 
Marx, Zur Judenfrage, in MEW I, p. 354-355, 368-370, in verbin
ding met Barths antropologie, in Kirchliche Dogmatik III2 • 

141. Antonio Gramsci, Klassenstrijd en fascisme, Odijk 1979. De fascist 
maakt gebruik van het ressentiment van de haar rol verliezende, haar 
ekonomische betekenis verspelende kleine burgerij en manipuleert 
haar in de richting van onwettig gedrag en geweld. Zo wordt de 
staatsgreep voorbereid met gebruikmaking van een misleide massa. 
Het is gevaarlijk een klimaat te bevorderen, waarin dit mogelijk is. 
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De gemeente van de Messias, die mede 
verantwoordelijk is voor de bevnJdlng van ontrechte, 
vermoeide en beladen mensen, weet dat het 
evangelie aan de armen ontroofd kan worden en zo 
van zIJn oorspronkelijke Zin vervreemdt; In de 
theologie stelt ZIJ zichzelf onder kritiek: In hoeverre is 
zij dienstbaar geworden aan vreemde machten, aan 
de rechtvaardiging van een verdrukkend sys teem en 
aan de sanctlonenng van een wet, die knechtschap 
en slavernij verhult? 
Theologie kan zich alleen voltrekken als een 
bestendig zelfkritisch uitzUiveren van religie en 
Ideologie vanuit de kntische situat ie der gemeente: 
op de breuklijn van de klassen en véjn de seksen, 
rassen en generaties, lijdend aan de tegenstellingen, 
delend In de nood. Haar kritiek gaat niet Uit van een 
abstracte waarheid, maar ontspringt altijd weer aan 
deze crisis. 
De theologie verzet zich tegen het verlenen van 
goddelijk gezag aan mensenwoorden (ethiek) en het 
onder menselijke regie nemen van het Woord van 
God (dogmatiek). Zo'n theologie heeft een 
bevrijdende werking, omdat zij de gemeente helpt de 
smalle uitweg van de verzoening te vinden. Haar 
woord is altijd concreet: een aanwijzing, een 
verheldering, een bemoediging , Zij helpt de 
gemeente om het geheugen van de armen te 
scherpen voor de grote daden van de Bevnjder uit het 
diensthuis van ideologie en religie en zij ontmaskert 
alle macht, die mensen probeert slaaf te maken en 
schnk aan te jagen. Zij getuigt van de concreet
humane God-In-het-vlees, wiens waarheid ons te 
doen staat. 
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