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Naamregister 

 

Inleiding                                                                                                              
 

 

Na de oorlog werd mijn vader predikant in de stad Groningen. De bakkers bezorgden toen 

nog het brood aan huis. Wij hadden een bakker die bij onze kerk hoorde; dat was in die tijd 

vanzelfsprekend. Hij bakte alleen geen lekker brood. Een andere bakker in de buurt was veel 

beter. Onder druk van de kinderen troffen mijn ouders een moeizaam compromis. De ene 

week mocht de ene bakker komen, de andere week de ander.  

In die verzuilde tijd was er nog groepsidentiteit. Je hoorde ergens bij, en je ging niet naar een 

ander. In het mooie boek van Geert Mak De eeuw van mijn vader kunnen we het nalezen. Die 

groepsidentiteit bepaalde ook de eigen, persoonlijke identiteit. De gereformeerden wisten 

waarom ze gereformeerd waren, de roomsen waarom ze rooms waren. De socialisten wisten 

waar het socialisme voor stond, de communisten identificeerden zich met hun partij, en de 

liberalen vereenzelvigden zich met de vrijheid en verdraagzaamheid van de gegoede burger. 

Ieder had zijn eigen kerk en zijn eigen kroeg. 

Zo bleef het leven overzichtelijk. Je merkte nauwelijks dat ondergronds de trauma’s van de 

Duitse bezetting verder smeulden. Men kende zichzelf en men wist van elkaar. Sociaal en 

economisch voelde men zich op elkaar aangewezen.  

Dit is niet alleen verleden tijd. Ontwikkelingen verlopen nooit rechtlijnig. Ik ken een dorp in 

Bretagne waar de socialisten hun eigen kroeg hebben, en de aanhangers van Chirac ook. Af en 

toe vindt er een oversteek plaats met heftige discussies en hevig drankverbruik. Ook in het 

verstedelijkte Nederland zullen dit soort dorpen ongetwijfeld nog bestaan. 

Intussen is er heel veel veranderd. Ontzuiling en secularisatie zijn de grote trefwoorden voor 

de maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de jaren zestig begonnen door te zetten. Na de 

val van de Berlijnse muur in 1989 werd het levensgevoel dat van het einde van de grote 

ideologische verhalen. Individualisering, pluralisme en globalisering zijn de kernbegrippen 

van tegenwoordig. 

Een halve eeuw geleden, in de jaren van ‘herrijzend Nederland’, was identiteit geen 

gespreksonderwerp van betekenis. Het leven van een individu zag men toen nog als een 

proces, dat kan worden vergeleken met het bouwen van een huis: eerst de fundering in de 

opvoeding, en vervolgens de opbouw steen na steen en verdieping na verdieping. ‘De 

gedachte was dat het bij dit hele proces om één herkenbare identiteit ging, waarbij iemands 

zelfbeeld min of meer samenviel met het beeld dat anderen van hem of haar hadden.’1 Het 

schijnt dat het begrip ‘identiteitscrisis’ in de oorlog voor het eerst is gebruikt om de 

geestelijke toestand te beschrijven van patiënten voor wie de eigen persoon en de continuïteit 

van geschiedenis in scherven lag.2 Identiteitscrisis gold toen duidelijk nog als een afwijking, 

een ziekte. 

Tegenwoordig is de identiteitscrisis een normaal en geaccepteerd verschijnsel geworden in het 

leven van mensen en instituties. Nu het gemis aan duurzame, herkenbare identiteit steeds 

sterker voelbaar wordt, is het onderwerp aan de orde van de dag. Blijkbaar wordt iets pas een 

acuut probleem, wanneer het wegglijdt, verandert, onrustig maakt en angstig. Dat is met 

identiteit het geval. 

Momenteel is identiteit, zoals de socioloog Zygmunt Bauman opmerkt, een prisma geworden 

waardoorheen de andere belangrijke aspecten van het huidige leven worden waargenomen en 

onderzocht.3   
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Waar wordt het gemis aan eigen identiteit het sterkste gevoeld?  Allereerst op plaatsen waar 

mensen te lijden hebben onder racisme, seksisme en vergelijkbare vormen van onderdrukking. 

Immers, hun identiteit wordt ‘bezet’ door het beeld dat de ander van hen maakt. De strijd om 

eigen identiteit is een zaak van overleven. Bij de emancipatiebewegingen van de jaren zestig 

en zeventig was het gevecht om eigen identiteit de motor van het actievoeren. 

Daarnaast veroorzaken de talloze bewegingen over de aardbol van vluchtelingen en migranten 

een immens identiteitsprobleem, en niet alleen voor de direct betrokkenen. Wie, vrijwillig of 

onvrijwillig, haard en huis verlaat om elders een nieuw leven te beginnen, komt terecht in een 

nieuwe, onbekende en dikwijls vijandige omgeving. Turkse en Marokkaanse immigranten, uit 

arme agrarische gebieden naar Nederland gekomen, ondergaan een geweldige cultuurschok. 

Wat blijft er over van hun culturele en religieuze tradities in de mallemolen van het moderne 

stadsleven? 

In hun nieuwe omgeving moeten ze een eigen plek zien te vinden. De mogelijkheden reiken 

van volledige assimilatie tot ‘zelfgekozen apartheid’. Wat ze ook gaan doen, of jonge moslim- 

vrouwen een gezichtssluier gaan dragen of dat nu juist niet doen, het zoeken naar eigen 

identiteit is de belangrijkste drijfveer. Religie blijkt daarbij van wezenlijke betekenis. Dat 

geldt niet alleen voor veel moslims. Ook de ‘migrantenkerken’, die in Amsterdam Zuidoost en 

elders in de grote steden als paddestoelen uit de grond rijzen, zijn voor het overgrote deel  

bevolkt met mensen uit de laagste inkomensgroepen, die in hun onzeker bestaan een plek 

zoeken waar ze hun eigen identiteit kunnen ervaren en uitleven. 

Opmerkelijk is evenwel, dat de identiteitscrisis zich niet langer beperkt tot gediscrimineerde 

groepen en immigranten. Als een olievlek heeft het identiteitsverlies zich langzamerhand 

uitgebreid over de gehele samenleving. De grote levensverbanden waarin mensen zich 

vroeger opgenomen wisten - de culturele, de religieuze en de politieke - zijn ongemerkt steeds 

verder uitgehold. Dat verschijnsel noemen we individualisering. Mensen zijn steeds meer 

individuen geworden, die op zichzelf zijn aangewezen. Niettegenstaande symbolen als het 

Huis van Oranje, het Nederlands elftal en het poldermodel, is de identiteit van de Staat der 

Nederlanden langzamerhand onherkenbaar geworden. Dat er steeds meer zwevende kiezers 

komen, hangt nauw samen met het gebrek aan herkenbare identiteit van de politieke partijen. 

De publieke omroepen, overlevenden uit het verzuilingstijdperk, worstelen met een 

permanente identiteitscrisis in het harde gevecht om de hoogste kijkcijfers. 

Levensbeschouwelijke organisaties, van het Humanistisch Verbond tot het christelijk 

onderwijs, voeren continu moeizame interne discussies over de eigen identiteit en de 

specifieke ‘missie’. 

De tendens is duidelijk. Waar het gaat om de gemeenschappelijke identiteit, de identiteit van 

een gemeenschap, is er sprake van een sterke erosie. Gemeenschap en identiteit zijn 

tegenstellingen aan het worden. De betekenis van ‘groepsidentiteit’ is drastisch verminderd. 

Identiteit is geprivatiseerd. 

Dat heeft ook te maken met het problematisch karakter van het woord ‘gemeenschap’. Al te 

vaak is het gebruikt om mensen te mobiliseren voor nationalistische en fascistische praktijken. 

Ook in de kerken is ‘gemeenschap’ vaak een woord dat iets moet suggereren dat slechts in 

theorie bestaat. Ook daar wordt vaak juist de onmogelijkheid van echte gemeenschap ervaren.      

  

Het proces van individualisering is, daar zijn toonaangevende sociologen het over eens, mede 

een gevolg van de onstuitbare economische en culturele globalisering. Individualisering en 

globalisering hangen nauw met elkaar samen. Het is op zichzelf al veelzeggend dat, wanneer 

je deze samenhang wilt beschrijven, je gedwongen bent te zondigen tegen goed Nederlands 

taalgebruik. Je kunt niet meer heen om wereldtaalwoorden als ‘shoppen’, ‘chatten’, ‘linken’, 

‘zappen’, ‘lifestyle’, en ‘stress’. Ook de Nederlandse taal is blijkbaar aangetast door het  

identiteitsprobleem. 
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Onlangs kwam ik in een vaderlands weekblad de uitdrukking ‘identity shopping’ tegen. 

Inderdaad, we komen er in het eerste hoofdstuk uitvoerig op terug, tegenwoordig schaft 

iemand zich identiteit aan zoals je nieuwe kleren en schoenen in een winkel uitzoekt, en de 

merken die je kiest zijn de bekende wereldmerken, Nike, Benetton, Calvin Klein. Maar het 

wereldmerk kan ook aangeven tot welke plaatselijke subcultuur je wilt behoren. Mondiaal en 

lokaal vloeien door elkaar heen in het huidige levenspatroon. 

Jongeren, en zij niet alleen, zoeken hun identiteit in snel wisselende subculturen, ‘scenes’ en 

netwerken. Het verschil met vroeger is de vluchtigheid. De huidige ‘lifestyle’ is wat dit betreft 

een weerspiegeling van de arbeidsmarkt. Beide zijn onbestendig. De markt vraagt grote 

flexibiliteit, maar kan steeds minder zekerheid bieden voor de toekomst. Wat op ons toekomt 

is ongewis. Een baan ‘voor het leven’ bij de spoorwegen is er niet meer bij. 

Dit verklaart waarom identiteit zo’n sleutelwoord is geworden. In het levensklimaat van nu is 

identiteit nooit ‘gegeven’. Zo’n vijftig jaar geleden was het nog vrij duidelijk wat met bij 

uitstek moderne begrippen als ‘ontwikkeling’, vooruitgang’, ‘persoonlijkheidsvorming’ of 

‘zelfbepaling’ werd bedoeld. Tegenwoordig is dat veel schimmiger geworden. Het aantal 

keuzemogelijkheden mag onbeperkt lijken, de harde werkelijkheid spreekt een heel andere 

taal. 

Kon een vorige generatie kiezen tussen twee of drie televisiekanalen, tegenwoordig kun je 

eindeloos zappen. Zo is het ook met levenspatronen en relaties. Een volle baan of een 

deeltijdbaan, trouwen of niet, kinderen of niet, scheiden of niet, partnerruil of niet, naar de 

kerk gaan of niet, wat hoort bij jouw identiteit? En, hoe kom je daar achter? 

Er is in onze samenleving onmiskenbaar een toenemende vrijheid om je identiteit te kiezen, je  

leven vorm te geven, je eigen keuzes te maken. Dat is winst. Tegelijkertijd staat deze vrijheid 

onder druk. Jouw keuzes kunnen morgen hun aantrekkingskracht verloren hebben op de markt 

van welzijn en geluk. Dan moet je opnieuw kiezen. Je moet dus voortdurend alert zijn, want 

persoonlijke vrijheid is tegenwoordig marktgebonden. 

Dit laatste stelt je voor een veel fundamentelere keuze. Is je vrijheid uiteindelijk die van de 

conjunctuur met haar snelle wisselingen? Of is je identiteit werkelijk je eigen, vrije keuze bij 

alle marktgebonden imagebuilding? 

Het feit dat de door de christen-democraten steeds weer aangezwengelde discussie over 

normen en waarden ondanks haar vaagheid toch een zekere weerklank vindt, is wat dit betreft 

een signaal. Het gaat om veel meer dan om het herstel van burgerlijk fatsoen. De roep om 

normen en waarden verraadt een nostalgie naar vaste levenspatronen, naar vaste grond onder 

de voeten in een op drift geraakte wereld. Er is onmiskenbaar heimwee naar een wereld die in 

werkelijkheid nooit heeft bestaan, naar een tijd dat geluk nog heel gewoon was. De 

rusteloosheid van steeds weer nieuwe prikkels, uitdagingen en reorganisaties maakt 

uiteindelijk dodelijk moe. 

Het tegenstrijdige is dat juist de politieke partijen die het hardst roepen om ‘zero tolerance’ en 

het openrukken van meer blikken agenten volstrekt geen behoefte blijken te hebben aan 

onderzoek naar de diepere oorzaken van de verloedering van de publieke sector. Waar komt 

de toenemende agressie vandaan? Waar komt het gevoel van onveiligheid vandaan? Is dat 

werkelijk alleen de schuld van groepen allochtonen? Of heeft het alles te maken met de 

hierboven genoemde samenhang tussen globalisering en individualisering, met de steeds 

hardere concurrentie op de wereldmarkt, met het feit dat bureaucratische processen steeds 

ingewikkelder en ongrijpbaarder worden, en met de grote risico’s die allerlei verworvenheden 

op het gebied van technologie en wetenschap met zich meebrengen? De Duitse socioloog 

Ulrich Beck karakteriseerde al in 1986 onze wereld als een ‘risicomaatschappij’. Zijn 

gezaghebbende Franse collega Pierre Bourdieu heeft het over ‘de kwetsbaarheid (précarité) 

die vandaag de dag overal is’.4 
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De aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 hebben het gevoel van 

onveiligheid sterk gevoed. Op één dag is de broosheid van de ‘nieuwe wereldorde’ evident 

geworden, en de nasleep van deze calamiteit is niet geruststellend.               

 

In het huidige kerkelijke en theologische klimaat heerst een merkwaardige windstilte over de 

ingrijpende vragen die door deze ontwikkelingen worden opgeroepen. Wanneer identiteit niet 

meer ‘gegeven’ is, kunnen we dan nog spreken van christelijke identiteit? Wanneer identiteit 

een privé-aangelegenheid is, wat betekent dat dan voor de kerk als gemeenschap? Wat 

betekent dat voor de opbouw van de plaatselijke gemeente? Hoe gaan de gevestigde kerken 

om met de nieuwe ‘migrantenkerken’? Hoe reageren ze op de moslimvijandige stemming van 

tegenwoordig? Wat is hun inbreng in de ‘multiculturele’ maatschappij van nu? 

Ik heb de indruk dat de kerken, om het voorzichtig te zeggen, theologisch niet zijn voorbereid 

op de pluralistische, geïndividualiseerde samenleving en de daarbij behorende mediacultuur. 

Zij zijn door de snelle ontwikkelingen duidelijk overvallen. Er is sprake van verlegenheid. De 

huidige generatie van kerkelijk geëngageerde theologen houdt zich - enkele loffelijke 

uitzonderingen daargelaten - liever bezig met het al dan niet creatief herkauwen van het werk 

van de grote voorgangers. Men is gericht op teksten en op het interpreteren daarvan; veel 

minder op het lastige verband tussen de teksten en het ‘werkelijke leven’ waarop deze teksten 

een licht zouden kunnen werpen. 

Grote theologen als Friedrich Schleiermacher en Karl Barth bedreven echter theologie bij de 

tijd. Zij hadden bij hun theologische arbeid de grote vragen van hun tijd voor ogen, vragen die 

toen niet minder ingrijpend waren dan nu, zij het misschien iets minder gecompliceerd. 

Momenteel is de blik teveel naar binnen gericht. Hoe positief de praktische solidariteit van 

veel kerkelijke gemeenten en parochies met asielzoekers ook is, hoe belangrijk het ook is dat 

kerken stelling nemen tegen vreemdelingenhaat en tegen het generaliserend spreken over 

moslims, er is behoefte aan fundamentele bezinning op de volgende kernvragen: 

 

- Wat betekent christelijke identiteit in de huidige pluralistische en multireligieuze 

maatschappij?  

- Welke inbreng heeft het christendom in de conflicten over de ‘multiculturele samenleving? 

 

Dit boek gaat over deze vragen. Het biedt geen historisch exposé over de identiteit van het 

westers christendom. Het is een open verkenning naar een omgang met ‘identiteit’ die 

perspectief biedt voor vandaag. Met ‘open’ bedoel ik niet vrijblijvend, want daarvoor gaat de 

problematiek mij te zeer ter harte. Ik bedoel ermee dat dit boek een essay is, een poging die 

geslaagd is wanneer het anderen uitdaagt tot kritisch meedenken. Bij die anderen denk ik niet 

alleen aan wie in de kerk actief zijn. Er is een steeds groter wordende groep van mensen die 

zich in de kerk niet (meer) thuis voelen, maar zich wel degelijk betrokken voelen bij ‘het  

verschijnsel religie’ en wat daarin aan de orde is: vragen van leven en dood, goed en kwaad, 

gerechtigheid en vrede. 

Het wordt hoog tijd dat er beweging komt in de scheidslijnen tussen beide groepen. Wat het 

open gesprek evenwel tegenhoudt, is het religieus fundamentalisme van welke aard dan ook 

(inclusief het fundamentalistisch atheïsme), dat in angstige tijden de kop opsteekt en ook nu 

zijn duizenden verslaat. Het fundamentalisme lost weliswaar het identiteitsprobleem op, maar 

doet dat op een absolute, gewelddadige manier.   

                        

Wie een verkenning op touw zet, hoeft niet de oplossingen al bij de hand te hebben. Een 

deugdelijke toegang tot het probleemveld is voorlopig het belangrijkste. 

Voor een onderzoek naar de hierboven genoemde vragen zijn uiteraard diverse benaderingen 

mogelijk, bijvoorbeeld vanuit de bijbelse antropologie of vanuit het godsdienstsociologisch 
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onderzoek naar religieuze identiteitsvorming. De ingang die ik gekozen heb, is die van het 

aloude beeldverbod in het Oude Testament, de Hebreeuwse bijbel. Identiteit heeft immers 

alles te maken met beeldvorming, met de verstrengeling van zelfbeeld, het beeld dat anderen 

van het ‘ik’ hebben en het beeld dat het ‘ik’ van anderen maakt. 

Beeldvorming is een basisgegeven in het menselijk bestaan. We kunnen niet zonder. In de 

huidige cultuur wordt het beeld steeds belangrijker. Identiteit gaat steeds meer op in wat je 

ziet: beeld, imago, image verdringt de verhalen die je hoort en vertelt over anderen en jezelf. 

Een politicus, een soapster, wordt ‘gemaakt’ door middel van geraffineerde imagebuilding. 

Wat gaat nog schuil achter het zorgvuldig opgebouwde beeld? Welke actuele betekenis heeft 

hier het beeldverbod? 

Van oorsprong joods, komt dit tweede van de tien geboden ook voor in de christelijke en de 

islamitische traditie. Een hedendaagse interpretatie van het bijbels beeldverbod kan 

verhelderend werken bij de vraag naar zin en onzin van de identiteitsproblematiek in een 

pluralistische maatschappelijke context. 

 

Het beeldverbod komt op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse bijbel voor. Van de ‘Tien 

Woorden’ is het beeldverbod het tweede: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige 

gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de aarde 

onder de wateren is’ (Ex 20:4-6; Dtr 5: 8-10). Dit tweede gebod hangt direct samen met het 

eerste: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ (Ex 20:3). De ingewikkelde 

geschiedenis van de uitleg en interpretatie van het beeldverbod laat ik nu buiten beschouwing. 

Het gaat mij hier alleen om de intentie: niets in de gehele schepping mag tot idool worden 

gemaakt (het Hebreeuwse woord voor beeld wordt in de Griekse vertaling, de Septuaginta, 

vertaald met eidolon, idool). Idolen zijn daarom zo verleidelijk, omdat zij grijpbaar maken 

wat in feite slechts kan worden beleefd als hoop, als verlangen, als een verwachting die open 

moet blijven. 

Wanneer Mozes in het boek Exodus de vraag stelt met wie hij van doen heeft in het 

brandende braambos, klinkt het goddelijk antwoord in een vertaling die waarschijnlijk de 

oorspronkelijke tekst het meeste recht doet: ‘Ik zal er zijn, zoals Ik er zal zijn’ (Ex.3, 14). 

Nabijheid – ‘Ik zal er zijn’ – en verborgenheid –‘zoals Ik er zal zijn’ sluiten elkaar blijkbaar 

niet uit. Het ‘gesneden beeld’, daarentegen, wil nabijheid zonder verborgenheid. Daarmee 

worden de dingen omgedraaid. Niet langer is de mens, door God geschapen, Gods 

beelddrager (Gen 1:26) - wat hij of zij alleen kan zijn als het beeldverbod wordt gerespecteerd 

- maar de mens schept voor zichzelf goden naar eigen beeld en gelijkenis. 

 

In het eerste hoofdstuk van dit boek komt het bijbels beeldverbod slechts indirect aan de orde, 

namelijk via het werk van de Zwitserse auteur Max Frisch. In zijn toneelstukken, romans en 

dagboeken is identiteit een hoofdthema, identiteit in relatie tot beeld en beeldvorming. Het 

gebod ‘Gij zult u geen beeld maken’ is een leidraad in zijn oeuvre. Zijn roman Mein Name sei 

Gantenbein neem ik als belangrijkste uitgangspunt voor een verkenning van de relatie tussen 

identiteit, beeld en rollenspel. 

  

In het tweede hoofdstuk volgt een verkenning van de vraag: bestaat christelijke identiteit? 

Wat valt er te zeggen over de identiteit van het westers christendom? Wat betekent 

‘christelijke identiteit’ in het persoonlijk leven?  

 

In de volgende hoofdstukken werk ik, met het oog op de twee kernvragen van dit boek, de 

drie dimensies uit die in het beeldverbod kunnen worden onderscheiden: een specifiek 

theologische, een antropologische en een ethische dimensie.  
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Het derde hoofdstuk is toegespitst op de godsvraag, de specifiek theologische dimensie. Van 

de God van Israël mag geen cultisch beeld worden gemaakt. Waarom mag dat niet? Wat is de 

identiteit van deze God waarvan wij ons geen beeld zouden mogen maken? 

Vervolgens komt, in het vierde hoofdstuk, de antropologische dimensie aan bod. Wat 

betekent het beeldverbod voor ons beeld van ‘de mens’? Wat houdt het in, dat volgens het 

eerste hoofdstuk van het boek Genesis de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis? 

Heeft het beeldverbod ook gevolgen voor de antropologie, of, concreter gezegd, voor ons 

zelfbeeld en voor het beeld dat wij maken van de ander? 

Met deze laatste vraag raken we in feite al het gebied van de ethiek. Hierover gaat het vijfde 

en laatste hoofdstuk. Wat betekent het om ‘geen andere goden’ te aanbidden? Wat voor 

consequenties heeft het respecteren van dit gebod voor ons handelen? Is het mogelijk ons 

handelen exclusief te identificeren als christelijk handelen?  

Bij het zoeken naar een antwoord op deze laatste vraag kom ik te spreken over het geheim van 

het lege midden. 

  

Bij dit laatste begrip moet ik meteen waarschuwen voor een voor de hand liggend 

misverstand. 

Er is de laatste tijd sprake van een toenemende belangstelling voor het verschijnsel ‘religie’. 

Dat geldt ook voor de filosofie die het etiket ‘postmodern’ heeft meegekregen. Bij sommige 

toonaangevende postmoderne denkers en hun volgelingen komt religie tot leven in een taal 

van paradoxen en ontkenningen die vóór alles uitdrukken wat God niet is. Het goddelijke is 

niet te denken, niet te beschrijven en niet uit te beelden. De grote mystieke denkers uit het 

verleden fungeren hierbij als inspiratiebron. 

Door woorden zichzelf te laten tegenspreken, door de taal open te breken, trachten deze 

denkers een open ruimte te creëren, een leegte, een ‘open plek’, waar het onuitsprekelijk 

goddelijke op mystieke wijze ervaren zou kunnen worden. Deze open plek mag onder geen 

beding worden bezet met concrete beelden, voorstellingen en begrippen. De ruimte moet leeg 

blijven. 

Het kán zo zijn dat dit ijle denken de enige manier is om vandaag de dag nog de sporen van 

het heilige en het goddelijke te achterhalen. Positieve begrippen als verzoening, gerechtigheid 

en liefde zijn immers zó vaak misbruikt dat zij hun zeggingskracht voorgoed verloren lijken te 

hebben.  

Toch doel ik met het beeld van het ‘lege midden’ niet op de postmoderne mystiek van de open 

ruimte. Wel neem ik de diepe verlegenheid en radicale twijfel die aan de postmoderne 

ervaring ten grondslag liggen uiterst serieus, omdat deze elementen ook deel uitmaken van 

mijn eigen leefwereld. 

Naar mijn overtuiging leeft religie bij de gratie van levende traditie. Slechts als traditie is zij 

levensvatbaar. Traditie op haar beurt leeft van verhalen, symbolen, rituelen, heilige plaatsen, 

feesten, leefregels en leerregels. Zij kan onmogelijk uitsluitend leven in de hogere luchtlagen 

van louter ontkenningen en paradoxen. Tenminste niet zolang religie nog een zaak mag zijn 

van ‘gewone mensen’.  

Zonder traditie vindt er geen overdracht plaats van de speurtochten naar het geheim van leven 

en dood, goed en kwaad, waar religie, ondanks alle misbruik en corruptie, toch naar verwijst. 

Religie is een dubbelzinnig verschijnsel. Haar probleem is dat zij het goddelijk mysterie 

steeds weer naar zich toe wil trekken en wil annexeren. Dat geldt voor oprecht vrome mensen 

evenzeer als voor op macht beluste kerkvorsten. Ik weet van nabij hoe onderdrukkend en 

autoritair religieuze tradities kunnen zijn. Zeker bij de ingekankerde kerkelijke gewoonte om 

die traditie te zien als een pakket geloofswaarheden die je ‘moet’ geloven. Dan is en blijft 

traditie inderdaad dood. 
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Toch denk ik niet dat het overboord zetten van godsdienstige leerregels en leefregels de 

oplossing is. Mijn positie is niet die van H.M. Kuitert, voor wie het belijden van een God aan 

gene zijde van de aardse, menselijke werkelijkheid geen zin meer heeft, en evenmin die van 

Herman Wiersinga die in zijn recente publicaties pleit voor het afschaffen van dogma’s en 

leerregels waarvan hij aan den lijve (net als Kuitert) de harde, gewelddadige aard heeft 

ervaren. 

Anders omgaan met traditie biedt naar mijn overtuiging meer perspectief dan het  afschaffen 

ervan. Levende traditie is voortdurend in verandering. Zij verdraagt geen passieve 

consumptiementaliteit, maar vraagt om eigen creativiteit. Tradities, in elk geval de joodse en 

de christelijke - op het gebied van andere religies schiet mijn kennis tekort - vragen om 

nieuwe ontdekkingen en exploraties, wanneer zij geen gemakzuchtig verraad willen zijn aan 

zichzelf. Zij doen dat, paradoxaal genoeg, door steeds weer terug te keren tot hun bronnen en 

deze teksten opnieuw te interpreteren in steeds veranderende situaties.  

Met het geheim van het ‘lege midden’ doel ik dan ook niet op een mysterie dat uitstijgt boven 

de verhalen, liederen, voorschriften, wijsheidsspreuken en brieven, maar op de onvermoede 

geheimen die in de teksten besloten zouden kunnen liggen. 

 

 

                                                 
1 Zygmunt Bauman, Leven met veranderlijkheid, verscheidenheid en onzekerheid, Amsterdam 1998, 91.  
2 Z. Bauman, The Individualized Society, Cambridge 2001, 148.  
3 Z. Bauman, a.w. 140; Stuart Hall, ‘Who needs “identity”?’ in Stuart Hall and Paul du Gay (eds.), Questions of 

Cultural Identity, London 1996, 1. 
4 U. Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a. M 1986; P. Bourdieu, Contre-

feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-liberale, Paris 1998, 96-97 ; Z. Bauman, a. w. 146-

148.  
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Een voorstudie: Max Frisch             

 

                                                                                                Schrijven betekent: jezelf lezen 

                                                                                                                                Max Frisch4 

 

 

Hoe onmisbaar wetenschappelijke studies ook zijn, de echte dramatiek van het moderne 

identiteitsprobleem vinden we in de literatuur. Alleen daar komen de diepste, nauwelijks te 

analyseren dimensies aan de oppervlakte. 

Met name geldt dat voor de roman. De Boheemse auteur Milan Kundera omschrijft de roman 

als de grote prozavorm ‘waarin de auteur door middel van experimentele ego’s (personages) 

enkele grote existentiethema’s tot op de bodem onderzoekt.’4 

De roman exploreert wat leven en dood, liefde, hartstocht, verlies, schuld, jaloezie, doen met 

de menselijke identiteit. Bij de grote schrijvers gebeurt dit graafwerk met een intensiteit en 

diepgang waarbij het wetenschappelijk werk bleekjes afsteekt. 

Het ligt daarom voor de hand bij de moderne literatuur te rade te gaan. In dit verkennende 

hoofdstuk gaat het mij erom zicht te krijgen op de relatie tussen identiteit en beeldvorming. 

Daarbij gaat het zowel om het beeld dat het ‘ik’ van zichzelf heeft, als om zijn beeld van de 

ander en van de omringende wereld. 

Als gids kies ik het literaire werk van Max Frisch (1911-1991). Daarin speelt een persoonlijke 

voorkeur mee. Voor mij zijn Gantenbein en Montauk hoogtepunten in de moderne 

literatuurgeschiedenis. Belangrijker dan deze voorliefde is echter de overweging dat ik geen 

schrijver ken bij wie het beeldverbod in relatie tot de identiteitsproblematiek zo’n aandacht 

krijgt.    

 

 

De verstrengeling van beeld en identiteit 

 

In Stiller (1954), de roman waarmee Max Frisch wereldbekend werd, wil Anatol Ludwig 

Stiller, van beroep beeldhouwer, radicaal breken met zijn eigen identiteit. Of beter gezegd, hij 

wil breken met een identiteit die nooit de zijne was, met een leven dat was ingesteld op een 

geïdealiseerd zelfbeeld. Het leven speelde zich in zijn verbeelding altijd elders af in het 

verleden, in de toekomst, op andere plaatsen. Nooit kon dit zelfbeeld het dunne heden 

verdragen. 

 

Het zelfbeeld van Stiller   

De compositie van de roman is hoogst intrigerend. Een zekere mr. White, in het bezit van een 

Amerikaans paspoort, wordt in Zürich gevangen gezet omdat men hem houdt voor de zeven 

jaar geleden verdwenen en van spionage verdachte Stiller. Om het bewijs te leveren dat hij 

deze Stiller niet is, krijgt hij de gelegenheid zijn levensloop te beschrijven. 

Zo ontstaat een fascinerende vertelsituatie. Omdat de verteller, mr. White, moet doen alsof hij 

Stiller niet kent, bericht hij over het leven van de verdwenen beeldhouwer alsof het om een 
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vreemde gaat. In zijn tekst zijn de al dan niet gefantaseerde ervaringen van mr.White 

verstrengeld met verhalen van allerlei vrienden en bekenden uit het verleden van Stiller 

waarmee de verdachte in zijn gevangenis wordt geconfronteerd. 

Ook de echtgenote van Stiller, Julika, komt opdagen. Er ontstaat zowaar een nieuwe 

liefdesrelatie. Het verloop van de roman onthult langzaam de onontkoombare waarheid: de 

verdachte is inderdaad Anatol Ludwig Stiller. 

De roman begint met de zin ‘Ik ben niet Stiller!’ Die zin keert, met subtiele varianten, steeds 

terug. Frisch laat zien hoe onontkoombaar  beeldvorming op mensen kan inwerken. Met de 

beelden die Stiller van zichzelf creëert – belangrijk kunstenaar, avonturier, strijder voor 

gerechtigheid – overvraagt hij zichzelf voortdurend en valt hij steeds weer door de mand. 

Maar de werking die van deze beelden op zijn omgeving uitgaat, blijft niet zonder gevolgen. 

Vrienden en vijanden spiegelen deze beelden terug, zodat Stiller en zijn naasten er hopeloos 

in verstrikt raken. Uiteindelijk zal Julika sterven aan het frigide beeld waarmee haar man haar 

heeft gefixeerd. 

De hoofdpersonages in het boek zijn in de ban van het beeld. Stiller wil die fatale ban breken 

door middel van zelfmoord. Dat mislukt. Maar die zelfmoordpoging geeft wel een nieuwe 

wending aan zijn leven. Stiller ziet in dat de dood elke verandering onmogelijk maakt. Alleen 

het onherhaalbare, begrensde leven zelf kan verandering en, misschien, verlossing bieden. Dit 

inzicht brengt Stiller ertoe radicaal met zijn vroegere leven te breken. Hij neemt een nieuwe 

identiteit aan, die van mr. White. Ook deze eigenmachtige poging mislukt. Zijn verleden kan 

hij niet ontlopen. 

Het komt pas werkelijk tot een doorbraak wanneer Stiller eindelijk begint in te zien dat het 

verwachtingspatroon dat hij zichzelf oplegde, zijn zelfbeeld, het echte leven blokkeerde. Aan 

het slot van het verhaal is Stiller eindelijk in staat zijn eigen onbeduidend verleden te 

accepteren. Of  Stiller daarmee zijn identiteit ook werkelijk gevonden heeft, blijft echter een 

open vraag.  

Stiller is geschreven in de jaren vijftig, maar het probleem waarmee de hoofdpersoon worstelt 

is sinds die tijd alleen maar groter geworden. Momenteel leven we in een tijd waarin de 

grenzen van ruimte en tijd lijken weggevallen. De mogelijkheden zijn onbegrensd, althans 

voor wie geld heeft. 

Niettemin: de discrepantie groeit tussen aan de ene kant de door de huidige beeldcultuur 

gesuggereerde fantastische levensmogelijkheden en aan de andere kant de armzalige realiteit 

van een begrensd en kwetsbaar individueel bestaan. Dit werkt de suggestie in de hand dat het 

‘echte leven’ ergens anders is; op de beeldbuis, in een gedroomde toekomst, in een 

geïdealiseerd verleden, op een verre vakantiebestemming. 

Het leven is elders, altijd. Wat dit voor gevolgen heeft voor zelfwaardering - onmisbare 

voorwaarde voor zoiets als een eigen identiteitsgevoel - laat zich raden. 

Door de druk van alles wat ‘moet’ is er sprake van een voortdurende opschorting van het 

‘echte leven’. Deze opschorting heeft ingrijpende gevolgen: zij voedt onherroepelijk de angst 

om iets van het leven te missen en dus de drang om ‘alles’ mee te maken. 

De commercie, die haar producten kwijt moet, speelt daar feilloos op in. Het resultaat is het 

vaak gehoorde verschijnsel dat men nergens echt tijd voor heeft, niet voor de maaltijd, niet 

voor de kinderen, niet voor de ouders, niet voor vrienden en al helemaal niet voor zichzelf. 

Men wordt geleefd,  tot het moment (als het al zover komt) waarop het individu zich realiseert 

nooit zelf geleefd te hebben. Dan dringt het door dat men alleen maar zijn best heeft gedaan te 

beantwoorden aan van buiten opgelegde beelden. 

De identiteitscrisis, altijd al latent aanwezig, is op dat moment acuut geworden. Het droevige 

besef dringt door dat men toeschouwer is gebleven van het voorbijtrekkende leven en geen 

eigen verhaal heeft: een ‘ik’ is verloren gegaan dat nooit is gekend. 
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Homo faber             

Een schrijver van het niveau van Frisch heeft meer pijlen op zijn boog dan alleen het 

identiteitsprobleem. Grote existentiethema’s in zijn werk zijn: de altijd problematische relatie 

van man en vrouw, schuld en zelfrechtvaardiging, liefde en huwelijk, ontrouw en jaloezie, 

ouder worden, angst voor de dood. Toch is de verstrengeling van beeld en identiteit een thema 

dat in zijn werk door alles heen speelt, en altijd in relatie tot genoemde thema’s. 

In Homo faber, de tweede grote roman van Frisch uit 1957 (waarvan Volker Schlöndorff in 

1991 een filmversie maakte), geeft de ingenieur Walter Faber zich rekenschap van zijn leven.  

Net als Stiller is het boek in de ikvorm geschreven. Faber introduceert zichzelf als een 

rationeel denkend mens, die niet gelooft aan lot of voorzienigheid. Hij is een technocraat in 

dienst van een hulporganisatie voor onontwikkelde volken. 

Aan het begin van zijn relaas beschrijft Faber hoe, als gevolg van een reeks toevalligheden, 

zijn leven een onvoorziene wending neemt. Die toevalligheden zijn: een noodlanding van het 

vliegtuig waarin hij zit in een woestijn in Mexico, een Duitse medepassagier die de jongere 

broer van zijn vroegere vriend blijkt te zijn, zijn plotselinge ingeving met die broer mee te 

reizen naar een afgelegen tabaksplantage, waar hij de vriend dood aantreft. 

Faber becommentarieert deze wending in zijn leven op een voor hem typerende manier: ‘Ik 

geloof niet aan voorzienigheid en noodlot, als technicus ben ik gewend met formules van 

waarschijnlijkheid te rekenen… Om het onwaarschijnlijke als ervaringsfeit te laten gelden, 

heb ik geen mystiek nodig; wiskunde is mij voldoende.’4 Zoals Stiller ergens zegt dat God 

voor hem ‘een zwart gat’ is, zo zet Walter Faber zich af tegen alles wat zich niet laat 

berekenen, tegen religie en mystiek. 

Het is moeilijk het bizarre verhaal dat hij te vertellen heeft kort samen te vatten. Het komt 

erop neer, dat de overleden vriend, de arts Joachim, getrouwd blijkt te zijn geweest met 

Hanna. Deze halfjoodse vrouw was tot 1936 de geliefde van Faber, maar weigerde met hem te 

trouwen, omdat zij de overtuiging had dat Faber het huwelijk niet wilde aangaan uit liefde, 

maar om haar te beschermen vanwege haar joodse afkomst. Hanna was op het moment van 

afscheid zwanger, maar zou de vrucht laten wegnemen. Buiten medeweten van Faber hebben 

Hanna en Joachim het kind toch ter wereld laten komen.  

Op een bootreis wordt Faber verliefd op een jonge vrouw met roodblond haar, Sabeth. 

Hoewel hij, vijftig jaar oud, zich niet wil binden, doet hij haar merkwaardig genoeg toch een 

huwelijksaanzoek. Er ontstaat een incestueuze relatie, want zonder het te weten, is hij de 

minnaar geworden van zijn eigen dochter - het kind dat Hanna voor zichzelf wilde houden, 

zoals in de Griekse mythologie Demeter haar dochter Korè.  

Faber, nog niets vermoedend, begeleidt Sabeth op weg naar Athene, waar Hanna intussen 

werkzaam is aan een archeologisch instituut. Hoewel Faber en Sabeth niet bewust het oeroude 

taboe hebben doorbroken, slaan de mythische wraakgodinnen toe als in een Griekse tragedie. 

Sabeth sterft zonder dat Faber daar direct schuldig aan is. Zij wordt op het strand bij Corinthe 

gebeten door een slang. Als Faber haar wil helpen, deinst zij achteruit (vermoedt zij opeens 

wie hij is, haar minnaar én vader?), valt en loopt een schedelbasisfractuur op, die later in het 

Atheense ziekenhuis over het hoofd wordt gezien. Haar dood zou verklaard kunnen worden 

als een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden, maar dit keer helpen wiskunde en 

statistiek niet. Fabers zelfbeeld valt in duigen. 

In het ziekenhuis vindt het weerzien met Hanna plaats, zijn vroegere vriendin en de moeder 

van Sabeth - Hanna die indirect ook schuldig is, omdat zij geen vader naast zich kon dulden. 

Zij geeft hem tenslotte de zekerheid dat Sabeth hun beider kind was. Faber, altijd al als een 

moderne nomade onderweg van het ene vliegveld naar het andere, stort zich op zijn werk. Hij 



 14 

                                                                                                                                                         

reist de wereld over als een bezetene. Hij wil een nieuw leven beginnen. Binnen enkele weken 

is hij totaal uitgeput. Wat zich aan het begin van het verhaal al aankondigde: Faber lijdt aan 

maagkanker. Nog eenmaal reist hij naar Athene. Zijn notities breken af vlak voor de operatie 

die hij zo goed als zeker niet zal overleven. Zijn leven is mislukt.     

Evenals Stiller heeft Homo Faber aanleiding gegeven tot een rijke interpretatiegeschiedenis.   

Dikwijls is de roman gelezen als kritiek op de overmoed van de moderne mens, die met zijn 

verstand de natuur denkt te kunnen beheersen. In de lijn van Duitse denkers als Ernst Jünger 

en Martin Heidegger zou Max Frisch cultuurkritiek bedrijven door het geloof in techniek en 

vooruitgang te ondermijnen. De moraal zou dan zijn dat de technocratische, calculerende 

mens de kosmische orde schendt en daarmee onvermijdelijk terechtkomt in de tragedie. Zo 

schrijft F.O. van Gennep in zijn boek De terugkeer van de  verloren Vader over Homo Faber: 

‘De willekeur en de technische egocentriciteit van de moderne mens leggen het af tegen de 

oude goden der natuur: het toeval slaat om in noodlot, de statistiek wordt door het fatum 

verslonden en het positivisme weegt niet op tegen het determinisme, waaruit het zich in 

technocratische hybris had losgemaakt.’4 

Toch bevredigt deze interpretatie niet. Frisch is een schrijver, geen moraalprediker. Inderdaad 

ondergraaft hij het geloof in de maakbaarheid van het leven. Hij speelt een ironisch spel met 

de stereotiepen van de technicus. Maar hij ironiseert óók de conservatieve reactie tegen 

industrialisering en technologie, verwoord door Jünger en Heidegger: het romantisch 

verlangen naar een ‘nieuwe mythologie’ dat opleefde in de jaren waarin Frisch aan het boek 

werkte.4 

De ironie blijkt bijvoorbeeld uit de kostelijke nuchterheid waarmee Walter Faber na de 

noodlanding met de Super Constellation de woestijnnacht beschrijft, die door zijn Duitse 

medepassagier wordt ondergaan als een ontzagwekkende natuurbelevenis. Faber schrijft: 

 

Ik heb me al dikwijls afgevraagd wat mensen eigenlijk bedoelen wanneer ze van een belevenis 

spreken. Ik ben technicus, en gewend de dingen te zien zoals ze zijn. Alles waar ze over 

spreken, zie ik heel goed. Ik ben niet blind. Ik zie de maan boven de woestijn van Tamaulipas 

– helderder dan ooit, dat mag waar  zijn, echter  een berekenbare massa die om onze planeet 

cirkelt, een kwestie van zwaartekracht, interessant, maar hoezo een belevenis? Ik zie de 

puntige rotsen, zwart tegen het schijnsel van de maan; ze lijken, dat mag waar zijn, op de 

puntige ruggen van voorwereldlijke dieren, maar ik weet: het zijn rotsen, gesteente, 

vulkanisch waarschijnlijk, dat zou je moeten nagaan en vaststellen. Waarom zou mij dat bang 

maken? Er zijn geen voorwereldlijke dieren meer. Ik zie ook geen versteende engelen, het 

spijt me; ook geen demonen, ik zie wat ik zie: de gebruikelijke vormen van erosie, mijn 

langwerpige schaduw op het zand, maar geen spoken. Waarom verwijfd worden?4 

 

De oude goden keren niet terug. Hun tijd is voorgoed voorbij. Als interpretatiekader voor de 

moderne wereld schieten de mythische verhalen en symbolen uit de antieke wereld tekort. Het 

religieus ontzag voor mysterieuze, duistere natuurmachten, voor fatum en Schicksal hoort bij 

het verleden. 

In die zin thematiseert de roman een historische cultuurbreuk: de discrepantie tussen het op de 

antieke wereld georiënteerde humaniteitsideaal en de moderne wereld van de technologie; 

tussen het geestelijk klimaat waarin het bezoeken van de oudheden in Italië een onmisbaar 

onderdeel was van de intellectuele vorming en de permanente moderniseringsdrang waarin 

cultuurgeschiedenis wordt gezien als overbodige ballast. 

Voor Max Frisch vormen techniek en mythos evenwel geen tegenstellingen. Ze komen uit 

dezelfde bron. Zowel het idee van de ‘maakbare’ wereld, als het verlangen naar een ‘nieuwe 

mythologie’ zijn geen realiteit, maar spelen zich af op het niveau van het denken. Als in 
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zichzelf besloten beelden van de werkelijkheid zijn beide, zowel techniek als mythos, 

gedachtespinsels waarin mensen zichzelf verstrikken en uiteindelijk zichzelf verliezen. Aan 

beide gaat het werkelijke leven voorbij.   

Met de homo faber – nu, een halve eeuw later, breed gerepresenteerd door de heilige drie-

eenheid van topmanager, biogeneticus en mediocraat – is er iets merkwaardigs aan de hand. 

Faber denkt en gelooft weliswaar in termen van rationaliteit, maar handelt daar absoluut niet 

naar. Waarom hij plotseling van zijn reisschema afwijkt om zijn vroegere vriend op te zoeken, 

is voor hemzelf een raadsel. Zijn huwelijksaanzoek aan Sabeth is een irrationele opwelling. 

De voor hem verwijfde, vrouwelijke wereld van gevoel en mystiek, van geheimen en duistere 

machten irriteert hem. Maar tegelijk wordt hij er in hoge mate door gefascineerd en zelfs 

gedomineerd.4 

Dat is zijn tragiek. Hij tracht die wereld met al zijn exacte kennis op afstand te houden, maar 

hoe planmatiger hij te werk gaat, des te harder slaan de onberekenbare machten in zijn leven 

toe,  wellicht juist doordat die in zijn rationele kijk op de dingen geen plek krijgen. Niet 

toevallig biedt Homo faber (evenals trouwens Stiller) boeiende stof voor psychoanalyse! 

Walter Faber is de gevangene van het beeld dat hij van zichzelf gemaakt heeft. Hij leeft aan 

zichzelf voorbij. In wezen is hij niet zozeer een technicus, als wel een ‘gemankeerd’ mens, die 

zich aan een maatschappelijk aanlokkelijk image heeft uitgeleverd, dat hem verhindert 

werkelijk tot zichzelf te komen.4 

Er is sprake van een schrijnende discrepantie tussen wat hij in werkelijkheid ervaart en zijn 

taalwereld. Die frictie intrigeert Frisch. Zij is wellicht het eigenlijke thema van zijn roman.4 

Het is razend knap hoe Frisch deze frictie in zijn tekst zichtbaar weet te maken in associaties, 

woordspelingen, symbolen en metaforen.    

Voor de auteur is ‘beeld’ een geprefabriceerd raamwerk dat een vertekening geeft van de 

werkelijkheid. Daarmee is elk authentiek leven onmogelijk. De kern van zijn beeldtheorie is 

‘dat het beeld de mens vervormt, verandert, in zijn ban doet en boeit. Het maakt de keuze 

onmogelijk en verwoest de vrijheid.’4 

Dit ‘beeld’ - wereldbeeld, zelfbeeld, denkbeeld - drukt in het geval van Walter Faber vitale 

ervaringen weg: vergankelijkheid, schuld, dood. Het dient als beschutting tegen de tijd, en 

daarmee tegen dood en verderf. Maar het tragische is dat met dit gestolde beeld de dood zelf 

al is binnengehaald. 

In wezen is Fabers kijk op de wereld dualistisch. Bij hem staat techniek tegenover mystiek, 

rationaliteit tegenover gevoel, man tegenover vrouw, Amerika tegenover Europa.4 Techniek, 

man, rationaliteit, Amerika hebben de toekomst; mystiek, vrouw, gevoel, Europa behoren tot 

de oude wereld. 

Hoewel Walter Faber een modern mens is voor wie - in theorie - alle mensen gelijk zijn, is dit 

dualistisch wereldbeeld sterk hiërarchisch gestructureerd. De wijze waarop hij zich uitdrukt, 

verraadt wat onbewust of halfbewust in hem leeft. Wanneer hij, aan het begin van het verhaal, 

onwel wordt tijdens een tussenlanding op het vliegveld in Houston, Texas, wordt hij op het 

toilet geholpen door een poetsvrouw, een ‘dikke negerin’: ‘ik zag haar reuzenbek met de 

zwarte lippen vlak bij mij, haar roze tandvlees’.4 

In het hiërarchisch universum van deze Zwitserse ingenieur heerst allesbehalve gelijkheid. 

Als vanzelfsprekend overheerst de westerse, moderne, witte man. De zwarte vrouw neemt de 

laagste positie in. Uit zijn taalgebruik spreekt angst en afkeer voor alles wat in zijn wereld 

‘het andere’ representeert. Uit alles blijkt dat zijn wereldbeeld wel degelijk racistische en 

antisemitische trekken vertoont. 

In die zin is Hanna - joodse, feministe, communiste, archeologe - bij uitstek ‘de ander’ in zijn 

leven. Maar, zoals gezegd, ook zij is niet zonder schuld. 



 16 

                                                                                                                                                         

Het is opvallend hoe Walter Faber op zijn reizen in feite niets tegenkomt dat ooit echt nieuw 

voor hem is.4 Tijdens zijn reizen gaat alles ‘zoals gewoonlijk’, een uitdrukking die hij steeds 

weer herhaalt. Zijn leven is gevangen in een cyclus van dodelijke herhalingen. Ervaringen van 

verschrikking - de noodlanding, de zelfmoord van zijn vriend in Mexico, de dood van Sabeth 

- zijn niet in staat het gesloten systeem te doorbreken van een door ‘beelden’ gestuurde 

waarneming.4 

 

Het verbrijzelde beeld 

De tegenstelling tussen het leven dat verloopt ‘zoals gewoonlijk’ en de plotselinge inbreuk 

van verschrikkingen (in werkelijkheid of in dromen) is een structureel motief in het oeuvre 

van Frisch. De plotselinge inbreuk heeft in zijn teksten de functie van een kairos, een 

beslissend moment dat om een keuze vraagt, een mogelijkheid biedt om aan het leven een 

nieuwe wending te geven, de kans opent op een ‘wedergeboorte’. 

Walter Faber vermag niet deze kans te grijpen. De ‘tijd’ bracht geen nieuw begin. Alles blijft 

‘zoals gewoonlijk’, totdat, wanneer het te laat is, het tot hem begint door te dringen dat hij z’n 

leven heeft verzuimd. 

De oplichtende kairos laat zien wat er met tijd en geschiedenis werkelijk aan de hand is. Deze 

‘inbreuk’ is bij Frisch geen onderbreking van een overigens normale, gezonde historische 

ontwikkeling, die met haar ups en downs in het teken staat van gestage vooruitgang. De 

plotselinge inbreuken, die altijd met dood te maken hebben, ondermijnen het beeld dat we  - 

onvermijdelijk - maken van ‘tijd’ en van ‘geschiedenis’. 

Wat is de tijd? Frisch vermoedt: niet meer dan een hulpmiddel van ons voorstellingsvermogen 

om ons na elkaar te laten zien wat eigenlijk een in-elkaar is, een tegelijk dat we niet als 

zodanig kunnen waarnemen.  

Voor Frisch geldt, denk ik, wat Marguerite Duras in haar boek ‘Het materiële leven’ gezegd 

heeft over schrijven: 

  

Schrijven is geen geschiedenissen vertellen. Het is het tegendeel van geschiedenissen 

vertellen. Het is alles tegelijk vertellen. Het betekent een geschiedenis vertellen en de 

afwezigheid van die geschiedenis. Het betekent een geschiedenis vertellen die zich afspeelt 

dankzij haar afwezigheid.4 

 

Van ‘de’ geschiedenis is geen beeld te maken.. Of het nu over de enkeling gaat, of over een 

gemeenschap, of over de geschiedenis van de mensheid: verhalen, geschiedenissen geven 

slechts de buitenkant weer. Slechts als beelden zijn ze waar. 

In een kort essay ‘Onze zucht naar geschiedenissen’ (1960) schrijft Frisch: ‘De waarheid laat 

zich niet vertellen. Dat is’t. De waarheid is geen geschiedenis, ze heeft geen begin en einde, 

ze is er eenvoudig of niet, ze is een scheur door de wereld van onze waan, een vinding, maar 

geen geschiedenis’.4  

In dit opzicht is er naar mijn mening een zekere verwantschap tussen Max Frisch en de 

literator, literatuurhistoricus en filosoof Walter Benjamin (1892–1940). Beiden zien de nauwe 

samenhang tussen cultuur en barbarij. In zijn beroemde thesen ‘Over het begrip van 

geschiedenis’ (1940) bestrijdt Benjamin, zoals later ook Frisch dat doet, dat men geschiedenis 

kan kennen ‘zoals het echt geweest is’. In de vijfde these noteert hij: ‘Het ware beeld van het 

verleden glipt voorbij. Slechts als beeld, dat voor eens en voorgoed opflitst op het ogenblik 

van zijn kenbaar worden, is het verleden vast te houden’.4 

Ik heb bij Frisch nergens een aanwijzing kunnen vinden dat hij het werk van Walter Benjamin 

kende, maar de nachtmerries en verschrikkingen die in zijn literaire arbeid steeds weer 

opduiken, lijken op manifestaties van Benjamins ‘engel der geschiedenis’. In 1921 kocht 
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Benjamin de aquarel Angelus Novus van Frisch’ landgenoot Paul Klee. Tot aan zijn vlucht uit 

Parijs in juni 1940 ging dit kunstwerk bij zijn talrijke verhuizingen steeds mee. In de negende 

these duidt hij het beeld van deze engel als een allegorische terugblik op de geschiedenis. De 

engel van Klee staat op het punt zich te verwijderen van iets waarnaar hij staart, de ogen 

opengesperd, de mond open, de vleugels uitgespreid. ‘Waar voor ons een reeks van 

gebeurtenissen verschijnt, daar ziet hij een enkele catastrofe, die onophoudelijk puinhoop op 

puinhoop stapelt en ze hem voor de voeten gooit.’4 

Zo moet voor Benjamin de engel der geschiedenis eruitzien, en iets van deze catastrofe heeft 

ook Max Frisch waargenomen. 

Homo faber is een naoorlogse roman. Vlak voor zijn dood heeft Max Frisch in een gesprek 

met Volker Schlöndorff4 aangegeven dat het boek de typering is van een bepaalde tijd. Walter 

Fabers leven omvat de periode vóór en ná de catastrofe van het Derde Rijk. Zijn persoon 

belichaamt een epoche die, na de catastrofe, voor alles restauratie nastreefde, herstel van het 

oude. De ‘kairos’, het moment bij uitstek om een nieuw begin te maken, heeft zij verzuimd. 

Deze kritiek geldt niet alleen de politiek van de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer, 

maar ook zijn eigen land, het in de oorlog rijk geworden Zwitserland. Tot zijn vaderland had 

Frisch een haat-liefdeverhouding. Heftig bekritiseerde hij het conservatieve, zelfgenoegzame 

pragmatisme van zijn landgenoten. De Zwitserse overheid heeft zich evenwel van haar kant 

niet onbetuigd gelaten. Van 1949 tot 1990 is deze ‘cryptocommunist’ door de geheime politie 

bespioneerd4 - evenals tal van anderen, onder wie de theoloog Karl Barth. 

De literatuurwetenschapper Walter Schmitz sluit zijn grondig commentaar op Homo Faber af 

met de volgende volzin: ‘Walter Faber is de Zwitserse representant van de jaren vijftig, omdat 

hij geschiedenis, werkelijkheid en schuld niet heeft aanvaard, maar verdrongen in een 

agressief ‘beeld’-systeem van interpretatie en vervalsing; zo verwoest hij zijn leven en – zoals 

de dood van zijn kind laat zien – de toekomst van het leven’.4    

 

 

Het dodelijk beeld 

  

Direct na de oorlog bezoekt Frisch de puinhopen van München, Frankfurt, Würzburg en 

Neurenberg. In april 1946 schetst hij in zijn dagboek een verhaal over een jonge man die voor 

een jood wordt gehouden. Het verhaal zou zich moeten afspelen in een modelland, een land 

dat niet beter of slechter is dan alle andere landen. Frisch noemt het land Andorra. De brave 

inwoners van dat land hebben van de jood een helder beeld: ‘…hij wist, hij voelde wat allen 

stilzwijgend dachten; hij ging bij zichzelf na of het echt zo was dat hij steeds aan geld dacht, 

hij ging dat bij zichzelf na tot hij ontdekte dat het klopte, het was zo, inderdaad, hij dacht 

steeds aan geld’.4 

Hij voelt zichzelf steeds meer de jood die anderen van hem maakten. Zijn zelfbeeld wordt het 

beeld dat anderen van hem hebben gemaakt. Dit beeld wordt zijn dood. Zijn dood was zo 

gruwelijk dat de Andorranen achteraf ontsteld zijn, terwijl zij niet beseffen dat ook zijn leven 

al gruwelijk moet zijn geweest. Op een dag wordt ontdekt dat hij helemaal geen jood was, 

maar een vondeling, een echte Andorraan. De schets eindigt als volgt: 

 

Gij zult u geen beeld maken, heet het, van God. Dat zou ook als volgt opgevat kunnen 

worden: God als het levende in ieder mens, dat wat niet grijpbaar is. Het is een zonde die wij, 

zoals ze aan ons wordt begaan, bijna voortdurend ook zelf begaan –  

Behalve wanneer we liefhebben.4 
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Het is opvallend is dat in het citaat het begrip ‘God’ staat voor het ongrijpbare leven zelf, voor 

het unieke van elk mensenleven, voor de niet te vatten vitale kern van alle verhalen en 

geschiedenissen die over de buitenkant van een mensenleven te vertellen zijn. In zijn latere 

werk heeft Frisch zo’n invulling van het godsbegrip niet meer nodig.4 

Vooral de laatste zin van het citaat intrigeert. Hoezo liefde? Liefde maakt, aldus Frisch in 

1946, de ander ongrijpbaar. Liefde is de bereidheid de ander in al zijn ontwikkelingen te 

volgen. In de liefde voelt de ander zich veranderen, ontvouwt hij of zij zich als een bloem. 

Zolang de liefde duurt, is er geen vastomlijnd beeld van de ander. De ander is een mysterie. 

Het is onmogelijk precies te zeggen hoe hij of zij is. Pas als de kracht van de liefde uitgeput 

raakt, komt er een einde aan deze zweeftoestand en ontstaat er bijna onvermijdelijk gestolde 

beeldvorming. 

 

Onze mening dat we de ander kennen betekent het einde van de liefde, elke keer, maar 

oorzaak en gevolg liggen misschien anders dan wij geneigd zijn te veronderstellen - niet 

omdat wij de ander kennen, loopt onze liefde af, maar omgekeerd: omdat onze liefde afloopt, 

omdat haar kracht is uitgeput, daarom zijn we op die mens uitgekeken. Dat moet. Wij kunnen 

niet meer! Wij zeggen de bereidheid op om op nog meer veranderingen van hem in te gaan. 

Wij ontzeggen hem het recht dat al het levende heeft, om ongrijpbaar te blijven, en tegelijk 

zijn wij verwonderd en teleurgesteld dat onze relatie niet meer lééft. 

‘Jij bent niet’,  zegt de teleurgestelde, man of vrouw,‘die ik dacht dat je was’. 

En wat was dat dan wel? 

Een geheim, want dat is de mens in ieder geval, een enerverend raadsel, waar we niet meer 

tegen kunnen, zo moe zijn we het geworden. Je maakt je een beeld. Dat is de liefdeloosheid, 

het verraad. 4 

 

De schets van de Andorraanse jood uit het dagboek bleef lang liggen. Pas aan het einde van 

de jaren vijftig neemt Frisch de stof weer op, worstelt er intensief mee, totdat, op 1 november 

1961, in de stadsschouwburg van Zürich eindelijk de indrukwekkende première plaats kan 

vinden van Andorra, een ‘stuk in 12 beelden’.                      

In het stuk heet de ‘Andorraanse jood’ Andri. Een jonge onderwijzer vol idealen vindt zijn 

eigen land te klein en trekt naar het buurland, het land van de ‘Zwarten’. Daar verwekt hij een 

buitenechtelijk kind. Hij neemt het mee terug naar Andorra, maar doet het voorkomen alsof 

hij het kind heeft geadopteerd. In het land van de ‘Zwarten’ heerst antisemitisme en hij, de 

onderwijzer, heeft het kind gered uit een pogrom. Zo gaat Andri door voor een joods kind. 

Ondertussen trouwt de onderwijzer met een autochtone en krijgt Andri een halfzus, Barblin.  

Barblin en Andri  - de eigennamen zijn afkomstig uit het Romaanse dialect dat in zuidoost 

Zwitserland voorkomt, het Rhaeto-Romaans - houden van elkaar. 

Wanneer het stuk begint, wordt het kleine, vreedzame Andorra bedreigd door een invasie van 

de ‘Zwarten’. Onder druk van deze dreiging steekt ook in Andorra het antisemitisme de kop 

op - bedekt, want Andorranen zijn fatsoenlijke mensen. Andri wil meubelmaker worden, maar 

slechts met de grootst mogelijke tegenzin neemt de meubelmaker hem als gezel aan, want 

joden zijn naar zijn mening niet geschikt voor dit ambacht. Joden zijn nu eenmaal ‘van 

nature’ kooplui. Het onderhuidse antisemitisme neemt bij de plaatselijke geestelijke de 

gedaante aan van filosemitisme: ‘Wij houden van jullie joden, zegt de pater, juist omdat jullie 

zo anders zijn, slimmer, sluwer, minder gevoelig’. 

Het onvermijdelijke gebeurt: steeds sterker herkent Andri zich in het beeld dat anderen hem 

opleggen. Hij herkent steeds meer ‘typisch joodse trekken’ in zichzelf. Barblin en hij willen 

trouwen, maar de vader keurt dit voornemen af. Hij heeft echter niet de moed om de ware 
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reden van dit verbod kenbaar te maken. Andri moet daarom wel denken dat zijn adoptievader 

zijn dochter niet de schande van een huwelijk met een jood wil aandoen. Uit vertwijfeling 

geeft Barblin zich aan een Andorraanse soldaat. 

Uiteindelijk komt Andri zo ver dat hij de slachtofferrol op zich neemt. Wanneer de 

onderwijzer dan toch zijn zoon de waarheid wil onthullen, is het te laat. Wanneer de 

‘Zwarten’ inderdaad Andorra binnenvallen, wordt bij een ‘Judenschau’ Andri als jood 

ontmaskerd en gedeporteerd, zonder dat iemand het voor hem opneemt. De onderwijzer 

pleegt zelfmoord, Barblin verliest haar verstand.  

Als achteraf de Andorranen beseffen dat Andri helemaal geen jood was, heeft iedereen een 

eigen rechtvaardiging voor zijn gedrag. Schuldgevoelens worden weggeredeneerd. Iedereen 

heeft slechts zijn plicht gedaan, zoals het betaamt voor mensen in een fatsoenlijke rechtsstaat. 

Alleen de pater zegt:  

 

Je zult je geen beeld maken van God, je Heer, en niet van de mensen, die zijn schepsels zijn. 

Ook ik ben schuldig geworden toen. Ik wilde hem met liefde tegemoet treden, toen ik met hem 

gesproken heb. Ook ik heb mij van hem een beeld gemaakt, ook ik heb hem geboeid, ook ik 

heb hem aan de paal genageld.4 

 

Max Frisch heeft altijd volgehouden dat Andorra een modelland is. Het mag met geen enkel 

bestaand land worden geïdentificeerd, niet met de kleine bergstaat van die naam, en ook niet 

met Zwitserland. Toch kan het niet anders of het land van de ‘Zwarten’ doet meteen denken 

aan Nazi-Duitsland, terwijl buurland Andorra onvermijdelijk associaties oproept met 

Zwitserland. Hier wringt het in het stuk. 

Toch moeten we Frisch volledig serieus nemen wanneer hij volhoudt dat Andorra in zijn stuk 

een modelland is. Hij wil laten zien hoe dodelijk de mechanismen van beeldvorming kunnen 

werken. Dat kan nu eenmaal niet op een abstracte manier. Aan de concrete associaties met de 

recente geschiedenis ontleent het stuk zijn dwingende kracht, aan het modelkarakter zijn 

appèl. 

Wat is dan dat appèl? Wat valt ervan te leren? De gemiddelde Andorraan zou zeggen: de 

strekking van het stuk is dat men zich geen beeld moet maken, er geen vooroordelen op na 

moet houden. Maar, helaas, precies deze politiek correcte reactie haalt de angel uit het stuk. 

Natuurlijk, vooroordelen zijn verkeerd, antisemitisme al helemaal, wit racisme ook, en we 

weten heel goed dat niet alle moslims fanatieke fundamentalisten zijn. 

Maar toch. Zodra er sprake is van gevoelens van dreiging, angst en onzekerheid verdwijnen 

deze rationele inzichten als sneeuw voor de zon. Het persoonlijke wordt politiek, de politiek 

gaat meedoen. Onderbuikgevoelens laten zich niet langer onderdrukken en krijgen een 

politieke vertaling. Zondebokken worden gezocht en gevonden. Zo’n situatie ontstond na 11 

september 2001. Wat lange tijd bedekt kon worden gehouden onder politiek correct gedrag, 

kwam als een vloedgolf naar boven. 

Andorra kan, mutatis mutandis, elk land zijn. Ook Nederland.          

 

 

Spelen met identiteit 

 

In 1964 verscheen de roman Mein Name sei Gantenbein. Voor mij is dit boek het hoogtepunt 

in het oeuvre van Max Frisch. Het is ‘het meest gecompliceerde en fascinerende boek dat 

Frisch ooit heeft geschreven’.4 In de meest letterlijke, radicale zin brengt hij hier Kundera’s 

omschrijving van de roman in de praktijk als een prozavorm ‘waarin de auteur door middel 
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van experimentele ego’s (personages) enkele grote existentiethema’s tot op de bodem 

onderzoekt’. 

In deze roman gebeurt wat alleen in de literatuur kan: verschillende levens tegelijk leven.  

Er is een anonieme verteller - een ikfiguur  - aan het woord, die naar believen verschillende 

ego’s kan aannemen. Niets is bij voorbaat vastgelegd, er is geen sprake van een noodlot, geen 

sprake van een kant en klaar (zelf)beeld dat dwangmatig werkt, alles is open. 

De ikfiguur is op zoek naar een identiteit die in zijn geval, anders dan bij Stiller of Walter 

Faber, niet wordt belemmerd door vastliggende beelden. Hij is, om zo te zeggen, een witte 

vlek die contouren krijgt in allerlei mogelijke verhalen. Deze contouren, die nooit definitief 

gefixeerd worden, dienen om de ikfiguur zichtbaar te maken in zijn individualiteit en z’n 

plaats in de maatschappij.4 

De personages waarmee de ikfiguur experimenteert, zijn de spiegels waarmee hij zich 

omgeeft. Het boek is, ogenschijnlijk, een vrolijke komedie waarin voortdurend rolwisselingen 

en verkleedpartijen plaatsvinden. 

Volgens Frisch verzint ieder mens verzint - om zijn zelfervaring voor ogen te krijgen - 

geschiedenissen, verhalen die hij laat doorgaan voor zijn leven.4 Ervaring is bij Frisch niet het 

resultaat van voorvallen uit het verleden. Iemands levenservaring is een in het verleden 

geprojecteerd toekomstontwerp. Zij is de voor haar of hem mogelijke voorstelling van een 

toekomst. Naar aanleiding van het verschijnen van Mein Name sei Gantenbein schreef Frisch: 

‘De persoon is een som van verschillende mogelijkheden, denk ik, geen onbegrensde som, 

maar een som die uitgaat boven de biografie. Alleen de varianten laten de constante zien.’4 

 

Experimentele ego’s 

De roman begint met de raadselachtige dood van iemand die één van de experimentele ego’s 

zou kunnen zijn. Daarna volgt dit fragment: 

 

Ik zit in een bar, ’s middags, daarom alleen met de barkeeper, die mij zijn levensloop vertelt. 

Waarom eigenlijk? Hij doet ’t en ik luister, terwijl ik drink of rook; ik wacht op iemand, ik 

lees een krant. Zo zat dat! zegt hij, terwijl hij de glazen afspoelt. Een waar verhaal dus. Ik 

geloof het graag! zeg ik. Hij droogt de gespoelde glazen af. Ja, zegt hij nog eens, zo zat dat! 

Ik drink – ik denk: een man heeft een ervaring opgedaan, nu zoekt hij het verhaal van zijn 

ervaring…4 

 

De ikfiguur, de witte vlek, is op zoek naar zijn ervaring, naar de identiteit hem eigen. Die ligt 

echter nooit vast, zij is altijd méér dan wat in een beeld kan worden vastgelegd. Identiteit is 

daarom, om een theologische term te gebruiken, eschatologisch, dat wil zeggen: zij overstijgt 

het terrein van de historische feitelijkheden, zij heeft een verborgen, ongrijpbare dimensie die 

Frisch ooit, in het dagboek van 1946, aanduidde als het goddelijke. 

Hoewel in Mein Name sei Gantenbein elke verwijzing naar een hogere, goddelijke, mythische 

werkelijkheid ontbreekt, is ook in dit boek het zoeken naar identiteit nooit voltooid, nooit 

‘gegeven’. Zoals in Stiller en Homo Faber leven de personages ‘excentrisch’: hun ‘midden’ 

bevindt zich buiten henzelf.4 Dat ‘midden’ –  eigen identiteit – is een geheim waarnaar zij 

bewust, onbewust of halfbewust op zoek zijn: het geheim van het lege midden. 

Wie zeker denkt te zijn van haar of zijn identiteit, komt bedrogen uit. Het spel met identiteit 

dat hier gespeeld wordt, is aan het einde van het boek nog even onaf als aan het begin. Wel is 

het achterliggende ervaringsmodel, dankzij alle figuren die opkomen en weer verdwijnen, 

dankzij alle verhalen die elkaar aanvullen of tegenspreken, leesbaarder geworden.4 

De verhalen concentreren zich rondom drie personages, Theo Gantenbein, Felix Enderlin en 

Frantisek Svoboda. Met hen identificeert de ikfiguur zich, en tegelijk houdt hij afstand om 
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zijn creaties te kunnen observeren. Steeds weer worden de verhalen ingeleid met de zin: ‘Ik 

stel me voor’. Een andere typerende zin is: ‘Ik pas verhalen aan als kleren!’4  Al deze 

vertellingen vormen de buitenkant van een gezochte binnenkant, de uiterlijke gestalte van een 

verborgen identiteit. 

Svoboda geeft als figuur het meeste houvast. Hij is een no-nonsense type, een praktisch, 

nuchter ingesteld mens, iemand met een duidelijk wereldbeeld. Van beroep is hij architect en 

als zodanig succesvol en betrouwbaar (ook Frisch zelf was, behalve schrijver, architect). Hij 

is getrouwd met Lila - een gelukkig huwelijk waaraan hij niet twijfelt. Hij is in het boek de 

man die zeker is van zijn identiteit en daarom bedrogen uitkomt. De langzame afbraak van 

deze voor hem vanzelfsprekende relatie, zijn jaloezie en eenzaamheid betekenen een scheur in 

zijn ongecompliceerd wereldbeeld en zelfbeeld. Maar deze harde ervaring opent ook nieuwe 

levensmogelijkheden. Het leven gaat verder. Niet altijd voorwaarts. Maar verder. De ikfiguur 

zegt, opvallend genoeg, verschillende malen dat hij Svoboda niet wil zijn. Hij laat Svoboda in 

het boek dan ook achter in diens onvoorziene eenzaamheid.4 

Enderlin is doctor in de antieke filologie en mythologie. Hij is een veel gecompliceerder 

figuur, een typische intellectueel, die alles moet beredeneren en heel moeilijk beslissingen kan 

nemen. Terwijl hij op iemand zit te wachten in een café, ontmoet hij een vrouw en brengt met 

haar de nacht door in haar huis. De vrouw - de getrouwde Lila - en hij zijn het met elkaar 

eens: het moet bij deze ene keer blijven. Maar het geboekte vliegtuig waarmee hij die dag zou 

reizen, laat hij ondanks zijn vaste voornemens zonder hemzelf vertrekken. Zo ontstaat een 

geheime relatie met Lila. Dezelfde gespletenheid toont Enderlin met betrekking tot zijn 

carrière. Hij is zeker ambitieus, maar wanneer dan de gehoopte uitnodiging komt om aan de 

prestigieuze Harvard Universiteit in Amerika te doceren, laat Enderlin het afweten. Hij gaat 

niet. Uit faalangst? 

Voor Enderlin is het ware leven altijd elders. ‘Namelijk: wie blijft stelt zich voor dat hij 

vertrokken zou zijn, en wie vertrekt stelt zich voor dat hij gebleven zou zijn, en wat hij 

werkelijk beleeft, zus of zo, is de kloof die door hem heen loopt...’4 Het heden verdraagt hij 

nauwelijks. Hij, de twijfelende intellectueel, blijft voor zichzelf een vreemde:‘De vreemde 

heer: Enderlin’.4 

De ikfiguur, die in diens huid is gekropen om zich zijn ervaring eigen te kunnen maken, laat 

Felix Enderlin vallen. ‘Ik heb Enderlin opgegeven.’4 Waarom? 

Het antwoord op deze vraag valt af te leiden uit een voorafgaand verhaal: door een vergissing 

bij de dokter denkt Enderlin dat hij nog maar een jaar te leven heeft. Hij leeft echter door, 

heeft succes in zijn werk, beleeft diverse liefdesgeschiedenissen, geeft af en toe een feest als 

volmaakte gastheer en laat zich door niets meer van z’n stuk brengen. Hij wordt ouder, maar 

blijft dezelfde. Zijn leven is in de grond van de zaak steeds méér van hetzelfde, het is 

herhaling, dodelijke herhaling. Er is geen verborgenheid meer. Verwachting ontbreekt: 

 

Verleden is geen geheim meer, het heden is dun, omdat het van dag tot dag wordt afgedragen, 

en de toekomst betekent ouder worden…4 

      

Geheel anders is het gesteld met Theo Gantenbein. Voor hem heeft de ikfiguur (die uiteraard 

niet met de reëel bestaande schrijver Max Frisch mag worden vereenzelvigd!) een blijvende 

interesse. Daarom heet het bij herhaling: ‘Noem mij maar Gantenbein’.4 

Gantenbein speelt een spel met identiteit. Wanneer hij op een onverwacht gladde weg met zijn 

auto in de slip raakt – een ongeluk dat hij overleeft – ervaart hij plotseling de dood: ‘Ik keek 

toe. Machteloos, en toch volkomen wakker.’4 Voor Frisch is, dat blijkt steeds weer uit zijn 

proza, deze toestand de doodservaring. 
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Gantenbein besluit een ander leven te beginnen, als een blinde, met bril en stok. Om zijn 

nieuwe rol met verve te kunnen spelen, moet hij over elke handeling nadenken. Al zijn doen 

en laten staat onder voortdurende zelfcontrole. Hij hoeft niet meer zelf te voorzien in zijn 

levensonderhoud, want hij heeft het geluk te trouwen met de rijke actrice Lila, die inmiddels 

van Svoboda is gescheiden. 

 

Noem mij maar Gantenbein. 

Ik stel me voor: 

mijn leven met een grote actrice, van wie ik houd en die ik daarom laat geloven dat ik blind 

ben; ons geluk tengevolge daarvan. 

Noem haar maar Lila.4 

 

De rol van blinde geeft Gantenbein zoveel vrijheid, zoveel nieuwe mogelijkheden, dat de 

alomtegenwoordige ikfiguur door deze schelm gefascineerd wordt. Gantenbein zegt bij 

herhaling gelukkig te zijn dat hij niet werkelijk blind is, want alleen het spel dat hij speelt 

verschaft hem ongekende mogelijkheden. 

Hij heeft zijn geheim, maar ook anderen gunt hij de ruimte van hun geheimen, ook Lila, die 

hem natuurlijk bedriegt (denkt Gantenbein). Beiden spelen hun rol, en hoeven elkaar niets 

wijs te maken. Omdat iedereen denkt dat Gantenbein blind is, gedraagt men zich in zijn 

omgeving vrijer, minder kunstmatig. Men hoeft voor hem immers geen toneel te spelen. 

Bovendien kan hij als blinde de mensen in zijn  omgeving soms ware dingen zeggen, die ze 

van een ander niet zouden accepteren. Zo ziet Gantenbein wat anderen niet zien en is hij de 

enige die werkelijk ziende is.  

Dan ontstaat bij Gantenbein de gedachte dat Lila alleen van hem houdt als blinde, en niet als 

degene die hij in werkelijkheid is. Zo brengt hij zichzelf in de verleiding z’n rol op te geven, 

om zo het beeld te doorbreken dat Lila van hem heeft. Maar wanneer hij dat werkelijk doet, 

drijft zijn beeld van de vreemdgaande Lila hem tot grote jaloezie. Hij wordt ziende zo blind, 

dat hij zijn eigen brieven aan haar aanziet voor de brieven van haar minnaar. Gantenbein, stelt 

de ikfiguur vast, wordt een onmogelijk mens. Gantenbein kruipt terug in zijn rol als blinde. 

Maar Lila is verdwenen. 

Welke rol speelt Lila eigenlijk in deze ogenschijnlijke komedie? Het valt op dat de ikfiguur 

zich nooit met haar identificeert. Lila blijft altijd op afstand. De ikfiguur mag dan een witte 

vlek zijn, duidelijk gaat het hier om een manlijke witte vlek. Altijd wordt zij beschreven 

vanuit het perspectief van de man. In Lila zien Svoboda, Enderlin en Gantenbein zichzelf 

gespiegeld. In confrontatie met haar worden zij beproefd en ondergaan zij bepaalde 

ervaringen. 

Alleen Lila blijft wie zij is: niet werkelijk te kennen. De ellende of, zo men wil, de grap is, dat 

Lila eigenlijk helemaal geen grijpbare gestalte is: zij is een fantoom, vandaar ook de heftige 

jaloezie. De ikfiguur in het boek komt niet van haar los, maar komt evenmin echt met haar in 

gesprek.4  

 

Enige zekerheid omtrent Lila: zoals ik me haar voorstel bestaat ze niet; later zal ook ik haar 

eens zien, misschien, Lila van buiten –  4 

 

Lila van buiten, Lila in haar anderszijn, komt niet werkelijk in beeld. Gantenbein kent haar 

wensen en verlangens; hij - blinde ziener - kan zorgen dat hij aan al haar wensen 

tegemoetkomt. Elke keer als zij thuiskomt van een reis staan er de bloemen die zij mooi vindt. 

Maar Frisch zou Frisch niet zijn, wanneer deze medaille geen ironische keerzijde zou hebben. 

Lila heeft geen ‘buiten’, zij leeft slechts binnen de beelden die Gantenbein van haar heeft. 
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Gantenbein houdt haar bestaan onder controle, hij is, ondanks zijn goede zorgen (of juist 

dankzij zijn goede zorgen) een heersersfiguur. Daarvoor betaalt hij zijn prijs: ‘en ik schijn de 

enige te zijn die haar niet ziet’.4 De blinde ziener is tegelijk de ziener die niet ziet. 

Iedere rol heeft zijn schuld…4 

Maar als Lila een fantoom is, zijn dan de drie manlijke ego’s ook geen fantomen? Wat is het 

realiteitsgehalte van deze komedie? Is het hele boek in feite geen postmodern aandoend, 

vrijblijvend, individualistisch, narcistisch spel? Virtuoos mijnentwege, maar ver van de 

politieke en sociale realiteit van alledag? 

Kan dat: spelen met identiteit?  

 

Een val door de spiegel 

In Mein Name sei Gantenbein trekt Frisch de radicale consequenties van een radicaal inzicht: 

de traditionele vertelling is onmogelijk geworden. Twee wereldoorlogen hebben het leven uit 

zijn voegen gerukt. Het ‘oude’ Europa bestaat niet meer. De wereld is onvoorstelbaar 

geworden, niet meer in beeld te brengen, chaotisch. Het realisme in de literatuur – de idee dat 

de werkelijkheid in beeld gebracht kan worden – is voorgoed achterhaald. Een alwetende 

verteller die de suggestie wekt dat het leven zin en orde heeft, kan niet meer. 

Al in 1936 omschrijft Walter Benjamin vertellen als het vermogen ervaringen uit te wisselen. 

Hij doet dat in een prachtig essay over één van de laatste grote vertellers, de Rus Nicolai 

Lesskow (1831 – 1895). Het vertellen is, aldus Benjamin, een handwerk, dat zijn plek heeft in 

het gezelschap van handwerkslieden, landbouwers en  handelsreizigers. De verteller is degene 

‘die raad weet’. De opkomst van de moderne, verstedelijkte samenleving heeft het vermogen 

ervaringen uit te wisselen in (volks)verhalen ondermijnd. De onvoorstelbare verschrikkingen 

van de (eerste) wereldoorlog laten zich al helemaal niet meer vertellen. Daarin ligt volgens 

Benjamin het verschil tussen het volksverhaal en de moderne roman: wie naar een verhaal 

luistert, bevindt zich in gezelschap (zelfs als het verhaal is opgetekend); de lezer van de 

roman, de stadsmens, is echter een eenling.4 

In de jaren vijftig en zestig trekt een aantal Franse auteurs dit spoor door. Nathalie Sarraute, 

Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet breken met het principe van de eenheid van plaats, tijd 

en handeling. De ‘nouveau roman’ ontstaat, die geen ‘realisme’, waarheid of authenticiteit 

nastreeft, maar juist bestaat uit fragmenten, gaten, of uit vervreemdingseffecten (in sommige 

van haar films, bijvoorbeeld, laat Marguerite Duras beeld en geluid niet synchroon lopen).    

Als geen ander auteur (uitgezonderd Marguerite Duras, voor zover ik kan nagaan) beheerst 

Max Frisch de kunst van het weglaten. Hij is ervan overtuigd dat elke geschiedenis, elk 

verhaal een subjectieve montage is van historische feitelijkheden. De suggestie van een 

chronologisch, ordelijk tijdsverloop doet geen recht aan het gebroken, fragmentarisch karakter 

van de manier waarop wij het leven daadwerkelijk ervaren. De montagetechniek van Frisch, 

waarin verhalen die zich op verschillende plaatsen en tijden afspelen associatief naast elkaar 

worden gezet, is uitdrukking van dit gebroken werkelijkheidsbeeld. 

De vertellingen zijn evenzoveel spiegels waarmee ‘het eigenlijke’ wordt omgeven met het 

doel het enigermate in beeld te krijgen. Elke poging dit gezochte ‘wezen’ te fixeren tot een 

kant en klaar beeldverstoort het bewegelijke, vloeiende en vitale karakter ervan. 

Spiegels hebben daarom een belangrijke functie in de romans van Max Frisch: zij 

weerspiegelen de gebroken ervaring van het ‘ik’. Een van de eerste vertellingen in Mein Name 

sei Gantenbein betreft de nachtmerrie van een patiënt, die het ziekenhuis ontvlucht, naakt 

door de stad Zürich loopt, zichzelf Adam noemt en zijn verpleegster Eva, zijn toevlucht zoekt 

in een theater, daar een koningsmantel krijgt omgeworpen door de toneelknecht, eindelijk 

wordt aangehouden en dan, doodrustig, verklaart dat hij een schreeuw had willen geven. Dan, 

bij het wassen van zijn handen die tijdens de vlucht met bloed en teer besmeurd zijn geraakt, 
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‘zag hij zich in de spiegel; hij schrok van het kostuum, er ontbrak alleen nog maar een kroon 

aan.’ … ‘Hoe zo een schreeuw? Dat wist hij niet.’4  

Dan volgt dit fragment: 

  

Het is als een val door de spiegel, meer weet je niet, als je wakker wordt, een val als door alle 

spiegels, en dan, even later, wordt de wereld weer een geheel, alsof er niets is gebeurd. Er is 

ook niets gebeurd.4 

 

Daarop volgt meteen een nieuwe ervaring. De ikfiguur zit in een verlaten woning, die hij kort 

tevoren bewoond heeft met zijn geliefde vrouw. Hij ziet de sporen van het leven dat zich daar 

afspeelde: een restje bourgogne in een fles, eilandjes van schimmel op de fluweelrode wijn,  

restjes brood, keihard. ‘Van de personen die hier eens hebben gewoond staat vast: één 

manlijk, één vrouwelijk.’4 Het is als in de oude Romeinse stad Pompeji: ‘…alles nog 

aanwezig, alleen de tijd is weg.’4  

Als de tijd weg is, is het leven weg. Er is alleen nog herhaling, eindeloze herhaling. De dood 

heerst, de dood die steeds weer abrupt inbreekt in het eeuwige identiteitsspel dat mensen 

spelen in alle mogelijke varianten. 

Wat namelijk geen variant meer toelaat, is de dood.4 

Zoals het boek begint met de dood van een vreemde - waarop de hierboven genoemde 

ervaringen volgen - zo eindigt het ook met een verhaal over de dood van een vreemde, een 

mens die zich geen naam wist te maken. 

Op een heel mooie morgen in Zürich drijft er zomaar een lijk in de rivier de Limmat: een man 

met winterjas, handschoenen, maar geen muts. De politie poogt het lijk tevergeefs te dreggen; 

er ontstaan tragikomische situaties op het water, want het lijk slaagt erin steeds weer weg te 

drijven. Bijna lukt de ontsnapping. Bijna was het de man gelukt om ‘af te drijven zonder 

geschiedenis’.4 

Waarom begint en eindigt deze roman met vergankelijkheid en dood?  Bij mij roept het 

associaties op aan de bekende gezangregel van Martin Luther uit 1533: ‘Midden in het leven 

zijn wij door de dood omgeven’. In deze roman speelt het leven zich af tegen de duistere 

achtergrond van de dood, maar de associatie met de grote reformator lijkt ongepast. In de 

roman van Max Frisch spelen geloof en religie immers geen rol. Of toch? 

 

Jeruzalem 

Midden in het boek is de ikfiguur plotseling in Jeruzalem. Zeventien dagen heeft de autoreis 

geduurd, maar nu is hij er. Uiteraard op een vrijdag, de dag waarop volgens de overlevering 

Jezus is gestorven. Heinz Gockel heeft in zijn studie over Gantenbein aan dit bezoek een heel 

hoofdstuk gewijd.4 In zijn gedetailleerde analyse is Jeruzalem in Gantenbein wat in Homo 

Faber Athene is. Is Athene, de plek van de antieke mythologie, het oriëntatiepunt in Homo 

Faber dat aan het lot van Walter Faber een mythologische dimensie geeft, in Gantenbein is de 

blik gericht op Jeruzalem, de bijbelse stad van vrede en verlossing. Alleen, de ikfiguur is nog 

niet aangekomen of hij weet al ‘dat het ook na uren, als ik tot uitputtens toe bezichtigd heb, 

niet waar wordt’.4 

Wat wordt hier niet waar? Verlossing van een bestaan vol doodsangst? Gockel herinnert aan 

de doodservaringen aan het begin van het boek, aan de droom waarin de zieke naakt door de 

stad vlucht en zegt ‘ik ben Adam’. De droom is een overduidelijke toespeling op Genesis 3, 

de geschiedenis die in de christelijke traditie bekendstaat als de zondeval. Nog altijd is de 

mens ‘geschapen naar Gods beeld en gelijkenis’, maar het beeld is sinds de zondeval 

gescheurd, gebroken. Kan het bezoek aan Jeruzalem ‘waar worden’, antwoord geven op de 

vraag ‘wie wij zijn’ in een door de dood bepaald leven? 
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Herinneren we ons, dat voor Frisch de waarheid geen geschiedenis is, geen verhaal; ze is er of 

ze is er niet, de waarheid is een flits, een scheur door de waan. De ikfiguur volgt in Jeruzalem 

de traditionele kruisgang, van de Olijfberg loopt hij naar de poort van Damascus, dan naar het 

huis van Pilatus, dan naar Golgotha en tenslotte bezoekt hij het graf. Hij ziet de pelgrims, 

devote monniken die knielen en bidden bij iedere statie, elkaar fotograferen; hij ziet toeristen 

in shorts. ‘Ik kijk alleen maar toe. Ik ben bang op Golgotha.’ En vervolgens: ‘het wordt steeds 

minder waar, dat ik hier ben.’ Tenslotte: ‘Alles blijft ogenschijn.’ 4 

De ikfiguur blijft toerist, hij wordt geen pelgrim, zelfs geen toeristische, fotograferende 

pelgrim. Hij is en blijft de afstandelijke waarnemer. Daar blijft het bij. De verlossende 

waarheid licht niet op in Jeruzalem. Het blijft bij de waan van de dag, bij de verstrengeling 

van identiteit en beeld, leven en dood. 

 

Een ware geschiedenis  

Maar Gantenbein zit vol dubbele bodems. Jeruzalem mag dan geen plek van verlossing 

worden, er is toch nog de troostrijke geschiedenis die Gantenbein vertelt aan een vriendin, 

Camilla. 

Het verhaal gaat over een blind meisje aan de Opper-Eufraat, Alil (omkering van Lila), dat in 

geen enkele bron kan zien hoe mooi ze is. Als de jonge schaapherder Ali haar wil kopen als 

bruid, houdt ze op slag van hem. Omdat ze vanwege haar blindheid goedkoop is, heeft Ali 

nog geld over om haar naar een wonderdokter te brengen die haar van haar blindheid geneest. 

Zij zijn het gelukkigste paar van de wereld. 

Maar dan wordt Ali langzamerhand blind, aangestoken door de ziekte van Alil. Als blinde kan 

hij niet meer geloven dat Alil van hem houdt. Elke keer wordt hij jaloers als zij de tent 

uitgaat. De jaloezie wordt zo erg, dat Ali Alil begint te slaan en zich wreekt op haar 

vermeende ontrouw door een ander meisje te omarmen dat steeds vaker de tent binnensluipt. 

Ali en Alil zijn nu het ongelukkigste paar van de wereld. 

Als de wonderdokter ervan hoort, krijgt hij medelijden en geneest Ali van zijn blindheid. Ali 

ziet dan hoe Alil zelf de tent binnensluipt om hem als het andere meisje te omarmen. Hij is 

van haar liefde overtuigd. 

Camilla vraagt Gantenbein: ‘…is dat een ware geschiedenis?’ ‘Ja’, zegt Gantenbein, ‘ik vind 

van wel.’4    

‘Waar’ is niet de historische realiteit van het bezoek aan Jeruzalem, maar ‘waar’ is het 

sprookje van Ali en Alil, dat een contrast vormt met de geschiedenis van Gantenbein met Lila, 

die berust op de leugen van zijn blindheid.      

 

Leven bevalt me 

Max Frisch is in Mein Name sei Gantenbein een avonturier, hij wil doordringen in het 

oerwoud dat we menselijk leven noemen en exploreert in welke situaties en onder welke 

omstandigheden een leven lukt of mislukt. Dat een leven daadwerkelijk kan mislukken, maakt 

hem bang. Die schrik is zijn inspiratiebron. De eindeloze val door de spiegel waarvan sprake 

is aan het begin van de roman, is het verlies van elke vorm van eigen identiteit. 

Maar wat is identiteit? Wat is een gelukt leven? Een eenduidig antwoord op die vraag komt er 

niet. 

Al de geschiedenissen in het boek zijn omtrekkende bewegingen om het wezenlijke. Frisch 

zelf bedoelt dat heel letterlijk: hij schrijft eromheen. Wat eigenlijk gezegd wil worden, blijft 

onzegbaar, hooguit verschijnt het als een spanningsveld tussen de woorden. Schrijven is, als 

ik Frisch goed begrijp, de kunst zo’n spanningsveld niet op te vullen. 

Frisch speelt al schrijvend het spel der menselijke mogelijkheden, want een mensenleven is 

voor hem immers méér dan wat biografisch kan worden vastgelegd. Daarbij moet meteen 
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worden gezegd: de artistieke mogelijkheden die de schrijver ter beschikking staan, staan in 

pijnlijke verhouding tot de begrenzing van het werkelijke, onherhaalbare leven. 

Die begrenzing is de dood die, zoals gezegd, geen varianten meer toelaat. In Gantenbein is de 

dood voortdurend aanwezig, verhuld of heel direct. Echter, juist dit voortdurend besef van 

vergankelijkheid en dood maakt het leven kleurrijker, intenser, reëler. 

De slotscène van het boek is typerend. ‘Het is een dag in september, en als we uit de donkere 

en helemaal niet koele graven weer in het licht komen, knipperen we met de ogen, zo schel is 

het daglicht.’ Geconfronteerd met het dodenrijk van de Etrusken ziet de ikfiguur de rode 

kluiten van de akkers, ver en donker de herfstzee, middag, alles is tegenwoordige tijd, heden, 

 

en wij zitten aan een tafel in de schaduw brood te eten, tot de vis geroosterd is, ik grijp met de 

hand om de fles, om te voelen of de wijn (Verdicchio) ook koud is, dorst, dan honger, leven 

bevalt me -’4 

  

‘Midden in het leven door de dood omgeven’ en: ‘leven bevalt me’. Zoveel wordt duidelijk 

aan levenskunst in Gantenbein: identiteit ligt altijd vóór ons, nooit achter ons. En: het 

gefixeerde beeld is dodelijk, want het sluit de vrije ruimte af om te kiezen, ontdekkingen te 

doen, een eigen leven, een eigen identiteit te ontwikkelen. 

Het episch werk van Frisch laat zich op geen enkele manier ‘toepassen’ zoals een ethisch 

betoog vraagt om praktische toepassing. Al helemaal niet laat het werk zich inpassen in een 

levensbeschouwing, niet in een humanistische en0 niet in een christelijke. Toepassing en 

inpassen betekenen: reductie tot een enkel ethisch recept. Dat is zonde. Zoiets maakt, dat 

Frisch’s personages verstarren tot een wassenbeeldengroep. 

Wie zich met deze personages inlaat, omgeeft zichzelf met spiegels. Er vindt onvermijdelijk 

een confrontatie plaats met het eigen leven. In de spiegel zie je de ander die je zelf bent. Je 

alter-ego zie je niet alleen, maar het ziet ook jou. Die confrontatie kan pijnlijk zijn, 

vertroostend, bevrijdend - hoe dan ook: er vindt een confrontatie plaats. De lezer wordt 

uitgedaagd, geprovoceerd, gefascineerd of geïrriteerd. Het resultaat is overpeinzing van de 

vraag: ‘Wie ben ik eigenlijk, wat is mijn identiteit?’. 

In dit opzicht doet het werk van Max Frisch, ik heb het al eerder opgemerkt,  ‘postmodern’ 

aan: de preoccupatie met het ik, het alsmaar reizen over de aardkloot, liefde, huwelijk en 

vreemdgaan. In onze tijd van globalisering en individualisering zijn dit populaire thema’s. De 

romans van Frisch zouden dan ook aardig kunnen passen in het culturele klimaat van 

vandaag. Is dat zo? 

 

Geschiedenissen als kleren 

Alweer geruime tijd geleden, aan het einde van de jaren zeventig, typeerde Christopher Lasch 

de westerse cultuur als een Culture of Narcissism.4 In een wereld die steeds ondoorzichtiger, 

complexer en gevaarlijker wordt, trekken mensen zich - in zijn visie - terug op zichzelf, op 

hun persoonlijke levensstijl. 

Het toekomstperspectief op een andere, betere wereld ontbreekt. De groei van bureaucratische 

organisaties met ondoorzichtige regelgeving veroorzaakt, in samenhang met de ‘flexibele’ 

arbeidsmarkt en de commerciële consumptiedwang, het gevoel dat men steeds minder greep 

heeft op het eigen leven. Als reactie hierop ontstaat, volgens Lasch, de cultuur van het 

narcisme.  

Narcisme is de (ziekelijke) liefde voor zichzelf, voor het eigen uiterlijk. Maar deze liefde is de 

keerzijde van zelfhaat, geworteld in verdrongen woede over de eigen machteloosheid. Gebrek 

aan een gevoel van eigenwaarde wordt gecompenseerd door obsessieve aandacht voor het 

lichamelijk en geestelijk welbevinden. De narcist kent perioden van innerlijke leegte en tijden 
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waarin grootheidswaan domineert. In de liefde voor zichzelf verbleken de anderen. Hun lot 

valt buiten de horizon. 

Zorgen voor jezelf  is een levensstijl geworden. Dit zorgen kent geen einde. Lifestyle is het 

modewoord voor een levenslang proces van zelfverbetering. Fitness, dieet, oosterse 

meditatietechnieken, jogging, buikdansen, therapie, cursussen om je seksleven op peil te 

brengen en te houden, carrièreplanning: dat zijn de middelen om het maximale uit het leven te 

halen - dat alles uiteraard onder deskundige begeleiding, want op eigen houtje kunnen we 

steeds minder. 

Deze middelen moeten steeds aan verandering onderhevig zijn, omdat anders verveling 

optreedt of de markt verzadigd raakt. Daarbij wisselt ook de ‘identiteit’ die men nastreeft. In 

een studie uit 1985 noteert Christopher Lasch een zin, die zo uit Gantenbein lijkt weggelopen: 

‘de “identiteiten” die vandaag de dag worden gezocht, kunnen worden aangetrokken en 

afgeworpen als kleren’.4 

Daarmee heeft in de westerse cultuur het begrip identiteit elke suggestie van duurzaamheid en 

continuïteit verloren. De identiteit van mensen en dingen ligt niet meer vast. Identiteit is niet 

meer iets wat mensen of dingen in zichzelf hebben. Alles is ‘product’ of ‘menselijk kapitaal’ 

geworden: goederen die berekend zijn op gebruik zolang zij nuttig, nieuw, interessant of 

profijtelijk zijn.  

De cultuuranalyse van Lasch is bekritiseerd, omdat zij te algemeen zou zijn en mensen 

afschildert als passief en defensief. Lasch zou te weinig aandacht hebben voor de creativiteit 

waarover mensen steeds weer blijken te beschikken om verzet te plegen. Dat mag waar zijn, 

maar toch valt moeilijk te ontkennen dat de hedendaagse lifestyle kortademig is, bestaat uit 

het ‘openhouden van alle opties’, ‘niets willen missen’. Steeds minder streeft men naar  

duurzaamheid in vriendschap, liefde, huwelijk, carrière. 

Minder duurzaam is ook onmiskenbaar het sociaal-politiek engagement, want ook in dit 

opzicht blijken flexibiliteit en opportunisme het hoogste goed. De carrières van veel 

revolutionaire figuren uit de jaren zestig zijn er het bewijs van.  

Als gevolg hiervan vervagen geschiedenis en toekomst ten gunste van een heden zonder 

dieptedimensie, waarin alle mogelijkheden even open als ongewis zijn. Vaste bindingen zijn 

uit de mode: geschiedenissen trekt men aan als kleren, en van ‘de naaste’ houdt men 

emotioneel afstand. Uit angst? Uit schaamte of schuldgevoel?  Deze ontwikkeling brengt 

Zygmunt Bauman tot de volgende treffende formule: ‘Waar alles om draait in de 

postmoderne levensstrategie is niet het opbouwen van identiteit, maar het vermijden te 

worden vastgelegd’.4  

Is dit niet precies de houding van Theo Gantenbein? Is hij niet, door blindheid te veinzen, 

voortdurend met zichzelf gepreoccupeerd? Al zijn doen en laten moet hij onder controle 

houden om zichzelf niet te verraden. Lila observeert hij, al haar mogelijkheden stelt hij zich 

voor, maar als minnaar en echtgenoot moet hij - tegen zijn diepste verlangens in - afstand 

houden, omdat hij zich anders geen beeld van haar kan vormen. 

Dat is precies de paradoxale toestand waarin Gantenbein als prototype van een ‘postmoderne 

levensstrategie’ verwikkeld is: hij zoekt  persoonlijke intimiteit, maar in feite blijft Lila 

esthetisch object. Het mysterie van de liefde mag dan opwindend zijn, het is ook vermoeiend. 

Het is gemakkelijker zich van de ander een beeld te scheppen. Daarvan weet je wat je eraan 

hebt. 

De prijs hiervoor is dat Gantenbein Lila ‘van buiten’ niet zal leren kennen. Eros, de macht 

van de liefde, wordt afgelost door Thanatos, de macht van de dood, waarvan de verlaten 

woning, de schimmeleilandjes op de fluweelrode wijn en de keiharde etensresten het symbool 

zijn. Het is alsof er niets gebeurd is. Er is ook niets gebeurd. 
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Geen tijd voor ikverhalen 

De vraag was: past Max Frisch niet wonderwel in de postmoderne, narcistische lifestyle? Het 

antwoord is: nee,  hooguit als stoorzender. 

Zijn romans exploreren de levens van personages die zich bewegen in een gesloten wereld. 

Gantenbein houdt in zijn identiteitsspel alle opties open, maar in feite is zijn wereld zo 

gesloten dat Lila als ‘de ander’ buiten blijft. De laatste zin uit Stiller luidt: ‘Stiller bleef in 

Glion en leefde alleen’. Wanneer Walter Faber de liefde bedrijft met zijn Amerikaanse 

vriendin Ivy, denkt hij in feite alleen maar aan zichzelf en moet hij al z’n best doen om ook 

aan haar te denken: ‘…ik sluit mijn ogen om aan Ivy te denken die ik in mijn armen heb, en 

kus per ongeluk mijn eigen elleboog.’             

Juist in hun angst om zich werkelijk met ‘de ander’ in te laten, juist in het verdringen van hun 

angsten en schuldgevoelens, scheppen zij een beeld van de wereld, zichzelf en de ander 

waarin ‘alle opties open moeten blijven’. Dit gesloten beeld - daar gaat het Frisch om - 

verhindert hun een werkelijke identiteit te ontwikkelen. 

In dit opzicht is het werk van Frisch een grondige ontmaskering van de ‘postmoderne 

levensstrategie’. 

Maar, zo kan men tegenwerpen, Frisch is toch wel heel erg gericht op het individu. Waar blijft 

het maatschappelijk engagement? 

Ergens in Gantenbein staat een passage tussen haakjes. Wanneer Frisch iets tussen haakjes 

zet, verdient het meestal extra aandacht. Dat is ook hier zo. Hij schrijft (met een ironische 

knipoog naar zijn leermeester Bertold Brecht):  

(Soms vind ook ik dat elk boek, als het niet gaat over de verhindering van de oorlog, over het 

scheppen van een betere maatschappij enzovoort, zinloos is, onnut, onverantwoordelijk, 

vervelend, niet waard om te lezen, ontoelaatbaar. Het is geen tijd voor ikverhalen. En toch 

voltrekt het menselijk leven zich of mislukt het, aan het afzonderlijke ik, nergens anders.) 4 

 

Sluit dit laatste dan politiek engagement uit? Nee natuurlijk. Daarom gaat het bij Frisch over 

racisme (Andorra, Homo Faber), over de maakbaarheid van de samenleving (Homo Faber), 

over militarisme en nationalisme (de twee Dagboeken, Wilhem Tell für die Schule, 

Dienstbüchlein). Maar belangrijker is dat de grote existentiethema’s, die de romans en 

toneelstukken aan de orde stellen, in de grond van de zaak niets anders dan maatschappelijke 

thema’s zijn. 

 

Zelfverraad 

In al de personages die Frisch ten tonele voert, schuilt ook een stuk van hemzelf. Hij staat niet 

boven zijn personages, zij zijn vlees van zijn vlees, been van zijn been. Ze zijn hem diep  

vertrouwd en toch ook weer vreemd. De ego’s zijn z’n partners en tegelijkertijd staan ze 

buiten hem en leiden hun eigen leven. Dat is het spannende aan hun existentie. De scherpe 

cultuurkritiek die in de personages tot leven komt, is, dat kan niet anders, tegelijkertijd 

zelfkritiek. 

Na het spel met de ego’s in Gantenbein is het dan ook in zekere zin consequent dat in het 

volgende boek de maskers worden afgeworpen en Frisch zichzelf tot onderwerp maakt. 

Montauk (1975) is een soort autobiografie. 

Op uitnodiging van zijn Amerikaanse uitgever maakt Frisch een tournee met lezingen door de 

Verenigde Staten. Daarin hij wordt van uitgeverszijde begeleid door een jonge vrouw, Lynn. 

Samen met haar brengt hij een vrij weekend door op de punt van Long Island, Montauk. In 

het harmonische heden van dit zorgeloze weekend komen bij Frisch echter steeds weer lastige 

herinneringen naar boven, herinneringen uit het verleden die nog onvoldoende verwerkt zijn 
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of schuldgevoelens oproepen. Zo mediteert hij over zijn jeugdvriend, tevens weldoener, in 

wie hij niet meer is geïnteresseerd, over zijn eerste grote liefde die een joodse studente betrof, 

over zijn eerste huwelijk. Hij beschrijft zijn wanhoop en jaloezie in de stormachtige relatie 

met de schrijfster Ingeborg Bachmann, een verhouding die voor beiden niet goed afliep. Hij 

blikt terug op zijn tweede huwelijk met een veel jongere vrouw die hij - als de beroemde 

schrijver - heeft geblokkeerd in haar eigen ontwikkeling. Frisch vertelt al deze gebeurtenissen 

in zijn leven met grote openhartigheid en veel zelfkritiek. Hij bespaart zich geen illusie. 

Deze poging tot nietsontziende eerlijkheid maakt indruk. 

Toch stuiten we verrassenderwijs op een fragment, niet ver voor het einde van het boek, dat 

een typisch Gantenbein-opschrift draagt: ‘Ik pas geschiedenissen aan als kleren’. In dit 

fragment wordt de eigen openhartigheid volledig onderuit gehaald. Frisch vertelt hier dat hij 

steeds weer schrikt van de ontdekking dat hij zijn eigen leven voor zichzelf heeft verzwegen. 

Hij heeft zijn lezerspubliek bediend met verhalen, waarin hij zichzelf heeft bloot gegeven tot 

het onherkenbare toe. Hij leeft slechts, schrijft hij, met die stukken uit zijn eigen geschiedenis 

die hij tot literatuur kon verwerken. Hele terreinen vallen daar buiten. Over de relatie met zijn 

vader, zijn broer, zijn pas overleden zus heeft hij niets geschreven. De passage eindigt als 

volgt: 

 

Het klopt niet eens dat ik altijd slechts mijzelf heb beschreven. Ik heb mijzelf nooit 

beschreven. Ik heb mijzelf slechts verraden.4 

 

Wat betekent deze bekentenis van verraad? Zet Frisch zichzelf hier te kijk als de firma ‘list en 

bedrog’? Heeft hij van zichzelf toch een beeld gemaakt? Beschuldigt hij zichzelf hier van 

gebrek aan eerlijkheid? Waarom publiceert hij dan zijn werk? Waarom zou hij zichzelf (en de 

mensen waarmee hij intieme relaties onderhield!) verraden? 

Ik denk dat dit fragment uit Montauk niet moralistisch bedoeld is. De geschiedenissen die hij 

vertelt, zijn niets meer en niets minder dan beelden, voorstellingen. Als zodanig interessant of 

vervelend, leerzaam of irritant, amusant of droog, waardevol of rijp voor de prullenbak. 

Verraad komt pas om de hoek kijken, wanneer deze verhalen zouden pretenderen een waar en 

compleet beeld te geven van het leven van een mens. Hoe eerlijk de verhalen ook verteld zijn, 

hoeveel ze ook mogen openbaren, ze verhullen ook, onvermijdelijk. Daarvoor waarschuwt 

Frisch zijn lezers. 

Deze publieke erkenning van verraad aan het eigen leven betekent hier: respect voor het 

beeldverbod. Zelfs de begaafde schrijver die Max Frisch zonder twijfel is, kan zichzelf en de 

ander niet beschrijven zonder de ongrijpbare werkelijkheid geweld aan te doen. 

Alleen het openlijk uitspreken van dit verraad vermag zijn tekst te redden.       
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Bestaat christelijke identiteit? 
 

 

                                                                 Maar kunnen mensen voltooid zijn en leven?               

                                                                                                                C.W. Mönnich4 

 

 

Het werk van Max Frisch is diep geworteld in de Europese, westerse cultuur. Dat heeft de 

auteur bewust zo gewild. We herinneren ons de vele toespelingen op de Griekse mythen en 

bijbelse verhalen in Homo Faber en Gantenbein. Athene en Jeruzalem zijn de plaatsen waar 

deze cultuur haar oorsprong vindt. 

Beide steden zijn de symbolen van de klassieke erfenis die ons is overgedragen in een 

geschiedenis waarvan Renaissance, Reformatie en Verlichting de mijlpalen vormen. 

Niettegenstaande de duistere machten die in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw 

bezit namen van Europa, of misschien juist vanwege de ervaring van deze donkere tijd, heeft 

Frisch altijd hardnekkig vastgehouden aan wat de klassieke erfenis voor hem betekende: 

vrijheid, solidariteit, redelijkheid. Deze drie begrippen bepalen voor hem de inhoud van het 

humane in de Europese cultuurgeschiedenis. 

De vrijheid om beslissingen te nemen en keuzes te maken gaat daarbij voorop. Deze vrijheid 

maakt de mens tot een wezen dat hoe dan ook verantwoordelijk is, zowel ten opzichte van 

zichzelf als ten opzichte van anderen. Of deze verantwoordelijkheid is gefundeerd in een 

godsdienstige overtuiging, is voor Frisch niet doorslaggevend. Onder de humanistische 

denkers in de geschiedenis bevinden zich zowel gelovigen als ongelovigen. Het respect voor 

het beeldverbod, dat in het oeuvre van Frisch van zoveel belang is, betekent eenvoudig: het 

creëren van ruimte voor het werken aan deze humaniteit. 

 

Jeruzalem en Athene 

Jeruzalem en Athene horen in dit opzicht bij elkaar, niet alleen in de geschiedenis van de 

Europese cultuur, maar ook in de geschiedenis van het christendom. Voor de vraag naar de 

identiteit van het westers christendom die ons in dit boek bezighoudt, is deze vaststelling van 

groot belang. 

Van hoeveel gewicht de herontdekking van de joodse oorsprong van het christendom ook is 

en hoe rampzalig het ook is geweest dat het christendom zich in zijn pogingen tot 

zelfdefiniëring eeuwenlang heeft afgezet tegen het jodendom, bijna even fataal is het te 

vergeten, hoeveel het christendom te danken heeft aan de klassieke letteren. 

De klassieke letteren zijn bepalend zijn geweest voor de historische ontwikkeling van het 

christendom, met inbegrip van de breuk in de geschiedenis van het westers christendom, de 

Reformatie. Zonder de niet te verzoenen tegenstellingen tussen Jeruzalem en Athene te 

verdoezelen, moet toch gezegd worden dat het klassiek humanisme een onmisbare bijdrage 

heeft geleverd aan de identiteit van het westers christendom. Kerkvaders als Augustinus en 

Ambrosius hebben hun christelijke overtuiging tot uitdrukking gebracht met behulp van de 

antieke retoriek. Petrarca en Erasmus zijn getuigen van een christelijk humanisme dat zich 

zowel beriep op de klassieke erfenis als op bijbelse tradities. Zonder Homerus, Euripides en 

Plato, zonder Horatius en Seneca en de daaromheen ontwikkelde filologie, zonder het ethos 

van terugkeer naar de bronnen zouden de veelgeprezen reformatorische bijbelvertalingen 

ondenkbaar zijn geweest. Zonder het klassieke humanistische ideaal van de vrije volwassen 
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mens was het oorspronkelijke reformatorische verlangen naar een niet-klerikale, 

geseculariseerde theologie onmogelijk geweest.4 

Jeruzalem en Athene, de klassieke en de Hebreeuwse erfenis, kunnen we niet tegen elkaar 

uitspelen. De complexe verwevenheid van beide in de Europese cultuurgeschiedenis is een 

historisch gegeven. Beide behoren tot de cultuur rond de Middellandse Zee. Aan deze 

mediterrane wereld danken wij in het avondland datgene wat het humanisme van onze 

Europese cultuur uitmaakt: menselijke solidariteit, vrijheid en verantwoordelijkheid, de rede 

en de redelijkheid. 

Deze historische verwevenheid maakt, dat het probleem van de identiteit van het westers 

christendom niet kan worden losgemaakt van de vraag naar de identiteit van de Europese, 

westerse cultuur (en omgekeerd). 

 

Over de identiteit van het westers christendom zijn hiermee in feite al drie dingen van vitaal 

belang gezegd: de oorsprong van het christendom in de wereld van het jodendom, de 

schatplichtigheid aan de klassieke letteren en de verwevenheid met de Europese, westerse 

cultuur. 

Uiteraard is de interpretatie van deze drie historische gegevens altijd voor discussie vatbaar. 

Hoe zwaar weegt de joodse oorsprong? Is het feit dat het christendom ontstond als een joodse 

beweging naast andere bepalend voor zijn identiteit? Hoe wezenlijk is de schatplichtigheid 

aan de klassieke letteren? Hoe hecht is de band van het christendom met de westerse cultuur? 

Is, bijvoorbeeld, de geschiedenis van missie en zending niets anders geweest dan de religieuze 

dekmantel van koloniale uitbuiting? Of hebben missie en zending juist een kritische, 

zelfstandige positie ingenomen ten opzichte van het Europees kolonialisme? Is het anti-

judaïsme in kerk en christendom de oorzaak van politiek antisemitisme en jodenvervolging? 

Of is de historische toedracht veel ingewikkelder? Hoe het antwoord op deze vragen ook 

uitvalt, aan de drie genoemde basisgegevens valt niet te tornen. 

 

 

Het belang van de vraag 

 

Wat is eigenlijk het actuele gewicht van de identiteitsvraag? Waarom is ze urgent, ook voor 

wie zich niet verbonden voelt met kerk en christendom? 

Dat zou te maken kunnen hebben met een andere vraag, een vraag waarover sinds de fatale 

gebeurtenissen op 11 september 2001 heftige discussies zijn ontbrand. Hebben de genoemde 

deugden van de Europese cultuur  - een cultuur waarmee het christendom zowel in positieve 

als in negatieve zin verbonden is - nog toekomst in het tijdperk van globalisering?  

Tijdens de barbarij van het Derde Rijk was deze vraag van levensbelang. In 1939 schreef H. 

Marsman het gedicht de Zee, dat het slot vormt van de cyclus Tempel en kruis. 

         

   “Wie schrijft, schrijv’ in den geest van deze zee 

   of schrijve niet; hier ligt het maansteenrif 

   dat stand houdt als de vloed ons overvalt 

   en de cultuur gelijk Atlantis zinkt; 

   hier alleen scheert de wiekslag van het licht 

   de kim van het drievoudig continent 

   dat aan ons lied den blanken weerschijn schenkt 

   van zacht ivoor en koolzwart ebbenhout, 

   en in den dronk den geur der rozen mengt 

   met de extasen van den wingerdrank. 
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   hier golft de nacht van ‘t dionysisch schip 

   dat van de Zuilen naar den Hellaspont 

   en van Damascus naar den Etna zwierf; 

   hier de fontein die naar het zenith sprong 

en regenbogen naar de kusten wierp 

   van de moskee, de tempel en het kruis. 

   hier heeft het hart de hooge stem gehoord 

   waardoor Odysseus zich bekoren liet 

   en ’t woord dat Solon te Athene sprak; 

   en in de branding dezer kusten brak 

   de trots van Rome en van Babylon. 

 

   zoolang de europeesche wereld leeft 

   en, bloedend, droomt den roekeloozen droom 

   waarin het kruishout als een wijnstok rankt, 

   ruischt hiér de bron, zweeft boven déze zee 

   het lichten van den creatieven geest.” 4 

 

Aan deze mediterrane wereld heeft het humanisme in de Europese cultuur zijn redelijkheid en  

creativiteit te danken. Dit maansteenrif zal volgens de dichter standhouden, ook als de vloed 

van fanatisme en redeloos geweld ons overvalt. 

Dankzij de antieke beschaving, in samenhang met de historische doorwerking van de joodse 

en christelijke tradities en hun bronnen, kon in Europa de creatieve geest van dit humanisme 

zodanig tot ontwikkeling komen dat er een betrouwbare dam is opgeworpen tegen het kwaad 

van godsdienstig fanatisme en ideologische verblinding. Dit geloof draagt het dichterlijk 

pathos van Marsman. 

Het klassieke humanisme heeft altijd een geharnaste vijand tegenover zich gehad, een vijand 

die moet worden uitgedreven en op afstand gehouden: de barbarij. 

In de loop der tijden heeft de barbarij verschillende vormen aangenomen - onwetendheid, 

heidendom, fanatisme - maar in welke gedaante zij zich ook manifesteert, altijd staat deze 

term voor domheid, chaos en geweld. 

Daarbij is, vaak stilzwijgend, verondersteld: de vijand komt van buiten en sluipt van buiten 

heimelijk het huis van de Europese cultuur binnen. De barbaren zijn, behalve vijanden, ook 

buitenstaanders. Evenals de wilden, met wie ze veel verwantschap hebben, horen zij in het 

huis van deze cultuur niet thuis. 

In de jaren dertig kwam echter, tot ontzetting van de hoeders van het maansteenrif, de vloed 

van het barbarendom van binnenuit opzetten, vanuit landen die bij uitstek hun bijdrage 

hebben geleverd aan het humanisme van deze cultuur: Italië en Duitsland. Daarmee raakten 

het zelfbeeld van deze cultuur en haar identiteit wezenlijk in ongerede. 

Een dergelijke crisis beleven we vandaag de dag opnieuw, ook al zijn de historische 

omstandigheden heel anders. Golden ten tijde van de totalitaire staten in Europa de kathedraal 

van Chartres, de Nachtwacht van Rembrand en het huis van Goethe in Weimar nog als 

symbolen van de westerse cultuur en beschaving, sindsdien overtreft de hoogte van de 

bankgebouwen die van de oude kathedralen. 

Sinds de val van de Twin Towers, de huidige symbolen van westerse macht en cultuur, op 11 

september 2001 is een lang sluimerende onzekerheid acuut geworden. Opnieuw steekt voor de 

culturele elite - en voor hen niet alleen - de barbarij de kop op, nu in de vorm van terrorisme, 

fanatisme en op de islam geprojecteerd religieus fundamentalisme. 
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Daarbij groeit het diepe onbehagen over alles wat met het verschijnsel globalisering 

samenhangt: de toegenomen onveiligheid, de kwetsbaarheid van de financiële markten, 

dreigende milieurampen, toestromende migranten en veranderende levenspatronen die elkaar 

in steeds sneller tempo opvolgen. 

Typerend is de titel van een publicatie van de Duitse filosoof Rüdiger Safranski: ‘Hoeveel 

globalisering verdraagt de mens?’4 Hoe kan ‘de mens’ – bedoeld is de Europese mens – leven 

in een wereld vol dreigingen? Hoe kunnen mensen in vredesnaam alle informatie en de vaak 

onvoorstelbare toestanden verwerken waarmee zij via de nieuwsmedia dagelijks worden 

geconfronteerd? Hoe kunnen zij desondanks ruimte scheppen voor handelingsbekwaamheid 

en geestelijk evenwicht? 

Eén van de manieren om dat te doen, is zich terug te trekken op de vermeende identiteit van 

de eigen sociale en culturele orde, en alle dreigingen te zien als verschijnselen die van 

buitenaf naar binnen dringen. Ook al weet men in theorie heel goed dat de globalisering in het 

verlengde ligt van de expansiedrift van de westerse cultuur, de gevaren en uitwassen ervan 

worden beleefd als vijandelijke machten die van buitenaf komen. De Europese, westerse 

cultuur met haar democratische normen en waarden ziet men als een belegerde vesting. Die 

vesting moet tot elke prijs verdedigd worden. Dat was, na 11 september 2001, duidelijk de 

mening van een aantal zelfbenoemde opinieleiders in onze landelijke dagbladen. 

Zygmunt Bauman, in 1925 geboren in een agnostisch joods gezin uit Polen en later tot Brit 

genaturaliseerd, heeft een scherp oog voor het soort mechanismen dat hier in het spel is. Naar 

zijn mening worden in elke sociale orde beelden ontwikkeld van de gevaren die de identiteit 

ervan bedreigen. Doorgaans vormen die beelden een weerspiegeling van de maatschappij die 

ze voortbrengt. ‘De vijanden die worden verondersteld van buitenaf de muren te bestoken, 

zijn echter in werkelijkheid spookbeelden die van binnenuit komen: onderdrukte angsten, 

waarvan heel het “normale” bestaan is doortrokken, maar die, om de dagelijkse werkelijkheid 

dragelijk te houden, uit het leven van alledag moeten worden uitgebannen en tot een vreemd 

lichaam worden omgevormd.’4 

De gevolgen van dit mechanisme zijn duidelijk. De beelden versimpelen en vervalsen de 

complexe werkelijkheid. Kon Marsman spreken van een ‘drievoudig continent’, kon hij de 

moskee nog in één adem noemen met de tempel en het kruis, nu geldt de islam als bedreiging 

voor de westerse democratie; de normen en waarden van onze Europese, westerse cultuur 

staan op het spel. 

Het beeld van ‘de ander’ raakt gefixeerd, evenals het zelfbeeld. Over en weer raakt men 

verstrikt in beelden. Individuele mensen worden vastgelegd op hun vermeende identiteit en als 

zodanig behandeld. 

Ondertussen raakt hun werkelijke identiteit, met alle daarmee verbonden veranderlijkheid, 

voorlopigheid en onzekerheid, steeds verder uit zicht. Dat laatste is, naar mijn overtuiging, het 

echte gevaar voor de kwaliteit van een samenleving die, hoe men het ook wendt of keert, 

intussen voorgoed pluralistisch en multi-etnisch is geworden.  

Ik hoop dat hiermee de urgentie is duidelijk geworden van de vraag naar de identiteit van het 

westers christendom. 

Dit christendom valt immers niet samen met zijn joodse oorsprong, evenmin met de klassieke 

erfenis, en ook niet met de Europese cultuur. Wat is het specifieke, identiteitsbepalende van 

zijn riten, symbolen, verhalen, leerregels en leefregels? Bestaat er wel zoiets als christelijke 

identiteit? En als dat het geval is, ligt die identiteit dan vast? Of is zij open? 

Het antwoord op dergelijke vragen is beslissend voor de inbreng van kerken, christelijke 

organisaties en individuele christenen in het zoeken naar een gemeenschappelijke basis van 

normen en waarden in de huidige ‘multiculturele’ samenleving.  
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Het probleem is evenwel dat er momenteel sprake is van een zekere verlamming. Kerken en 

christelijke organisaties kampen met het probleem van kerkverlating en identiteitsvervaging. 

Die vervaging roept een defensieve reactie op: een verstarde blik op het verleden, een zich 

vastklampen aan een eens en voor altijd gegeven identiteit. Het resultaat is een verlammende 

patstelling, die een creatieve maatschappelijke inbreng in de weg staat omdat men veel te veel 

met zichzelf en het eigen overleven bezig is.    

 

 

Grensvervaging of grensbewaking, een patstelling 

 

Ik concentreer me nu eerst op de vraag naar ‘christelijke identiteit’. De problemen van het 

maansteenrif verdwijnen daardoor even onder water. In de twee laatste hoofdstukken komen 

zij weer aan de oppervlakte. 

 

Grenzen vervagen. Ooit was er een tijd dat de grensovergangen van het ene land naar het 

andere voor de toerist aanleiding waren voor avontuurlijke verhalen over gesmokkelde waren, 

al of niet omkoopbare douaniers of eindeloos oponthoud. Het kostte nog weinig moeite om uit 

het buitenland een origineel souvenir te bemachtigen voor thuis.  

Ook in de politiek lagen de grenzen duidelijk vast. De overgang van de ene politieke partij 

naar de andere was een zwaarwichtige gebeurtenis die heel wat kopzorgen met zich 

meebracht. Nu is het moeilijk geworden om nog verschillen aan te geven tussen de grote 

partijen. Het politieke ‘midden’ is overvol. 

Instituties verzwakken. Hun identiteit is onderhevig aan desintegratie. Ook de kerken kampen 

met grensvervaging. Kerkelijke dogma’s of belijdenisgeschriften zoals de Nederlandse 

geloofsbelijdenis of de Heidelbergse Catechismus raken steeds meer uit het zicht als 

identiteitsbepalende documenten voor de gelovigen. De confrontatie met allerlei vormen van 

geloof en religie via de media maakt mensen bewust van de toevalligheid van het 

lidmaatschap van de eigen kerk. Het gevoel is momenteel moeilijk te vermijden dat, zou men 

in een ander gezin of milieu zijn grootgebracht, men waarschijnlijk anders zou geloven en 

denken. Een relativisme waarbij alles kan en mag ligt op de loer. 

 

Vervaging en verschuiving 

Steeds minder weten gelovigen waarom ze nu precies hervormd, gereformeerd of rooms-

katholiek zijn. Het lijkt er vooral om te gaan of men zich ergens thuis voelt. Wie zich niet 

thuis voelt, blijft weg. Geloofsbelijdenissen laat men graag over aan kerkleiders en theologen. 

De kerkganger is op deze manier steeds meer een consument geworden, iemand die uit het 

religieuze aanbod een eigen keus maakt en zoekt wat hem of haar het meest aanstaat.  

Gelukkig zijn er ook tegengestelde tendensen aan te wijzen: betrokkenheid, verlangen naar 

een gemeenschap die niet vrijblijvend is, en de bereidheid om daaraan te werken, ook als het 

tegenzit. Bij veel gemeenteleden is de trouw nog altijd groot. 

Ondertussen is er heel iets anders aan de hand, waarvan men zich in de Europese kerken nog 

weinig bewust is. Er is sprake van een enorme verschuiving in de geschiedenis van het 

christendom in zuidelijke richting. Het zwaartepunt van het christendom ligt niet meer in 

Europa, maar in Afrika en Latijns-Amerika. Waar aan het begin van de twintigste eeuw de 

Europeanen nog de wereldkerk domineerden en ruim 70 procent van al degenen die zich 

christenen noemen in Europa woonachtig was, woont nu, aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw, ongeveer 43 procent van de christenen in Afrika en Latijns-Amerika en 

nog slechts 28 procent in Europa.4 Ook in een aantal Aziatische landen groeit het christendom 

spectaculair. 
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In Nederland groeien in feite alleen de nieuwe ‘migrantenkerken’, kerken die in ons land op 

eigen initiatief zijn opgericht door groepen migranten uit het zuidelijk halfrond. 

Deze aardverschuiving heeft ook haar weerslag op de theologie. Overal buiten Europa hebben 

zich nieuwe, bloeiende vormen van theologie ontwikkeld, zoals de Latijnsamerikaanse 

bevrijdingstheologie, de Afrikaanse theologie, de Zwarte theologie in de Verenigde Staten en 

Zuid-Afrika, de Min-jung theologie in Zuid-Korea of de theologie van de Dalit (de 

zelfgekozen naam van de kastelozen, die vroegen paria’s of onaanraakbaren werden 

genoemd) in India. 

Hoewel de laatste jaren de interculturele theologiebeoefening in opkomst is, hebben al deze 

vormen van ‘contextuele theologie’ voor de gevestigde academische theologie niet veel meer 

dan de waarde van een voetnoot. Dat lot ondergaan ook de feministische theologie en  

vrouwen - of genderstudies. Ze worden op afstand gehouden omdat ze ten onrechte worden 

gehouden voor een modieuze variant op de gevestigde theologie. De realiteit is anders: in feite 

werpt elke vorm van contextuele theologie eigen vragen op die diep ingrijpen in de gevestigde 

tradities van de academische theologie.  

 

Bewaking en verraad 

Al deze ontwikkelingen veroorzaken het gevoel dat de identiteit van het westers christendom  

bedreigd wordt, even bedreigd als de geloofszekerheden van weleer. Op de onzekerheid van 

deze grensvervaging volgt een natuurlijke reactie: grensbewaking. 

De grenzen van de christelijke traditie worden nog eens scherp omlijnd en bewaakt als een 

kostbaar bezit. Traditie wordt ingeperkt tot een pakket geloofswaarheden die je moet geloven 

om erbij te kunnen horen. Er ontstaat een scherpe scheiding tussen ‘wij’ en ‘zij’. Binnen de 

‘wij’ groep heerst een sterk gevoel van saamhorigheid, gevoed door de idee-fixe dat de 

waarheid die men koestert bedreigd is; de ‘zij’ zijn de kinderen der wereld die het ware 

inzicht ontberen. 

Deze vorm van grensbewaking treffen we overigens niet alleen aan bij behoudende of 

fundamentalistische christenen. Ook bij linkse, progressieve christenen komt deze mentaliteit 

voor. Kenmerkend is de uitspraak die ik ooit hoorde van een ouderling aan wie het niet was af 

te zien dat het evangelie voor hem een blijde boodschap betekende. Na een preek die hem 

duidelijk niet beviel, sprak hij: ‘Dominee, ik heb u met droefheid aangehoord’. De dominee 

had het namelijk gewaagd de historiciteit van het verhaal van de profeet Jona en de grote vis 

in twijfel te trekken. 

Dit mag een extreem voorbeeld zijn van grensbewaking, de geest die eruit spreekt kent allerlei 

subtiele vormen. Dodelijke ernst overheerst. De lach kennen deze wachters in de nacht niet. 

Typerend is dat elke echte interesse in de geloofsovertuigingen en inzichten van anderen 

ontbreekt. Die inzichten zijn alleen welkom voor zover zij het reeds bestaande beeld van het 

christelijk geloof bevestigen. 

Zo verwordt traditie tot subtiel verraad, tot een gestold beeld waaruit het leven is verdwenen. 

Waarom is dit gestolde beeld zo verraderlijk? 

  

Herinneren we ons het fragment uit Montauk, aan het slot van het vorige hoofdstuk, waarin 

Frisch schrijft: ‘Ik heb mijzelf slechts verraden’. Mijn commentaar was dat we deze zin niet 

moralistisch moeten opvatten. Frisch veroordeelt zichzelf niet. Alleen: hij heeft zich tot het 

uiterste ingespannen zijn leven zo eerlijk mogelijk te beschrijven, en daarbij de verleiding 

weerstaan de dingen mooier voor te stellen dan ze zijn. Hij heeft zichzelf blootgegeven,  

zichzelf ‘geopenbaard’- en tegelijk is hij zich ervan bewust dat hij heel selectief te werk is 

gegaan, de werkelijkheid geweld aandoet, de waarheid over zijn leven niet slechts openbaart, 

maar ook verhult. 
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Door dit in te zien kan hij de verzoeking weerstaan van het gestolde beeld. Hij weet: zijn 

leven is en blijft fragmentarisch, onaf, open. Zijn woorden kunnen het eigenlijke, het 

onzegbare, niet uitdrukken. 

  

In de proloog van het Evangelie naar Johannes staat: ‘In den beginne was het Woord’. Dit 

Woord is het goddelijk Woord, dat tegelijk daad is, werkelijkheid, geschiedenis. Maar in de 

handen van mensen begrenst zich het wonder van dit goddelijk Woord. Levensgevaarlijk is 

het, zich aan deze begrenzing te onttrekken en te denken dat woord en werkelijkheid, een 

beeld en de werkelijkheid waarnaar dat beeld verwijst, samenvallen.4 Dan ontstaat een gestold 

beeld, waaruit de levende geest is verdwenen.  

In het Evangelie van Johannes wordt Judas, één van de twaalf discipelen van Jezus, een 

verrader genoemd (18:2). Wat doet hij? Hij levert Jezus over aan de joodse gezagsdragers. 

Het woord ‘overleveren’ dat hier wordt gebruikt, heeft de betekenis van ‘verraden’. 

Overleveren is in het Latijn ‘tradere’, waarvan ons woord ‘traditie’ is afgeleid. Overlevering 

van de ene generatie op de andere – traditie - is blijkbaar nooit zonder ‘verraad’. 

Ook Simon Petrus, de apostel die Jezus heeft herkend als de Messias en die door zijn Messias 

de rots wordt genoemd waarop de kerk zal worden gebouwd (Matteüs 16:18), verraadt Jezus 

tot driemaal toe (Mt 26:69-75). Waarom doet hij zoiets verwerpelijks? 

Zonder twijfel omdat de lijdensweg van Jezus niet beantwoordt aan het beeld dat Petrus zich 

van de figuur van de Messias heeft gemaakt. Voor hem is de verwachte Messias de triomfator, 

de overwinnaar. Dat moet wel de reden zijn dat Petrus, direct na zijn belijdenis dat Jezus de 

Messias is, diezelfde Jezus bestraffend gaat toespreken wanneer deze zijn lijden aankondigt 

(Mt 16:22). 

   

Wat is verraad, wanneer het gaat om traditie, om de overlevering van generatie op generatie? 

De zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het christendom? Het moment waarop de kerk 

zich ging beschouwen als het ‘ware Israël’, de bloedige kruistochten, ketterverbranding, 

heksenvervolging en ga zo maar door? 

Zeker, maar het verraad komt ook voor bij de grote figuren uit de kerkgeschiedenis, bij 

Augustinus, Luther, Calvijn. Ook zij hadden hun tekorten, ook zij zijn van tijd tot tijd 

bezweken voor de verleiding hun woord te laten samenvallen met het goddelijk Woord, en de 

oneindige afstand te vergeten van menselijke woorden tot de goddelijke werkelijkheid 

waarnaar zij verwijzen. 

Woorden worden zo gestolde beelden, verliezen hun kracht, worden leeg en nietszeggend, 

kunnen alles betekenen én het tegendeel. 

Het verraderlijke is namelijk dat twee mensen dezelfde kernwoorden uit de bijbelse 

geschriften kunnen gebruiken en er toch iets volstrekt anders mee kunnen bedoelen. Een 

voorbeeld, dat ik ontleen aan een gesprek met de Amerikaanse zwarte theoloog James H. 

Cone, betreft het woord verzoening. Tijdens de periode van de slavernij spraken zowel 

slavenhouders als slaven over verzoening. De slavenhouders bedoelden ermee, dat de slaven 

God moesten gehoorzamen en zich moesten verzoenen met hun lot. Hun beloning zou in het 

hiernamaals komen. De slaven bedoelden dat Jezus hen zou bevrijden van een onmenselijk 

bestaan, om zo verzoening tot stand te brengen tussen God en mens en tussen mensen 

onderling. De realiteit waarnaar het woord verzoening verwijst, was voor de slaven een 

volstrekt andere dan voor hun meesters. 

Ik denk dat de slaven vanuit hun positie intuïtief begrepen waar het in de bijbelse verhalen om 

gaat. Maar woorden, juist vrome woorden, kunnen heel gemakkelijk in hun tegendeel 

verkeren.   
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Woorden zijn zowel waar als onwaar. Dat is het probleem. Het ‘eigenlijke’, het goddelijk 

geheim waar de verhalen, riten en symbolen van de traditie naar verwijzen, laat zich nooit in 

woorden vatten. Het verraad ontstaat juist daar, waar men de woorden – van leerregels of 

belijdenisgeschriften bijvoorbeeld – laat samenvallen met datgene waarnaar ze verwijzen. Dat 

gebeurt steeds weer, want het is o zo verleidelijk te willen beschikken over ‘de zekerheid van 

de dingen, die men hoopt, en (over) het bewijs van de dingen, die men niet ziet’ (Hebreeën 

11:1). 

Wat ‘christelijke identiteit’ is, ligt dan eens en voorgoed vast. Alleen, de prijs is hoog: een 

gestold beeld waaraan het leven is onttrokken. 

  

Maar alles goed en wel, we kunnen toch niet zonder identiteit? Werkt het afzien van het 

streven naar een duidelijk herkenbare identiteit de grensvervaging niet in de hand, en daarmee 

de relativistische houding dat ‘alles moet kunnen’? Die duidelijk herkenbare identiteit - die 

‘zichtbare eenheid’ - was toch het ideaal van de oecumenische beweging? Is dat oecumenisch 

streven naar een samenbindende geloofsbelijdenis, naar een gemeenschappelijke liturgie, naar 

gezamenlijk handelen dan een vergissing?   

  

Grensvervaging is inderdaad een slechte zaak: het beeld wordt zo bleek dat het niets meer te 

zeggen heeft. Grensbewaking, daarentegen, levert een gestold beeld op, en dat betekent de 

dood in de pot. 

De mogelijkheid die als enige kan zorgen dat de christelijke overlevering werkelijk levend 

blijft, is grensoverschrijding. 

 

  

Grensoverschrijdingen 

 

Wat veronderstelt grensoverschrijding? Grensoverschrijding is de bereidheid het eigene steeds 

weer ter discussie te stellen, en daarmee te erkennen dat identiteit een gegeven is dat nooit 

achter ons ligt, maar een belofte die voor ons uitgaat. 

Maar hoe zit dat dan? Identiteit als belofte? Identiteit als iets dat vóór ons ligt? Identiteit heeft 

toch altijd te maken met geschiedenis? Een gemeenschap, een beweging, een politieke partij, 

een individueel mens krijgen toch pas een herkenbare identiteit wanneer er sprake is van een 

zekere mate van continuïteit, van duurzaamheid, van een geschiedenis waarin die identiteit 

gestalte kan krijgen? 

Inderdaad, mensen die ontheemd en van hun geschiedenis vervreemd zijn, weten: zonder 

geschiedenis geen identiteit. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de emancipatiestrijd 

van de nazaten van de zwarte slaven in Amerika op een hoogtepunt was, ontdekten ze dat één 

van de machtsmiddelen van het witte racisme de voorstelling was, dat zwarte mensen (nog) 

geen geschiedenis hebben. Door hen van hun geschiedenis te beroven, ontnam dit racisme 

zwarte mensen hun identiteit, en dus hun gevoel van eigenwaarde, en dus ook de 

mogelijkheid zich tegen hun onmenselijk lot te verzetten. 

Hoe triviaal de gedachte ook is, het moet toch uitdrukkelijk worden vastgesteld: er is geen 

identiteit zonder duurzaamheid in de tijd. 

Ik denk dat het verhelderend kan werken om op dit punt een vondst van de Franse filosoof 

Paul Ricoeur (geb. 1913) ter sprake te brengen. Als het over identiteit van personen of 

groepen gaat, maakt Ricoeur een onderscheid tussen de vraag wat hetzelfde blijft (idem, 

sameness) in een persoon of een collectief, en de vraag wie dezelfde blijft (ipse, selfhood) bij 

alle onvermijdelijke veranderingen en onzekerheden in het menselijk bestaan. Bij dat laatste 

gaat het om een identiteit die altijd voorlopig is, fragmentarisch en onaf. Hiermee wil Ricoeur 
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zowel recht doen aan het veranderlijke, alsook aan het onveranderlijke in een persoon of 

gemeenschap. Onderscheid betekent bij hem geen scheiding: het gaat hem juist om de 

samenhang tussen beide omschrijvingen van identiteit.4 

 

Duurzame identiteit 

De vraag wat hetzelfde blijft, is de vraag naar de duurzaamheid: wat blijft gelijk in de tijd, in 

de geschiedenis? 

Wanneer we deze vraag betrekken op de geschiedenis van 2000 jaar westers christendom, dan 

zijn hierboven al drie factoren genoemd: de oorsprong uit het jodendom, de schatplichtigheid 

aan de klassieke letteren en de verwevenheid met de westerse cultuurgeschiedenis. Dit laatste 

geldt uiteraard alleen voor het westers christendom, niet voor aloude kerken als de Koptische 

kerk in Egypte, de Mar Thoma kerk in India, en evenmin voor de Orthodoxe kerken in Oost-

Europa.  

Belangrijker is nog dat het christelijk geloof hoe dan ook gebonden blijft aan zijn bronnen, 

aan wat de bijbelse geschriften te zeggen hebben over het verbond tussen God en zijn volk 

Israël, en over leven, dood en opstanding van Jezus Christus. 

Een duurzame factor is verder: het ‘ijzeren bestand’ in de geschiedenis van het christendom: 

het Onze Vader dat al tweeduizend jaar gebeden wordt, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 

concilies uit de eerste eeuwen, sacramenten als doop en avondmaal. 

Daarbij komt ook nog eens dat de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in het 

Westen - Anglicanen, Oud-katholieken, Quakers, Methodisten, noem maar op - ieder hun 

eigen vaste karakteristieken hebben, die kenmerkend zijn voor hun historische identiteit en 

voor wat hen onderscheidt van andere kerkgenootschappen. 

Al deze factoren en elementen vormen, om zo te zeggen, de onveranderlijke substantie van 

het westers christendom. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het 

westers christendom, en zoals gezegd: er is geen identiteit zonder geschiedenis. Toch is dit 

ijzeren bestand op zichzelf morsdood. Het levert verstarde beelden op, even levenloos als de 

mensen in de huizen van Pompei. Wie deze ‘onveranderlijke substantie’ aanziet voor de 

identiteit van het christendom, maakt van het christelijk geloof een dode materie. 

 

Veranderlijke, pluriforme identiteit 

Daarom komt alles aan op de tweede dimensie in het onderscheid van Ricoeur: de vraag naar 

het wie. Om de beelden uit hun verstarring los te maken, zijn er mensen nodig; levende 

mensen met hun deugden en gebreken, die de voorstellingen interpreteren, ermee worstelen, 

als nieuw beleven, aanvechten, tegenspreken, beamen. Pas dan kan er sprake zijn van een 

levende geloofstraditie. 

Traditie, overlevering, is alléén vitaal, wanneer zij niet slechts wordt ontvangen, maar ook 

steeds opnieuw met veel creativiteit wordt geproduceerd. ‘Christelijke identiteit’ als een vast 

gegeven bestaat niet. Ze is altijd voorlopig, altijd in de maak, altijd pluriform.4  

Komt traditie inderdaad pas tot leven in levende mensen in steeds wisselende situaties, dan 

kan het ‘ijzeren bestand’ geen onveranderlijke, levenloze substantie zijn. Integendeel, het 

wordt een bron van nieuwe ontdekkingen, van open, nog ongekende mogelijkheden - zoals 

ook de canon van bijbelse geschriften een open canon moet blijven, die nooit definitief mag 

worden afgesloten.4    

Vanaf het begin heeft de beweging van Jezus’ volgelingen een grote pluriformiteit gekend. 

Van ‘eenheid’ was in de vroege kerk geen sprake. De brieven van Paulus en het boek 

Handelingen spreken van diepingrijpende meningsverschillen over de vraag of de niet-joden 

in de gemeente zich ook aan de joodse Thora, de Hebreeuwse aanduiding voor de eerste vijf 

boeken van het Oude Testament, moesten houden. Ook over de viering van het avondmaal 
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bestonden conflicten en misverstanden (1 Kor 11:17-34). De vondst van de volledige 

Koptische vertaling van het Evangelie van Tomas in Nag Hamadi, vlak na de tweede 

wereldoorlog, heeft duidelijk gemaakt dat er al vroeg een esoterisch gerichte stroming in het 

vroege christendom is ontstaan, die Jezus vooral zag als wijsheidsleraar. Zo pluriform was 

blijkbaar het oudste christendom. 

Vaak wordt die pluriformiteit gezien als een teken van zwakte. Zij zou de geloofwaardigheid 

van kerk en geloof aantasten. Ik denk dat zij eerder een teken is van het feit dat mensen nu 

eenmaal verschillend zijn en hun beperkingen hebben. Maar ze kan ook, en dat is belangrijk, 

juist een kenmerk zijn van vitaliteit. 

De hartstocht en overgave waarmee de conflicten worden aangegaan en uitgevochten, kunnen 

inderdaad destructief werken. Dat gebeurt vooral wanneer de betrokken partijen doen alsof ze 

de waarheid in pacht hebben. Maar conflicten kunnen ook laten zien dat het om ‘de laatste 

dingen’ gaat, om de betekenis van het gedenken van de kruisdood van Jezus, en om de 

verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

Gedenken en verwachten horen bij elkaar. Gedenken zonder verwachting is herinnering aan 

wat voorgoed voorbij is, doods. Gedenken is het waken bij een nog niet ingeloste belofte. Het 

is de hoop op leven tegen de dood in. Die hoop wordt levend gehouden in de verhalen, de 

symbolen en feesten die van geslacht tot geslacht worden overgeleverd. Zij maken dat de 

enkeling, op zichzelf niet meer dan ‘een broodkruimel op de rok van het universum’ 

(Lucebert), zich opgenomen voelt in een groter geheel, waarvan de zin en betekenis nog 

uitstaan. 

Daarom is er geen christelijke identiteit zonder grensoverschrijding, zonder besef voor de 

dingen die verborgen zijn, zonder het inzicht dat wij nog door een spiegel zien, in raadselen 

(1 Kor 13:12). 

In theologische vaktaal uitgedrukt: identiteit is een eschatologische categorie. Identiteit is een 

gegeven belofte, geen vastliggend gegeven. Van die belofte wordt iets zichtbaar waar  

christenen, ondanks onoverbrugbare confessionele tegenstellingen, toch gemeenschappelijk 

het avondmaal of de eucharistie vieren en, dankzij deze grensoverschrijding, een 

gemeenschap, koinonia in het Grieks, vormen. Of waar, ondanks een lange geschiedenis van 

anti-judaïsme en antisemitisme, beeldvorming tussen joden en christenen wordt doorbroken 

en wederzijdse herkenning plaatsvindt dankzij intensieve contacten. 

In zijn boek Water Buffalo Theology vertelt de Japanse theoloog Kosuke Koyama dat hij acht 

jaar lang als zendeling doorbracht in Thailand, het land van het Teravada boeddhisme. Toen 

hij in Thailand aankwam, had hij een negatief beeld van het boeddhisme. Toen hij 

boeddhistische vrienden kreeg, veranderde zijn beeld. Hij ging zich realiseren dat het niet 

ging om de boeddhistische leer, maar om mensen die trachten te leven volgens de leer van 

Boeddha. De studie van het boeddhisme kost veel minder tijd dan het leren kennen van een 

levende boeddhist! Deze ontdekking betekende voor hem een grensoverschrijding.4      

Wanneer is er van grensoverschrijding sprake? Wanneer de ontmoeting met de ander leidt tot 

een dieper verstaan van de eigen identiteit.         

Eerherstel van het beeldverbod betekent in dit verband: afzien van de ingeroeste gedachte dat 

er een vast punt moet zijn – een gegeven identiteit, vaste normen en waarden, een centraal 

leergezag – dat bepaalt wat christelijk is en wat niet. Het voorkomt bovendien dat de ander, 

vanwege het beeld dat men van die ander heeft, wordt uitgesloten. 

In de onverzoende wereld die we dagelijks ervaren, betekent het beeldverbod in dit opzicht: 

een plek van verwachting, een leeg midden, waar de goden die we zelf hebben opgeroepen tot 

zwijgen komen. Deze open ruimte, een ruimte in de tijd, heeft een begin en een einde, een 

maat en een grens, een richting en een goddelijk gericht. 
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Deze open plek is geen vluchtheuvel, geen plek waar gelovigen zich kunnen terugtrekken op 

een eens en voor altijd bepaalde christelijke identiteit die hen beschut tegen de gevaren van 

een op drift geraakte wereld. Het is evenmin een koude, tochtige ruimte. Er zijn immers de 

verhalen, de vieringen, de gezamenlijke initiatieven die troost kunnen bieden en de moed om 

door te gaan, to keep on keeping on, zoals dat heet in de zwarte gemeenschap in de Verenigde 

Staten. 

  

Migranten 

Ooit zagen de christenen zichzelf als ‘vreemdelingen en bijwoners’ (1 Petrus 2:11). De ruimte 

die zij bewonen is niet hun eigendom. Dat is een oud bijbels gegeven, dat in de periode van de 

Reformatie opnieuw is gaan leven. Helaas hebben volgende generaties deze notie al snel 

verinnerlijkt en van haar maatschappelijke betekenis ontdaan. 

Hun vreemdelingschap betekende vrijheid ten opzichte van de wereld, niet de vrijheid om de 

wereld aan zichzelf over te laten. De vrijheid zoals de oude Hugenoten die zagen, was het 

recht om verzet te bieden tegen elke vorm van tirannie. Dat wil zeggen: vreemdelingschap 

betekent in de grond van de zaak de vrijheid om weerstand te bieden aan elke ideologische 

druk van buitenaf om zich maatschappelijk en religieus te conformeren aan het geheel, het 

totaal, het ene principe, de ene leider. 

Dat impliceert ook: weerstand bieden aan het totaalbeeld dat van bepaalde groeperingen in de 

samenleving dreigt te worden gemaakt: de asielzoeker, de junk (letterlijk: afval), de moslim, 

de Marokkaan.  

De uitdrukking ‘vreemdelingen en bijwoners’ is uit de tijd. Tegenwoordig spreken we van 

migranten en allochtonen. Waar nieuwe migranten in de grote steden zelf kerken stichten, 

heten die kerken ‘migrantenkerken’. Die migrantenkerken maken het de gevestigde kerken 

lastig. 

In het algemeen hebben kerken en christelijke groeperingen een genuanceerde, positieve visie 

op de ‘multiculturele’ samenleving. Men doorziet, blijkens beleidsstukken4, dat de term 

‘multicultureel’ een romantisch verlangen uitdrukt dat feitelijk niet bestaat en bovendien 

verwarring schept. Liever spreekt men van een geïntegreerde samenleving, maar dan zo, dat 

de integratie ruimte laat voor een pluriforme identiteitsbeleving en voor het eigene van 

allochtone godsdiensten en culturen. Integratie betekent dus geen assimilatie, maar staat voor 

een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.4 Bijbelse noties als 

gerechtigheid, barmhartigheid en naastenliefde voeden deze positieve houding ten opzichte 

van migranten. 

Ook het feit dat christenen zelf ‘vreemdelingen en bijwoners’ zijn, zoals ooit het volk Israël in 

het land van de slavernij, doet een beroep op solidariteitsgevoelens met de hedendaagse 

‘vreemdelingen’. Die solidariteit uit zich in allerlei praktische vormen van hulpverlening op 

plaatselijk en landelijk niveau, in bestrijding van verkeerde beeldvorming en van racistische 

tendensen in de samenleving (die veel dieper zitten dan het hebben van ‘vooroordelen’ ten 

aanzien van mensen van andere huidskleur). Zelfkritiek is de kerken daarbij gelukkig niet 

vreemd. Ook verliezen zij de kwetsbare ‘autochtone’ groepen in de oude stadswijken niet uit 

het oog. Er wordt meegewerkt aan ‘verzoening’ door de verschillende bewonersgroepen met 

elkaar in contact te brengen en op deze wijze naar gezamenlijke oplossingen te zoeken om het 

verloederde leefklimaat in oude stadswijken te verbeteren. 

Alles kan natuurlijk altijd anders en beter, en uiteraard staan de kerken met deze initiatieven 

niet alleen. Maar het is een feit dat er een contrast bestaat tussen de opstelling van de kerken 

en die van de christelijke politiek die door het CDA wordt uitgedragen. Waar het CDA zich 

de door Max Frisch geschilderde Andorraanse mentaliteit volledig eigen heeft gemaakt, wordt 
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vanuit de kerken daadwerkelijk tegenwicht geboden tegen toenemende zelfgenoegzaamheid 

en onverdraagzaamheid in de Nederlandse samenleving.  

Dat deze activiteiten op lokaal en nationaal niveau vaak onvoldoende aandacht krijgen in de 

media is overigens geen wonder. De media zijn, wat het verslechterde maatschappelijke 

klimaat betreft, deel van het probleem. De kerken zijn bovendien bepaald niet sterk in het 

onderhouden van hun public relations. En tenslotte: dit soort kerkelijke activiteiten is niet in 

overeenstemming met het bigotte image dat alles wat met ‘kerk’ te maken heeft bij veel 

journalisten heeft, en dus vallen ze buiten hun beeld.     

Toch is er één punt waarop het met de gevestigde kerken niet echt wil vlotten: de relatie met 

de migrantenkerken. Waarom niet? Het gaat hier toch om medechristenen? 

Precies, maar dat is juist het probleem. Zolang deze christenen in de zendingsgebieden 

woonachtig waren - in Afrikaanse, Aziatische of Midden-Amerikaanse landen - waren ze op 

afstand en vormden ze geen bedreiging voor de eigen identiteit. Nu zij in Nederland wonen, in 

een periode waarin de kerken toch al in een identiteitscrisis verkeren, komen zij te dichtbij. 

Daarom is distantie gewenst. Zo worden hun kerken ‘migrantenkerken’ genoemd, want zo’n 

naam schept meteen al afstand. 

Het begrip ‘migrantenkerken’ is een verzamelnaam geworden voor heel verschillende 

kerkgenootschappen. Daarbij wordt een globaal onderscheid gemaakt tussen de ‘historische 

migrantenkerken’ en de ‘nieuwere migrantenkerken’.4  

De ‘historische migrantenkerken’ zijn kerken die al langere tijd geleden zijn meegekomen 

met mensen uit Indonesië, de Molukken, Suriname of de Nederlandse Antillen. Ook kerken 

die al eeuwen in Nederland bestaan, zoals de Waalse kerk, de Armeense kerk of de Russisch-

Orthodoxe kerk, worden ertoe gerekend. 

De ‘nieuwere migrantenkerken’ daarentegen, schieten de laatste twintig jaar als paddestoelen 

uit de grond in de grote steden. Ze zijn voor het grootste deel ‘onafhankelijke kerken’, op 

eigen initiatief opgericht door groepen emigranten, vaak rond een charismatische leider. Het 

ledenbestand bestaat vooral uit asielzoekers, migranten, mensen die in Nederland het zware 

en vuile werk opknappen. De kerken zijn in principe onafhankelijk, maar kennen in de regel 

weinig stabiliteit, mede vanwege het probleem van betaalbare ruimten te vinden voor hun 

vieringen. Vaak worden deze kerken betiteld als ‘charismatisch’ of ‘evangelisch’, maar deze 

algemene categorieën doen geen recht aan de specifieke spiritualiteit van, bijvoorbeeld, de 

Ethiopische Orthodoxe Kerk of de Grace Korean Church, een kerk die speciaal is opgericht 

voor geadopteerde Koreaanse kinderen en hun Nederlandse ouders.4     

Waarom maken de migrantenkerken het de gevestigde protestantse kerken zo lastig? (Omdat 

er maar één universele Rooms-Katholieke kerk is, is de verhouding met rooms-katholieke 

migranten binnen deze kerk minder moeizaam.) Waarom is er, ondanks het goede werk van 

SKIN (Samen Kerk In Nederland), nog erg weinig werkelijk contact tussen de plaatselijke 

autochtone kerken en de migrantenkerken?4 Waarom moesten deze kerken op afstand worden 

gehouden, alleen al door de betiteling ‘migrantenkerken’?  

Naar mijn mening heeft het geringe contact alles te maken met het identiteitsprobleem, met 

het feit dat die identiteit zo aangevochten is van binnen en van buiten. Men kan migranten die 

andere godsdiensten aanhangen vanuit de kerken veilig diaconaal tegemoet treden. Men doet 

iets voor hen door middel van projecten. Dat versterkt het eigen identiteitsgevoel: men laat 

zien waar men als kerk of als christen voor staat.   

Met migrantenchristenen ligt dat anders. Zij zijn medechristenen, dikwijls naar Nederland 

gekomen met grote verwachtingen, juist ten aanzien van die kerken die zij in het land van 

herkomst via het zendingswerk hebben leren kennen. 

Het welkom valt bar tegen. Alleen al het verschil in maatschappelijke positie zorgt voor een 

onoverbrugbare kloof. De protestantse kerken in Nederland bestaan voor een groot deel uit 
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hoog opgeleide middenklassers, terwijl veel migranten, zelfs al hebben zij in het land van 

herkomst een opleiding gehad, hier aan de marge van de samenleving terechtkomen. 

Deze kloof maakt dat de gevestigde kerken sterk de neiging hebben de migrantenkerken niet, 

zoals voor de hand zou liggen met medechristenen, oecumenisch tegemoet te treden, maar 

diaconaal.4 

Oecumene veronderstelt wederkerigheid. In de praktijk van het diaconaat is er sprake van 

eenrichtingsverkeer. In het oecumenisch gesprek gaat het om de gezamenlijke identiteit en 

missie. In het diaconaat is er - ondanks organisaties die nieuwe wegen zoeken als ‘Kerk en 

buurt’ en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) - in de praktijk 

zowel een donor als een ontvangende partij. Dat maakt wederkerigheid lastig. 

In een oecumenische relatie wordt men verondersteld zichzelf ter discussie te stellen en 

kritische vragen toe te laten (daarom is er niet zo snel sprake van een echte oecumenische 

relatie). Diaconale dienstverlening schept daarentegen afstand en afhankelijkheid van de 

ontvangende partij. 

Afgezien van schrijnende gevallen waarin locale gemeenten woekerprijzen berekenen voor de 

huur van hun kerkruimte of die ruimte botweg weigeren (‘We willen in onze buurt niet ineens 

grote groepen zwarte mensen’)4, is er binnen de gevestigde kerken zeker de bereidheid 

hulpverlenend en dienstverlenend op te treden. Gezamenlijk ‘oecumenisch leren’ door 

wederzijdse intensieve contacten - en door wat deze contacten niet slechts aan wederzijdse 

erkenning en herkenning, maar ook aan moeilijkheden en frustraties zullen oproepen - lijkt 

daarentegen voor veel gevestigde kerken vooralsnog een brug te ver. 

Migrantenkerken zijn ‘interessant’ omdat ze anders zijn, exotisch zelfs. Deze exotische 

ervaring schept - alweer - afstand. Autochtone broeders en zusters bestempelen vaak de 

identiteit van leden van migrantenkerken als exotisch. Terwijl voor migrantenchristenen hun 

geloof, niet de andere culturele achtergrond, het meest bepalende aspect is van hun identiteit.4 

Dit exotische beeld wil in feite zeggen: zo zijn wij niet, onze christelijke identiteit is nu 

eenmaal anders. 

Daarbij komt nog een ander afstandscheppend argument. In ontmoeting met mensen uit het 

Caribische gebied bijvoorbeeld wordt men geconfronteerd met Voodoo, Winti en andere 

religieuze geloofspraktijken, die in de kerken al te gemakkelijk als syncretistisch worden 

afgedaan. Het is niet eenvoudig om in deze ontmoetingen te komen tot iets wat ‘gelukte 

communicatie’ mag heten. Een voorwaarde is in elk geval dat men de moed heeft het 

anderszijn van de ander, zoals dat in geloofsexpressies tot uitdrukking komt, eerst te nemen 

voor wat het is en af te zien van een oordeel. Pas wanneer er een vertrouwensrelatie is 

ontstaan, is een kritisch gesprek zinvol. 

Superioriteitsgevoel van de kant van de gevestigde kerken blijkt uit opmerkingen als: 

‘Theologisch stellen de migrantenkerken niets voor’. Omgekeerd komen gevoelens van 

superioriteit ook bij leden van migrantenkerken voor. Zij ervaren de theologie van de 

gevestigde kerken als bloedeloos. Waarom wordt het geloof zo weinig uitgedragen in het 

dagelijkse leven? Waarom zijn de vieringen zo kil en formeel? 

Over en weer overheersen stereotype beelden, die alleen in een lang proces van wederzijdse 

contacten kunnen worden teruggedrongen. Daarbij zullen de gevestigde kerken en de 

migrantenkerken beide hun behoefte aan veilige distantie moeten overwinnen. Dat is 

allesbehalve gemakkelijk. Momenteel staat het ‘vreemde’ van de migrantenkerken een 

gastvrije, gezamenlijke viering van het ‘vreemde’ evangelie in de weg. Moet dat zo blijven? 

Of kan er op den duur een vertrouwensrelatie ontstaan die bijvoorbeeld ook het moeilijke 

probleem van fundamentalistische bijbellezing, zoals dat in migrantenkerken nogal eens 

voorkomt, bespreekbaar maakt. Is er voldoende wederzijds vertrouwen, dan is wellicht is 

gezamenlijk ‘intercultureel bijbellezen’ een weg die perspectief  biedt.     
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Zou de moeizame communicatie ook te maken kunnen hebben met het feit dat de gevestigde 

kerken hun eigen identiteit te veel als gegeven zien? Ik denk van wel. Het kost de kerken en 

hun theologen nog altijd veel moeite zich te realiseren dat het evangelie een schat in aarden 

vaten is - zonder die vaten eenvoudig niet voorhanden. ‘Het’ (pure) evangelie bestaat evenmin 

als ‘de’ christelijke identiteit. Elk beeld, elke voorstelling van het evangelie is cultureel 

bepaald. Dat geldt voor de gevestigde kerken niet minder dan voor de migrantenkerken. 

Daarom is de christelijke identiteit van mensen van andere culturen niet slechts een variant op 

de ‘gegeven’ (superieure) identiteit van het westers christendom. Integendeel, de 

aanwezigheid van migrantenkerken in Nederland relativeert die gegeven identiteit en dat 

wordt ervaren als bedreigend. Alleen, het communicatieprobleem wordt nog eens vergroot 

door het feit dat in de migrantenkerken veel fundamentalisme voorkomt en juist het inzicht 

ontbreekt dat elke evangelieverkondiging contextueel is bepaald!  

Daarbij komt dat, generaliserend gesproken, de gevestigde kerken en de migrantenkerken hun 

christelijke identiteit verschillend beleven. In de charismatische migrantenkerken draait alles 

om de voelbare aanwezigheid van de Geest in het heden. De gevestigde kerken daarentegen 

hebben de neiging, ook al zijn veel gemeenteleden zoekend en op weg, naar het verleden te 

kijken. De traditionele leer werkt door dat Christus ‘eens en voor altijd’ zijn verlossend werk 

heeft volbracht en dat daarmee ‘eens en voor altijd’ onze identiteit in Christus is gegeven. 

Vergeten wordt: gegeven als belofte in een nog altijd onverloste en onverzoende wereld. De 

blik blijft gericht op het heil dat zo’n 2000 jaar geleden is geschied, en de moeizame vraag is 

dan steeds weer hoe dit ‘gegeven’ ook voor mensen van vandaag toegankelijk te maken. Voor 

het gesprek met de migrantenkerken – en trouwens evenzeer voor het gesprek met moslims, 

hindoes, atheïsten of  agnosten – is het essentieel onder ogen te zien dat deze identiteit een 

verborgen dimensie kent, fragmentarisch is en verre van volmaakt. Anders is zo’n gesprek bij 

voorbaat zinloos en kansloos. 

Om terug te komen op het onderscheid van Paul Ricoeur: het accent in de identiteitsbeleving 

zou moeten liggen op de open lijnen in de traditie, op de discontinuïteit tussen wat is en wat 

van Godswege op ons toekomt. 

In de migrantenkerken ligt het identiteitsprobleem anders. De breuk is de breuk met het land 

van herkomst. Hun identiteitsbeleving in een vreemde, vaak vijandige omgeving is gebroken, 

om niet te zeggen in gruizelementen. Juist in hun geloof beleven zij hun identiteit. Daarom is 

de religieuze dimensie zo wezenlijk in het dagelijks leven en juist daarom zijn hun vieringen 

zo vrolijk en feestelijk: omdat zij door de kracht van de Heilige Geest hun waarde als mens, 

hun gevoel voor eigenwaarde terugkrijgen.              

In hun nieuwe, vreemde omgeving en in de onzekerheid van het dagelijks bestaan is het juist 

van belang dat de andere dimensie van identiteit - de continuïteit en duurzaamheid - de volle 

aandacht krijgen.  

Dat kan worden bevorderd door terug te grijpen op elementen uit de eigen cultuur en die 

creatief te verwerken in het zoeken naar vormen van spiritualiteit waarbij men zich werkelijk 

‘thuis’ voelt. Alleen, laat men van deze culturele voorstellingen en expressies geen gestolde 

beelden maken, en er zich evenzeer voor hoeden ‘de’ bijbelse boodschap voor zichzelf te 

claimen en anderen buiten te sluiten. 

Zowel voor de gevestigde kerken als voor de migrantenkerken zal het erom gaan om, ieder op 

eigen wijze en met andere accenten, steeds weer een balans te vinden tussen duurzaamheid en      

openheid. Zo kan het onderscheid van Ricoeur tussen identiteit als hetzelfde in de loop van de 

tijd (idem) en identiteit als dezelfde (zelfhandhaving door alle veranderingen, kritieke situaties 

en wisselende omstandigheden heen) helpen om, van weerskanten, zowel de valkuil van 

grensvervaging te vermijden, als de doodlopende weg van starre grensbewaking. 
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Identiteit privé 

Dankzij de hierboven genoemde onderscheiding is het hoop ik duidelijk geworden dat we niet 

over de identiteit van het westers christendom kunnen spreken, zonder het over de identiteit 

van mensen van vlees en bloed te hebben. Dat gebeurde ook al in het bovenstaande, maar 

deze persoonlijke, individuele kant vraagt om nadere uitwerking. 

Wat betekent ‘christelijke identiteit’ privé? Hoe bepalend is het geloof voor het persoonlijk 

leven van mensen die zich christenen noemen? Hoe werkt het door in hun maatschappelijke 

identiteit? 

Uiteraard is dat laatste geheel en al de vrijheid en verantwoordelijkheid van die mensen zelf. 

Maar omdat er over ‘christelijke identiteit’ veel misverstanden bestaan, heeft het zin na te 

gaan of het onderscheid van Ricoeur ook in dit opzicht verhelderend is.  

Zijn er in het leven van individuele mensen dingen die onveranderlijk hetzelfde blijven en 

daarmee iemands identiteit bepalen? Wanneer ik die vraag probeer te beantwoorden, denk ik 

aan het sociale milieu (arbeidersgezin, boerenfamilie, bedrijfsleven), aan de geboorteplaats, 

aan ingrijpende of zelfs traumatische gebeurtenissen, een lichamelijke of geestelijke handicap, 

gender, huidskleur en uiteraard erfelijke eigenschappen. Deze en andere factoren dragen 

mensen hun leven lang met zich mee. Ze geven het leven een bepaalde duurzaamheid. 

Onveranderlijk zijn ze niet. Zeker niet in het huidige tijdperk van gentechnologie en 

genetische manipulatie. Noch het lichaam, noch de geest blijven hetzelfde gedurende het 

leven. Integendeel, ze zijn onderhevig aan processen van verandering. 

Daar komt nog iets bij. Een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, het geloof 

waarin je bent opgevoed, je huidskleur, de trauma’s in je leven - wat ze betekenen voor je 

leven, voor je identiteit, hangt af van hoe je ermee omgaat. Je kunt met moeilijke dingen in je 

leven op een berustende manier omgaan of op een opstandige manier. Je kunt je handicap, je 

huidskleur ervaren als een bitter lot, maar ook als een uitdaging. Je kunt woekeren met de 

talenten die je in je genen hebt meegekregen, maar bij tegenslag ook snel ontmoedigd raken 

(en denken dat ook dat nu eenmaal in je genen zit). Je kunt bij mislukkingen, nederlagen of 

schuldgevoelens zoeken naar excuses, naar zelfrechtvaardiging, maar ook je falen reëel onder 

ogen zien. 

Dat alles krijgt vorm in de verhalen die je aan en over jezelf vertelt, in de geschiedenissen die 

je voor je leven houdt. ‘Ik pas’, zoals de ikfiguur in Gantenbein bij herhaling zegt, ‘verhalen 

aan als kleren’. Daaraan moet nu wel worden toegevoegd: het ene kledingstuk zit beter dan 

het andere. 

Paul Ricoeur spreekt in dit verband over ‘narratieve identiteit’. Daarmee bedoelt hij dat 

verhalen, geschiedenissen zorgen voor bemiddeling tussen wat hetzelfde blijft en wie dezelfde 

blijft. Het zijn de verhalen en geschiedenissen die zorgen voor een bepaalde samenhang, voor 

een zekere cohesie in je leven.         

Uit het enorme reservoir van verhalen waaruit je kunt putten, selecteer je dat wat je op een 

bepaald moment te binnen schiet. In de loop van je leven heb je onbewust de neiging steeds 

strenger te selecteren; je beperkt het aantal verhalen die typeren wat je voor je leven houdt. 

Alleen, die verhalen blijven nooit dezelfde. Dezelfde geschiedenissen uit je leven laten zich 

steeds weer anders vertellen, met kleine accentverschuivingen, bewust of onbewust 

aangebracht, met nieuwe details die plotseling naar boven komen. 

Kortom, de verhalen, de grote en de kleine, zijn eigenlijk levensontwerpen: ze zeggen wie je 

bent én wie je zou willen zijn. De verhalen zijn voorstellingen, beelden, zelfbeelden die 

weliswaar gaan over dingen die gebeurd zijn, over de onvoltooid verleden tijd, maar evenzeer 

gaan ze over de toekomst, jouw toekomst, je verlangens, je angsten, de verwachtingen die je 

van het leven hebt. Dat is ‘narratieve identiteit’.   



 46 

                                                                                                                                                         

Ook romanfiguren als Anatol Ludwig Stiller en Walter Faber hebben hun verhalen en 

geschiedenissen. De auteur, Max Frisch, experimenteert met hun levens om er achter te 

komen hoe deze verhalen een mensenleven kunnen verwoesten. Het opgeklopte zelfbeeld van 

Stiller leidt uiteindelijk tot een crisis, waarin dit zelfbeeld volstrekt wordt verworpen en een 

nieuw verhaal wordt geconstrueerd - dat van mr. White. Maar ook dat wordt een gesloten 

verhaal dat zich pas aan het einde van het boek laat corrigeren. 

Datzelfde geldt voor Walter Faber, hoe anders hij ook is dan Stiller. Ook zijn verhalen 

vormen een gesloten universum waarin het vreemde, het anderszijn van de ander geen 

toegang heeft. Zijn zelfbeeld is gefixeerd op de homo faber, zoals zijn tegenpool Hanna hem 

spottend noemt. Ook hier wordt pas aan het einde van een reeks dramatische gebeurtenissen 

dit zelfbeeld opengebroken. 

Er zijn open en gesloten verhalen. Wat is het verschil? Het levensontwerp in gesloten 

verhalen is in feite steeds méér van hetzelfde: meer geld, meer prestaties, meer applaus, meer 

liefdes en seks, meer luxe, en vooral: meer zekerheid. Dit ontwerp kan triviaal zijn of 

geraffineerd, het is gesloten omdat het vreemde, het verborgene en het ongekende er buiten 

vallen. 

Er is een forse identiteitscrisis nodig om zo’n ontwerp open te breken, het gefixeerde 

zelfbeeld te verbrijzelen, om vervolgens nieuwe beelden en verhalen te kunnen toelaten. Dat 

is de functie en het geluk van de identiteitscrisis: het biedt een kans dichter bij het leven, de 

eindigheid daarvan en daarmee bij de dood te komen, de werkelijkheid van jouw unieke leven 

dichter te naderen, nieuwe dimensies te ontdekken in je identiteit. 

Anders dan in de gesloten verhalen is er in het open levensontwerp wél plaats voor de dood 

die het leven grenzen stelt, voor het experiment van het nieuwe en onbekende, voor het totaal 

andere, het verborgene, de onmogelijke mogelijkheid - zij het nooit zonder angst en beven. Er 

is plaats voor de erkenning dat het verborgene ook in jezelf aanwezig is, dat je jezelf slechts 

door een spiegel ziet, voor jezelf dikwijls een raadsel bent, dat je alleen dankzij de 

aanwezigheid van anderen jezelf enigermate in beeld kunt krijgen, dat je dus op de ander bent 

aangewezen, zoals de ander op jou. Dat is nooit zonder risico’s, want anderen kunnen ook 

valse beelden van jou opdringen of terugspiegelen. 

Het durven toelaten van het vreemde van de ander is de beste manier om weerstand te bieden 

aan de gemakzuchtige verleiding van het gefixeerde zelfbeeld. Dit toelaten is het moment van 

grensoverschrijding, het achterlaten van wat anders meer van hetzelfde blijft.  

De zoektocht naar identiteit levert een ‘narratieve identiteit’ op waarin, door de confrontatie 

met andere ‘narratieve identiteiten’, ook altijd keuzes, beslissingen, beoordelingen, correcties 

opgenomen zijn. 

De verhalen, hoe open en fragmentarisch ook, zijn allesbehalve ethisch neutraal.4 Je keuzes en 

beslissingen verraden waar je jezelf door laat leiden,  en door wie! Op wie reageer je? Voor 

wie wil je verantwoordelijk zijn?  Aan wie wil je rekenschap afleggen? Zie je jezelf als een 

vrije, autonome persoon die uiteindelijk alleen aan zichzelf verantwoording schuldig is? Laat 

je jezelf leiden door wat je denkt dat anderen van je vragen? Of is je eigen, persoonlijk leven 

opgenomen in een groter verband en biedt dat grotere verhaal je de mogelijkheid je eigen 

keuzes en beslissingen te wikken en te wegen? En ten slotte, gesteld dat dit grotere verband 

het christelijk geloof is, hoe bepalend is dan dit geloof voor je eigen leven, voor wat 

tegenwoordig lifestyle heet? 

  

Een voorbeeld 

Nu zijn we aangekomen op het spannende punt waar het in de vraagstelling om gaat. Wat 

betekent het christelijk geloof voor je eigen identiteit? De geijkte antwoorden zijn: ‘leven 

vanuit de verzoening’, ‘leven uit genade’, ‘naastenliefde’, ‘goed zijn voor je medemens’. 
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Maar wat betekenen die woorden in de morsige realiteit van alledaagse beslommeringen? 

Laten we onszelf niet overschreeuwen door met grote woorden onze verlegenheid met deze 

vraag toe te dekken. 

Ik probeer het met een voorbeeld. 

Iemand, een hij of een zij, laten we zeggen een zij en laten we haar niet Lila noemen maar 

Lilian, heeft een belangrijke managementfunctie bij een groot bedrijf dat een degelijke 

reputatie heeft op het punt van personeelsbeleid. Wie goed presteert, krijgt de gelegenheid 

hogerop te klimmen; wie op een bepaalde plek disfunctioneert, wordt getest op de 

mogelijkheid van herplaatsing. Men wordt in het bedrijf eerlijk afgerekend op prestaties. 

Ondanks twijfels is Lilian nog altijd lid van een kerkelijke gemeente. Ze neemt deel aan een 

cursus over de gelijkenissen van Jezus. Op een avond gebeurt iets onvoorziens: ze raakt zeer 

geïrriteerd door het gesprek over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mt 20:1-16). 

De arbeiders die maar één uur hebben gewerkt, krijgen hetzelfde loon als degenen die vroeg 

in de ochtend zijn begonnen. Bij de spelregels in het bedrijfsleven slaat dit verhaal nergens 

op, merkt ze op. Wat moet je in de praktijk met zo’n verhaal? Op de gesprekskring vallen 

grote woorden, maar men komt er niet uit.   

Hoe gaat het verder? Er zijn verschillende mogelijkheden. Lilian wordt bevestigd in haar 

twijfels over het nut van bijbelse verhalen en haakt af. Of ze scheidt de gelijkenis - die gaat 

over Gods koninkrijk - van de harde werkelijkheid van vandaag, waar geldt: loon naar 

prestatie. Zo ‘doet’ de gelijkenis niets. Ze levert slechts een bevestiging van het vermoeden 

dat bijbelse verhalen ofwel achterhaald zijn, of over een mooie religieuze werkelijkheid gaan 

waar je in de praktijk van het maatschappelijk leven niet mee uit de voeten kunt. 

Er blijft nog een derde mogelijkheid over. De irritatie van Lilian verraadt dat de gelijkenis een 

gevoelige snaar heeft geraakt die blijft natrillen. Waarom is niet duidelijk. Daarom zet die 

irritatie aan het denken. Wat is er aan de hand? Vanwaar deze emotionele reactie? 

Bij haar nadere overpeinzing wordt duidelijk: de gelijkenis gaat niet alleen in tegen de 

hedendaagse prestatiemoraal, maar ook tegen de gangbare economische spelregels ten tijde 

van Jezus. De arbeiders van het eerste uur morren niet voor niets; zij hebben gewoon gelijk. 

Ze hebben een zware dag gehad en de hitte moeten doorstaan, en verdienen dus meer loon dan 

degenen die maar een uur hebben gewerkt. Was het gebaar van de eigenaar van de wijngaard 

in de toenmalige economische verhoudingen normaal? Helemaal niet. Misschien was het toen 

nog vreemder dan in de sociale verzorgingsstaat van tegenwoordig.  

De werkgever heeft zich echter strikt aan de overeenkomst met de werkers van het eerste uur 

gehouden. Zij ontvangen het afgesproken loon en hebben dus in feite niets te klagen. Alleen: 

de mensen die op de markt het langst zonder werk zijn gebleven - de zwaksten onder de vele 

werklozen - krijgen evenveel loon. Dat kan niemand de eigenaar verbieden. Hij geeft de 

arbeiders van het laatste uur voldoende loon om te kunnen leven. Ze hebben daar geen recht 

op. Zij worden niet afgerekend op hun prestaties. Blijkbaar ziet hij deze mensen als méér dan 

potentiële arbeidskrachten, als méér dan human resources.  

Zo gaat het toe in het koninkrijk Gods waarvan dit verhaal een gelijkenis is. Van ‘God’ heeft 

Lilian zich nooit een voorstelling kunnen maken. Maar als de gelijkenissen verwijzen naar 

Gods Rijk, dan moeten ze ook iets zeggen over God zelf, over de identiteit van God. Al kan 

Lilian zich van God nog altijd geen voorstelling maken - het is haar niet ontgaan dat het 

woord te pas en vooral te onpas wordt gebruikt - de verhalen over Gods Rijk doen een beroep 

op haar verbeelding en op allang begraven verwachtingen en verlangens, die weer tot leven 

beginnen te komen. 

Lilian ontdekt: de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard gaat - evenmin als andere 

gelijkenissen zoals de barmhartige Samaritaan of de verloren zoon -  absoluut niet over een 

religieuze, stichtelijke of bovennatuurlijke werkelijkheid. Ze gaan over alledaagse, profane 
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dingen, over een feestelijke maaltijd, een vijgenboom die geen vrucht geeft, een schaap dat 

zoek is, een verloren geldstuk, vaak over armen en rijken. Alleen, de pointe is altijd 

verrassend, onverwacht, bevrijdend; vaak verontrustend. ‘Normaal’ menselijk gedrag, 

‘normale’ gewoonten en verhoudingen worden op hun kop gezet, zoals in de gelijkenis van de 

arbeiders in de wijngaard.  

De gelijkenissen kunnen niet zomaar worden toegepast op het leven van vandaag. Niet alleen 

vanwege de volstrekt andere levensomstandigheden van tegenwoordig, maar vooral omdat 

deze gelijkenissen geen ethische recepten zijn. Dat is Lilian volstrekt duidelijk. Ze doen een 

beroep op de eigen fantasie en creativiteit. Ze bieden een open ruimte waarin berusting, 

cynisme, onverschilligheid in elk geval geen plek hebben. Ze geven uitzicht op een wereld 

waarin grote woorden als vrede, gerechtigheid en verzoening voor een ogenblik tastbaar 

worden. 

Zoals de eerste vijf boeken van Mozes, de Thora, wijzen de gelijkenissen een richting voor 

het goede leven. Maar elk mens, arm of rijk, mannelijk of vrouwelijk, jood, christen, moslim 

of agnost, zal die weg voor zichzelf opnieuw moeten ontdekken. Dat vraagt om de moed op 

eigen verantwoordelijkheid keuzes te maken, beslissingen te nemen, in te gaan tegen de waan 

van de dag, risico’s te nemen en te dragen.     

Valt daarmee te leven? Er valt voor Lilian mee te leven, goed zelfs, zij het niet gemakkelijk. 

De belofte van Gods Koninkrijk is immers dat je niet op je prestaties, op je ‘goede werken’ 

wordt beoordeeld. Dat bevrijdt van faalangst, van de druk ‘je waar te maken’, wat in de regel 

wil zeggen: beantwoorden aan de prestaties die anderen van je verwachten, of subtieler, 

waarvan je denkt dat anderen ze verwachten.    

Lilian denkt er niet over om het bedrijf waar ze werkt te verlaten. Waarom zou ze? Over de 

wereld van het bedrijfsleven maakt ze zich weinig illusies. Een fraaie uitdrukking als 

‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zal ze niet in de mond nemen. Achter de schone 

schijn verbergt zich te veel dat het daglicht niet verdraagt. Toch verandert er iets. Ze blijft 

zich inzetten - inderdaad ‘maatschappelijk verantwoord’ - met al haar capaciteiten, maar niet 

om zich als vrouw in een mannenwereld waar te maken door dubbel zo hard te werken. 

Mentaal heeft ze meer afstand tot haar werk. Het leven staat of valt niet met haar carrière. Ze 

beseft dat ze in haar werk de top kan bereiken en toch een mislukt leven leiden. Ze kan, zoals 

iedereen dat op een kwade dag kan overkomen, op haar werk worden afgedankt en toch een 

goed leven hebben. 

Haar prestaties, ook haar negatieve, in haar werk en in haar privé-leven, als moeder, als 

vriendin, als partner of geliefde vallen niet samen met haar waarde als mens, laat staan met 

haar identiteit, die in de maak blijft en die noch zij, noch anderen tot op de bodem kunnen 

doorgronden. Verdriet, teleurstelling en schuldgevoelens zijn niet weg, twijfels ook niet, want 

niet zelden is het perspectief van de gelijkenissen helemaal weg en helpt ook geen liturgische 

viering (soms is juist de onvrede over een kerkdienst de oorzaak van die leegte). Toch wacht 

ze op Gods tijd.  

In haar werk ontdekt Lilian nieuwe mogelijkheden in haar verhouding tot anderen. Mensen 

zijn nu eenmaal méér dan hun biografie. Dat geldt voor iedereen. Hier geldt de gulden regel: 

behandel ze zoals jijzelf behandeld wil worden - niet als human capital, niet als mensen die 

moeten beantwoorden aan het beeld dat jij hebt van hun taak op de werkvloer -  en geef ze 

vertrouwen, gun ze hun eigen ruimte. Dat levert conflicten op met maatschappelijke trends als 

onderlinge concurrentie en prestatiedrang, maar je eigen creativiteit gaat kapot wanneer je 

jezelf alsmaar aan de trends conformeert. Daarentegen geldt: verstarde (denk)beelden 

openbreken kan nieuwe mogelijkheden creëren en open ruimte scheppen voor alle 

betrokkenen. In die zin worden er soms grenzen overschreden. 
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Is dat alles? Ja, dat is alles. Is het niet genoeg? De grote woorden die in de kerkelijke 

vieringen klinken - verzoening, liefde, vergeving van schuld, verlossing - hebben voor haar 

hun waarde en betekenis niet verloren (zeker niet bij voorbaat), maar Lilian loopt er niet mee 

te koop. Soms heeft ze een vermoeden wat die woorden zouden kunnen betekenen, vaak ook 

niet. De woorden gaan voor haar pas leven, wanneer er in haar leven iets gebeurt wat een 

dergelijk groot woord plotseling tot leven wekt. Dan nog weet ze er geen nauwkeurige 

omschrijving van te geven. Het blijft, wanneer ze zoiets in een intiem gesprek ter sprake 

brengt, bij stamelen en stotteren. 

Toen Dietrich Bonhoeffer tijdens het nationaal-socialisme in de Berlijnse gevangenis zat 

omdat hij betrokken was bij een samenzwering om Hitler te doden, dacht hij veel na over het 

kerkelijk falen in het Derde Rijk. Bonhoeffer realiseerde zich dat de kerk niet meer in staat 

was om krachtige, verlossende woorden te spreken. Woorden en verzetsdaden lagen te ver uit 

elkaar. Hij zocht naar een nieuwe manier van geloven die hij ‘niet-religieus’ noemde. In dat 

verband schoot hem een praktijk te binnen waarover de oude kerkvaders vertellen: de 

arcaandiscipline. Het woord ‘arcanum’ betekent ‘verborgen’. De vroege christenen hielden 

hun geloofsgeheimen  – met name de riten en symbolen rond het avondmaal – verborgen voor 

buitenstaanders. Alleen gedoopte leden werden ingewijd. Vanuit de gevangenis schrijft hij 

aan zijn vriend Eberhard Bethge dat het wellicht tijd wordt de arcaandiscipline weer in te 

voeren in de christelijke gemeente. De geheimen van het christelijk geloof mogen niet langer 

worden blootgesteld aan profanatie.4 

Het zou kunnen zijn dat Lilian, een vrouw die leeft in een tijd waarvan Bonhoeffer zich geen 

voorstelling heeft kunnen maken, niettemin de arcaandiscipline als lifestyle heeft.      

 

Uiteraard heeft dit verhaal van Lilian zijn beperkingen. Uiteraard zijn er andere verhalen 

mogelijk. Bovendien is het ‘maar’ een verhaal, en het is zeker geen verhaal waarmee men de 

Evangelische Omroep blij kan verrassen. Het is geen story van een plotselinge bekering, 

waarin iemand opnieuw wordt geboren (twice born) en de oude Adam achter zich laat om een 

nieuw leven te gaan leiden. 

Op zichzelf kan zo’n bekeringsverhaal indrukwekkend zijn, maar wantrouwen bekruipt mij 

wanneer daarin het bekende stereotiepe, gestolde beeld van het christelijk geloof wordt 

opgedist. Dan wordt ‘christelijke identiteit’ een kant en klare film die steeds opnieuw wordt 

afgedraaid voor wie het maar wil zien - een op afroep beschikbaar gegeven in het persoonlijk 

leven dat, ook al lijkt het nog zo uitnodigend, in feite iedereen buitensluit die er een ander 

beeld of helemaal geen beeld op na houdt. 

Wanneer identiteit, inclusief christelijke identiteit, in feite iets is dat altijd in wording is, dan 

is er geen gegeven christelijke identiteit, zelfs niet in een klooster of communauteit. Sterker 

nog, christelijke identiteit bestaat niet - hooguit als een vogel in de vlucht, als een wenkend 

perspectief. 

Dat is, lijkt mij, in het geheel geen reden tot treurnis. Eerder is er aanleiding tot opluchting. 

Want het betekent dat de identiteitsproblematiek geen last is die men met zich mee moet 

zeulen. Uiteindelijk is onze identiteit niet onze zorg, maar de ons toegezegde belofte. 

Persoonlijke identiteit is daarmee gave en opgave tegelijk, soms dichtbij, dan weer heel ver 

weg, maar in elk geval onaf en open. Ze vraagt erom steeds opnieuw ontdekt te worden als 

een lichte, open plek in het woud van dagelijkse lusten en lasten. 

  

De naam     

Daar komt nog een overweging bij die is ontleend aan het bijbels spraakgebruik. Identiteit is 

op zichzelf geen bijbelstheologisch begrip, zelfs geen bijbelstheologisch probleem. In de taal 

van de bijbelse geschriften komt het woord niet voor. De vraag naar identiteit is, historisch 
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gesproken, een wijsgerig probleem dat al aan de orde was bij de eerste filosofen uit de 

Griekse oudheid. 

Een sleutelwoord in de bijbelse teksten is de naam. Als je wilt weten wie iemand is en waar 

die iemand voor staat, vraag je naar zijn of haar naam. Veel van wat hierboven is gezegd over 

identiteit is terug te vinden in de bijbelse betekenis van de naam. 

Mensen krijgen een naam mee. Tegenwoordig wordt zo’n naam meestal zorgvuldig gekozen 

door ouders en familie. In die naam klinkt, als het goed is, iets door van wat er van dit nieuwe 

mensenkind gehoopt en verwacht wordt. Als een dochter, zoals vroeger meer traditie was dan 

de laatste tijd, naar een tante wordt vernoemd, dan gebeurt zoiets in de hoop dat met de naam 

ook iets wordt overgedragen van de identiteit van deze tante. Of de dochter aan deze 

verwachting wil voldoen, is volstrekt háár zaak. Zij kan aan haar naam ook een geheel andere 

invulling geven.  

In de bijbelse teksten geldt nog veel sterker dat de naam zegt wat jou in je leven te doen staat. 

Je naam is een belofte die erom vraagt te worden waargemaakt. Wie bijvoorbeeld de naam 

‘Jehosjoeah’ (Jozua, Jezus) meekrijgt, heeft als bestemming bevrijdend te leven en te 

handelen, want de stam van het Hebreeuwse werkwoord waarvan deze naam is afgeleid, 

betekent: ruimte scheppen in de benauwdheid, bevrijden. De naam is gave en opgave tegelijk, 

en zorgt zo voor duurzaamheid en herkenbaarheid in iemands leven. 

Soms gebeurt het dat er in het leven van een bijbelse gestalte een radicale breuk plaatsvindt, 

een doodservaring die tegelijk een nieuw begin betekent. Dan vindt er een naamsverandering 

plaats. In Genesis 32 wordt het verhaal verteld van Jakob, die bij het oversteken van de rivier 

de Jabbok tot het aanbreken van de dag moet worstelen met een mysterieuze gestalte, die hem 

zegt: ‘Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en 

mensen, en gij hebt overmocht’(Gen 32:28). 

De naam mag dan voor een zekere duurzaamheid zorgen in het leven, hij ontneemt mensen 

niet de vrijheid om tegen hun naam in te leven. Dat is bevrijdend en beangstigend tegelijk. De 

naam is geschonken, geen bezit. 

Het ‘waarmaken’ van de naam blijft een ongewis avontuur, want wie weet van tevoren welke 

weg hij of zij te gaan heeft in het leven? Dat blijft een uitdaging. 

De naam is, om zo te zeggen, de balans tussen wie je bent en wat je toekomst is. De naam legt 

iemands ‘wezen’ niet vast. Maar aan de andere kant: een naam waarmee je alle kanten uit 

kunt, zegt niets. De naam is verbonden met het gevoel voor eigenwaarde. Je mag er zijn. 

Levenskunst is daarom: zorgen dat je naam in de ogen van de ander én van jezelf ergens voor 

stáát. 

In de bijbelse teksten wordt de naam bij uitstek altijd geschreven met een hoofdletter: de 

Naam. Deze Naam wordt in de joodse traditie nooit uitgesproken, omdat de Naam niet over 

zich laat beschikken. In de Hebreeuwse bijbel wordt zij aangeduid met vier letters: JHWH. In 

het vakjargon heet dit vierletterwoord het tetragrammaton. Overal waar deze vier letters staan, 

wordt gezegd ‘Adonai’, een Hebreeuwse meervoudsvorm voor ‘Heer’, of ook ‘Ha-sjem’, ‘de 

Naam’. 

De Naam geldt als garant voor de verborgen presentie van God in het leven van mensen. 

Daarom heet deze God de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Dat wil zeggen: Abraham en 

Sara zijn geen autonome wezens die slechts met zichzelf van doen hebben. Hun naam, hun 

identiteit staat niet los van de Naam, van Gods identiteit. En het omgekeerde geldt ook: de 

Naam heeft zich verbonden met het lot van deze namen. 

Dat geldt niet slechts voor de voorouders van het volk Israël, dat geldt voor heel Israël. 

Daarom heet deze God ook de God van Israël. Maar het verhaal van Abraham, dat een 

aanvang neemt in Genesis 12 - waar Abram te horen krijgt dat hij tot een groot volk zal 

worden en dat zijn naam groot zal worden gemaakt -  staat in het teken van wat eraan vooraf 
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gaat in het boek Genesis: de schepping van hemel en aarde en de schepping van de mens, alle 

mensen naar Gods ‘beeld en gelijkenis’ (Gen 1: 26-27). Daarom staat de roeping van 

Abraham niet slechts in het teken van de genesis, de wording, van Israël, maar is in dit 

bijzondere verhaal het universele perspectief inbegrepen. Mensen, alle mensen, dragen het 

geheim met zich mee dat hun identiteit verbonden is met de identiteit van de Naam. 

    

Deze laatste zin vraagt om uitwerking in een apart hoofdstuk. De inhoud ervan is allesbehalve 

vanzelfsprekend. Wat is er te zeggen over de identiteit van de godsnaam? Wat heeft deze 

identiteit te maken met de talloze mensenlevens op aarde? Waarom mag deze heilige Naam 

niet worden uitgesproken? Waarom mag er van deze God geen beeld worden gemaakt? Wat is 

de specifiek theologische betekenis van het beeldverbod? 

Deze vragen zijn uiteraard al vaak gesteld. De literatuur erover is niet meer te overzien. Ze 

zijn makkelijker te stellen dan te beantwoorden, al was het alleen maar vanwege het stof der 

eeuwen waarmee ze beladen zijn. 

Toch zijn ze steeds weer nieuw.                    
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Het verborgen beeld 

                                                       

                                                                                                                                                                    

                                                                          Had de bijbel niet de geheimzinnige kracht al 

                                                                          onze dwalingen in haar waarheid om te zetten, 

                                                                          dan zou het een nog groter waagstuk zijn dit 

                                                                          boek te vertalen. 

                                                                                                                        Franz Rosenzweig4 

 

                                                                                                                     

 

Er zijn, sociologisch gesproken, tal van oorzaken waarom kerkelijke instituties lijden aan 

verzwakking en grensvervaging. Maar de diepste oorzaak is misschien wel deze: ook het 

godsbegrip dat in de kerken leeft, lijdt aan grensvervaging. De pluralistische wereld van 

vandaag is ook de kerken binnengedrongen. Met ‘God’ kan men alle kanten uit. Maar ook: de 

geseculariseerde samenleving leert dat mensen zonder God heel goed kunnen leven en 

sterven. Daarbij komt: ‘God’ schijnt bij uitstek de instantie te zijn om zich op te beroepen 

wanneer men nationale belangen verdedigt, anderen de oorlog verklaart, mensenrechten 

schendt en bloedbaden aanricht. En vooral: wanneer God, zoals de kerkelijke instituties 

beweren, liefde is, waarom is er dan in de wereld zoveel onvoorstelbaar kwaad en onrecht? 

Hoe kan men deze God, de God van Israël en van de jood Jezus Christus, rechtvaardigen na 

alles wat ‘Auschwitz’ betekent? Hoe kan men zich momenteel bij het woord God nog iets 

voorstellen? 

Deze gedachten leveren bij elkaar een inzicht op waaraan moeilijk te ontkomen valt: het 

woord ‘God’ als naam voor een almachtig opperwezen is een leeg begrip geworden. Het 

theïstisch godsbeeld, waarbij ‘God’ wordt voorgesteld als persoon en als het hoogste zijn, is 

niet langer houdbaar. 

Misschien is dit inzicht ook de diepste oorzaak voor de reactie op deze grensvervaging, 

namelijk grensbewaking. Juist omdat er geen ‘redelijk’, toetsbaar antwoord mogelijk is op 

kritische, vaak laatdunkende vragen, en het geloof in een God die mensen ‘aanziet’ toch steun 

biedt en troost geeft, is de reactie een defensieve: de behoefte om vast te houden aan het 

vertrouwde godsbeeld, aan een God die aanspreekbaar is, aan God als Heer, en aan God als 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Deze vorm van grensbewaking is naar mijn mening ook de feitelijke reden waarom de 

vertalers die werken aan de Nieuwe Bijbelvertaling4 toch weer hebben gekozen voor het 

geijkte ‘Heer’ als vertaling van het vierletterwoord JHWH, in de lijn van de Statenvertaling en 

Nieuwe Vertaling (Heere, Here) - en dat ondanks de veelbesproken actie ‘De Heer, dat kan 

niet meer’. Er is gekozen voor het vertrouwde, voor veiligheid, om de gelovigen niet nog 

onzekerder te maken en de grensbewakers niet voor het hoofd te stoten. 

Wanneer voor gelovigen de ‘Heer’ heilig is, wat betekent dat? Het betekent niet dat zij respect 

hebben voor het onuitsprekelijk mysterie van de Naam. Ook niet dat zij beseffen dat ‘de Heer’ 

een beeld is naast andere, even ontoereikende bijbelse beelden als licht, zon, moeder, herder, 

bron. De identificatie van God met Heer betekent, juist vanwege haar vanzelfsprekendheid, 

dat het beeld van God overheerst. Het beeld ‘de Heer’, met alle patriarchale associaties die dit 

woord heeft, verdringt het levende Woord dat ‘in den beginne’ (Joh 1:1) was en dat de bron is 

van alle menselijke creativiteit. 
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Traditie is hier verworden tot conventie. Dat traditie alleen vitaal blijft wanneer zij zich blijft 

vernieuwen met inzet van alle beschikbare menselijke creativiteit, dát inzicht heeft de makers 

van deze vertaling er niet toe kunnen brengen met deze conventie te breken. 

Welke vertaling van de onvertaalbare Naam zou de nodige creativiteit in de kerken kunnen 

stimuleren? Ik kies voor het voorstel om, in navolging van de vertaling van de Thora door de 

Amerikaans-joodse geleerde Everett Fox, de vier letters JHWH aan te houden.4 Die kan en 

mag men niet uitspreken. Een leeswijzer bij deze weergave kan de praktische  mogelijkheden 

aangeven om het vierletterwoord te lezen: de Naam, de Eeuwige, Adonai (Heer), de Levende, 

de Enige. De plaatselijke gemeente of parochie (niet de lokale voorganger!!) beslist. De keuze 

die de gemeente op een bepaald moment maakt, blijft bewust een voorlopige. Niet alleen 

omdat aan elke keuze wel een bezwaar kleeft, maar vooral als tegengif tegen traditie als sleur. 

Dit steeds weer hernomen gesprek over de heiligste Naam is dan een poging het mysterie van 

Gods verborgen presentie te respecteren. Het stimuleert bovendien de broodnodige praktijk 

van het permanente leerhuis. 

Ook wat het godsbegrip betreft vormen grensvervaging en grensbewaking een vicieuze cirkel.  

Is ook hier grensoverschrijding mogelijk? Zo ja, hoe dan? Door de verstarde godsbeelden af 

te breken om openingen te creëren voor het levende Woord? Door het godsbegrip te ontdoen 

van de vele bedenkelijke voorstellingen die ermee verbonden zijn ? Door te beseffen hoeveel 

bloed, geweld en machtsmisbruik er aan deze godsbeelden kleeft?  

Er is inderdaad veel voor te zeggen alle godsbeelden overboord te zetten. Hoeveel ellende 

hebben ze in de loop der geschiedenis niet veroorzaakt! Bevrijding van godsbeelden zou van 

‘God’ een soort lege plek maken, een zuivere, mystieke ervaring die mensen soms kunnen 

ondergaan. Zou dat de betekenis zijn van het beeldverbod in deze tijd? 

Ik ben sceptisch. Bevrijding van godsbeelden leidt niet vanzelf tot de onttovering van een 

betoverde wereld, zoals denkers uit het tijdperk van de Verlichting hoopten. Steeds weer 

blijken mensen in staat offers te brengen aan goden die zij zelf in het leven hebben geroepen. 

Zij maken zich onderhorig aan ideologische, sociale en psychische machten die hun leven 

verslinden. De vroegere intelligente of domme, gewelddadige of vredelievende godsbeelden 

worden ingeruild voor nieuwe beelden, die minstens even dubbelzinnig zijn en zeker niet 

getuigen van meer intelligentie. 

Wat heeft het bijbels beeldverbod in dit opzicht te betekenen? Wat zegt het over Gods 

identiteit? Waarom wordt het vierletterwoord JHWH gebruikt? Waarom zegt men niet 

gewoon ‘God’? 

      

 

De godsnaam 

 

Het boek Exodus biedt de beste toegang om deze vragen te onderzoeken. Niet in het boek 

Genesis, maar in Exodus wordt, zoals we zullen zien, de volle betekenis van de godsnaam 

onthuld. 

In het Hebreeuws heet Exodus het boek Sjemot, ‘Namen’. In de joodse traditie worden de 

bijbelse geschriften genoemd naar de woorden waarmee ze beginnen. Exodus begint met het 

noemen van de namen van de zonen van Israël (Jakob) die naar Egypte zijn gekomen, op 

uitnodiging van hun broer Jozef die garant staat voor hun welzijn. 

Wanneer Jozef is gestorven en er een Farao komt die de naam van Jozef niet meer kent, gaat 

het slecht met de kinderen van Israël. Ze moeten harde slavenarbeid verrichten, want ze 

worden te veel en te sterk. Maar hoe meer ze worden onderdrukt, des te talrijker worden ze 

(Ex 1:12). 
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Dan vallen er twee andere namen: Sifra en Pua, vroedvrouwen die van de Farao de opdracht 

krijgen alle pasgeboren jongetjes van de Hebreeën te doden. Zij saboteren dat bevel. De Farao 

beveelt dan zijn volk alle Hebreeuwse jongens in de Nijl te gooien. Zo eindigt het eerste 

hoofdstuk. 

Opvallend is, dat de Farao geen naam heeft. In de taal van de bijbelse geschriften wil dat 

zeggen dat hij een nobody is; ondanks al zijn macht een nietswaardige figuur.  

In het eerste gedeelte van het tweede hoofdstuk (Ex 2: 1-10) blijven lange tijd alle personen 

zonder naam. Alle aandacht is gericht op de naam die uiteindelijk valt in het laatste vers. Een 

vrouw uit het huis van Levi baart een zoon. Zij verbergt hem maanden, en legt hem dan in een 

rieten mandje dat blijft drijven op de doodsrivier, zoals eens de ark van Noach dreef op de 

wateren. Het jongetje wordt uiteindelijk gered door een dochter van de Farao. Deze 

Egyptische geeft hem zijn naam, Mozes (Ex 2:10): 

 

Zij riep zijn naam: Mozes – Hij die optilt –, 

                          zij sprak: 

Want uit het water heb ik hem opgetild.4 

 

Dit kind zal Israël ‘optillen’ uit de slavernij. Pas nadat deze naam geroepen is, horen we de 

namen van Mozes’ moeder, vader, zuster en vervolgens die van Rehuël, de priester van het 

land Midjan waarheen Mozes vlucht, van Zippora die zijn vrouw wordt en van hun zoon 

Gersjom. Het tweede hoofdstuk eindigt ermee dat de kinderen van Israël schreeuwen tot God 

om bevrijding uit hun slavernij: 

 

God hoorde hun gehuil, 

God gedacht zijn verbond met Abraham, met Izaäk en met Jakob, 

God zag de kinderen van Israël, 

God wist.4  

   

In dit gedeelte, Exodus 2:23-25, klinkt maar liefst vijf maal het woord ‘God’. Het Hebreeuwse 

woord voor ‘God’ dat hier wordt gebruikt, is een algemene aanduiding voor het goddelijke, 

een soortnaam - elohiem. 

El of het meervoud elohiem is de naam voor de soort of de functie ‘god’. Wanneer Mozes 

voor de zoveelste keer bezwaar maakt tegen de hem opgedragen missie, nu met het argument 

dat hij ‘zwaar van tong en zwaar van mond’ is, wijst JHWH hem zijn broer Aäron toe, de 

Leviet die voor Mozes tot het volk Israël zal spreken. Voor Aäron zal Mozes een ‘god’ (el) 

zijn, heet het dan in Exodus 4:16. En verderop, in Exodus 7:1, krijgt Mozes te horen: ‘Zie, Ik 

stel je als god voor Farao’. Het woord ‘god’ wordt hier in volstrekt functionele zin gebruikt. 

In relatie tot Aäron en tot de Farao krijgt Mozes deze zware rol toebedeeld. JHWH verheft 

Mozes tot deze functie om zó, en niet anders, zijn volk Israël te redden uit het land van de 

slavernij. 

De eigenlijke Naam – JHWH - komt in de eerste twee hoofdstukken van het boek Namen nog 

niet voor. Klonken in het eerste hoofdstuk de namen van de kinderen van Jakob/Israël, 

draaide in het tweede hoofdstuk alles om de naam Mozes, in het derde hoofdstuk culmineert 

deze opbouw in de onthulling, de ‘openbaring’ van de Naam van Israëls God.4 

Dit derde hoofdstuk bestaat uit drie gedeelten: de inleiding (Ex 3:1-5), de onthulling van de 

Naam (6-15) en de wijze waarop de uittocht uit Egypte voorbereid moet worden (16-22). 

De inleiding vermeldt hoe Mozes de kudde van zijn schoonvader op een dag naar de berg 

Gods, de Horeb, leidt. Daar verschijnt hem een bode van JHWH als een oplaaiend vuur 

midden uit een braamstruik die niet wordt verteerd. 
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Waarom juist zo’n lage, doornige struik? Wat heeft dat van doen met de heilige Naam? Een 

bekende uitleg in de rabbijnse literatuur is dat het brandende braambos een symbool is voor 

het lijden van Israël in de slavernij. Mozes komt dichterbij om te zien en wat hij ziet is het 

lijden van mensen en het wonder van hun overleven - de braamstruik wordt niet verteerd. In 

de vuuroven van Egypte gaat het slavenvolk niet ten onder.4      

Mozes krijgt vanuit het braambos een opdracht van een God die zich identificeert als ‘de God 

van jouw vader, de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jakob’. De opdracht 

luidt dat Mozes zijn volk moet uitleiden uit het land van de onderdrukking. Mozes hoort dan 

wat de lezer intussen al te kennen is gegeven: deze God ziet, hoort en weet wat zijn volk te 

lijden heeft. Hij krijgt te horen: 

 

Afgedaald ben ik (8a) 

om te redden mijn volk uit de handen van Egypte.. 

Ik zal het opwaarts voeren uit dit land naar een goed wijd land…(8b) 

 

In deze aankondiging schuilen twee tegenstellingen: die tussen het afdalen van God en het 

doen opgaan van zijn volk, en het contrast tussen Egypte en Kanaän.4 

Dan hoort Mozes: 

 

Ga dan nu, 

Ik stuur jou naar Farao, 

leid mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte weg. 

                                            

In dit gedeelte (10-15) is de relatie tussen de werkwoorden sturen en gaan heel duidelijk en 

structureel aangegeven: deze God openbaart zich door iemand te sturen.4 

Mozes’ verbijstering over deze opdracht klinkt door in zijn vraag: ‘Wie ben ík dat ik naar 

Farao ga, dat ik de kinderen van Israël uit Egypte weg zal leiden?’ Hoe kan ik mijzelf 

legitimeren tegenover mijn volk? Het antwoord luidt: ‘Omdat Ik zal zijn met jou’. Dit 

vreemde antwoord onderstreept door het klankrijm in het Hebreeuws de samenhang tussen de 

identiteit van Mozes en de identiteit van de Naam.4 

Mozes weet nu dat de legitimering van zijn opdracht schuilt in de identiteit van de 

opdrachtgever. 

Dan stelt hij opnieuw een vraag: als ik naar de Israëlieten ga en zeg dat de God van hun 

vaderen mij gezonden heeft en zij vragen naar diens naam, wat moet ik dan antwoorden? 

Deze vraag, die Mozes hier stelt uit naam van zijn volk, is niet zozeer een vraag naar hoe deze 

God wil worden genoemd, maar een vraag naar waar diens naam voor stáát, wat de macht en 

betekenis is van die naam. 

Naar analogie van de sceptische vraag van Gideon in Richteren 6:13 - ‘Als JHWH met ons is, 

waarom is ons dit alles dan overkomen?’ - kan men er ook een zekere scepsis en bitterheid in 

horen.4 Wat hebben de kinderen van Israël in hun slavernij aan de God van hun aartsvaders? 

Zij voelen zich ontredderd, aan hun lot overgelaten en aan de farao uitgeleverd. Tegen deze 

achtergrond lijkt de godsnaam in de praktijk van elke bevrijdende betekenis beroofd. De 

godsnaam was de kinderen van Israël niet onbekend, maar welke betekenis heeft die naam 

nog in hun situatie? 

Daarom is het antwoord op de vraag van Mozes - de onthulling van de godsnaam - zowel een 

bijzonder moment als een integraal onderdeel van het verhaal van de ‘missie’ van Mozes. 

Opvallend is dat vanaf hoofdstuk 39 in Genesis – het verhaal van Jozef in het huis van Potifar, 

waaruit blijkt dat de zegen van JHWH rust op alles wat deze geliefde zoon van Jakob doet –  

de godsnaam niet meer klinkt, om pas hier in volle betekenis op te lichten. De godsnaam 
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wordt dus niet voor het eerst bekendgemaakt, maar in het goddelijk antwoord krijgt de Naam 

een nieuwe betekenis. ‘Het pas later in het verhaal aan de orde komen van de godsnaam 

JHWH heeft dan ook het karakter van een literaire figuur met een ‘theologische’ spits, het is 

een middel ter verheldering van wie god is in een godvergeten situatie.’4   

Het antwoord dat Mozes krijgt, is niets minder dan de ‘zelfopenbaring’ van de Naam. Maar 

deze onthulling is op het eerste gezicht een raadselspreuk. De gebruikelijke vertaling is: ‘Ik 

ben, die Ik ben’. Taalkundig lijkt dat op het bekende Spaanse gezegde ‘que sera sera’, ‘wat zal 

zijn, zal zijn’. Weliswaar is God, maar de manier waaróp hij is, blijft ongrijpbaar, even 

onpeilbaar als de toekomst in ‘que sera sera’. 

Is dat wat deze tekst wil zeggen? In recente jaren pleiten veel exegeten voor een andere 

interpretatie en dus voor een andere vertaling, bijvoorbeeld, ‘Ik zal er zijn, zoals Ik er zal zijn’ 

of ‘Ik ben er gelijk Ik er ben’. 

In deze weergave maakt de toevoeging van het woordje ‘er’ dat er opeens in de tekstweergave 

sprake is van dynamiek, van handelen, van goddelijke bewogenheid met het lot van het 

onderdrukte volk. Het gaat dan in de tekst om het contrast tussen twee vormen van macht: de 

macht van de naamloze farao en de macht van degene die zijn naam bekend maakt als ‘Ik ben 

er.’ Daarmee wordt het volk voor een keuze gesteld. Óf men dient de Farao, óf men dient 

JHWH, beiden tegelijk dienen is onmogelijk.4 

 

‘Ik ben die Ik ben’  

Eerst ga ik in op de gebruikelijke weergave van de raadselspreuk. De klassieke vertaling ‘Ik 

ben die Ik ben’ of ‘Ik ben degene die is’ is een interpretatie die we al vinden in de 

Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel: ego eimi ho ôn. In de 

geschiedenis van jodendom en christendom, ja, in de gehele Europese cultuurgeschiedenis 

heeft deze vertaling een enorme doorwerking gehad. 

Zij maakte het mogelijk het bijbels godsbegrip te verbinden met wijsgerige tradities in de 

wereld van het hellenisme die vooral teruggaan op Plato en Aristoteles. In deze metafysische 

traditie bestaat de behoefte alle verschijnselen, zichtbare en onzichtbare, te herleiden tot hun 

ene bron, tot het onveranderlijke Zijn, tot de Idee, tot het Ene, tot het Eeuwige waarin, zoals 

in het aangrijpend slot van Gustav Mahlers Lied von der Erde, al ons menselijk, smachtend 

verlangen eindelijk tot rust komt.4 

Zo kan ‘Ik ben die Ik ben’ worden verstaan als het hoogste Zijn, als de essentie van al het 

ware, goede en schone. 

Aan dit Ene hebben alle verschijnselen deel, en aan de Ene ontlenen zij hun identiteit. Hoewel 

‘identiteitsfilosofie’ als begrip in strikte zin wordt gebruikt voor het idealistisch pantheïsme 

van de Duitse wijsgeer Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854), kan in zekere zin de gehele 

traditie van de westerse metafysica worden beschouwd als identiteitsfilosofie, als een 

zoektocht naar het Ene, waartoe alle verschijnselen in hun pluraliteit uiteindelijk te herleiden 

zijn. 

Deze idealistische gedachtenwereld is ons tegenwoordig vreemd geworden. In de 

wijsbegeerte en in de theologie bestaan sterke stromingen die zich radicaal afzetten tegen dit 

denken over God en het Zijn. 

Toch moeten we ons goed realiseren dat in de geschiedenis van het westers christendom deze 

identificatie van God met het Zijn, de verbinding van de God van Abraham, Izaäk en Jakob 

met de God van de filosofen, meer dan anderhalf millennium het toneel heeft beheerst. 

In deze ‘tumultueuze geschiedenis’4 van de betrekkingen tussen het Zijn en God zijn 

verschillende sporen getrokken. 

Er is een mystieke traditie waarbij vooral de naam van Pseudo-Dionysius (Dionysius de 

Areopagiet), een anonieme auteur van rond 500 na Christus, genoemd moet worden. Deze ziet 
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de openbaring ‘Ik ben die Ik ben’ als uitdrukking van Gods onkenbaarheid. In deze traditie is 

God alleen te benaderen langs de weg van ontkenningen, door alles wat men kan zeggen over 

het zijn van God te voorzien van het woordje niet. Op deze wijze komt de mysticus of mystica 

in laatste instantie tot het onkenbare en onnoembare Ene, dat zowel het zijn overstijgt als ook 

het niet-zijn. 

De andere, gangbaarder traditie ziet sporen van het zijn van God in alles wat is: al het 

bestaande heeft deel aan het goddelijk Zijn. Via zijn scheppingswerk kunnen wij tot een 

zekere kennis van God zelf komen. Deze traditie krijgt gezaghebbend gestalte in het werk van 

de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274), dat voor ons oprijst als een 

geweldige gotische kathedraal. 

Voor hem is God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – het hoogste Zijn en als zodanig 

onveranderlijk, eeuwig en onlichamelijk. 

Ook voor Thomas geldt evenwel: wat wij van God weten, is minder dan wat wij niet weten. 

Elke voorstelling, elk beeld van God mag alleen ‘analoog’ worden gebruikt: het drukt iets uit 

wat nooit uitputtend uitgedrukt kan worden. Niettemin, ondanks onze gebrekkige kennis en 

waarneming, ondanks de ‘zondeval’, kunnen wij in de schepping de sporen van Gods 

verborgen presentie herkennen. 

God is voor Thomas niet de volstrekt andere, de volstrekt onkenbare. Er is een overeenkomst, 

een analogie of correlatie, tussen God als het hoogste zijn en het zijn van zijn schepsels, de 

mensen. In hun identiteit is nog altijd iets te vinden van Gods identiteit, immers zij zijn 

geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.     

Wat opvalt aan de historische doorwerking van deze lezing van Exodus 3:14 is het 

beschouwelijke karakter ervan. De schepping is, zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis het 

uitdrukt4, een ‘schoon boek’, waarin we de hand van God, de schepper, kunnen herkennen. 

Het beschouwen van de schepping alleen al kan ons iets vertellen over God, ja kan ons zelfs 

meevoeren tot het mystieke schouwen van God zelf als de bron waaraan al het leven 

ontspringt. Naast de bijbelse openbaring kan op deze wijze de natuur als een tweede bron van 

godskennis fungeren. 

De vergelijking van het werk van Thomas met een gotische kathedraal is al vaak gemaakt. Zij 

kan dienen om het beschouwelijke, statische karakter van de weergave van Gods openbaring 

als ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik ben die is’ te onderstrepen. 

Doet dit statische beeld wel recht aan de context van het verhaal?  Doet het recht aan de God 

die afdaalt om zijn volk te doen opgaan uit het land van de benauwdheid naar een land waarin 

het goed is om te wonen? Of aan het feit dat Mozes te horen krijgt: ‘Omdat ik zal zijn met jou, 

ben jij het die naar Farao gaat’? 

Alleen al de wijze waarop het verhaal van Exodus wordt verteld, is dynamisch, verrassend, 

geladen. Niet het zijn van God, maar zijn erbij zijn, zijn ingrijpen staat voorop. Paul Tillich  

(1886-1965), één van de belangrijke protestantse theologen uit de vorige eeuw, heeft dit 

aspect scherp gezien. Daarom zocht hij naar een nieuwe synthese, waarin het dynamisch 

karakter van het goddelijke tot zijn recht komt. Zowel de synthese tussen de westerse 

metafysica en het bijbels godsbegrip alsook de correlatie tussen God en mens moest daarin 

bewaard blijven.  Om het dynamisch karakter te onderstrepen van het zijn van God noemt hij 

God in Christus ‘het nieuwe zijn’, the New Being, of ook wel ‘de grond van ons zijn’. In de 

dynamische diepte van het zijn als dragende grond wordt de chaos, het niet-zijn, de dood, de 

angst en de menselijke vervreemding opgenomen, bestreden en, als laatste realiteit, steeds 

weer overwonnen.  

Door deze synthese wil Tillich voorkomen dat filosofie en theologie van elkaar vervreemd 

raken. Naar zijn diepste overtuiging zijn beide op elkaar aangewezen. Zo stelt Tillich zichzelf 
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bewust in de lange traditie van denkers in de geschiedenis van het westers christendom, die de 

God van Mozes identificeert met het hoogste (of diepste) zijn. 

De vraag blijft echter, of een dergelijke synthese het verhaal van Exodus 3 toch geen geweld 

aandoet. Laat de God die zich bekendmaakt in het brandende braambos zich werkelijk 

vereenzelvigen met de God van de filosofen? Of is er sprake van een tegenstelling die niet te 

overbruggen valt?       

 

‘Ik zal er zijn, zoals Ik er zal zijn’ 

Laten we terugkeren naar de tekst van Exodus. De opbouw van Exodus 3:10-15 maakt 

duidelijk hoezeer Gods ‘zelfopenbaring’ is verbonden met de ‘zending’ van Mozes. In 10b 

horen we ‘Ik zend je…’, in 14d: ‘JHWH heeft mij gezonden…’ en dan nog eens in 15: 

 

JHWH, de God van jullie vaderen, 

de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jakob 

heeft mij gezonden. 

  

Binnen dit raamwerk van Mozes’ ‘missie’ vraagt Mozes naar Gods naam. Dan volgt: 

 

God sprak tot Mozes 

Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn 

Hij sprak: 

Zo zul je zeggen tot de zonen van Israël 

‘Ik zal er zijn’ heeft mij tot jullie gezonden. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de Israëlieten in hun ondraaglijke situatie niet geïnteresseerd zijn in 

een beschouwing van Mozes over het ‘zijn’ van God. Niet Gods bestaan, zijn ‘zijn’ is 

belangrijk, maar zijn actieve presentie, zijn ‘er zijn’. 

Vóór alles drukt dit ‘er zijn’ een relatie uit: er is een ‘ik’ dat zich richt tot een ‘jij’, tot Mozes 

en tot het volk Israël. Er is een ‘ik’ dat zichzelf garant wil stellen voor de bevrijding van zijn 

volk, en daarmee zet het zijn ‘naam’ op het spel. 

Zoals vaker in de Hebreeuwse bijbel wanneer er naar een naam wordt gevraagd, is er sprake 

van een woordspeling. De onuitspreekbare Naam, JHWH, die Mozes hier voor het eerst te 

horen krijgt (3:15) - verrassenderwijs, want een herhaling van ‘Ik zal er zijn’ had voor de 

hand gelegen - is verwant met  ‘Ik zal er zijn’ (in het Hebreeuws: ’Ehje). 

In deze context gaat JHWH voor Hebreeuwse oren als vanzelf klinken als een variant op de 

naam ‘Ik zal er zijn’, en wel als aanduiding van de derde persoon enkelvoud van het 

werkwoord ‘zijn’: ‘Hij is er’.  

Hieruit blijkt dat de nieuwe naam die Mozes te horen krijgt ‘Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn’ 

de uit het boek Genesis reeds bekende naam JHWH niet wil vervangen. In de context van ‘het 

land van de benauwdheid’ (zoals de Hebreeuwse naam voor Egypte luidt) klinkt de naam als 

een bevrijdend perspectief dat alleen vanuit het perspectief van God zelf te zeggen is. 

JHWH wordt in de uitzichtloze situatie van het volk gepresenteerd als afgeleide van ‘Ehje’, 

‘Ik zal er (voor jullie) zijn’. Voorop gaat hoe God zichzelf noemt. Dan volgt hoe Israël deze 

God ervaart: ‘Hij is er’.4 Deze logica krijgt een indrukwekkende bevestiging in het tweede 

gedeelte van Exodus 3:15, waar van deze naam JHWH wordt gezegd: 

                                  

Dit (is) mijn naam voor altijd , 

en dit (is) mijn gedenktitel van geslacht op geslacht. 
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De Naam wordt hier dus gezien als een afgeleide van de zelfopenbaring ‘Ik zal er zijn zoals ik 

er zal zijn’. 

In zeer geconcentreerde vorm bevat de raadselspreuk van Exodus 3:14 een spanning die niet 

zelden in de joodse geschiedenis bijna ondragelijk is geworden - de spanning tussen nabijheid 

en verborgenheid. 

De joodse geleerde en bijbelvertaler Franz Rosenzweig (1886-1929) spreekt hier 

veelbetekenend van de gelijkstelling (Ineinssetzung) van het verre met het nabije, van het 

‘geheel’ met het ‘eigene’. Die gelijkstelling behoort volgens hem tot het ‘wezen van het 

jodendom’. En, voegt hij er intrigerend aan toe, eigenlijk geldt ze vanwege het dogma van de 

drie-eenheid ook voor ‘het wezen van het christendom’, hoe gebroken ook en hoezeer ook 

blootgesteld aan het gevaar van gespletenheid.4 

Aan de ene kant behelst de Naam de toezegging van nabijheid, de garantie dat deze God zijn 

Naam op het spel zet voor zijn volk, de garantie van aanspreekbaarheid, niet slechts in lofzang 

en gebed, maar ook in klaagzang en protest.  

Aan de andere kant betekent ‘zoals ik er zal zijn’ afstand, de afstand in tijden waarin het 

woord van JHWH schaars is (1 Samuël 3:1), de donkere, raadselachtige kanten van Gods 

betrokkenheid bij zijn schepping, diens verborgenheid in tijden waarin onrecht en misdaad 

ongeremd hun gang gaan. 

Gods nabijheid wil zeggen dat er van hem kan worden gesproken in menselijke termen, hoe 

aanstootgevend dat ook mag zijn voor ons, kinderen van de Verlichting die we nu eenmaal 

zijn. Er is sprake van zijn woorden/daden (debarim), van zijn zien, van zijn liefde, zijn woede, 

zijn hand, zijn stem, zijn mond. Het gebeuren van de Naam voltrekt zich in het spreken en 

handelen van mensen. Dat gaat zó ver, dat Gods mond zich vereenzelvigt met die van zijn 

profeet Mozes, zoals de mond van Aäron die van Mozes wordt. In Exodus 4:15 zegt JHWH: 

‘Ik ben met jouw mond en met zijn mond’. 

 

Monotheïsme? 

Dat er van God in deze menselijke termen gesproken wordt, kan men in de geest van de 

Verlichting zien als een, historisch gesproken, primitieve fase van de ontwikkeling van het 

monotheïstisch godsgeloof. Maar wat betekent ‘monotheïsme’? 

Monotheïsme is een moderne categorie waaronder godsdienstwetenschappers een bepaald 

type godsdiensten rangschikken, namelijk die religies die één (persoonlijke) God vereren. Dat 

mag zijn goed recht hebben, als men maar bedenkt dat het hier een moderne typologie betreft 

van godsbeelden. 

Begrippen als theïsme of monotheïsme zijn beelden - denkbeelden - evenzeer als de 

voorstellingen van God als vader, als heer of als licht. Zolang men beseft dat het om beelden 

gaat, is er weinig aan de hand. Worden de beelden evenwel vereenzelvigd met de realiteit 

waarnaar zij verwijzen, dan wordt een term als monotheïsme een gesloten beeld dat andere 

zienswijzen uitsluit. Dan is er bijvoorbeeld geen ruimte meer voor de belangrijke suggestie 

van K.H. Miskotte dat het spreken over God in menselijke termen (het antropomorfe spreken) 

erop wijst dat de Naam is gericht op ‘menswording’.4 

De actieve presentie van de naam ‘Ik zal er zijn’, die het mogelijk maakt antropomorf van 

hem te spreken, sluit mysterie, verborgenheid en duisternis allerminst uit: ‘zoals Ik er zal 

zijn’. 

Precies dit samengaan van nabijheid en oneindige afstand maakt het mysterie uit. De vraag is 

echter: hoe kán zoiets, en vooral, hoe kunnen mensen het samengaan van beide polen 

vasthouden en de spanning ervan verdragen? Het lijkt gemakkelijker met één van beide polen 

te leven: ofwel met Gods nabijheid, ofwel met een oneindige afstand die maakt dat we vrij en 

autonoom onze eigen, menselijke zaken kunnen regelen. 
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In de turbulente geschiedenis van de joodse godsdienst zijn beide polen aanwezig: de 

nabijheid vanaf het bevrijdingsverhaal van Exodus elke keer dat jaarlijks Pesach, het joodse 

paasfeest, wordt gevierd; de afstand, verduistering en verborgenheid vanaf Genesis 22, het 

verhaal van Abrahams offergang waarin elk godsbeeld wordt vergruizeld4, tot aan de gang 

naar de concentratiekampen in het Derde Rijk.    

In de geschiedenis van het christendom heeft het onvoorstelbare van de menswording van 

God in Jezus Christus zo’n nadruk gekregen, dat de beeldenstrijd in de achtste eeuw na veel 

politieke chicanes - waarbij het in feite ging om de vrijheid van de kerk ten opzichte van 

keizer en staat - op het concilie van Nicea II (787) werd beslecht met het toestaan van 

beeldenverering op grond van de incarnatie (vleeswording) van het Woord. 

God was immers zichtbaar mens geworden. Waarom dan nog een verbod op de verering van 

iconen? Voor Johannes van Damascus, de belangrijkste theoloog uit de achtste eeuw, is in 

Christus het verloren paradijs herwonnen, is het oude voorbijgegaan en alles nieuw geworden. 

‘Het is deze onbetoomde eschatologische vreugde, die Johannes van Damascus tot zijn 

verdediging van de beelden inspireert.’4 

Het onderscheid tussen het christelijk beeld en het heidense idool is in deze visie dat het 

christelijk beeld de werkelijkheid van Christus uitdrukt in wie de menselijke en goddelijke 

natuur onvermengd en ongescheiden verenigd zijn. Het beeldverbod daarentegen is iets van 

het ‘Oude Testament’, dat toch slechts een voorafspiegeling is van het eigenlijke gebeuren - 

de incarnatie - in het ‘Nieuwe Testament’. 

Gods incarnatie in Christus maakte dat God zo nabijkwam, dat de kerk zich gemachtigd kon 

voelen zelf over heil en verlossing te beschikken. Zo kon, op bepaalde momenten in de 

geschiedenis van het christendom, Gods genade een goedkoop verkrijgbaar artikel worden en 

kon het christendom zichzelf een monopoliepositie aanmatigen op het stuk van ‘verzoening’ 

en ‘verlossing’. De pool van de oneindige afstand was immers achterhaald door Gods 

menswording. Gods nabijheid werd – zonder die tegenpool – zichtbaar, grijpbaar in de 

sacramenten waarover de kerk beschikt. 

De Reformatie bestreed deze beschikbaarheid, maar ook zij kon op den duur de verleiding 

niet weerstaan Gods heil naar zich toe te trekken. Toen in het tijdperk van de Verlichting het 

historisch-kritisch denken opkwam, ontstond de behoefte om met de middelen van het 

historisch onderzoek het waarheidsgehalte van de bijbelse verhalen wetenschappelijk te 

toetsen en vast te stellen. Vanaf de negentiende eeuw kwam het, vanuit diezelfde drang, tot 

talloze pogingen een historisch, wetenschappelijk betrouwbaar beeld te reconstrueren van het 

leven van Jezus van Nazaret.     

Gelukkig is er daarnaast in het christendom ook steeds weer het besef opgedoken van de 

oneindige afstand tussen God en mens, niet alleen bij de ‘negatieve theologie’ van Pseudo-

Dionysius, Johannes van het Kruis en andere grote mystici, maar bijvoorbeeld ook bij de 

Deense filosoof Søren Kierkegaard en bij de Zwitserse theoloog Karl Barth. 

Dat neemt niet weg dat in het christendom Gods identiteit in Christus maar al te vaak is 

gehanteerd, niet als een gave, maar als een gegeven, als een gebeuren dat achter ons ligt en 

dat wij, om zo te zeggen, in de rug hebben. Dit laatste verklaart de tendens om, ondanks het 

geloof in de dynamiek van Gods Geest, bepaalde voorstellingen en begrippen in bijbelse 

verhalen vast te leggen op één betekenis, eens en voorgoed.   

In de joodse tradities is dat anders. Daarin is en blijft de onmogelijkheid om de godsnaam uit 

te spreken en de zin ervan definitief te ontsluiten van groot gewicht.  

De joodse geleerde Gershom Sholem heeft erop gewezen dat het vierletterwoord JHWH in 

zichzelf zonder zin en betekenis is, het is leeg.4 Maar juist dit gegeven verwijst naar de plaats 

van die naam in het midden van de openbaring waarop hij berust. Sholem meent dat juist de 
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betekenisloosheid van het vierletterwoord de aanduiding is van de onuitputtelijke bron van 

alle zin en betekenis. 

In dezelfde lijn zou je kunnen zeggen dat het beeldverbod het onmogelijk maakt deze 

eigennaam tot een uniek exemplaar te maken van de algemene soort ‘god’. Gods openbaring, 

zoals die op de mens toekomt, is een leeg en onbeschikbaar ‘midden’. Dit ‘lege midden’ is in 

die zin betekenisloos, dat het elk beeld, elke talige aanduiding overstijgt. Alle namen die deze 

God worden toegedicht zijn metaforisch van aard: God is en is niet de heer of de vader.4 Deze 

namen zijn niet meer dan bijnamen, cultureel bepaald, gebonden aan tijd en plaats. Ze zijn in 

principe vervangbaar. Wie deze namen of titels voor heilig verklaart, maakt van Gods 

dynamische, verborgen presentie een gestold beeld. 

In dit opzicht kunnen de christelijke tradities leren van de joodse. Gershom Scholem maakt 

duidelijk waarom de joodse tradities in het algemeen minder moeite hebben met conflicten, 

tegenstrijdigheden en onopgeloste vragen. Aan de ene kant waken het beeldverbod en het 

teken van de Naam voor de drang tot toe-eigening: elke mogelijke betekenisgeving wijst 

boven zichzelf uit en houdt in die zin een belofte, een tegoed in. Aan de andere kant nodigen 

zij echter uit tot steeds weer nieuwe interpretaties. 

De inzet van de traditie is: alle mogelijkheden uit te putten om de Thora te interpreteren. De 

rijkdom aan tegenstrijdigheden wordt niet ontkend, maar omhelsd. Ook wanneer de mening 

van een leermeester wordt verworpen, blijft zij van belang. Morgen kan blijken dat zij de 

hoeksteen is van een nieuw gebouw.4 Traditie is een open proces dat wordt voortgestuwd door 

discussies en veranderingen in de gemeenschap. 

Deze vorm van spiritualiteit heeft als achtergrond dat woorden en begrippen hier niet, zoals in 

het klassieke metafysische denken, een weerspiegeling, een afbeelding, zijn van een in 

zichzelf zinvolle werkelijkheid, maar dat in de taal die werkelijkheid pas als een zinvol geheel 

wordt gesticht. 

Taal verwijst naar ‘iets’ dat buiten haar bereik ligt, naar iets dat voorgegeven is. Hiermee 

verliezen woorden en begrippen hun aanspraak op totaliteit. Zij kunnen de werkelijkheid niet 

omvatten, maar verwijzen naar een buitentalige werkelijkheid. 

Door dit verwijzende karakter ontstaat er steeds weer nieuwe ruimte. Het beeldverbod 

bewaakt de oneindige afstand tussen God en mens. Juist die afstand - dit ‘eschatologisch 

voorbehoud’- houdt traditie levend, en waar de afstand wordt gerespecteerd, kan de ontstane 

ruimte aan de tegenspraken en conflicten hun destructief karakter ontnemen. 

In dit opzicht blijft traditie altijd gebroken traditie, niet alleen vanwege de breuklijnen in haar 

geschiedenis, maar vooral omdat zij Gods licht alleen gebroken kan weergeven - als in een 

spiegel, in raadselen. Waar zij zich meester maakt van het licht, wordt zij totalitair; zij 

ontkent dan niet alleen Gods radicaal anderszijn, maar ook ervaart zij de op zichzelf normale 

pluraliteit van het menselijk leven als bedreigend. 

 

Een onoverbrugbare kloof? 

Het wordt tijd terug te keren tot de vraag die zich eerder opdrong: is er een onoverbrugbare 

tegenstelling tussen de God van Israël en de God van de filosofen? 

Meer dan anderhalf millennium lang was de identificatie van de God van het Exodusverhaal 

en het Zijn van het metafysisch denken volstrekt vanzelfsprekend. De vertaling van de 

goddelijke raadselspreuk met ‘Ik ben die ik ben’ is daarbij van cruciaal belang geweest. 

De pogingen om nu tot andere vertalingen te komen, ontlenen hun gewicht aan het gevecht 

met de taaie traditie van deze lezing. Men kan die traditie betreuren, maar zij laat zich niet 

ongedaan maken. 

Vandaag de dag hebben niet alleen theologen, maar ook sommige vooraanstaande filosofen de 

neiging de hellenisering van het christendom negatief te waarderen. 
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Men beschouwt het theologische en wijsgerig denken dat uit de versmelting van de God van 

Israël met het Griekse Zijn is voortgekomen als een historisch misverstand met ernstige 

gevolgen. Het devies luidt daarom: terug naar de joodse wortels en weg van een metafysische 

traditie die alles wil herleiden tot het Ene en geen ruimte laat voor het radicaal andere, het 

radicale verschil. 

De bijbelse God is een ‘God zonder Zijn’, zoals de Franse filosoof Jean-Luc Marion (geb. 

1946) het in alle scherpte uitdrukt.4 In de lijn van de bekende persoonlijke notitie van Pascal 

wordt de God van de filosofen en geleerden afgeschreven ten gunste van de God van 

Abraham, Izaäk en Jakob. De kloof tussen beiden is niet te overbruggen.4  

De achtergrond van deze radicale omwenteling is zonder twijfel de cultuurbreuk die in de 

moderne geschiedenis heeft plaatsgegrepen en die - lang na Pascal - als eerste door Nietzsche 

op formule is gebracht: ‘God is dood’. Natuur, cultuur, geschiedenis, kunst, religie zijn geen 

vindplaatsen meer van God. Vanuit ‘dat wat is’ - de schepping als ‘een schoon boek’- leidt er 

een weg tot het Zijn van God, althans niet voor de moderne, westerse mens. 

Dat betekent dat het huwelijk tussen de God van Israël en het Zijn van het wijsgerig denken, 

dat eeuwenlang heeft kunnen standhouden, tot het verleden behoort. Nu is het tijd ruimte te 

scheppen voor het ‘radicaal andere’ van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Zelfs het 

levenswerk van Paul Tillich, de dynamische synthese tussen God en het Zijn, is niet houdbaar 

als antwoord op de cultuurbreuk in de westerse samenleving. 

Toch doet, naar mijn mening, de absolute tegenstelling tussen de God van Israël en de God 

van de filosofen ietwat gekunsteld, ja geforceerd aan. Het is geen werkelijk antwoord op de 

door Nietzsche gesignaleerde crisis. Of, anders gezegd, mij is het antwoord te gemakkelijk. 

Dat wil niet zeggen, dat ik wil vasthouden aan welke vorm van synthese dan ook. Ook ik vind 

de synthese van Tillich, hoe inspirerend en uitdagend ook, te harmonieus om helemaal waar te 

zijn. Er zijn meer breuklijnen in de relatie tussen God en het Zijn dan Tillich waar wil hebben. 

Maar, en daar gaat het mij om, er zijn ook meer verbindingslijnen dan de voorstanders van de 

‘rejudaïsering’ van God waar willen hebben. 

In de eerste plaats blijft de ‘zelfopenbaring’ van God aan Mozes in Exodus 3:14 een 

raadselspreuk. Paul Ricoeur betoogt, mijns inziens met recht, dat het antwoord van God op de 

vraag naar de naam niet direct valt af te leiden uit de context van het roepingsverhaal van 

Mozes. Waarom staat er de toevoeging ‘zoals Ik (er) ben’, waar ook het eerdere antwoord aan 

Mozes ‘Ik ben met je’ had kunnen volstaan?  

Is dat niet omdat, zoals Ricoeur het uitdrukt, de zin van deze spreuk de directe functie in het 

verhaal overstijgt en daarom een surplus aan betekenis heeft dat de toekomstige generaties 

permanent te denken wil geven? 4 

De vertaling van de Septuagint ‘Ik ben die Ik ben’ geeft weliswaar blijk van de hellenisering 

van de joodse cultuur, maar getuigt dat alleen maar van ‘verraad’ aan de oorspronkelijke 

Hebreeuwse tekst? Of is dit juist een voorbeeld van wat Gershom Scholem typerend vindt 

voor de joodse traditie: de zin van de goddelijke raadselspreuk is onuitputtelijk en vraagt om 

steeds nieuwe interpretaties. 

En hoe zit het met het boek Openbaring van Johannes in het Nieuwe Testament? Tot vijfmaal 

toe klinken daar de woorden ‘die is en die was (en die komt)’ (1:3; 1:8; 4:8; 11:17; 16:5); 

zonder twijfel een herinterpretatie van Exodus 3:14 in de lijn van de vertaling van de 

Septuagint. Moeten we dit bijbelboek, deze ‘hoofdsom der historie’4, zoals K.H. Miskotte de 

visioenen van Johannes noemde, dan maar verwijderen uit de bijbelse canon? 

Mijn bezwaar tegen het poneren van de onoverbrugbare kloof is het volstrekt onhistorisch 

karakter ervan. Hier wordt gewerkt met simplistische, verstarde beelden van wat men voor 

geschiedenis houdt. Volgens de huidige historische inzichten is het hellenisme (de 

versmelting van Griekse ideeën en gewoonten met die van andere culturen als gevolg van de 
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veroveringen van Alexander de Grote) rond 300 voor Christus op gang gekomen. De mate 

van hellenisering was van plaats tot plaats verschillend, maar het jodendom, met inbegrip van 

het Palestijnse jodendom, heeft zich aan het proces van hellenisering niet kunnen onttrekken. 

De tegenstelling tussen jodendom en hellenisme vraagt derhalve om aanzienlijke nuancering. 

Met simplificaties verhindert men zichzelf over een heel stuk joodse en christelijke 

geschiedenis anders dan in sjablonen te denken. 

Er wordt bovendien niet bedacht dat ook het jodendom een lange traditie kent, van Philo van 

Alexandrië tot Mozes Mendelssohn, die Gods antwoord aan Mozes interpreteert als een 

uitspraak over diens eeuwig, onuitsprekelijk Zijn. Zo vertaalt Mendelssohn met ‘Ik ben het 

wezen, dat eeuwig is’4 Is deze traditie alleen maar een onrechtmatige afwijking van het 

jodendom dat we in de bijbelse geschriften aantreffen? 

Het geijkte beeld over de westerse metafysica belemmert ook het doen van verrassende 

ontdekkingen in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte en de christelijke theologie. Er 

valt hier veel te ontdekken,  bijvoorbeeld bij Augustinus die zowel weet heeft van de 

oneindige afstand tussen God en mens als van het feit dat God hem meer nabij is dan hij 

zichzelf is,  of bij de spiritualiteit van de grote mystici die God op geen enkel moment laten 

samenvallen met het Zijn.   

Beter dan het construeren van twee absoluut tegengestelde beelden - van de bijbelse God en 

de God van de filosofen - is het om de geschiedenis open te houden. In dit opzicht vraagt ook 

de geschiedenis van de relatie tussen de God van Exodus en de God van de filosofen om 

respect voor het beeldverbod. 

    

 

De wijsheid van het beeldverbod 

 

Met deze laatste opmerking zijn we terug bij het beeldverbod. Wat betekent het beeldverbod 

in relatie tot God? 

Het gebod maakt deel uit van de Tien Woorden (Ex 20:1-17; Deut 5: 6-21). De Tien Woorden 

zijn, is wel gezegd, een ethische uitleg van wat de Naam JHWH inhoudt, want er is geen 

scheiding tussen de wil van Israëls God en God zelf.4 Daarom beginnen de Tien Woorden met 

‘Ik ben JHWH’; niet zomaar een godheid, maar jullie God, de God die jullie heeft doen 

uittrekken uit het land van de benauwdheid, uit het huis van de slavernij. 

In direct verband met het noemen van deze reddende daad volgt het gebod geen andere goden 

te aanbidden: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’. (Ex.20:3; Deut 5:7). 

Dan volgt het beeldverbod: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van 

wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder 

de aarde is’. (Ex 20:4-6; de versie van Deut 5: 8-10 wijkt iets af). 

Over het ontstaan van het beeldverbod lopen de meningen van de geleerden nogal uiteen. Is 

het gebod al ontstaan toen de Israëlieten nog als nomaden in de woestijn leefden? Vindt het 

niet afbeelden van JHWH zijn oorsprong in de traditie van de beeldloze nomadencultuur?4 Of 

is het beeldverbod juist heel laat ontstaan, toen hellenisering van het jodendom dreigde?4 Was 

er eerst het gebod geen andere goden te aanbidden en volgde daarna het beeldverbod? Of ging 

juist het beeldverbod vooraf? 

Wanneer het vermoeden van sommige exegeten hout snijdt dat JHWH, historisch gesproken, 

in de tijd voorafgaand aan de Babylonische ballingschap (597-539) slechts één der goden zou 

zijn geweest, zij het een centrale, nationale godheid, dan zou het joodse ‘monotheïsme’ zijn 

ontstaan in de periode ná de ballingschap.4 In de achtste eeuw vChr, in de tijd van de profeet 

Hosea, zou in het noordelijk rijk een ‘JHWH-alleen-beweging’ de kop hebben opgestoken, 

die onder de joden in ballingschap de overhand kreeg. 
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Waardoor kreeg deze exclusieve verering het voor het zeggen? Om de eigen identiteit van het 

joodse volk te beschermen en te bewaren in een vreemde omgeving? Hoe dan ook, voortaan 

klinkt het: ‘Hoor, Israël: JHWH is onze God; JHWH is één’ (Dtr 6:4). 

Het feit dat JHWH één is en uniek vraagt om afgrenzing van al die goden die in de oud-

oriëntaalse wereld in de regel in de vorm van driedimensionale beelden werden vereerd. In die 

zin ligt het voor de hand dat het eerste en het tweede gebod bij elkaar horen: geen andere 

goden, geen beelden. 

De vraag is alleen of het beeldverbod óók geldt voor JHWH zelf, de Ene. In de eindredactie 

van de tekst van de Thora is dat onmiskenbaar het geval. Deuteronomium 4:15 is in dit 

opzicht duidelijk. Daar wordt het beeldverbod in zijn meest uitgebreide versie (16-19) 

gemotiveerd door het feit dat de Israëlieten geen gestalte hebben gezien op de dag dat JHWH 

tot hen sprak op de berg Horeb midden uit het vuur. Er was alleen een stem …(4:12). 

Waartoe dient het beeldverbod? Voor het beantwoorden van die vraag is het van wezenlijk 

belang dat het verbod niet slechts blijkt te slaan op de aanbidding van andere goden, maar ook 

en bij uitstek op JHWH zelf. 

Het verbod wordt immers gemotiveerd met de woorden ‘Ik, JHWH, ben een naijverig God’ 

(Ex 20:5; Dtr 5:9). Zou het beeldverbod alléén slaan op andere goden, dan wordt zonder 

moeite het beeld opgeroepen van een jaloerse potentaat die niemand naast zich duldt - een 

alleenheerser, die op grond van het feit dat hij het volk heeft gered nu absolute horigheid eist. 

Zo zou hij passen in het geijkte beeld van een monotheïstische God: een autoritair 

opperwezen. En bovendien nog wraakzuchtig: een God, die vier generaties lang degenen 

achtervolgt die hem haten (Ex 20: 5b; Dtr 5:9b). 

Is dat het beeld van de God die zijn Naam verbonden heeft aan het lot van zijn volk? Wie is 

degene die hem haat? Hij die ‘ongerechtigheid’ doet. En wie is degene die JHWH liefheeft? 

Die de geboden volgt (in het doen van gerechtigheid). Het ‘haten’ van JHWH komt tot 

uitdrukking in de ongerechtigheid die de ene mens de andere aandoet. Het ‘liefhebben’ van 

JHWH in het doen van gerechtigheid. Een compromis, het ene doen en het andere niet laten, 

is niet mogelijk. 

In feite gaat het hier om dezelfde beslissende keuze als in de scène van het brandende 

braambos: óf men volgt de God ‘Ik ben er gelijk ik er ben’, óf men dient de farao. Ofwel men 

brengt offers aan het sacrale beeld van de naamloze farao op zijn troon en leidt een bestaan 

zonder vrijheid, óf men volgt de verbondsark, het draagbaar heiligdom waarin JHWH 

onzichtbaar troont tussen de cherubijnen. 

Het midden tussen de twee cherubijnen op de ark is leeg, zoals volgens Gershom Scholem 

ook het vierletterwoord JHWH op zichzelf leeg is. In deze zin vindt het beeldverbod zijn 

parallel in het verbod op het uitspreken van de Naam. Alleen als de onzienlijke, als de ‘totaal 

andere’, is JHWH nabij; bij een volkje van niets (wereldhistorisch gesproken), bij 

onaanzienlijke, kapotgemaakte mensen die door deze God bij naam worden gekend, hoewel 

zij in de geschiedenis naamloos zijn:           

 

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, 

die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: 

in de hoge en het heilige woon Ik 

en bij de verbrijzelde en nederige van geest 

om de geest der nederigen 

en het hart van de verbrijzelden te doen opleven. (Jes. 57: 15) 

                                       

Deze troostende woorden van de profeet drukken iets uit wat eigenlijk in woorden niet gevat 

kan worden. Zij omvatten een te grote spanwijdte. Ze grijpen de vogel in de vlucht. 
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Het ‘wonen’ waarvan de profeet spreekt, is geen vast verblijf bij de ‘verbrijzelde en nederige 

van geest’ , maar een gebeuren dat zich op geen enkele manier laat afdwingen, zelfs niet door 

het smeekgebed.  

Mensen worden door God ‘geraakt’, maar nooit zó, dat zij kunnen beschikken over deze 

ervaring. 

Het beeldverbod beschermt de goddelijke vrijheid door te voorkomen dat menselijke 

ervaringen, waarnemingen en voorstellingen worden gefixeerd en - voor eens en altijd - op 

begrip gebracht. Het beeldverbod slaat niet slechts op beelden in materiële zin. Calvijn schrijft 

in zijn Institutie: ‘Het is de geest die een idool bedenkt; de hand laat het ontstaan’.4 Er zou 

geen gouden kalf zijn geweest, wanneer het niet eerst was bedacht.  

Het beeldverbod richt zich dus op de beelden die we in ons hoofd hebben. Er is immers, 

volgens Immanuel Kant, geen begrip zonder ‘Anschauung’, zonder aanschouwing, zonder 

voorstelling, zonder beeld. Zoals we in de taal voortdurend beelden gebruiken (‘pluk de dag’, 

‘het regent pijpenstelen’), zo kan het menselijk bewustzijn het niet stellen zonder beelden. 

Gaat het om het ‘andere’, om het onbewuste en ongekende, dan vraagt dat om doorbreking 

van de beelden en fixaties in ons bewustzijn, zoals dat gebeurt in veel moderne kunst, 

bijvoorbeeld in de werken van Wassily Kandinsky en Paul Klee. 

In die zin beschermt het beeldverbod de mogelijkheid om ontvankelijk te zijn voor dat wat 

zich geeft uit zichzelf.     

Het buitengewone verhaal van Exodus 33:12-23, waarin JHWH ‘is voorbijgegaan’, illustreert 

deze beschermende functie van het beeldverbod. 

Mozes smeekt daarin tot JHWH: ‘Laat mij uw heerlijkheid zien’. Hij krijgt dan te horen: ‘Ik 

zal mijn luister aan je doen voorbijgaan…’, maar ook: ‘Mijn gelaat kun je niet zien, want 

geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven’. Dan spreekt JHWH: 

  

Hier, een plaats bij mij, 

sta op de rots. 

En het zal geschieden: 

als mijn overwicht voorbijgaat, 

doe  ik jou staan in de kloof van de rots 

en scherm jou af met mijn hand 

tot ik ben voorbijgegaan. (Ex 33: 22)4 

 

Mozes kan God alleen van achteren zien, als het voorbijgaan al voorbij is. Voor de filosoof 

Emmanuel Levinas (1906-1995) zijn deze woorden over het ‘voorbijgegaan zijn’ van God 

van bijzondere betekenis voor de interpretatie van het beeldverbod.4 

Levinas vat het voorbijgaan van God op als een spoor. Hij maakt een onderscheid tussen een 

spoor en een teken. Een teken verwijst naar iets anders. Bij een spoor kan dat ook het geval 

zijn, maar een spoor kan ook doodlopen. Als het gaat om Gods oneindigheid is nooit te 

achterhalen of het spoor ergens naar verwijst of niet. ‘Er is slechts de momentane aanraking 

van het onbevattelijke.’4 Op het moment van aanraking is het voorbij. Er bestaat geen enkele 

ervaring, ook geen ‘religieuze’, waarvan met zekerheid valt te zeggen dat het een spoor van 

God is. Levinas schrijft: 

 

De grote ‘ervaringen’ van ons leven werden eigenlijk nooit geleefd. 

Komen de religies niet tot ons vanuit een verleden dat nooit een zuiver 

nu is geweest? Zij danken hun grootheid aan de overmaat, die het 

vermogen van het fenomeen, het heden en de herinnering te boven gaat.4 
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Voor Levinas is het beeldverbod geen wet die zijn oorsprong vindt in het geschreven woord, 

in de Hebreeuwse bijbel, maar in het menselijk bewustzijn dat is aangeraakt door het 

oneindige, zoals het gebod ‘gij zult niet doden’ niet alleen in de stenen tafels is gegraveerd, 

maar ook in het gelaat van de ander. ‘Het beeldverbod is een appèl aan het bewustzijn God 

niet in een beeld te fixeren.’4  

 

Beeldverbod als bescherming van beelden 

Eigenlijk is het woord ‘beeldverbod’ een ongelukkig begrip. Het woord ‘verbod’ heeft nu 

eenmaal een negatieve klank, zeker in een tijd als de onze waarin men vóór alles ‘vrij’ wil 

zijn. Daarom spreekt men tegenwoordig liever niet meer van de Tien Geboden, maar – 

overigens met goed recht – van de Tien Woorden. Het zijn geen dwangbevelen, maar 

wegwijzers: je zult je geen beeld maken, namelijk als je jezelf wilt houden aan de grenzen 

waarbinnen het leven goed is. 

Het beeldverbod vertelt niet zozeer wat je niet moet doen, maar vooral wat je ook niet hoeft te 

doen, waar je je niet druk om hoeft te maken. 

In een preek van Karl Barth over het tweede gebod uit 1935, waarin Barth stelt dat het 

beeldverbod dient ter ontmaskering van door mensen zelf geproduceerde godsbeelden, zegt 

hij onverwacht: ‘Zoals in alle geboden, verbergt zich in het harde ‘je zult niet’ van dit gebod 

een bovenmate zoet, vriendelijk ‘je moet niet, je hoeft niet, je hebt het niet nodig, je hoeft 

geen moeite te doen’.4 

Dat geeft ontspanning. Het is in feite heel eenvoudig. Laat beelden, ervaringen, verhalen, 

waarnemingen gewoon zijn wat ze zijn, niet meer en niet minder. Maar vaak zijn de 

eenvoudige dingen in het leven het moeilijkst!  Beelden zijn verleidelijk, ze doen een beroep 

op het verlangen, het verlangen naar oneindigheid. De realiteit dat alles voorbijgaat – en op 

het moment dat we dat bewust meemaken al is voorbijgegaan, onherroepelijk – is moeilijk te 

aanvaarden.    

De realiteit van vroeger en nu is echter: van geen enkele ervaring of voorstelling is met 

zekerheid te zeggen dat het werkelijk een godservaring geweest is. Er is geen mogelijkheid tot 

toetsing, er valt geen enkel echt bewijs voor te leveren. Ervaringen en beelden zijn nooit voor 

één uitleg vatbaar. Ze zijn en blijven dubbelzinnig. 

Daarom dient het beeldverbod niet om beelden te verbieden, maar juist om ze (ook tegen 

zichzelf) te beschermen.4 Ze vragen om bescherming, om te kunnen zijn wat ze zijn, en vooral 

om niet te hoeven zijn wat ze niet zijn. Beelden zijn beelden, niet meer en niet minder, ze 

hebben een verwijzende functie, net als woorden. Het beeldverbod verhindert de speelse 

fantasie niet, maar zorgt ervoor dat de fantasie in beweging blijft. 

Zo wordt in het beeldverbod niet slechts Gods vrijheid, maar ook de menselijke vrijheid 

beschermd. Menselijke vrijheid verandert onvermijdelijk in totalitaire willekeur, wanneer 

voorstellingen en ervaringen worden verabsoluteerd, denkbeelden gefixeerd. Fixatie van het 

beeld op één betekenis sluit andere mogelijke betekenissen uit, bij voorbaat. 

Het beeldverbod is geen verbod dat mensen in naam van een hogere macht iets wil afpakken. 

Het stelt grenzen, dat wel. Maar juist deze grenzen maken mensen ontvankelijk voor wat 

nieuw is, en anders.    

  

Wat is nu, samengevat, de zin en betekenis van het bijbels beeldverbod? Vóór alles heeft het 

een beschermende functie. Ik denk dat de wijsheid van het beeldverbod tot uitdrukking komt 

in de volgende drie punten: 

-  het beeldverbod waarborgt niet alleen Gods radicaal anders-zijn en de goddelijke vrijheid, 

maar evenzeer Gods onvoorstelbare nabijheid. In deze zin fungeert het beeldverbod als 

‘wachter bij de theo-logie’4  
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-  het beschermt het conceptuele en begripsmatige denken tegen steeds weer optredende 

fixaties, en schept zo ruimte voor ontvankelijkheid 

-   het beschermt de beelden zelf, door te voorkomen dat ze méér moeten doen dan ze kunnen. 

Ze mogen getroost zichzelf blijven 

 

                  

Het messiaans geheim 

 

Het beeldverbod is in de geschiedenis van het jodendom altijd gehandhaafd. Boven alles is het 

een verbod op het cultusbeeld. De synagoge is altijd vrij van beelden gebleven. In de tijd van 

de Romeinse keizercultus en in andere perioden van vreemde overheersing was het negeren 

van cultusbeelden een bevestiging van het eigen geloof en de eigen identiteit. In strenge 

opvattingen van het beeldverbod geldt ook een verbod op het afbeelden van mensen. Dat 

neemt niet weg dat het jodendom een rijke iconografie kent, waarvan bijvoorbeeld de 

afbeeldingen op de begraafplaats van de sefardische joden in Ouderkerk aan de Amstel 

getuigen.4 

Ook in de islam is het cultisch beeldverbod streng gehandhaafd. Evenals in het jodendom is er 

ook in de islam, wat de afbeelding van levende wezens betreft, een strenge en een tolerante 

traditie, afhankelijk van tijd en plaats. Soms kon de exclusieve aanbidding van Allah zo streng 

worden doorgevoerd, dat het maken van beelden als concurrentie werd gezien van zijn 

scheppingswerk. Het verbod was daarmee niet zozeer gericht tegen kunst als zodanig, als wel 

tegen de maker ervan. De opkomst van de huidige beeldcultuur heeft deze strenge opvattingen 

grotendeels ondergraven.4  

In de geschiedenis van het christendom ligt de zaak veel ingewikkelder. De synode van Nicea 

in 787 maakte, zoals eerder vermeld, een einde aan de beeldenstrijd. Afbeeldingen in het 

platte vlak van God, Jezus Christus of heiligen werden toegestaan, driedimensionale beelden 

niet. In de geschiedenis van het westers christendom hebben vooral de uitspraken van paus 

Gregorius de Grote (590-604) het lot van het beeldverbod bepaald. Gregorius was van mening 

dat de afbeelding (‘pictura’, de schildering) weliswaar op zichzelf geen heilige kracht had, 

maar didactisch van positieve betekenis kon zijn. Wat een geschreven tekst is voor de 

geletterden, is een afbeelding voor al diegenen die niet kunnen lezen. Volgens Gregorius 

mogen afbeeldingen fungeren als bijbel voor het ongeletterde volk. Het officiële standpunt 

van de kerk heeft deze lijn aangehouden. Beelden en afbeeldingen bevorderen de vroomheid 

van de gelovigen, zij onderrichten het ongeletterde volk en herinneren aan het voorbeeld van 

de heiligen. 

Op het concilie van Frankfurt in 794 werd bepaald dat ook beeldhouwwerk in reliëf was 

toegestaan. Dit besluit leidde in de loop der jaren tot het oprichten van beelden die losstonden 

van de kerkmuren. Ondertussen greep in de middeleeuwse volksreligiositeit de verering van 

wonderbeelden en relikwieën om zich heen. De religieuze kunst bloeide op. Het materiële – 

het schilderij, het kapiteel van een Romaanse kerk – kan immers dienen als weg naar het 

hogere, het immateriële, het oerbeeld van alles wat is. Kunst, gepaard aan meditatie, wordt 

zodoende een weg tot God.  

Daartegen richtten zich weer protestbewegingen, zoals die van de Katharen in Zuid-Frankrijk 

die elke vorm van beeldenverering voor een uitvinding van de duivel hielden. In Bohemen 

veroordeelden de hussieten, de volgelingen van Johannes Hus, beeldenverering als idolatrie. 

De taborieten, de radicale vleugel van de hussieten, bestormden in 1420 de kloosters en 

kerken in Praag om beelden en altaarstukken te vernietigen. 

Tijdens de periode van de Reformatie nam Luther een veel gematigder standpunt in dan 

Zwingli en Calvijn. Hoewel Zwingli tegen de beeldenstorm was (beelden moeten ordelijk 
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door de overheid uit de kerk worden verwijderd), betekent voor hem cultische 

beeldenverering afgoderij en dure verspilling. God is Geest, en wil in geest en waarheid 

aanbeden worden. 

Ook voor Calvijn moet God, overeenkomstig zijn wezen, geestelijk aanbeden worden. 

Verering van beelden is schending van Gods majesteit. Bij het beeldverbod gaat het bij 

Calvijn om een geestelijke strijd, om kritiek op alles wat in de schepping als idool wordt 

aanbeden. Idolatrie is een vorm van menselijke religiositeit waarin Schepper en schepping 

met elkaar worden verward. Bij Calvijn is het beeldverbod religiekritiek. 

De beeldenstormen die plaatsvonden tijdens de Reformatie – die in Genève van 1535 was van 

grote betekenis voor de toekomst van de Reformatie – voltrokken zich niet, zoals vaak wordt 

gedacht, in blinde woede. Zij waren een bewust protest tegen de vermenging van geestelijke 

en wereldlijke macht. De kostbare altaarstukken verkondigden immers niet slechts Gods 

heerlijkheid, maar minstens evenzeer de glorie van de machtige, rijke mensen die ze konden 

laten bouwen. Uit onderzoek naar de beeldenstorm in Genève zou namelijk blijken dat van de 

beelden precies die delen werden verwoest die voorwerp waren van folter en straf: het hoofd, 

de zintuigen en de ledematen. Beide, folter en straf, worden hier symbolisch aangewend tegen 

degenen die de macht hebben mensen hieraan te onderwerpen.4 

Voor Luther daarentegen is het beeldverbod een wet uit het Oude Testament, door de komst 

van Christus opgeheven. Hij verzet zich tegen de beeldenstorm, omdat die de wet verkondigt 

in plaats van het evangelie. Het eerste gebod – geen andere goden te vereren – is voor Luther 

voldoende. Daarom laat hij het tweede gebod als apart gebod vallen en trekt het bij het eerste. 

De lutherse traditie is hem daarin gevolgd. 

Anders dan zijn tegenstander Karlstadt, en ook anders dan Zwingli en Calvijn, is Luther van 

mening dat het visuele beeld niet meer gevaarlijk is wanneer het eenmaal uit het hart 

verdwenen is. Het misbruik van het beeld ligt niet zozeer in de aanbidding, als wel in de 

verwachting dat men zich daarmee voor God een bepaalde verdienste kan verwerven. De 

mens wordt voor Luther echter niet door het doen van goede werken voor God 

gerechtvaardigd, maar door het geloof alleen. 

 

Christus als beeld 

Dat het beeldverbod in het christendom veel meer omstreden is dan in het jodendom of de 

islam, heeft uiteraard te maken met de betekenis van Jezus Christus als ‘het beeld van de 

onzichtbare God’ (Kol 1:15, vgl. 2 Kor 4:4 en Hebr 1:3). 

Christus is het beeld van God volgens enkele brieven in het Nieuwe Testament. Dat is nogal 

wat. Het christendom moet zichzelf in dit opzicht vragen stellen die in jodendom en islam niet 

aan de orde komen. 

Omdat Jezus Christus als eindig mens deel uitmaakt van de zichtbare wereld, en tegelijk beeld 

is van de onzichtbare God, kan niet meer eenvoudig worden gezegd dat God onzienlijk is en 

oneindig. Of toch? Is God in Christus zichtbaar geworden? Is de figuur van Christus een 

aanwijsbare fixatie van het godsbeeld? Of  wil de uitdrukking ‘beeld van de onzichtbare God’ 

iets anders zeggen?    

Nu is het Griekse woord voor ‘beeld’ dat in de brief aan de Kolossenzen wordt gebruikt niet 

eidolon, idool, cultusbeeld, maar eikon, icoon. Wat is het verschil? Het beeld als ‘idool’ - of 

het nu een driedimensionaal beeld is of een denkbeeld - beeldt God af naar menselijke 

maatstaven, aangepast aan onze ervaring en ons menselijk denkvermogen. 

Dat is niet bij voorbaat goed of slecht; het is slechts één manier om zich tot het goddelijke te 

verhouden.4 Bedenkelijk wordt het, wanneer vergeten wordt dat het idool niet God zélf 

afbeeldt, maar een menselijke ervaring van God verbeeldt. Dan wordt het idool een manier 

van waarnemen die wordt gekenmerkt door fixatie. Deze fixatie maakt van JHWH een zijnde 
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onder de zijnden, een object onder de objecten. JHWH is geen werkwoord, geen gebeuren 

meer, maar is een zelfstandig naamwoord geworden, een factor in natuur en geschiedenis, een 

hoogste sanctionering van onze normen en waarden.4 

Het beeld als ‘icoon’ in de brief aan de Kolossenzen drukt iets anders uit, misschien zelfs het 

tegendeel van beeld als ‘idool’. 

Behalve ‘beeld van de onzichtbare God’ wordt Christus op hymnische toon ‘de eerstgeborene 

van de ganse schepping’ genoemd, ‘want in Hem zijn alle dingen geschapen…en Hij is vóór 

alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem’. 

Door de schepping ter sprake te brengen, herinnert de brief aan het verhaal van Genesis, waar 

God zegt ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’(Gen 1:26-27; 5:1).  

In Christus is dit beeld volgens de brief werkelijk mens geworden, de mens waar het in heel 

de schepping om te doen was, en waarin ‘alle dingen’ tot hun bestemming komen. Christus 

noemt zich volgens het Nieuwe Testament de Mensenzoon. De Mensenzoon is een 

mysterieuze gestalte in de joodse apocalyptische geschriften, een literair genre waarin 

visioenen de toekomst onthullen en het laatste oordeel aankondigen. Christus, de 

Mensenzoon, is het beeld van de onzichtbare God.   

De associatie met een andere hymnische passage ligt voor de hand. In zijn brief aan de 

Filippenzen bezingt Paulus de Christus als degene die, hoewel aan God gelijk, zichzelf heeft 

‘ontledigd’ en de gestalte heeft aangenomen van een slaaf (Fil 2:6-7). 

Als Mensenzoon is Christus ‘icoon’ van de onzichtbare God. God wordt niet zichtbaar in 

Jezus Christus. Integendeel, het beeld als ‘icoon’ nodigt uit om de aandacht te richten op 

datgene waarnaar het verwijst: de onzichtbare God. De ‘icoon’ richt de aandacht niet op 

zichzelf, maar naar een geheim dat zij zowel onthult als verhult. 

De ‘icoon’ verwijst dus niet naar het bestand der dingen, maar naar een open ruimte, naar het 

onzichtbare en ondenkbare voorbij alles wat is, naar de Naam uit het Exodusverhaal: ‘Ik zal er 

zijn, zoals Ik er zal zijn’. De ‘icoon’ verwijst daarmee evenzeer naar Gods onkenbaarheid en 

vrijheid als naar de onvoorstelbare nabijheid van Gods menslievendheid.     

De ‘icoon’ schept daarmee een open ruimte, waarin we worden bevrijd van alle gefixeerde 

beelden van God, van onszelf en van de ander. De nederigheid van het beeld - het lijden van 

de Mensenzoon met de naamlozen - creëert deze open en tegelijk geborgen ruimte: niet als 

automatisme, maar onverwacht en onvoorstelbaar, juist als we er niet op gericht zijn. 

Van dit beeld, deze ‘icoon’, kunnen we ons geen beeld, geen ‘idool’, maken. De ‘icoon’ 

brengt God niet op begrip, maar slaat elk begrip uit handen. God is altijd al ‘voorbijgegaan’. 

De ‘icoon’ nodigt uit tot mee optrekken en daarmee tot het loslaten van de zorg om eigen 

identiteit, zo goed en zo kwaad als we dat kunnen - en maar te ‘zien’.            

 

Het beeld van Christus  

Dat Christus ‘het beeld is van de onzichtbare God’ wil dus niet zeggen dat Gods 

onzichtbaarheid in Christus is opgeheven. In de tegenstelling tussen ‘idool’ en ‘icoon’ staan 

beheersingsdrang en ontvankelijkheid tegenover elkaar. 

Ontvankelijkheid lijkt zo eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, en tegelijk is deze houding het 

moeilijkste wat er is. Hoe verleidelijk is het niet om Gods bestaan ‘plausibel’ te maken door 

ons van Jezus Christus een beeld te maken? Hoe fascinerend is het niet te kunnen weerleggen 

of juist bewijzen, dat God in Jezus Christus mens is geworden? Hoe voor de hand ligt het niet 

om van Jezus Christus een beeld te maken, een beeld (‘idool’) van het beeld (‘icoon’) van de 

onzichtbare God?  

Talloze malen is het geprobeerd. In de tijd van de Verlichting, toen de mens zich wilde 

bevrijden van religieuze onmondigheid om zelf de regie in handen te nemen, was de 

verleiding onweerstaanbaar om, door middel van wetenschappelijk onderzoek, te toetsen of 
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het beeld dat de bijbelse geschriften van Jezus geven wel klopt met de werkelijkheid. Zo 

begon het onderzoek naar de ‘historische Jezus’. 

‘De “historische Jezus” is de “Jezus” die wij, met onze huidige middelen en uitgaande van 

onze huidige vooronderstellingen, kunnen vinden.’4 Vanaf het einde van de achttiende eeuw 

zijn er heel verschillende beelden van deze ‘historische Jezus’ geproduceerd. Nu eens werd 

Jezus beschreven als een inspirerend voorbeeld, dan weer als religieus genie, of als profeet, 

apocalyptisch prediker, wijsheidsleraar, revolutionair. 

Van al deze beelden kan men zeggen dat zij Jezus schilderen als ‘idool’. Dat is, nogmaals,  op 

zichzelf niet goed of slecht. Het ‘idool’ beeldt Jezus af naar menselijke ervaring. Dat is 

onvermijdelijk. Even onvermijdelijk is het dat zoiets gebeurt naar de maat van onze eigen, 

beperkte ervaring. Uiteraard is kennis van zaken belangrijk. Maar minstens even belangrijk is 

dat de onderzoeker zich scherp bewust is van het gevaar van het scheppen naar eigen beeld en 

gelijkenis. 

Ondanks allerlei recente archeologische vondsten weten we over de ‘historische Jezus’ heel 

weinig met zekerheid te zeggen. Dat doet niets af aan het belang van onderzoek naar de 

historische omstandigheden waarin Jezus leefde. Kritisch onderzoek maakt het mogelijk het 

kaf van het koren te scheiden in de beeldvorming over Jezus van Nazaret. 

Ondertussen is er ook een andere, vrijere manier om met beelden van Jezus om te gaan. De 

verhalen over zijn leven, sterven en opstanding hebben vanaf het begin een appèl gedaan op 

het verlangen, op de menselijke fantasie en verbeelding. De grootste kunstenaars hebben zich 

erdoor laten inspireren. Maar zij niet alleen. Er is altijd weer de behoefte geweest om de 

verhalen te laten leven, in de ene context weer heel anders dan in de andere. De geletterden in 

India zijn vooral geïnteresseerd in de ‘kosmische’ Christus van de brief aan de Kolossenzen, 

in Afrika komt Jezus als genezer en voorouder tot leven, in de Afrikaans-Amerikaanse kerken 

kent men de zwarte Messias, op het Latijns-Amerikaanse subcontinent van de jaren zestig en 

zeventig treedt Jezus op als bevrijder van de armen.4 

Er is niets tegen al deze beelden. Het woord ‘idool’ heeft een negatieve bijklank, maar dat is 

hier niet van toepassing. Er zijn prachtige, inspirerende beelden van Jezus in heel 

verschillende contexten, zowel geschreven teksten als platenboeken. Er zijn, naast heel 

slechte, ook indrukwekkende films over het leven van Jezus gemaakt. Al deze beelden zijn 

waardevol, zolang ze een verwijzend, fragmentarisch karakter hebben, zolang ze niet meer 

doen (en niet minder) dan verwijzen naar het messiaans geheim, en juist door te verwijzen dat 

geheim zelf ongemoeid laten.  

Uiteraard, het ene beeld is het andere niet. Zoals er valse ‘christussen’ en valse profeten 

opstaan (Mt 24:24; Mc 13:22), zo zijn er ook valse beelden van Jezus Messias in omloop. 

Hier komt het aan op een onderscheidingvermogen dat zich steeds weer laaft aan de bronnen. 

Alleen, wanneer een beeld de pretentie heeft hét beeld te zijn, is er geen twijfel mogelijk: het 

beeld is vals. Beelden kunnen verwijzen naar het geheim van de Messias, hét beeld kan dat 

nooit. Zodra er sprake is van een gefixeerd beeld - en die verleiding is er altijd - wordt het 

beeld een idool in de negatieve betekenis van het woord, een afgod.   

Laten we niet vergeten dat er ook tijdens het leven van Jezus volop aan beeldvorming werd 

gedaan. Voor het Romeinse gezag was hij een revolutionaire oproerkraaier, voor de joodse 

autoriteiten iemand die hun gezag bedreigde, voor de schare mensen die Jezus altijd om zich 

heen had - armen, zieken, gehandicapten - was hij de grote wonderdoener die hen van hun 

ellende kon afhelpen, een nieuwe Johannes de Doper die het laatste oordeel verwachtte en 

opriep tot boetedoening.    

Op een goed moment vraagt Jezus aan zijn discipelen ‘Wie zeggen de mensen, dat ik ben?’ 

Waarom stelt Jezus deze vraag? Hij kent toch zijn eigen identiteit? Blijkbaar wil hij weten 

welke verwachtingen zijn optreden oproept. Het antwoord luidt dat sommigen hem houden 



 72 

                                                                                                                                                         

voor Johannes de Doper, anderen voor Elia, en weer anderen voor een van de profeten. Jezus 

laat deze antwoorden voor wat ze zijn. Dan vraagt hij de leerlingen zelf: ‘Maar jullie, wie 

zeggen jullie dat ik ben?’ Petrus antwoordt heel direct: u bent de Messias (Mc 8:29). 

Anders dan bij Matteüs volgt bij Marcus en Lucas onmiddellijk het scherpe verbod van Jezus 

om hierover met iemand te spreken. Waarom mag dit inzicht niet bekend worden? Jezus wil 

niet dat er over hem wordt gesproken. Hij wil geen beeldvorming. Slechts wie deel heeft aan 

zijn ‘missie’ krijgt toegang tot zijn persoon. Ook voor hemzelf ligt zijn identiteit niet bij 

voorbaat vast, voor eens en altijd. Wanneer hij de vraag stelt ‘Wie zeggen de mensen dat ik 

ben’ vraagt hij niet naar de bekende weg. De vraag is open. Ook de identiteit van Jezus is in 

wording. Hij vraagt naar zijn identiteit en betrekt anderen bij deze vraag.4 

Vermoedelijk speelt ook mee dat Petrus nog moet leren wat het voor Jezus inhoudt om de 

Messias te zijn. Daarop volgt de eerste lijdensaankondiging. Jezus spreekt over het lijden dat 

de Mensenzoon – opvallend dat Jezus zichzelf niet aanduidt als de Messias  – te wachten 

staat. Daarop wordt hij door diezelfde Petrus terzijde genomen en bestraffend toegesproken 

(Mc 8:32). De lijdensaankondiging klopt absoluut niet met het beeld dat Petrus van de 

Messias heeft. 

Het evangelie van Marcus is evenmin als de andere evangeliën een historisch verslag van het 

leven van Jezus. Marcus schrijft vanuit het geloof in de opgestane Jezus. ‘Wie en wat de 

opgestane is, valt af te lezen uit wat hij tijdens zijn aardse leven deed.’4 

In het leven van Jezus zijn al de tekenen te vinden dat in hem de messiaanse verwachting 

werkelijkheid is geworden. Het evangelie van Marcus is heel zorgvuldig opgebouwd. 

Geleidelijk worden we binnengevoerd in het messiaanse geheim. 

Het begint in Galilea, een arm gebied met een gemengde bevolking, waar Jezus geboren is en 

waar zijn openbaar optreden begint, steeds onderweg van de ene plaats naar de andere. Uit 

Galilea komt de schare die zich voortdurend aan hem opdringt, genezingen van hem verlangt 

en luistert naar zijn onderricht. Snel verspreidt de mare van zijn optreden zich over 

aangrenzende gebieden, ook buiten Israël. 

De uitspraak van Petrus in het midden van het evangelie is niet meer dan een schakel in een 

keten van verhalen, die de lezer steeds dichter bij de beslissende gebeurtenissen brengt die 

zich in Jeruzalem zullen voltrekken. 

In het laatste hoofdstuk zijn we evenwel weer bij Galilea terug, bij het land van de armen, 

want de discipelen en Petrus krijgen te horen dat Jezus, de opgestane, hun voorgaat naar 

Galilea. Daar zullen zij hem zien (16:7) - zij, de ingewijden, die niettemin ogen hebben en 

niet zien, oren hebben en niet horen (8:17).  

Steeds opnieuw ervaren de discipelen de aanwezigheid van Jezus, hoe nabij hij ook is, als een 

mysterie. Als ze zich van hem een beeld gemaakt hebben, wordt het hun uit handen geslagen. 

Zijn genezingen en wonderen zijn tekens; zij verwijzen naar Gods rijk, dat nabij is en tegelijk 

onkenbaar, ongrijpbaar. 

De verhalen die Jezus vertelt zijn gelijkenissen. Wat is een gelijkenis? De gelijkenissen zijn 

zeker geen vinding van Jezus zelf. Ook in de rabbijnse literatuur komen ze voor. Tom 

Naastepad heeft een mooie omschrijving van dit begrip gegeven:  

 

Gelijkenissen zijn een joodse verteltrant, waarbij het lijkt 

of  de dingen verhuld worden. Dat is ook wel zo, omdat 

de gelijkenis een kennelijke inkleding van de waarheid is, 

maar in die inkleding wordt de waarheid tegelijk ons nabij 

gebracht met een urgentie die zij zonder die inkleding nooit 

had gehad. Gelijkenis is geheimtaal, maar ook de klare taal 

van het geheim dat zich aan ons meedeelt. Het is juist in de 
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gelijkenis dat wij ons aan de waarheid niet kunnen onttrekken.4 

 

Jezus vertelt niet alleen gelijkenissen. Zijn leven zelf is een gelijkenis, een ‘icoon’ van de 

onzichtbare God, of concreter: van Gods koningschap. De gelijkenis van dit leven brengt een 

waarheid nabij, een urgente waarheid, die zonder die inkleding niet overdraagbaar is.     

Niet toevallig zijn er vier verschillende evangelieverhalen in de bijbelse canon opgenomen die 

elkaar aanvullen, corrigeren, soms tegenspreken. Het veelvoud aan verhalen en aan namen 

(titels) die aan  Jezus worden toegekend - profeet, zoon Gods, Mensenzoon, lijdende knecht, 

Messias - verwijst naar een verborgenheid die elk beeld trotseert dat het geheim eens en 

voorgoed wil vastleggen. In dit opzicht is het beeldverbod is niet alleen de wachter bij de 

theo-logie, maar ook bij de christo-logie. 
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Beeld Gods in een beeldcultuur 

 

                                                                         Torniamo all’antico e sarà un progresso. 

                                                                                                                 Giuseppe Verdi1            

 

 

 

Het wordt tijd terug te keren naar het maansteenrif, dat we na een korte verkenning tijdelijk 

hadden verlaten in het tweede hoofdstuk. In het daar geciteerde gedicht De zee van Marsman 

(1899-1940) is het maansteenrif de mediterrane wereld, waar de moskee, de tempel en het 

kruis hun oorsprong hebben gevonden. Het maansteenrif, dat standhoudt als de vloed ons 

overvalt en de cultuur gelijk Atlantis zinkt, is opmerkelijk genoeg voor de dichter de 

saamhorigheid van die drie, van moskee, tempel en kruis. Samen houden ze stand. Samen 

vormen ze de substantie van de Europese cultuur. 

Marsman schreef het gedicht in 1939, mijn geboortejaar, een onheilspellend jaar. Een jaar 

later, in 1940, vond de dichter de dood op zee toen zijn schip getorpedeerd werd terwijl hij 

voor de Duitse bezetting op de vlucht was van Frankrijk naar Engeland. 

Het gedicht De zee, het laatste uit de bundel Tempel en kruis, is het hoopvol testament dat hij 

ons heeft nagelaten. Het mag volgens biograaf Jaap Goedegebuure gelden als ‘de belijdenis 

van een synthetische levensvisie waarin “tempel en kruis”, dat wil zeggen de antieke en de 

christelijke levensbeschouwing, wederzijds in elkaar zijn opgegaan.’2 Toen hij het gedicht 

schreef, had hij zich al lang afgewend van de Rrooms-Katholieke kerk waartoe hij zich een 

tijdlang voelde aangetrokken. Zijn jeugdvriend Arthur Lehning herkent in de cyclus Tempel 

en kruis iets van het visionaire van het vroege werk, maar de thematiek is verbreed en 

verdiept. Het thema is niet alleen dat van de cultuur, maar ook dat van zijn eigen leven. ‘De 

zin van het leven en van zijn zelfbevestiging is nu niet meer het individu, vermetel en 

geïsoleerd tegenover wereld en kosmos gesteld, maar humaan en humanistisch met de stroom 

der cultuur verbonden.’3   

Het nieuwe elan van Tempel en kruis is niet alleen te danken aan de omzwervingen door 

Europa en Noord-Afrika, maar ook aan de bestudering van joodse geschriften en de lectuur 

van het werk van de filosoof Friedrich Nietzsche en de historicus Jacob Burckhardt. De visie 

van Marsman op het heldere, vitale, aardse klimaat van het Zuiden is geïnspireerd door het 

meeslepend proza van Nietzsche. 

Op het christendom dat het aardse leven voor vluchtig houdt en alles zet op het hiernamaals 

had Marsman bijtende kritiek. Hoe hij over de islam dacht, weet ik niet. Achterlijk zal hij 

deze religie niet hebben gevonden, want mensen kunnen ‘achterlijk’ zijn, een godsdienst kan 

dat niet. Hoe dan ook, het ging hem om een terugkeer naar de bronnen van de Europese 

cultuur, en dat hij daarbij ook de moskee noemt, lijkt mij historisch juist. Bij die bronnen ligt 

het maansteenrif van het humanistisch project, dat bestand is tegen de barbarij van fascisme, 

ideologische verblinding en religieus fanatisme. 

 

Is het gedicht van Marsman een kompas waarop wij ook vandaag de dag nog kunnen varen? 

Heeft het maansteenrif toekomst? Ik vermoed van wel, al zijn de vooruitzichten momenteel 

niet gunstig. Terug naar de bronnen van onze cultuur zou wel eens de beste, zo niet de enige, 

remedie kunnen zijn om de problemen waarmee technologie, beeldcultuur en globalisering 

het humanistisch project confronteren, het hoofd te bieden. 

Inzet is de vraag: wie is de mens? Wat is menselijke waardigheid? Waardoor wordt de 

identiteit van de mens bepaald? Door nature, door nurture, door beide? Deze vragen mogen 

pathetisch klinken, maar er valt niet aan te ontkomen.  



 

Wanneer het gaat om genetische modificatie bij de mens, dan is het probleem waar grenzen 

moeten worden getrokken iets wat nauw samenhangt met het mensbeeld dat men voor ogen 

heeft. Bepaalt het genoom de identiteit van de mens? Of is de mens onaf geschapen en is zijn 

‘geschiedenis’ een zoektocht, zowel individueel als collectief, naar menswording? Het valt 

moeilijk te ontkennen dat in het huidige tijdperk van snelle technologische ontwikkelingen het 

streven naar menselijke volmaaktheid en technische almacht een grenzeloze vlucht heeft 

genomen. Dat betekent dat er nu, hoe dan ook, ingrijpende beslissingen vallen over de mens 

van de toekomst. 

In de beeldcultuur van foto, film en televisie is nooit waardevrij met mensen omgesprongen. 

Dat kan ook onmogelijk. Maar wanneer mensen in sommige media steeds schaamtelozer 

worden benaderd, wordt het tijd dat de politiek haar angst voor moraliteit laat varen en de durf 

opbrengt zich niet te verschuilen achter het argument van ‘de vrijheid van het individu’ (dat 

zelf zijn grenzen wel kan bepalen) of ‘de verantwoordelijkheid van de ouders’ (die zelf 

moeten bepalen wat hun kinderen mogen zien). Is het echt onmogelijk om, zonder meteen het 

spook van de censuur op te roepen, een zinnig openbaar debat te voeren over de grenzen van 

het toelaatbare? 

Wanneer de filosoof Safranski een boek wijdt aan het probleem hoeveel globalisering de 

mens kan verdragen, zijn de vragen die meteen opkomen: over welke mens heeft hij het? 

Welk mensbeeld hanteert hij? Wat verstaat hij onder humaniteit? 

Wie aan deze vragen voorbijgaat – vanuit het idee dat het zo’n vaart niet zal lopen, of dat de 

ontwikkelingen toch hun eigen gang wel zullen gaan – zet zichzelf buiten spel en breekt met 

één van de uitgangspunten van de humanistische traditie: dat de mens vrij is om keuzes te 

maken, beslissingen te nemen en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. 

Het is daarom van belang eerst de contouren in beeld te krijgen van wat zich als toekomst 

aandient. Tegen die achtergrond krijgt vervolgens de vraag naar de overlevingskansen van het 

historisch humanistisch project haar urgentie. 

In dat project hebben jodendom en christendom een wezenlijk aandeel tot op de dag van 

vandaag, zeker ook wat betreft het mensbeeld. Is dit mensbeeld achterhaald door de 

bovengenoemde ontwikkelingen? Kan de bijbelse antropologie voor kerken en christelijke 

groeperingen als leidraad dienen bij discussies over globalisering, beeldcultuur en genetische 

manipulatie? Wat is op deze punten de maatschappelijke inbreng van het westers 

christendom? Wat betekent het dat de mens volgens de bijbelse traditie is geschapen naar 

Gods beeld? Heeft het beeldverbod ook betekenis voor het mensbeeld? 

Het stellen van de vragen is zo moeilijk niet, het zoeken naar antwoorden daarentegen een  

ongewis avontuur. 

 

        

Toekomstbeelden 

 

In deze paragraaf begeef ik mij niet op het terrein van de science fiction. Het is mij te doen 

om ontwikkelingen die zich momenteel voordoen en die de vraag naar antropologische 

veronderstellingen, naar het mensbeeld, onontkoombaar maken. Ik begin met het terrein van 

de genetica en biotechnologie.   

   

Het mensenpark 

Genetic engineering opent het perspectief op een nieuw, ongekend landschap waarover 

fantastische metafysische en religieuze nevels trekken. Eind 2001 werd bekend dat het 

Amerikaanse bedrijf ACT een menselijk embryo had gekloond voor het oogsten van 

stamcellen die zouden kunnen worden gebruikt ter bestrijding van ziekten. Dit ‘therapeutisch 

klonen’ is volgens celbioloog Michael West, de directeur van het bedrijf, beslist niet bedoeld 



 

om genetische manipulatie - kunstmatige veranderingen in het genetisch materiaal van 

mensen - tot stand te brengen.4 

Maar waar ligt precies de grens tussen therapeutisch klonen en genetische manipulatie? Wie 

bepaalt wat ‘therapeutisch’ is en wat het uiteindelijk doel is van genetische therapie? Waar 

liggen in dit schemergebied de grenzen van de genetische modificatie? Wat is hier ‘goed’ en 

wat is ‘slecht’ en wie maakt dat uit? De onzichtbare hand van de markt of de zeer zichtbare 

hand van de farmaceutische industrie? Een elite van biotechnologen, gespecialiseerde ethici 

en ondernemers? Is, gezien de ingewikkeldheid van de materie, een democratisch 

besluitvormingsproces op dit gebied niet bij voorbaat onmogelijk?  

Een van de belangrijkste achtergrondvragen is die naar het mensbeeld in de biopolitiek. Waar 

gaan de ontwikkelingen uiteindelijk naar toe? Naar de voltooide mens? Naar het scheppen van 

een nieuwe soort? Is het al of niet openlijk uitgesproken doel de volmaakte mens, die niet 

langer wordt geteisterd door geestelijke en lichamelijke gebreken? Ligt een menselijk bestaan 

in het verschiet zonder ziekte  en lijden (voor wie het betalen kan)? 

Of wordt het ene soort lijden ingeruild voor een andere soort, zoals de Sloveense filosoof en 

psychoanalyticus Slavoj Zizek suggereert. Wat voor hem de genetische manipulatie zo 

schokkend maakt, is de mogelijkheid onze existentie volledig te objectiveren. ‘In het genoom 

word ik geconfronteerd met wat ik ‘objectief’ ben, maar ook met het feit dat ik op een 

bepaalde manier onsterfelijk en onvergankelijk word, tot in het oneindige reproduceerbaar, 

met gekloonde kopieën die overal naast mij opduiken.’5  

Voor nuchtere biomedische onderzoekers zijn dergelijke angsten voorbarig en omgeven met 

een religieuze, metafysische wierookgeur die niet thuishoort in hun cleane wereld van het 

laboratorium. 

Maar hun sceptische reserve ten aanzien van publiciteit en politieke discussies kon ook wel 

eens te maken hebben met de - overigens begrijpelijke, maar in dit geval onacceptabele - 

wens in hun weetgierigheid niet voor de voeten te worden gelopen. Het vergaren van kennis 

mag dan een wetenschappelijke taak zijn die niet kan worden afgegrendeld; dat geldt ook 

voor het afleggen van verantwoording aan de samenleving. 

  

Het verband tussen de toekomst van het maansteenrif en de biotechnologie is gelegd door de 

Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk (geb.1947). In een roemruchte rede op een congres 

voor vakgenoten, 20 juli 1999, met de opvallende titel Regels voor het mensenpark, heeft hij 

de vraag naar de biopolitiek in verband gebracht met de toekomst van het klassieke, literaire 

humanisme. 

Deze rede was het begin van een heftig publiek debat in Duitsland, dat ook in ons land 

weerklank vond. Het schandaal dat links-liberale journalisten meenden te moeten ontketenen 

had ongetwijfeld een andere wending genomen wanneer de media enkele uitspraken over 

genetica en biologie niet ook nog uit hun verband hadden gerukt, zoals de gewraakte zin dat 

er in de toekomst een ‘codex’ van ‘antropotechnieken’ zal moeten komen.6 Nu heeft 

Sloterdijk de misverstanden zelf in de hand gewerkt door provocerende termen te gebruiken 

als mensenproductie, antropotechnieken, selectie, telen en temmen, zodat de eigenlijke 

uitdaging van zijn rede de meeste van zijn critici is ontgaan. 

Wat deze cultuurfilosoof zich in zijn verhaal ten doel stelde was veel. Hij wilde aantonen dat 

het Europees humanisme niet alleen een gevecht is geweest voor menselijke ontplooiing, 

redelijkheid en autonomie. Daarnaast is het, aldus Sloterdijk, óók een proces geweest van 

permanente ‘selectie’ en ‘antropotechniek’ in dienst van een in beginsel universeel, maar in 

feite elitair ideaal van menselijke volmaaktheid.     

Dat is nogal wat. Sloterdijk beargumenteert zijn stelling op de hem eigen wijze, provocerend,  

ironisch, maar die ironie is ook de dekmantel voor een nostalgische zwaarmoedigheid. Die 

breekt onverwachts door aan het slot van zijn betoog, wanneer hij zich laat bedelven onder het 



 

perspectief van een wereld waarin ‘ons leven een warrig antwoord is op vragen waarvan we 

vergeten zijn waar ze gesteld werden.’7 

Sloterdijk doet in zijn rede Regels voor het mensenpark in feite twee dingen. Hij laat aan de 

ene kant zien dat het door zijn vroegere leermeester en huidige tegenstander Jürgen Habermas 

gepropageerde ‘nieuw humanisme’ een slag in de lucht is. Dit ‘nieuw humanisme’ gaat 

voorbij aan het feit dat mensen niet meer lezen, maar zich massaal amuseren met televisie, 

internet en play games . Het geweld dat deze media ten toon spreiden, wakkert het ‘zinloos’ 

geweld aan. Globalisering, beeldcultuur en biotechnologie veroorzaken aardverschuivingen 

waaronder de humanistische normen en waarden bedolven raken.  

Aan de andere kant wil Sloterdijk aantonen dat de praktijk van domesticatie van de mens (het 

temmen) en selectie (het telen) vanaf het begin deel heeft uitgemaakt van de verborgen 

agenda van het humanistisch project. De genetische revolutie die mensen binnen afzienbare 

tijd in staat zal stellen mensen te maken, ligt voor hem in feite in het verlengde van wat al in 

de antieke wereld op gang is gebracht. 

Deze visie op het ‘telen’ en ‘temmen’ van de humanistische traditie is verrassend. Sloterdijk 

wijdt er een belangrijk deel van zijn rede aan. Zijn argumentatie berust op het feit dat het 

humanisme vanaf het begin een schriftcultuur is geweest, een cultuur van geletterde mensen 

die met elkaar in contact stonden en een literaire vriendenkring vormden. Beeldend beschrijft 

hij hoe het klassieke, literaire humanisme met zijn brieven en boeken kans heeft gezien het 

dierlijke in de mens te temmen. 

Alleen, het gevolg was dat het daarmee een kloof schiep tussen geletterden en ongeletterden.  

Het lezen en schrijven betekende onvermijdelijk dat mensen, culturen, ja zelfs continenten, 

werden weggeschreven uit het beschavingsverhaal. Dit humanisme ‘vergat’ dat uitbanning 

van de barbarij een permanente selectie vergt. 

Dat is de ene kant. De andere kant is, aldus Sloterdijk, dat de geletterden wel degelijk beseften 

dat ‘lezen’ (lesen) de plaats kan innemen van de struggle for life van de gewelddadige selectie 

(Auslese) van ‘primitieve’ samenlevingen, ‘en er zich midden in de gewelddadige meute een 

geestescollectief vormt, dat erop gericht is zichzelf zoveel mogelijk uit te breiden.’8 Het lezen 

en schrijven houdt de mensen af van gewelddadig gedrag. Daarom willen de geletterden zo 

veel mogelijk mensen in dit edel tijdverdrijf te laten delen. 

Niemand minder dan Plato wijst op het grote belang van opvoeding met het doel mensen te 

maken tot wezens die zich houden aan de door wijze filosofen opgestelde regels van het 

mensenpark. In de Politeia en de Politikos is Plato, aldus Sloterdijk, bezig met een 

grondslagenonderzoek naar de regels voor het beheer van mensenparken: ‘Mensen zijn  

zelfverzorgende, zelfhoedende wezens die – waar ze ook leven – een parkruimte om zich heen 

creëren.’9  

Zo wil Sloterdijk in feite de geschiedenis van het klassiek humanisme herschrijven. Hij wil 

dat het eeuwenoude proces van domesticatie en selectie in kaart wordt gebracht als het grote 

Ongedachte, waarvoor het humanisme vanaf de oudheid tot op heden de ogen sloot.10 In feite 

is er niets nieuws aan de hand. Mensen zijn altijd bezig geweest zichzelf regels op te leggen 

en zodoende van de wildernis een goed aangelegd park te maken. In die zin loopt er een breed 

historisch pad van het mensenpark van Plato naar het moderne science park. Echter, in het 

stille park van de wetenschap leeft de onbedwingbare nieuwsgierigheid naar de ongekende 

mogelijkheden van genetisch ingrijpen.     

Wat valt hiervan te verwachten? De technologische evolutie heeft wonderen bewerkstelligd. 

Voor sommige vindingen, vooral op medisch gebied, kan men niet dankbaar genoeg zijn. De 

keerzijde van de medaille is dat  in onze postmoderne tijd niet alleen mensen sterfelijk zijn -  

dat was het vanzelfsprekend uitgangspunt van het klassiek, christelijk en modern humanisme - 

maar dat ook de menselijke soort als geheel kan afsterven. Sloterdijk citeert in dit verband een 



 

profetische zin van Paul Valéry uit 1919, vlak na de eerste wereldoorlog, waarin deze dichter 

en essayist vaststelt ‘dat de afgrond van de geschiedenis ruimte heeft voor alle mensen’.11  

In een wereld die in razendsnel tempo bezig is met het verleggen van grenzen, altijd in naam 

van meer vrijheid, meer kennis, meer ontwikkeling - de bekende humanistische idealen -, 

steken precies die verschijnselen de kop op die het humanisme een gruwel zijn. Sloterdijk 

noemt ze in zijn rede ‘ontremmingsverschijnselen’, en zelf denk ik daarbij niet alleen aan 

houseparty’s, racistische leuzen in voetbalstadions, ‘zinloos geweld’ op straat en op school, 

maar evenzeer aan de ‘agressief variabele’ beloningen die topmanagers elkaar tegenwoordig 

toekennen. Ook dat valt onder ontremming. 

Politici beroepen zich in hun verkiezingscampagnes op humaniteit en redelijkheid. Misschien 

houden ze er een goed geweten aan over. Dit soort humanisme is, aldus Sloterdijk, het 

fundamentalisme van onze cultuur. Het is de civiele religie van de westerse mens in het 

tijdperk van de globalisering - van een menstype dat zich voor zo redelijk en goed houdt dat 

het zich graag gekloond zou zien in de rest van de wereld. 

De vraag wordt dan: hoe kan dit klassieke, literaire humanisme, met zijn sleets geworden 

waarden en zijn eurocentrische blik, nog richtinggevend zijn in een tijd van globalisering, 

internet en biotechnologie? Die vraag is klemmend geworden sinds februari 1997. Toen  werd 

het bericht bekendgemaakt dat Schotse onderzoekers erin geslaagd waren het schaap Dolly te 

klonen. 

Al is dit dier inmiddels gestorven, het  klonen van Dolly is een mijlpaal in een geschiedenis 

die uiteindelijk moet leiden tot het klonen van een mens. Kan genetische modificatie een 

middel zijn waar de vroegere leescultuur van het humanisme momenteel faalt? Of verwordt 

modificatie onvermijdelijk tot manipulatie in de negatieve betekenis van het woord?  Kan 

modificatie van het menselijk geslacht ervoor zorgen dat de mensenparken leefbaar blijven, 

wanneer de ontremmingsverschijnselen niet meer te beheersen zijn? Dat is de vraag die 

Sloterdijk aan de orde wil hebben. 

Het belang van de rede over ‘Regels van het mensenpark’ ligt naar mijn mening daarin, dat 

Sloterdijk realistisch vaststelt dat mensen in hoog tempo bezig zijn de grillen van de natuur 

terug te dringen door kunstmatig de grenzen van leven en dood te verleggen. Scherper dan 

menig politicus of ethicus beseft hij dat er hoe dan ook antropologische beslissingen zullen 

vallen over vrijheid, gelijkheid en solidariteit, de kernbegrippen van de Verlichting. De 

komende tijdsspanne zal voor de mensheid ‘een periode van beslissingen inzake de soort 

zijn’. 

Met die constatering komen we bij de kern van de impasse die Sloterdijk illusieloos onder 

ogen wil zien. Als het gaat om het ontwikkelen van een mondiale biopolitiek - met minder 

kunnen we vandaag niet toe - dan heeft het oude Europa weinig anders in te brengen dan zijn 

trots: het humanisme met zijn normen en waarden. Aangevreten als zij mag zijn door politiek, 

economisch en cultureel cynisme, de humanistische normen en waarden zijn de enige waarop 

het avondland kan terugvallen. 

Precies op dit spannende punt komt de tweede denklijn van Sloterdijk in zicht die ik in het 

voorafgaande aanduidde: het humanisme is bij uitstek de school van het temmen. 

Laat Sloterdijk op de eerste denklijn zien dat de humanistische beschavingsidealen aan sterke 

erosie onderhevig zijn, op de tweede lijkt hij een tegengestelde weg in te slaan: de nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van de ‘antropotechniek’ confronteren het humanisme met 

zichzelf. 

Ik interpreteer deze paradoxale verwikkeling in het verhaal van Sloterdijk aldus: hoe zwak het 

klassieke humanisme ook staat, in feite staat het sterker dan het zelf weet. Immers, als zijn 

voorvechters in staat zouden zijn zich te ontdoen van het idealistisch en moralistisch gewaad 

waarin ze zich hebben gehuld, kan de ‘vergeten’ geschiedenis van dit humanisme geschreven 

worden als een school van domesticatie (‘temmen’) en selectie (‘telen’). Ook al luidt het 



 

genetisch onderzoek een nieuw tijdperk in, waarin selectieprocessen die vroeger duizenden 

jaren in beslag namen in adembenemend tempo worden versneld, het klassieke humanisme 

heeft niettemin wel enige biopolitieke ervaring opgedaan. Het zal echter de bereidheid moeten 

tonen zijn ‘onschuld’ te verliezen en te leren van ‘gevaarlijke denkers’ als Plato, Nietzsche en 

Heidegger. 

 

Het valt op dat Sloterdijk het humanistisch project uitsluitend in verband brengt met de 

antieke beschaving. Voor het aandeel van jodendom en christendom heeft hij in zijn essay 

geen oog. Dat is, historisch gesproken, ontoelaatbaar. Waarom hij beide godsdiensten weglaat 

is duidelijk: zij passen niet in het beeld dat hij geeft van domesticatie en selectie in het 

mensenpark. Zowel in jodendom als christendom schijnt de zon over alle mensen en zijn alle 

mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Juist naar degenen die buitengesloten zijn, 

gaat Gods bijzondere aandacht uit. 

Dat neemt overigens niet weg dat de kerkelijke gezagsdragers in de eerste vier eeuwen van 

het christendom geletterde mensen waren, geschoold in het antieke onderwijsprogramma van 

de vrije kunsten. De band met de klassieke letteren is in de geschiedenis van het christendom 

nooit verloren gegaan. Maar de elitaire kring van geletterde kerkvorsten en theologen voelde 

zich steeds opnieuw met een kwaad geweten opgezadeld door volksbewegingen van de armen 

en de ongeletterden. De donatisten ten tijde van Augustinus, de albigenzen in de dertiende 

eeuw, de radicale Reformatie in de zestiende eeuw, de Latijns-Amerikaanse basisbewegingen 

in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, al deze bewegingen hebben de geletterde 

christenen eraan herinnerd dat het evangelie in de eerste plaats bedoeld is voor weduwen en 

wezen, hoeren en tollenaars.      

Het humanistisch bolwerk in de westerse geschiedenis bestond vanaf het begin uit elementen 

die onmogelijk met elkaar in harmonie konden worden gebracht. Waar wijsheid, redelijkheid 

en berusting in de antieke wijsbegeerte hoog stonden aangeschreven, kent het jodendom de 

messiaanse hoop en heeft het christendom zich al snel ontwikkeld tot een verlossingsreligie. 

Die tegenstelling tussen berusting aan de ene kant en hoop en verlossing aan de andere kant 

laat zich moeilijk gladstrijken. Daardoor vertoont het bolwerk barsten en scheuren. Maar die 

onverzoenlijke elementen die toch, zoals Marsman in zijn gedicht De Zee, samen de harde 

kern vormen van de Europese cultuur, worden door Sloterdijk genegeerd. Daarom is zijn 

interpretatie van het humanistisch project eenzijdig.  

De kracht van zijn rede is dat hij de publieke opinie oproept de snelle ontwikkeling van de 

gentechnologie niet aan hogere machten, het toeval of de deskundigen over te laten. De 

zwakte ervan is, dat hij voorbijgaat aan de religieuze tradities die dit humanisme mede vorm 

hebben gegeven vanuit het geloof dat de mens geschapen is naar Gods beeld.      

  

Voorgeprogrammeerd of vrij? 

Sloterdijk suggereert het al in zijn rede: niet alleen de gentechnologie, maar ook de 

beeldcultuur ondergraaft het klassieke humanisme in de westerse cultuur. Is dat zo, of is dit 

een zwaarmoedige visie die Sloterdijk heeft geërfd van zijn leermeesters Adorno en 

Horkheimer? 

Het lijkt een hele stap, van de teruggetrokken wereld van genetisch onderzoek naar de 

flitsende wereld van de beeldcultuur. Toch is het verband dat Sloterdijk associatief legt niet zo 

vreemd. Het zorgt echter wel voor een probleem. De pointe van zijn verhaal is het aantonen 

van de noodzaak in een openbaar debat tot beslissingen te komen inzake de menselijke soort. 

De vraag is echter: is het daarvoor niet te laat?   

Termen als ‘beslissing’en ‘keuze’ waren sleutelbegrippen in het denken van de jaren vijftig en 

zestig. Voor de filosoof Martin Heidegger (1889-1976), de ziener uit het Zwarte Woud, leeft 

de doorsnee mens een oneigenlijk leven, vervuld van de zorg om te doen wat ‘men’ doet, zich 



 

verliezend in het produceren van dingen, zoekend zichzelf permanent te entertainen. De mens 

komt alleen tot een eigenlijk, authentiek leven door ervoor te kiezen. Kiezen betekent bij 

Heidegger: aanvaarding dat het leven begrensd is door de dood, en deze ‘vrijheid-tot-de-dood’ 

aangrijpen om als enkeling bewust een eigen, authentiek leven te leiden. Voor de in Duitsland 

gezaghebbende theoloog Rudolf Bultmann (1884-1976) is eveneens de tegenstelling tussen 

eigenlijk en oneigenlijk essentieel. Is het oneigenlijke leven geheel gericht op zelfhandhaving, 

geloven in het verhaal van Pasen opent de mogelijkheid tot een eigenlijk bestaan. Dit 

‘eigenlijke’ is het vertrouwen op wat nooit beschikbaar en tastbaar kan zijn: Gods genade. 

Woorden als ‘beslissing’ en ‘keuze’ hingen dus nauw samen met de vraag naar een eigenlijk, 

authentiek leven in een wereld die wordt beheerst door productiedwang, verzakelijking en 

conformisme. 

Na de grote catastrofes van twee wereldoorlogen was er blijkbaar een groot verlangen naar 

echt, eigenlijk leven. De existentialistische filosofie uit die tijd gaf daar uitdrukking aan. 

Zelf betrap ik mij soms op een zekere nostalgie naar de tijd waarin de Vijftigers hun 

gedichten schreven, Juliette Gréco zong in Saint-Germain-des-Prés en Jean-Luc Godard zijn 

eerste films maakte. Jeugdsentiment? Natuurlijk, maar dat niet alleen. Er was een zoeken naar 

authenticiteit, echtheid, waar ik niet van los kom. Zowel in de wijsbegeerte als in de kunst 

was de hartstocht speurbaar zich te bevrijden uit de ‘vervreemding’ en te zoeken naar 

authenticiteit, werkelijkheid, echtheid. 

Is dat nog zo? Ik denk van niet. De jaren van het zoeken naar echtheid, authenticiteit, 

werkelijk leven – de jaren waarin Max Frisch zijn romans schreef – zijn voorbij. In de jaren 

negentig is er een ‘postmoderne’ cultuuromslag gekomen, die we nog nauwelijks overzien. 

Die omslag maakt dat momenteel het probleem van de kunst niet meer de weergave van de 

werkelijkheid is, en evenmin die van de diepere werkelijkheid achter de verschijnselen. 

‘Echtheid is in ons technologisch tijdperk zelfs geen punt van aandacht meer’ zegt 

kunsthistorica Anna Tilroe en de ervaren journalist en essayist H.J.A. Hofland stemt daarmee 

in.12 ‘Wat ons nu fascineert is de ónechtheid waarin wij leven, hoe die is opgebouwd, 

samengesteld en in het dagelijks leven geïntegreerd.’13 

De beleving van de werkelijkheid raakt steeds meer in de greep van beeldcodes, waarin fictie 

en werkelijkheid versmelten. De Catalaanse socioloog Manuel Castells spreekt over de 

huidige wereld in termen van een ‘netwerkmaatschappij’.14 In dit netwerk vervagen de 

grenzen tussen echt en virtueel. De mogelijkheden van de informatietechnologie maken 

werkelijkheid tot fictie en omgekeerd. 

Voor velen zijn de beelden waarmee foto, film, televisie, reclame ons overspoelen, in die zin 

de werkelijkheid, dat hetgeen buiten beeld blijft – en dat is veel – ook niet kan bestaan. Een 

gebeurtenis is pas werkelijk wanneer zij in beeld verschijnt. Zonder beeld is er niets gebeurd. 

Geen wonder dat sommigen geloven dat de kracht van het woord heeft moeten plaatsmaken 

voor de dictatuur van het beeld. 

Na 11 september waren we ‘verdoofd en sprakeloos in 2001 door een louter met fictie te 

vergelijken enormiteit van de werkelijkheid’.15 In de roemruchte film The Matrix - die twee 

jaren daarvoor, in 1999, in première ging - vormen nota bene de resten van de Twin Towers in 

een smeulend Manhattan de achtergrond bij de woorden waarmee Neo, de hoofdpersoon 

welkom wordt geheten in ‘de woestijn van het werkelijke leven’. Wat is werkelijkheid? Wat 

is fictie? Wat is virtuele realiteit? 

Een navrant voorbeeld van de gespannen relatie tussen beeld en werkelijkheid: na de 

aanslagen op 11 september gingen cameraploegen gretig op zoek naar juichende Palestijnen. 

Uiteindelijk troffen ze een  klein groepje mensen. ‘Die werden zo gefilmd dat het net leek of 

het feest was in de bezette gebieden. Dat heeft Sharon geweldig geholpen om zijn beleid in 

Amerika te verkopen; politiek op basis van beeldvorming.’16 



 

Wie is er nog zo naïef om te denken dat wat de beeldbuis te zien geeft ook waar moet zijn, 

onder het motto: ‘We zien het toch met eigen ogen’?  Ofwel: ‘Eerst zien dan geloven’! 

Na twee golfoorlogen weten we beter. Al bij de voorbereiding van de eerste golfoorlog kregen 

we het beeld te zien van een jonge vrouw die met verstikte stem verslag deed hoe de soldaten 

van Saddam Hoessein Koeweit waren binnengevallen en in de kraamkliniek van het 

ziekenhuis pasgeboren baby’s uit hun couveuses hadden gehaald en op de grond gegooid. 

Veel later kwam uit dat de vrouw, dochter van de ambassadeur van Koeweit in Washington, 

op het moment van de inval helemaal niet in Koeweit was.  

Wanneer het ook maar voor een deel waar zou zijn dat echtheid in ons technologisch tijdperk 

geen punt van aandacht meer is, wanneer het steeds minder interessant wordt om het reële van 

het virtuele te onderscheiden, zijn we dan niet allang, zonder dat we het in de gaten hebben, 

voorgeprogrammeerd  in onze keuzes, ook voorgeprogrammeerd om genetische modificaties  

aanvaardbaar te vinden die aanzienlijk verder gaan dan het bieden van een volwaardig leven 

aan mensen die zwaar gehandicapt zijn? Wat valt er nog te beslissen in een wereld waarin de 

economische en technologische ontwikkelingen vrijwel autonoom hun gang gaan? Zijn we 

werkelijk vrij om te kiezen, wanneer de vraag naar echtheid en authenticiteit er niet meer toe 

doet? 

Het zou kunnen dat de gebroeders Wachowski in de Matrix-trilogie deze problematiek aan de 

orde hebben willen stellen. In elk geval heeft het filmproject op internet interessante 

wijsgerige discussies op gang gebracht. Bovendien zijn er intussen enkele serieuze 

academische studies verschenen. Vanwege haar filosofische en religieuze pretenties behoort 

de trilogie aan de ene kant tot het genre van de cultfilm. Aan de andere kant ‘moet’ iedereen 

de films gezien om de spectaculaire stunts, de verbluffende technobeelden en, niet in de 

laatste plaats, vanwege een uitgekiende marketing. Dat is het postmoderne aan het grootse 

project: filosofie als amusement. 

Alleen al de beslissing om zo’n film al of niet te gaan zien, stelt je voor een moeilijk 

probleem. Ga je naar zo’n film uit vrije keuze, gewoon omdat je er zin in hebt? Of is die 

keuze toch voorgeprogrammeerd door de publiciteit? En als je niet gaat omdat je jezelf niet 

wilt laten ringeloren door de reclame, is dat dan een vrije keuze? 

Ik heb alleen het eerste deel gezien, The Matrix. Je ziet mensen in nauwsluitende pakken die 

je doen denken aan sciencefiction en computerspelletjes. Allemaal houden ze hun zonnebril 

op, zodat ze elkaar bij het virtuele licht niet in de ogen kunnen zien en het ‘gelaat van de 

ander’, zoals Levinas dat noemt, verborgen blijft. 

Een typisch postmoderne trek is verder het amalgaam van religieuze motieven, uit de Griekse 

mythologie, uit esoterische literatuur, uit de christelijke traditie, uit het boeddhisme en wat 

niet al. De trilogie zou beschouwd kunnen worden als een eigentijdse remake van Charles 

Chaplins weergaloze Modern Times (1936), ware het niet dat het gevecht tussen mens en 

machine inmiddels een sterk virtueel karakter heeft gekregen.    

In feite brengt de Matrix-trilogie de oude, vertrouwde mythe tot leven van de eenzame held 

die de mensheid moet redden. De verlosserfiguur doet mij het meest aan Parsifal denken. 

Deze held is een computerprogrammeur die in de nachtelijke uren werkzaam is als 

computerkraker onder de naam Neo. Na het slikken van de rode pil, hem aangeboden door de 

rebellenleider Morpheus, komt Neo tot de ontdekking dat hij leeft in een computersimulatie, 

de Matrix. De wereld van 1999 blijkt een virtuele realiteit te zijn, in werkelijkheid is het 2199. 

Op de rebellen na wonen alle mensen diep in de aarde in een soort kunstmatige baarmoeder, 

waar ze, aldus Morpheus, verblijven om als energiebronnen te dienen voor de kunstmatige 

intelligenties die de heerschappij op aarde hebben overgenomen van de echte mensen. Neo 

wordt door het Orakel aangewezen als degene die de mensheid uit haar kluisters moet 

bevrijden door de bron (de code) van de Matrix te kraken. Met z’n lief Trinity aan zijn zijde 



 

trekt Neo ten strijde, daarbij voortdurend dwarsgezeten en bedreigd door moordzuchtige 

robots en boosaardige softwareagenten. 

Er wordt in de trilogie heel veel overhoop gehaald aan religieuze en wijsgerige motieven. Ik 

licht er één opvallend aspect uit. Neo wordt voortdurend voor keuzes gesteld. Wanneer hij in 

The Matrix Reloaded voor de keuze staat Trinity te laten sterven of de mensheid op te offeren, 

begint hij te beseffen: ‘Choice. The problem is choice’. 

Maar is Neo werkelijk vrij om te kiezen? Of zijn de beslissingen die hij neemt gedetermineerd 

door kunstmatige intelligenties die fungeren als hogere machten? Achteraf blijkt vaak dat zijn 

beslissingen eigenlijk al ingecalculeerd waren door deze intelligenties. 

Anders dan in vroeger tijden zijn de hogere machten door de mens zelf geschapen, want zij 

zijn het product van menselijk vernuft. Of was dat vroeger ook al zo? Is het mysterie van een 

goddelijke macht, alziend en almachtig, óók al door de mens zélf gecreëerd? Ook hier weer de 

vraag: wordt ons handelen bepaald door nature, door natuurwetten waaraan mensen 

onderworpen zijn, of door nurture, opvoeding, sociaal milieu en – dat moet er tegenwoordig 

zeker bij – door marketing?    

Hoe het ook zij, de mythe van de moderne mens als een vrij en autonoom wezen wordt in 

deze trilogie onderuitgehaald. Als er al sprake is van vrijheid, is deze begrensd. Hiermee is in 

een product van Hollywood een klassiek wijsgerig en theologisch probleem aan de orde 

gesteld: dat van de vrije wil. De trilogie belicht dit probleem van alle kanten. Is uiteindelijk de 

hoogste vrijheid die de mens kan bereiken het inzicht in wat hem werkelijk drijft? Is de mens 

gedoemd om vrij te zijn? Of is vrijheid het hoogste goed, datgene waarmee de menselijke 

waardigheid staat of valt? 

Neo, de hoofdpersoon in de trilogie, kan de gedachte dat zijn gedrag gedetermineerd en 

voorspelbaar is niet verdragen. Ook wanneer ons lichaam onderworpen is aan natuurwetten, 

dan nog is de geest volgens Neo onvoorwaardelijk vrij. In dit opzicht betoont hij zich een 

leerling van Immanuel Kant, die stelt dat de mens gespleten is: als lichaam onderworpen aan 

natuurwetten, als geest vrij om te leven volgens morele wetten die hij zichzelf oplegt. Die 

vrijheid maakt echter ook eenzaam. Neo staat er alleen voor. In een beschouwing over de 

trilogie, waarvan ik hier gebruik maak, merkt de filosoof Jos de Mul op: ‘Misschien heeft de 

tobbende Neo in zijn jeugd wel iets te veel Sartre gelezen, die de menselijke keuzevrijheid 

nog sterker aanzet dan Kant, wanneer hij stelt dat we eigenlijk ieder moment van ons leven 

voor de existentiële keuze staan wel of niet door te gaan met ademen. Wanneer Neo weer eens 

voor een onmogelijke keuze staat, zal hij waarschijnlijk met Sartre verzuchten dat de mens 

gedoemd is om vrij te zijn.’17 

Hoe dan ook, de Matrix-trilogie heeft aan het aloude probleem van menselijke vrijheid een 

virtuele dimensie toegevoegd. Globalisering, technologie en beeldcultuur werken op elkaar in 

en versterken elkaar. Het resultaat van die ontwikkeling, de ‘netwerkmaatschappij’, is een 

vrijwel autonome kracht waartegen weinig te ondernemen valt. Ooit was er het ideaal van de 

mens als een vrij en autonoom subject. Dat ideaal is er nog steeds. Alleen, de werkelijkheid is 

anders. Niet de mens is autonoom, maar de krachten die door menselijk vernuft in het leven 

zijn geroepen.    

  

Het glazen huis 

Een ideaal uit de tijd van de Verlichting was: doorzichtigheid. Het woord Verlichting geeft 

dat zelf al aan: onze werkelijkheid moet helder worden, transparant. 

De denkers van de Verlichting hadden een groots visioen. De duistere wereld van hogere, 

ondoorgrondelijke machten die de mens onmondig houden, zal in het proces van de 

vooruitgang wijken voor de doorzichtigheid van de natuurwetten, die wetenschappelijk 

onderzoek aan het licht zal brengen. De helderheid van de zedelijke wetten die de mensheid 



 

zichzelf oplegt, zal een eind maken aan de ondoorgrondelijkheid van de menselijke ziel en de 

willekeur van het menselijk handelen.  

Hoe ver we tegenwoordig ook verwijderd zijn van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting, 

toch schemert er nog iets van deze oude utopie wanneer, in naam van meer transparantie, de 

zoveelste reorganisatie of herstructurering wordt aangekondigd in het onderwijs, de 

zorgverlening of het belastingstelsel. Besluitvormingsprocessen en bedrijfsstructuren moeten 

helder zijn! 

‘Beheersing’ en ‘transparantie’ zijn sleutelwoorden in het management. Toch is het cynisme 

waarmee nieuwe reorganisatieplannen worden ontvangen niet van de lucht. De ervaring leert 

dat, ondanks alle vernuft en goede wil, besluitvormingsprocessen steeds gecompliceerder 

worden, juridische procedures ingewikkelder, economische structuren ondoorzichtiger. Ook 

in dit opzicht lijkt sprake te zijn van een bijna autonome ontwikkeling, waarop nationale en 

regionale overheden weinig greep hebben, laat staan het individu.      

Doordat de grote verbanden in de netwerkmaatschappij ondoorzichtig en onbeheersbaar zijn, 

richt het beheersingsmechanisme zich op het individu. De huidige samenleving vraagt van het 

individu niet alleen flexibiliteit, maar ook de bereidheid zich te laten controleren op 

arbeidsprestatie, inlichtingen te geven over gezondheid en financiën, op etenstijd telefoontjes 

te beantwoorden voor allerlei marktonderzoek en te verdragen dat persoonlijke informatie ligt 

opgeslagen op allerlei oncontroleerbare plaatsen. 

In het essay De kunst van de roman (1986) heeft Milan Kundera een woordenboekje 

samengesteld van zesenzestig woorden die in zijn leven en zijn romans sleutelbegrippen, 

probleemwoorden of lievelingswoorden zijn. Daartoe behoort ook het woord doorzichtigheid. 

Doorzichtigheid doet hem denken aan het verlangen van de surrealistische schrijver André 

Breton (1896-1966) om te leven in een glazen huis, een huis zonder gordijnen, onder ieders 

ogen. 

Kundera legt vervolgens een mechanisme bloot dat ik herken:  

 

Het glazen huis: een oude utopie en tegelijkertijd een van de meest afschrikwekkende 

aspecten van het moderne leven. Regel: hoe ondoorzichtiger de staatszaken zijn, des te 

doorzichtiger dienen de zaken van een individu te zijn; hoewel de bureaucratie de publieke 

zaak vertegenwoordigt, is ze anoniem, geheim, gecodeerd, onbegrijpelijk, terwijl de mens 

privé verplicht is zijn gezondheid te onthullen, zijn financiën, zijn gezinssituatie en als het 

vonnis van de massamedia het zo besloten heeft, vindt hij nooit meer een enkel ogenblik van 

intimiteit, niet in de liefde, niet in ziekte en niet in het sterven.18 

 

Volgens Kundera is doorzichtigheid een mooi woord, dat een oeroude vorm van menselijke 

agressie moet verhullen: de drift om de intimiteit van de ander te verkrachten. 

Het glazen huis zit Kundera zó hoog dat hij er in een latere essaybundel op terugkomt. Daarin 

vertelt hij hoe hij na zijn vertrek uit het van afluisterapparatuur vergeven Tsjecho-Slowakije 

in Frankrijk aankwam, en daar in een tijdschrift een grote foto zag van Jacques Brel die, 

belaagd door fotografen, zijn gezicht verbergt bij het ziekenhuis waarin hij zich laat verplegen 

wegens kanker in vergevorderd stadium. Privacy was de doodzieke Brel niet gegund. 

Kundera had opeens het gevoel in Frankrijk tegen dezelfde wereld aan te lopen als die 

waarvoor hij zijn vaderland ontvlucht was. 

Interessant is dat Kundera de gêne beschrijft als een sleutelbegrip van de moderne mens, een 

individualistisch tijdperk dat bezig is zich ongemerkt van ons te verwijderen. Gêne hoort, 

aldus Kundera, bij het proces van volwassen worden. Plotseling wil het kind een eigen plek 

om zijn geheimen te bewaren. Het kind treedt de fase van volwassenheid binnen door de 

revolte van de gêne. 



 

Bij het tijdperk van het individualisme hoort de vrijheid de gordijnen te sluiten om niet gezien 

te worden, ook al heb je niets te verbergen, stelt Kundera.19 Sinds hij zijn beschouwingen 

publiceerde, is de door hem gesignaleerde ontwikkeling doorgegaan. Het glazen huis is 

ondertussen een bekend verschijnsel geworden op de televisie. De KRO heeft het motto 

uitgevonden: ‘het gevoel dat je wilt delen’. Een ‘wijgevoel’ wordt gesuggereerd doordat we 

via het beeldscherm delen in de intieme gevoelens en emoties van anderen. We zijn 

toeschouwers van de geestelijke en lichamelijke intimiteiten van mensen met wie we niets te 

maken hebben. Herkenbaarheid en emotie: dat ‘doet’ het op de buis. We zijn de schaamte 

voorbij. Waarom zou je je generen? ‘We zijn toch allemaal maar mensen!’ 

Dat is het ‘wijgevoel’ waar ‘je’ aan moet geloven. Wie dat niet doet, is elitair. Is ook Kundera 

met zijn elitaire morele verontrusting niet een typische vertegenwoordiger van het klassieke 

burgerschap met zijn hoge Verlichtingsidealen?  Heeft de culturele elite niet altijd 

neergekeken op volksvermaak, zoals ze nu afgeeft op populaire televisie, multimediagames en 

roddelbladen?20   

In de beeldcultuur is schaamte taboe. Het glazen huis, het postmoderne afleggertje van wat 

ooit een visioen van de Verlichting was, is ingeburgerd. Wie dat een afschrikwekkend aspect 

van de huidige beeldcultuur vindt, dient zich volgens deskundigen in de popcultuur af te 

vragen of dit geen elitaire houding is. Vaak krijgen we te horen dat onze maatschappij steeds 

individualistischer wordt. Het is een bekend cliché. Maar is dat ook werkelijk zo? Of heeft 

Kundera uiteindelijk gelijk? Zijn de moderne idealen zelfbeschikking en individuele vrijheid 

sluipend bezig afscheid van ons te nemen? Maar stel dat Kundera gelijk heeft, moeten we dan 

ook niet de vraag stellen voor wie de zelfbeschikking en individuele vrijheid in het verleden 

in de praktijk was weggelegd? Zeker niet voor Jan met de pet. Wél voor die culturele elite die, 

overspoeld door de ‘massamedia’, zich zorgen maakt over haar positie. 

Toch blijf ik zo’n foto van Jacques Brel gênant vinden.            

 

 

Beelddragers 

 

In de Inleiding op dit boek ben ik nagegaan waarom het woord ‘identiteitscrisis’ iedereen in 

de mond bestorven ligt. De drie geschetste toekomstbeelden illustreren deze crisis nog eens 

op een andere manier. Provocerend stelt Peter Sloterdijk de vraag aan de orde of, wanneer het 

humanisme er niet meer in slaagt ‘het beest’ in de mens te temmen, genetisch ingrijpen bij 

voorbaat moet worden uitgesloten. In de Matrix-trilogie dreigen virtuele krachten de reëel 

bestaande mensheid te vernietigen. Kundera vraagt zich af of het verdwijnen van de schaamte 

geen teken is dat het individualisme zijn tijd gehad heeft. 

Wat betekent voor ons, met deze toekomstbeelden voor ogen, vrijheid - de vrijheid om keuzes 

te maken en beslissingen te nemen, de vrijheid als eigenschap van de menselijke soort, de 

individuele vrijheid? Zonder vrijheid verdwijnt het maansteenrif, gelijk Atlantis, onder de 

zeespiegel. 

Het pathos waarmee Marsman in 1939 zijn gedicht schreef, zou ook nu niet overdreven zijn. 

Alleen, in dit nieuwe millennium is de barbarij veel ongrijpbaarder geworden. 

De eerder genoemde socioloog Manuel Castells schreef in de jaren negentig een trilogie over 

het huidige informatietijdperk, met veel feitenmateriaal en statistieken.21 Daarin wordt goed 

duidelijk wat het heersende gevoel van moeheid en machteloosheid verklaart: de overdaad 

aan informatie, de keuzes die mensen op allerlei levensterreinen voortdurend moeten maken, 

de instabiele arbeidsmarkt, de reorganisatiedrift, de flexibiliteit die van mensen op de 

werkvloer wordt gevraagd, de afbrokkeling van de verzorgingsstaat en het gevoel van 

onveiligheid in wat sommige sociologen ‘de risicomaatschappij’ noemen. Het is gewoon te 

veel.  



 

De huidige netwerkmaatschappij is allesbehalve het gevolg van een samenhangend, goed 

doordacht plan. We hebben te maken met machten die hoe langer hoe minder beheerst kunnen 

worden door de instituties uit het tijdperk van de Industriële Revolutie: de nationale staat, de 

politieke partijen en de vakbonden. Daardoor kampen die instituties met identiteitsverlies. 

Tegelijk is er sprake van een tegenbeweging, die Castells beschrijft in het tweede deel van 

zijn  trilogie, getiteld The Power of Identity. Daarin laat hij zien hoe gender, etniciteit, religie, 

nationaliteit en milieu de inzet vormen van nieuwe vormen van identiteitsbeleving. Nu in de 

maalstroom van de netwerksamenleving veel traditionele vormen van identiteit weggevallen 

zijn, zoeken mensen - zowel persoonlijk als collectief - naar nieuwe expressies van identiteit. 

Er zijn, aan de ene kant, bewegingen die zich tegen de netwerkmaatschappij afzetten door zelf 

internationale netwerken op te zetten: Greenpeace, Amnesty International, de anti-

globaliseringsbeweging en veel andere. Ook het religieus fundamentalisme pleegt gebruik te 

maken van de nieuwste informatietechnologie. 

Aan de andere kant worden lokale organisaties van steeds groter belang. Hoe meer mensen 

het gevoel krijgen dat het wereldgebeuren langs hen heen gaat, des te meer richten ze zich op 

de eigen omgeving. Op dat niveau kun je nog iets doen aan belangrijke zaken als onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting, cultuur en veiligheid.  

Precies op dit punt, het lokale niveau, komt de vraag op de kerken af wat van hen aan inbreng 

verwacht mag worden in het zoeken naar nieuwe identiteitsvormen, zowel persoonlijk als 

collectief. Het is waar, de kerken vormen een wereldgemeenschap die via oecumenische 

netwerken betrokken is bij de grote mondiale vraagstukken. Toch is hun basis de plaatselijke 

gemeente. De kerk is, om zo te zeggen, een basisgemeenschap per definitie, waar mensen - 

hopelijk niet alleen lidmaten - elkaar niet virtueel ontmoeten, maar van aangezicht tot 

aangezicht (zonder zonnebril). 

Wat is hun inbreng? Wanneer kerken en christelijke organisaties zich slechts aanpassen aan 

de tijdgeest hebben ze, vrees ik, geen enkele inbreng. Het ontwikkelen van  projecten en 

acties samen met mensen van andere godsdiensten of levensbeschouwingen is zeker van 

wezenlijk belang in een pluralistische maatschappij. Die inbreng is echter alleen relevant 

wanneer christenen daarbij weten te putten uit hun eigen bronnen. 

Ik ben er diep van overtuigd dat, in een maatschappij als de onze waarin ondanks alle 

beleidsvoornemens van de overheid de segregatie hand over hand toeneemt, de plaatselijke 

gemeenten en parochies de taak hebben de verschillende groepen en levensovertuigingen -  

zowel ‘autochtoon’ als ‘allochtoon’ - met elkaar in contact te brengen. Bij zo’n 

gespreksforum gaat het in de eerste plaats om urgente problemen die direct te maken hebben 

met de eigen leefsituatie. De kunst is om het daarbij niet te laten, maar tevens ruimte te 

creëren voor een gesprek over de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke bronnen 

waaruit de aanwezigen putten. Anders blijft het werken op de korte termijn.  

Bij zo’n initiatief is het van belang dat christenen ook hun eigen inbreng hebben. Openstaan 

voor de ander is mooi en klinkt christelijk, maar wat heb je zelf te zeggen? Wat zijn de 

spirituele bronnen waaruit je zelf put? Die vraag komt vroeg of laat boven water en enige 

voorbereiding op dat moment lijkt gewenst. Daarmee kom ik terug op de vragen uit het begin 

van dit hoofdstuk. Wat is het bijbels mensbeeld? Wat betekent het dat de mens is geschapen 

naar Gods beeld? Wat zegt dat over menselijke vrijheid en waardigheid? En persoonlijker: 

waar leef je voor? Wat verwacht je van het leven? Waarom ga je door met ademhalen?  

       

In de bijbel vinden we geen algemene antropologische beschouwingen. Wel zijn er de 

verhalen en liederen. Zo bezingt de beroemde achtste psalm (4-10)  het geheim van de mens 

als volgt:            



 

 

Als uw hemel ik zie – uwer vingeren werk, 

          maan en sterren die gij daar stelde, 

wat is dán de mens dat gij acht op hem slaat, 

          het mensenkind dat gij hem aanziet? 

En nochtans gaaft ge hem een haast goddelijke staat; 

          met waardigheid hebt gij, met schoonheid gekroond 

die gij heerser maakt over het werk uwer handen. 

          Want alles hebt gij aan zijn voeten gelegd: 

de schapen, het hoornvee bijeen 

          en de andere, de dieren des velds, 

de vogelen des hemels, de vissen der zee: 

          wat de banen der zeeën doorkruist. 

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam 

          wijd en zijd op de aarde.22 

 

Het lijkt tegenstrijdig in deze psalm: de onbetekenendheid van een mensenleven, én het 

geloof dat deze mens bijna goddelijk is, met waardigheid en luister gekroond, bovendien nog 

heerser over alle dieren. 

Het wordt er niet gemakkelijker op in Nederland nog plekken te vinden waar het ’s nachts 

echt donker is, maar ze zijn er nog wel. Wie ooit op zo’n plek vertoefd heeft, steeds meer 

sterren ontdekt en zich de oneindige afstanden probeert voor te stellen in het uitdijend heelal, 

voelt zich nietig, een broodkruimel op de rok van het universum, een stofje in de oneindige 

ruimte met een bestaansduur die geen enkele betekenis heeft. 

Toch denk ik dat pas tegen de achtergrond van deze kwetsbaarheid en nietigheid de 

waardigheid en luister van de mens hun humane glans krijgen. Zonder de kwetsbaarheid 

wordt de luister banaal. Het kan zijn dat wie de eigen kwetsbaarheid verdringt, ook de waarde 

en schoonheid verliest die een mensenleven kan kenmerken.          

Door de mens ‘heerser’ over de dieren te noemen - dat is iets anders dan een uitbuiter -, 

verwijst Psalm 8 naar Genesis 1 en 2, waar het hart klopt van de verhalende antropologie van 

de bijbelse geschriften. In Genesis 1: 26-27 volgt de opdracht om te ‘heersen’ op aarde 

meteen op Gods woord de mens te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis:  

 

God zei: 

Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis 

dat zij beheersen de vissen van de zee 

het gevogelte van de hemel 

en het vee, de gehele aarde 

en al het krioelend gedierte, dat krioelt op de aarde. 

God schiep de mens naar zijn beeld 

naar het beeld Gods schiep hij hem 

mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.23       

 

De bijbel is zuinig op de term ‘beeld Gods’. Blijkbaar is dit een geheim waarover niet te veel 

gesproken moet worden. Alleen in Genesis 5:2 en 9:6 komt het nog ter sprake, maar deze 

beide passages staan in directe relatie tot Genesis 1:26-27. Toch is de schepping van de mens 

als Gods beeld het hoogtepunt van het scheppingsverhaal. De opvallende meervoudsvorm 

‘Laat ons…’  suggereert dat het beslissende moment is aangebroken. Het meervoud is 

aanduiding van het goddelijk beraad dat in opperste concentratie betrokken is op dit 

‘scheppen’, ook een woord waarop de bijbelvertellers zuinig zijn, maar dat hier tot drie keer 



 

toe wordt herhaald. Wat wil het zeggen dat dit wezen, de mens, is geschapen ‘naar ons beeld, 

als onze gelijkenis’? In onderscheid met alle overige schepselen die allemaal zijn geschapen 

‘naar hun aard’, heeft de mens de gave van het woord meegekregen. De oudtestamenticus 

Karel Deurloo merkt op: ‘Daarmee is de directe wederzijdse relatie van God met dit schepsel 

gegeven. Hij spreekt zijn zegen dan ook niet over de mensen uit (vgl. 1:22), maar tot hen in 

hun mannelijk-vrouwelijk meervoud.’24 De schepping van de mens begint als roep, oproep, 

toeroep. 

Het feit dat de mens in het scheppingsverhaal het enige levende wezen is tot wie God spreekt, 

maakt de mens tot een schepsel dat bestemd is om te antwoorden. De mens is geschapen om 

verantwoordelijkheid te dragen. Beeld Gods zijn betekent niet alleen: als representant van 

God de aarde beheren, maar ook: daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Dat veronderstelt 

tevens de vrijheid om keuzes te maken. Zonder beslissingsvrijheid is verantwoordelijkheid 

onmogelijk.  

Dit zijn in het scheppingsverhaal twee wezenlijke aspecten van de mens als beelddrager. Daar 

komt nog een derde bij. God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen, en hun de 

zegen meegegeven: ‘Wees vruchtbaar, vermeerder je, vervul de aarde…’ (Gen 1:28).  Mensen 

worden geboren, niet gemaakt. Ze leven in generaties. De opdracht tot vruchtbaarheid wordt 

verschillende malen herhaald in de verhalen over de aartsvaders van Israël, nu met betrekking 

tot de genesis (de wording) van het volk Israël. ‘Ook ten aanzien van het scheppingsverhaal 

moet men geen ogenblik vergeten dat het weliswaar een universele strekking heeft, maar 

niettemin geheel en al een verhaal van Israël is, gecomponeerd op de dagen van Israëls 

week.’25 

Waar in Genesis 1:26-27 duidelijk wordt dat de mens bestemd is om over al het gedierte 

verantwoordelijk te ‘heersen’ en als zodanig Gods representant en partner te zijn op aarde,  

krijgen we in Genesis 2:18 te horen dat het niet goed is dat de mens alleen is. Hij, Adam, 

krijgt als man (in het Hebreeuws: isch) een partner die tegelijk een ‘tegenover’ vormt, de 

vrouw (ischa). In de patriarchale oud-oriëntaalse wereld is het de man die vanzelfsprekend de 

mens belichaamt. Toch is de vrouw niet geschapen voor de man. De vrouw is een ‘tegenover’ 

en als zodanig wezenlijk anders. Een antipatriarchaal moment in het verhaal is dat de man 

wordt geacht omwille van zijn vrouw zijn familie te verlaten (Gen 2:24). In de toenmalige 

wereld ging het meestal andersom. Als paradigma voor het gegeven dat mensen op elkaar zijn 

aangewezen, wordt hier de relatie tussen man en vrouw beschreven als een verhouding van 

gelijkheid én verschil. In Genesis 2:22-23 wordt het moment van herkenning als volgt 

beschreven:   

 

De Heer God bouwde van de rib die hij uit de mens had genomen een vrouw                                                                                                                                                       

en bracht haar tot de mens. 

De mens zei: 

Déze is het! 

been van mijn beenderen 

vlees van mijn vlees! 

Deze zal genoemd worden: Vrouw. 

 

Sommige wetenschappelijke commentaren op Genesis geven deze passage gortdroog weer. Je 

krijgt de indruk dat Adam hier bezig is een natuurwetenschappelijk feit vast te stellen. In 

werkelijkheid hebben we van doen met niets minder dan de geboorte van Eros, ook al is deze 

goddelijke knaap van Griekse origine. De uitroep ‘Déze is het’ is de vervulling van een 

zinnelijk verlangen: eindelijk heeft hij in het park van Eden de ander gevonden, en daarmee 

zichzelf! Hij herkent en geniet met volle teugen. Zo gaat het in het menselijk bestaan, dat nu 



 

eenmaal ‘erotisch’ van aard is. ‘We vinden onze (levens)vreugde bij de ander en we zoeken 

ons geluk in het andere als het andere van onszelf.’26 

De erotiek is hier nog onschuldig. ‘Zij waren naakt, zij beiden, de mens en zijn vrouw en zij 

schaamden zich niet voor elkaar’ (Gen 2:25). Dat wordt anders wanneer zij gegeten hebben 

van de boom van kennis van goed en kwaad. Dan wordt de erotiek het verschijnsel zoals wij 

dat kennen en ervaren: lust en last, goed en kwaad, bron van geluk en bron van leed, niet 

denkbaar zonder schaamte, zonder verborgenheid. De boodschap van het verhaal is echter 

duidelijk: hoe eros, de zinnelijke liefde, ook verbonden kan zijn met thanatos, de dood, zo is 

de erotiek niet bedoeld in de bijbelse mensbeschouwing. Het Hooglied, waarin de erotiek 

wordt bezongen, is voluit deel van de bijbelse canon. In de erotiek wordt het lichamelijke, 

aardse bestaan beaamd en geprezen.                

In de geschiedenis van het westers christendom – het is een overbekend verhaal – is deze 

positieve waardering van de erotiek verdrongen door de liefde als agapè, de liefde die zich 

vol erbarmen en onzelfzuchtig buigt over de ander. Het is deze liefde, de agapè, die bezongen 

wordt door de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs: ‘Geloof, hoop en liefde, 

deze drie, maar de meeste van deze is de liefde’ (13:13). Terwijl erotiek, in samenhang met 

seksualiteit, werd gezien als invalspoort voor zelfzuchtige kwade machten, werd agapè, de 

onzelfzuchtige liefde, de christelijke deugd bij uitstek. 

Die tegenstelling heeft tot op de dag van vandaag voor veel narigheid gezorgd. In de bijbelse 

antropologie hoort zij echter naar mijn mening niet thuis. Wanneer de agapè niet wordt 

gevoed door het zinnelijk verlangen waarvan in Genesis 2 sprake is, dan verwelkt ze tot een 

rigide beginsel, terwijl ondertussen de kat in het donker wordt geknepen. Levensdrift en 

doodsdrift horen bij het leven. Zo horen ook eros en agapè bij elkaar in het vaak bittere 

raadsel van Gods goede schepping. Zonder erotiek raakt de agapè haar voedingsbodem kwijt, 

zonder agapè is erotiek beheersingsdrang.  

De negatieve waardering van erotiek en lichamelijkheid heeft haar sporen nagelaten in de 

wijze waarop het westers christendom is omgegaan met het mensbeeld. In de theologie raakte 

de van Aristoteles afkomstige omschrijving van de mens als een ‘redelijk dier’ ingeburgerd. 

De mens heeft met het dier de lichamelijkheid gemeen, maar onderscheidt zich door zijn 

geestelijke vermogens. Niet lichamelijk, maar geestelijk is de mens een ‘icoon’, een 

afbeelding van Gods wezen. Deze eigenschap van de mens is weliswaar door de ‘zondeval’ 

zwaar geschonden, maar toch zijn er nog sporen zichtbaar. 

Het heeft tot de twintigste eeuw geduurd voordat christelijke theologen beseften dat het beeld 

Gods geen eigenschap is, maar een opdracht. Het is geen afbeelding van Gods wezen - 

daarvan kan immers geen beeld worden gemaakt -, maar het drukt een relatie uit: tussen God 

en mens en tussen mensen onderling.De omschrijving van de mens als een ‘redelijk dier’ 

hoort in de bijbelse antropologie niet thuis. Het beeld Gods betreft de mens als gehéél, niet 

slechts zijn geest.  

Dat laatste besef is in het jodendom altijd bewaard gebleven. Het legt de nadruk op de unieke 

waarde van elk afzonderlijk mensenleven. Abraham Joshua Heschel ( (1907-1972) spreekt 

van de ‘goddelijke kostbaarheid van een mensenleven’. Elk mens is uniek. ‘De joodse traditie 

probeert ons duidelijk te maken dat hij die één menselijke ziel heeft laten omkomen, als het 

ware een hele wereld te gronde richt; en dat hij die één enkele ziel redt, als het ware een hele 

wereld redt’.27 

Die waardigheid, zegt Heschel met nadruk, geldt alle mensen, ongeacht religie, ‘ras’ of 

seksuele geaardheid. Dat klinkt buitengewoon idealistisch. Is in de geschiedenis van de 

mensheid deze joodse wijsheid ooit gepraktiseerd? Heschel behoort tot een volk dat het Derde 

Rijk totaal wilde uitroeien. Hij heeft de Shoah overleefd. Hoe kan hij dan deze regels 

schrijven? Het antwoord op deze vraag is, vermoed ik: juist omdat hij een overlevende is, kán 



 

hij niet anders dan in deze menselijke waardigheid blijven geloven. Zijn idealisme kon wel 

eens de hoogste vorm van kritisch realisme zijn.      

Menselijk leven is heilig, zelfs heiliger dan de rollen van de Thora.28 Dat is geen menselijke 

eigenschap of verdienste, maar een gave van God, die elk mens de mogelijkheid geeft om op 

eigen manier bij te dragen aan de voltooiing van de schepping.29 Ook menselijke zwakte en 

slechtheid veranderen hieraan niets. Het beeld blijft, als opdracht en potentie. De menselijke 

waardigheid, die tot uitdrukking komt in deze gave, is voor alles een relationeel begrip: zij 

kan slechts tot uitdrukking komen in wat er tussen mensen gebeurt. 

Dat betekent dat het er in het rabbijnse jodendom niet om gaat God af te beelden. De opdracht 

is: uitbeelden, God nabootsen door het doen van gerechtigheid en barmhartigheid. Het beeld 

Gods is geen vastliggende norm waaraan iedereen op dezelfde manier moet voldoen, maar 

verwijst naar de vrijheid van elk individu om daaraan op eigen wijze vorm te geven. 

‘Nabootsing van God, handelen als hij, in daden van barmhartigheid en liefde, dat is de 

manier om onze gelijkenis te vergroten.’30 

Hier valt voor de christelijke tradities veel te leren, al zal daarbij de blik steeds gericht blijven 

op de Mensenzoon Jezus, die door de apostel Paulus hét beeld van de onzichtbare God wordt 

genoemd.    

                      

 

Vrijheid 

 

Hoe rudimentair ook geschetst, deze noties uit de bijbelse antropologie bieden voldoende 

houvast om de weg te wijzen bij de regelgeving in het mensenpark van de toekomst. Deze 

noties zijn geen idealistische principes die zeggen hoe het eigenlijk zou moeten, maar 

aanwijzingen die het christendom niet kan negeren zonder zijn herkomst te verloochenen. 

Daarbij loop ik al vooruit op het laatste hoofdstuk van dit boek dat de ethische consequenties 

van het beeldverbod nagaat. Ik noem drie punten die corresponderen met de drie 

toekomstbeelden uit dit hoofdstuk. 

 

Is ‘therapeutisch klonen’ geoorloofd of niet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, onder welke 

omstandigheden? Mogen verzekeringsmaatschappijen selecteren op grond van genetische 

prognoses? Zullen er bij de genenbanken gepatenteerde eigenschappen te koop zijn voor wie 

het kan betalen? Mag er, in combinatie met prenatale diagnostiek, een selectie plaatsvinden 

vóór de geboorte? Mag de toekomstige mens het product van menselijke planning zijn? Met 

soortgelijke vragen kunnen we nog even doorgaan. Het zijn ingewikkelde ethische vragen 

waarmee de biopolitiek wordt geconfronteerd. Ze worden nog verwarrender wanneer we 

bedenken dat genetisch onderzoek geen geïsoleerde wereld vormt, maar wordt beïnvloed door 

allerlei processen in de samenleving, zoals globalisering, beeldcultuur, marketing en 

ontwikkelingen in de informatica.  

Het is duidelijk dat de wetenschappelijke discipline die zich bij uitstek met deze vragen 

bezighoudt, de bio-ethiek, alleen interdisciplinair kan werken. Maar dan nog: interdisciplinair 

onderzoek is mooi, maar moeilijk. Het is alleen al lastig om elkaars taal te leren verstaan. 

Bovendien valt het niet mee om de ingewikkelde materie te ‘vertalen’ naar allerlei politieke, 

levensbeschouwelijke en religieuze organisaties die bij de maatschappelijke besluitvorming 

betrokken willen zijn. 

Van kerken en christelijke groeperingen mag worden verwacht dat zij alles doen om dit 

vertaalproces te bevorderen. Maar wat hebben zij zélf in te brengen in het debat? Welk 

houvast bieden bijbelse noties? Wat betekent het geloof dat de mens is geschapen naar Gods 

beeld en gelijkenis? 



 

Ik probeer twee overwegingen zo scherp en kort mogelijk te formuleren en stel ze graag ter 

discussie. 

De eerste is: de notie van het beeld Gods wil zeggen dat de mens een vrij wezen is dat de 

volle verantwoordelijkheid draagt voor een humane toekomst. Mensen zelf – geen hogere 

machten, noodlot of toeval – zijn verantwoordelijk voor de samenhang tussen hun handelen 

en hun lot. Zij kunnen zich niet verschuilen achter ‘onvermijdelijke ontwikkelingen’ of 

autonome economische en technologische processen. 

De tweede is: de mens is een onvoltooid wezen, onaf geboren en daardoor kwetsbaar. Het 

boek Job beschrijft de ellende die een mens kan overkomen. Ziekte, dood, schuld, onrecht, het 

kwaad dat goede mensen overkomt, horen bij het leven. Berusting in dit lot wordt echter in de 

bijbelse verhalen afgewezen. De messiaanse hoop kweekt opstandige mensen. Naar mijn 

mening houdt dit laatste in dat mensen, als vrije en verantwoordelijke wezens, geen middel uit 

de weg hoeven te gaan om het lijden, zeker het ondragelijk lijden, te bestrijden. Daarom is er 

voor zover ik kan zien vanuit de kerken geen aanleiding om principieel elke vorm genetisch 

ingrijpen af te wijzen. 

Niettemin: dit ingrijpen kent grenzen, waarmee met behulp van de bio-ethiek heel zorgvuldig 

dient te worden omgegaan. Mensen worden onaf geboren, hun leven blijft onvoltooid. Laat 

dat vooral zo blijven. Dat maakt dat ze, om met Max Frisch te spreken, méér zijn dan hun 

biografie. Ook hier geldt: je zult je geen beeld maken. Hier ligt de grens: het is in strijd met 

Gods schepping een mens te scheppen of te herscheppen naar eigen beeld en gelijkenis. 

Rüdiger Safranski pleit voor het recht van de mens te worden geboren, niet gemaakt.31 Dat 

lijkt mij heel wezenlijk. Alleen zo kunnen we vasthouden aan het hierboven geciteerde inzicht 

van Abraham Heschel, dat elk mensenleven heilig is.                   

 

Onlangs was ik op een fototentoonstelling waar prachtige portretten hingen van mensen - jong 

en oud, mannelijk en vrouwelijk. De foto’s waren zo indringend dat ik mij afvroeg waarom de 

expositie mij toch weinig deed. Het antwoord was simpel: ik wist niets van de mensen op de 

foto’s. De foto’s hadden mij veel meer gedaan wanneer ik iets van de achtergrond van de 

mensen had geweten, hun naam had gekend. Daarvoor zijn echter woorden nodig, gesproken 

of geschreven. 

Ik kijk naar het televisiejournaal en zie beelden van afgebrande dorpen in Kosovo en veel 

lijken op straat. De commentaarstem laat weten dat de Serviërs hebben huisgehouden. Ik moet 

de stem geloven. De beelden op zichzelf zeggen niets. Het zouden ook lichamen van Serviërs 

kunnen zijn geweest die door Albanezen zijn gedood. Ik ben geheel van het commentaar 

afhankelijk. De woorden moeten het doen, de beelden zeggen niets. Even later gaat het over 

een geheime topconferentie van staatshoofden. Bij de gesprekken mag uiteraard niet gefilmd 

worden, evenmin wordt er een persconferentie gegeven. Geheim is geheim. Toch wordt er 

druk gespeculeerd over de resultaten, maar die speculaties kun je niet in beeld brengen. De 

correspondent vertelt erover, en ondertussen zien we bijeengegaarde beelden van de 

betreffende staatshoofden, die uit hun vliegtuig stappen. Die beelden leiden af van de 

gesproken tekst. Ze zijn absoluut niet functioneel. Maar ja, je kunt tijdens het commentaar het 

beeld moeilijk op zwart zetten. 

Ik bekijk een documentaire over een sloppenwijk in een Mexicaanse stad. De film wil een 

beeld geven van het leven van de mensen aldaar. Ik weet: de filmmaker staat voor allerlei 

keuzes wat betreft het materiaal. Is het gevaarlijk om op bepaalde plekken te filmen? Willen 

de mensen wel praten? Wat voor vragen stel je ze?  Bovendien komt hij of zij de wijk binnen 

met allerlei bewuste of halfbewuste ideeën over wat interessant is. Het moet tenslotte 

herkenbaar en spannend blijven, want anders jaag je de kijkers van het net. Ik hoor dus te 

weten: wat ik te zien krijg, is niet hoe de mensen in die wijk zelf leven en denken, maar het 

beeld dat de filmmaker daarvan heeft. Wanneer de filmmaker zich grondig heeft voorbereid 



 

en zich niet door kijkcijfers hoeft te laten opjagen, zal het beeld ongetwijfeld aan 

betrouwbaarheid winnen. Het blijft echter een subjectief beeld, dat bovendien, gezien de 

beperkingen van het beeld, fragmentarisch is. 

Met deze voorbeelden wil ik laten zien hoe misleidend de veelgehoorde uitspraak is dat het 

beeld bezig is het woord te verdringen. Het beeld op zichzelf ‘zegt’ niet zoveel. Het blijft 

afhankelijk van het woord. Het probleem is evenwel dat het beeld in al zijn nieuwheid en 

verleidelijkheid wordt overschat. Door de macht - die het beeld niet van zichzelf heeft, maar 

die het wordt toegekend door de cultus eromheen - bestaat het gevaar dat de beeldcultuur de 

bestaande beeldvorming versterkt en het zicht doet vervagen op het verschil tussen echte en 

virtuele realiteit. 

In het begin van het televisietijdperk bestond de optimistische verwachting dat, nu de mensen 

de kans kregen hun horizon enorm te verbreden, ook de vooroordelen zouden afnemen ten 

aanzien van mensen van andere culturen en ‘rassen’. Inderdaad hebben televisiebeelden ook 

wel eens zo gewerkt. Waren indertijd de geweldloze demonstraties van Martin Luther King en 

de zijnen niet gefilmd, dan hadden ze een heel beperkt effect gehad. Nu wekte het botte 

politieoptreden tegen de demonstranten grote verontwaardiging binnen en buiten de 

Verenigde Staten. Zonder de televisiebeelden zou de wet op de burgerrechten van 1964 er niet 

gekomen zijn. 

Toch is dit aanvankelijk optimisme verdwenen. Visuele beelden bevestigen al te vaak het 

beeld dat de kijkers toch al hadden van mensen of groepen die ze in de meeste gevallen zelf 

nooit in levenden lijve hebben ontmoet. Dat risico is groter naarmate mensen zich angstiger 

en onveiliger voelen. Dan wordt de behoefte groot aan gestolde beelden, want die geven de 

onzekere burger tenminste houvast. 

Precies op dit punt is het naar mijn inzicht van groot belang dat kerken en christelijke 

organisaties het aloude beeldverbod actualiseren, en dit gebod gebruiken als wegwijzer in de 

doolhof van de beeldcultuur. Abraham Heschel, die indertijd actief betrokken was bij de strijd 

om burgerrechten onder leiding van Martin Luther King, schrijft: ‘Eerbied voor God komt tot 

uitdrukking in onze eerbied voor de mens. De schroom die je moet voelen als je een menselijk 

wezen beledigt of kwetst moet net zo groot zijn als je schroom en ontzag voor God. Geweld 

staat gelijk met het ontheiligen van Gods naam’.32 

Het beeldverbod is gericht tegen het manipuleren van de Eeuwige, naar joods besef. Het richt 

zich echter evenzeer tegen het manipuleren van mensen door middel van beeldvorming. 

Mensen, als Gods beelddragers, wordt geweld aangedaan wanneer ze op beelden worden 

beoordeeld. 

Dat gevaar is van alle tijden. Maar wanneer, zoals momenteel het geval is, de beeldcultuur 

een bijna cultische waarde krijgt, wordt het tijd op de rem te trappen. Laat de beelden niet 

méér zijn dan ze in werkelijkheid voorstellen en neem ze tegen overschatting in bescherming. 

Beelden zijn slechts beelden: ze vallen niet samen met het leven waarnaar ze verwijzen. 

 

Beeld en gelijkenis van God: wat een gewichtige en verbijsterende woorden! Zoals gezegd, de 

auteurs van de bijbelse verhalen zijn er zuinig op. Alleen in het boek Genesis wordt dit 

geheim verteld. Naar bijbels besef is er tussen God en mens een oneindige afstand: God is 

goddelijk en de mens menselijk. Letterlijk genomen is ‘beeld en gelijkenis’ van God, aldus 

Abraham Heschel, absurd en bijna godslasterlijk. Het beeld Gods verbergt meer dan het 

onthult.33 

Het beeld heeft niets van doen met een goddelijke vonk in de mens of een onsterfelijke ziel. 

De mens heeft niets goddelijks, al is hij juist in zijn nietigheid en kwetsbaarheid volgens de 

achtste psalm bijna goddelijk gemaakt. 

Wat wil dit ‘bijna’ zeggen? Wellicht heeft het te maken heeft met de gave van het woord. 

Maar evenzeer met de gave van de vrijheid die maakt dat mensen ‘van God los’ zijn. Ze zijn 



 

op zichzelf aangewezen. Vrijheid wil zeggen: betrokkenheid op de ander en het andere, maar 

ook: recht op afstand. In dit opzicht is er een overeenkomst tussen goddelijke vrijheid en 

menselijke vrijheid: betrokkenheid sluit verborgenheid niet uit. De goddelijke raadselspreuk 

‘Ik zal er zijn, zoals Ik er zal zijn’ geldt alleen van de Naam. Maar het feit dat ‘openbaring’ 

tegelijk ‘verhulling’ inhoudt, wordt weerspiegeld in intermenselijke relaties. De naaste is aan 

jou gelijk, maar blijft toch de ánder: vreemd en vertrouwd tegelijk. 

Mensen zijn onvoltooide wezens. Zo zijn ze geboren, zo zullen ze sterven. Hun identiteit is 

altijd in de maak. Ze vallen, om zo te zeggen, nooit met zichzelf samen. Ze zijn méér dan hun 

biografie. Hun leven kan zeer goed zijn ondanks gemis en verlies, of kan mislukken ondanks 

maatschappelijk succes. 

De heiligheid van elk mensenleven, waarover Heschel spreekt, impliceert dat elk mens een 

verborgen dimensie heeft; een geheim dat pas zal worden ontraadseld wanneer ooit de belofte 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in vervulling gaat. 

Het glazen huis is een afschrikwekkende anticipatie op deze vervulling. Het is, zoals Kundera 

zegt, een oude utopie. Het is de utopie van de onschuld, van de tuin van Eden waar Adam en 

Eva zich voor elkaar niet schaamden. In een chaotische wereld is het paradijs van het glazen 

huis misplaatst. Doordat het intimiteit suggereert in een wereld vol afgunst, verérgert  het 

beloeren van elkaar de wanorde. 

Globalisering (met inbegrip van de ‘oorlog tegen het terrorisme’), informatietechnologie en 

beeldcultuur: zij spannen samen om mensen, individueel en collectief, onder controle te 

krijgen, vast te leggen in beelden, transparant te maken. Gender, huidskleur, etniciteit, sociale 

status, godsdienst dienen om de ander (en jezelf) eens en voor altijd vast te pinnen. 

Toen ik nog een jongetje was en wel eens stiekem snoep pakte, kreeg ik te horen: ééns een 

dief, altijd een dief. Eens en voor altijd werd mijn identiteit vastgelegd! Zo zijn onze 

manieren, steeds meer. In een wereld waar mensen zich onzeker voelen en bedreigd door wat 

ze niet overzien, neemt de behoefte aan beeldvorming toe. Gestolde beelden bieden zekerheid. 

Zoals in stripverhalen slechteriken altijd slecht zijn en helden altijd held, zo wordt in het 

huidige neoconservatisme het wereldgebeuren vereenvoudigd tot een strijd tussen goede en 

kwade machten. Dat geeft een overzichtelijk beeld. 

Waar ondertussen alles om draait in een postmoderne lifestyle is: het vermijden te worden 

vastgelegd, zoals Zygmunt Bauman vaststelt.34 Geschiedenissen trekt men aan als kleren, en 

kleren draag je niet langer dan de mode duurt. 

Dat lijkt tegenstrijdig: enerzijds de behoefte aan vaste beelden, anderzijds de flitsende beelden 

die horen bij de huidige lifestyle. Toch gaat het om hetzelfde: de vlucht voor de eindigheid, 

kwetsbaarheid en nietigheid van ons bestaan. Het gaat ook, heel menselijk, om de angst voor 

‘de vreemdeling in onszelf’.35 Het vergt moed de vrijheid op te brengen je terug te trekken, 

voor een moment een vreemdeling te worden, de stilte te verdragen en het zwijgen. Het vraagt 

durf om acht te slaan op het beeldverbod, uit respect voor de ander, maar ook uit eerbied voor 

de belofte die je zelf met je meedraagt.          
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Om het maansteenrif 

 

 

                                                                          Zogenaamd wil iedereen vrijheid. Maar meteen 

                                                                          als je die vrijheid krijgt, begin je aan iets dat 

                                                                          die vrijheid inperkt. Onmiddellijk.     

                                                                                                                   Krzystof Kieslowski 1            

 

   

 

Mircea Eliade (1907-1986), godsdienstwetenschapper en romancier van Roemeense origine, 

heeft bij herhaling gewezen op de symboliek van het midden in oude religieuze tradities. De 

Heilige Berg, de Kosmische Boom, de Zuil waar hemel en aarde elkaar raken, bevinden zich 

alle in het midden van wereld en kosmos. Zij zijn de navel van de aarde. Eliade geeft van deze 

mythische symboliek voorbeelden uit alle windstreken, ook uit Palestina. Zo zou de naam van 

de berg Tabor, de berg van Jezus’ verheerlijking in de christelijke traditie, afgeleid zijn van 

Tabbur, navel. Een ander voorbeeld van Eliade: in Oost-Europese christelijke legenden vormt 

Golgotha het middelpunt van de aarde als top van de kosmische berg. Het is de plaats waar 

Adam werd geschapen en begraven. Het bloed van de Verlosser valt op de schedel van Adam 

die onder het kruis ligt begraven. Zo kan Adam, de mens, worden verlost.2 Ook tempels, 

paleizen, heilige steden of koninklijke residenties kunnen een heilig midden vormen. Babylon 

bijvoorbeeld was een Bab-ilani, een ‘poort van de goden’, een plaats waar men met de 

goddelijke machten in aanraking kwam. 

De uiteenzetting van Eliade maakt duidelijk dat dit midden een manifestatie is van de 

goddelijke macht, meestal belichaamd in beelden van goden of van machthebbers met een 

goddelijke status. 

Ook in de westerse wijsbegeerte heeft het midden van oudsher een grote aantrekkingkracht.3 

Bij denkreuzen als Aristoteles en Hegel is de notie van het midden, in samenhang met het 

begrip bemiddeling, van kardinale betekenis. Bij Aristoteles is de ethiek gebaseerd op 

deugdzaamheid als het midden tussen twee uitersten. Maar ook in zijn logica en in andere 

delen van zijn filosofie is het begrip van essentieel belang. Hegel, op zijn beurt, is ‘de 

onbetwiste kampioen van het bemiddelingsdenken’.4    

Ik stip de religieuze en wijsgerige aantrekkingskracht van het midden aan om het juiste profiel 

te kunnen geven aan een eigenaardigheid van het bijbels spreken over God. De zuigkracht van 

het midden heeft niet in de laatste plaats te maken met de verleiding van de macht. De macht 

die het midden beheerst, dringt al het andere naar de marge. Het midden geeft macht. Des te 

opvallender is dat het ‘heilige der heiligen’ in de tempel te Jeruzalem wordt beschreven als 

een lege, beeldloze ruimte waarin zich alleen de ark bevindt met de woorden van het verbond 

(1 Kon 8:6-9). Hier is het centrum van goddelijke macht leeg. 

Dit lege midden schept ruimte voor menselijke vrijheid om zélf het leven gestalte te geven. 

Alleen, willen mensen deze vrijheid? Kunnen ze deze profane vrijheid aan? Of bezwijken ze  

voor de verleiding van de godendienst? Is het gerieflijker het gouden kalf te aanbidden? Is het 

veiliger het midden te laten bezetten door die machten die houvast geven, ook al vragen ze 

grote offers? 

Tegen het oprichten van dergelijke idolen richt zich het beeldverbod. Dit gebod beschermt het 

‘lege midden’. Zodoende schept het ruimte voor de vrijheid om te leven als mensen die 

geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. De denkfiguur van het ‘lege midden’ is een 

metafoor voor het beeldverbod. Het is dus zélf ook – niet meer en niet minder – een beeld. 



 

Het wil ‘als abstract beeld het onuitputtelijk geheim van de levende God beeld-loos doen 

oplichten, eloquent of stamelend ter sprake brengen’.5                

In dit korte slothoofdstuk wil ik niet méér doen dan enkele notities plaatsen bij de ethische 

implicaties van deze metafoor. 

 

 

Het lege midden 

 

Is het werkelijk waar dat het ‘heilige der heiligen’ een lege, beeldloze ruimte is? In deze door 

een voorhang afgesloten ruimte bevinden zich toch twee met goud overdekte cherubs? Dat 

zijn toch beelden, beelden van lagere godheden die het volk Israël waarschijnlijk aan zijn 

buurlanden heeft ontleend? 

Inderdaad, de cherubs overdekken met hun vleugels het verzoendeksel van de ark. Hun 

vleugels beroeren elkaar. Ze staan daar, ‘met hun aangezicht naar elkander gericht’ (Ex 

25:20), dicht bijelkaar maar toch gescheiden. Maar als godheden zijn ze ontmythologiseerd. 

Ze zijn niet méér dan ze zijn: door kundige handwerkslieden gemaakte beelden. De aandacht 

richt zich niet op hen, maar op de tussenruimte die door hun fysieke aanwezigheid wordt 

geschapen. 

Deze ruimte blijft open voor Gods inwoning. De twee cherubs houden de ruimte boven het 

verzoendeksel open; niet voor een statische goddelijke presentie, maar voor het dynamisch 

‘geschieden’ van Gods woord. De ruimte tussen de cherubs symboliseert een belofte in een 

wereld waar open plekken van verzoening tussen mensen schaars zijn. 

De symboliek van de lege tussenruimte verwijst naar een God die naar mensen toekomt, naar 

een toekomst die Gods volk niet zelf bepaalt. Over toekomst gesproken: wie over deze 

tussenruimte mediteert, kan in de ruimte tussen de geslachtloze cherubs een gemeenschap 

onderkennen waarvan mannen en vrouwen deel uitmaken die zijn gedoopt in de naam van 

degene in wie ‘mannelijk noch vrouwelijk’ is (Gal 3:28).6 

In de bijbelse geschriften worden vastliggende denkstructuren en beelden steeds weer 

doorbroken. In de twee vorige hoofdstukken van dit boek zijn we daarvan enkele voorbeelden 

tegengekomen. Andere voorbeelden liggen voor het grijpen. Vaste schema’s worden 

opengebroken in de gesprekken tussen Job en zijn vrienden. In hopeloze situaties wordt er 

uitzicht geboden, zoals in het verhaal van Elia die, als profeet totaal gefrustreerd, de woestijn 

intrekt om daar te sterven. Hij krijgt echter van een bode van JHWH de opdacht om naar de 

berg Horeb te trekken – een tocht van veertig dagen en veertig nachten! – om daar na veel 

natuurgeweld een stem te horen in het suizen van een zachte wind. De stem geeft hem een 

nieuwe opdracht en een nieuwe belofte (1 Kon 19:9-18). 

Ook traditionele machtsverhoudingen worden doorbroken, zoals in het kleine boekje Ruth, dat 

in de synagoge op het Wekenfeest wordt gelezen. Daar wijken de gebruikelijke patriarchale 

machtsstructuren om vrouwen de ruimte geven nieuwe maatschappelijke verhoudingen te 

scheppen. Boaz trouwt met Ruth, een vreemdelinge die met haar joodse schoonmoeder Naomi 

aren zoekt op zijn veld. Ruth wordt zwanger, maar de geijkte formule ‘Ruth baarde hem, 

Boaz, een zoon’ wordt vermeden. Ruth baart haar zoon niet als de vrouw van haar man Boaz, 

maar als de schoondochter van Naomi: ‘De buurvrouwen riepen hem een naam toe, zeggende: 

een zoon is geboren aan Naomi’ (4:17).7 Deze zoon is allereerst de zoon van zijn moeder en 

grootmoeder! Deze zoon is ‘de door God gegeven vrucht van de liefde en solidariteit tussen 

twee vrouwen die naar de marge van de maatschappij waren geschoven’.8     

Doordat het ‘lege midden’ nooit zomaar een gegeven is, kan het ook geen statisch beeld zijn. 

Het fungeert als lichtend tegenbeeld in de permanente machtsstrijd om de bezetting van het 

midden. 



 

Een open plek van hoop en verwachting is van levensbelang, zeker voor het joodse volk dat 

zo dikwijls met uitroeiing is bedreigd. Daarom viert dit volk jaarlijks het Loofhuttenfeest als 

een ‘gedenken’ van het leven in de woestijn na de uittocht uit het land van de slavernij. De 

joodse familie bouwt een hut van takken en twijgen. De Mishna - de oud-rabbijnse 

verzameling van wetten - schrijft voor dat het dak van de hut open moet zijn. Deze 

geïmproviseerde, open hut is het geëigende symbool voor een religie die ‘de werkelijkheid 

niét dichtmetselt en die de smartelijke vragen, de pijnlijke ongerijmdheden van het bestaan 

erkent en laat gelden’.9 

Die smartelijke vragen betreffen ook God zelf, de God die dit volk blijvend heeft uitverkoren. 

Is er op aarde nog ruimte voor de presentie van zijn Naam? Of zijn de bijbelse verhalen over 

zijn nabijheid en betrokkenheid niet meer dan de sporen geworden van zijn blijvende 

afwezigheid? In hoop of in vertwijfeling: het ‘lege midden’, metafoor voor het beeldverbod, is 

de plaats waar op Gods tijd wordt gewacht. 

Dat geldt althans voor het joodse geloof. Maar geldt dit ‘lege midden’ ook voor het 

christendom? Is in het christelijk geloof dit ‘lege midden’ niet opgevuld door Christus als de 

middelaar tussen God en mens? Is Christus niet degene die, door het menselijk lijden op zich 

te nemen, verzoenend bemiddelt in het geding tussen God en mens? Heeft daarom de 

christelijke hoop geen stevig ‘midden’? Is dat niet de reden dat in de Oost-Europese legende 

de plaats waar Jezus is gekruisigd het midden van de aarde vormt? 

Ja, maar volgens de brief aan de Hebreeën is Christus niet gekruisigd in het centrum van 

Jeruzalem, maar buiten de poorten van de stad (13:12; vgl. Joh 19:20; Mat 21:39). In de 

hymne van Filippenzen 2: 5-11 wordt de vermoorde Mensenzoon bezongen als degene die 

geen goddelijk beeld voor zich opeist, maar zich heeft ‘ontledigd’, het beeld van een slaaf 

heeft aangenomen en één is geworden met de minsten onder de mensen. Zonder dat die 

minsten dat zelf beseffen, is het bij hen dat de Mensenzoon gezocht moet worden (Mat 25:31-

46). De Mensenzoon is niet gekomen om het centrum van de macht te bezetten. Dat is juist de 

beproeving waaraan de duivel Jezus blootstelt in de woestijn. Jezus weerstaat echter deze 

verzoeking (Luc 4: 5-8) en gaat de weg naar het kruis. 

De macht die hem is gegeven - doordat God hem, de vernederde, heeft verhoogd (Fil 2:9) - is 

de volmacht om ruimte te scheppen in de benauwdheid. Zijn naam, Jezus, is immers afgeleid 

van het Hebreeuwse werkwoord yasha dat bevrijden betekent in de zin van: ruimte scheppen 

in de benauwdheid. Het lege graf is geen plek van rouw en berusting, maar een ‘leeg midden’ 

dat ruimte schept doordat  de doodsmachten zijn verjaagd en ongekende levensmogelijkheden 

zich openen. Uit dat geloof is de Jezus-beweging geboren.     

 

Het beeld van het ‘lege midden’ ontleen ik aan de Franse politieke filosoof Claude Lefort 

(geb. 1924).10 In een echte democratie dient, aldus Lefort, het centrum van de macht leeg te 

zijn. Democratie functioneert slechts wanneer regelmatig aflossing van de wacht plaatsvindt. 

Het is een plaats die aan niemand toebehoort. Geen regime, politieke partij, religie of 

wereldbeschouwing kan deze plaats monopoliseren. ‘De identiteit van een samenleving is in 

een democratie dan ook principieel ongrijpbaar en alleen latent aanwezig.’11 

Deze lege plaats, aldus Lefort, dient het ‘algemeen belang’, dat in een democratie evenwel 

steeds weer opnieuw moet worden aangetoond en vastgesteld. Juist dat laatste maakt dat het 

gezag van de overheid controleerbaar is en ter verantwoording kan worden geroepen. De 

overheid dient steeds weer aan te tonen dat haar optreden geschiedt in het algemeen belang. 

Zo kan worden voorkomen dat het ‘algemeen belang’ wordt misbruikt om het eigenbelang te 

dienen.        

Het probleem is echter dat het midden altijd al bezet is. Er bestáát geen ‘leeg midden’- in de 

politiek niet, in de economie niet, en evenmin in cultureel of religieus opzicht. Op al deze 

terreinen kunnen weliswaar wisselingen van de macht optreden, maar het machtsstreven om 



 

het midden zo lang mogelijk bezet te houden is van alle tijden en van alle plaatsen. Er zijn 

geen procedures en reglementen voorhanden die machtsmonopolies van welke aard ook 

afdoende en voorgoed aan banden leggen. De rechtsstaat is altijd al bedreigd. Laten we ons 

daarover geen illusies maken. Dat maakt het streven naar een ‘leeg midden’ weliswaar niet 

minder belangrijk, maar het behoedt ons voor illusies. 

De aantrekkingskracht van het midden is zo sterk dat weinig personen en instituties er tegen 

bestand zijn. Ook het christendom ontkomt er niet aan. In kerken en christelijke groeperingen 

wordt het midden steeds weer bezet gehouden door absolute waarheidsclaims die andere 

overtuigingen naar de rand verwijzen, door kerkelijke machtsstructuren, of door methoden 

van bijbelinterpretatie die het alleenrecht voor zich opeisen. De aantrekkingskracht van het 

midden is blijkbaar de menselijke natuur ingebakken. Christenen vormen daarop geen 

uitzondering.   

Oorspronkelijk was de Jezus-beweging een joodse groepering te midden van vele andere: 

Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten en Essenen. Al vroeg traden er echter spanningen op tussen 

joodse leerlingen van Jezus en volgelingen uit de ‘heidenen’, de gojim. De kerk had volgens 

de kerkvaders de rechten van het oude verbond van God met Israël overgenomen, omdat de 

joden Jezus als Messias hadden afgewezen. Er was nu een nieuwe verbond, een ‘nieuw 

testament’. In de periode van de oude kerkvaders werd er gesproken over de kerk als het ware 

Israël. 

Het christendom ging de plaats bezetten die alleen aan het joodse volk is voorbehouden. Het 

joodse volk werd verdrongen naar de rand van de samenleving, eeuwenlang. Maar het werd 

ook in psychologische zin verdrongen: het christendom vergat zijn oorsprong uit het joodse 

volk, het vergat dat Jezus een jood was en dat ook altijd is gebleven. In de prediking 

identificeerde de kerk zich met de aartsvaders, Mozes, Jozua en de profeten. Van enig respect 

voor het eigene en unieke van het volk Israël was geen sprake. Als ‘nieuw Israël’ stelde de 

kerk zich aan de ene kant op tegenover het eigentijdse jodendom en aan de andere kant 

tegenover het heidendom. Voor beide had zij een boodschap: het evangelie van Jezus 

Christus. Van beide had ze naar eigen besef niets te leren. 

Het heeft tot ‘Auschwitz’ moeten duren tot in brede kerkelijke kring het besef doordrong dat 

het verbond van God met het volk Israël nog altijd geldt. Sindsdien hebben verschillende 

kerken uitgesproken dat zij zich onverbrekelijk verbonden voelen met het joodse volk. Maar 

denkgewoonten leiden een taai leven. Ook al zijn de kerken nu zélf naar de marge gedrongen 

- althans in Europa - toch is het moeilijk van dit misplaatste midden afstand te doen, zeker 

waar een kerkgenootschap zichzelf als volkskerk ziet.    

Nog steeds is het een vanzelfsprekende gedachte in grote delen van het christendom: de kerk 

is het nieuwe Israël. Dat besef heeft men tenslotte eeuwenlang met zich meegedragen. Zo kan 

men bij sommige kerkportalen nog altijd twee tegenover elkaar geplaatste vrouwenbeelden 

aantreffen, symbolen van kerk en synagoge. De bekendste staan in het zuidelijk portaal van de 

kathedraal van Straatsburg. De vrouw die de kerk verbeeldt, staat er ingetogen bij. De andere 

vrouw, de synagoge, draagt een blinddoek. 

Eens stond de historicus van joodse origine Jacques Presser (1899-1970) peinzend te kijken 

naar deze twee beelden. Het ontging hem niet dat het contrast tussen synagoge en kerk nog 

werd versterkt door de symboliek van de eveneens aanwezige prachtige beeldengroep van de 

wijze en dwaze maagden uit de gelijkenis van Jezus (Mat 25:1-13). Hij schrok op toen een 

naast hem staande Fransman zijn enthousiasme niet meer kon bedwingen en, wijzend op het 

bevallige beeld met de blinddoek, uitriep: ‘Voilà la plus belle gosse de la France’ (de mooiste 

meid van Frankrijk!).12          

De ironie van de geschiedenis liet zich even zien. 

 

 



 

Overgave en verzet 

 

Het moderne, westerse christendom is de religie van het doen. Dat geldt zeker voor de 

calvinistische variant van het protestantisme. De dienst aan de wereld staat hoog in het 

vaandel. Hoeveel preken eindigen niet met de moraal dat ‘wij’ ons moeten inzetten voor de 

nooddruftige medemens! Op het doen komt het aan! Dat heeft geleid tot een praktijk waarin 

cultus en spiritualiteit werden gewantrouwd. Religie dreigde op te gaan in ethiek. 

Met name in de jaren zestig van de vorige eeuw werd een wig gedreven tussen spiritualiteit en 

ethiek.Voor progressieve christenen waren viering en meditatie alléén van waarde wanneer zij 

de politieke dienst van de kerk aan de wereld stimuleerden. Toen Dorothee Sölle, die in die 

tijd ‘politieke avondgebeden’ hield in Keulen, in de jaren zeventig een verrassend pleidooi 

hield voor een herwaardering van spiritualiteit in haar boek De heenreis13 dachten velen dat 

zij van deze reis nooit meer zou terugkeren naar het veld van politieke actie. Dat bleek een 

grote vergissing. 

Die vergissing typeert echter de toenmalige tijdgeest. Spiritualiteit, als balsem voor het 

innerlijk leven, werd gezien als een luxe. Het kwam aan op een betere toekomst, op verzet 

tegen de kloof tussen rijk en arm, op de strijd tegen racisme en seksisme. Dat was de inzet die 

progressieve christenen van zichzelf verwachtten, en waar kerkelijke instellingen niet wilden 

meedoen, werden kritische gemeenten of basisgroepen gevormd. 

Ik zal niet verhelen dat ik aan die tijd met een zekere nostalgie terugdenk. Maar er is, achteraf 

gezien, veel misgegaan. Vooral de tegenstelling tussen spiritualiteit en politieke actie heeft 

zich gewroken. Na de Wende in 1989 kwijnden de kritische gemeenten en basisbewegingen 

weg, terwijl er een enorme vraag opkwam naar spiritualiteit en esoterie. 

 

In de jaren zestig, mijn studententijd, las ik voor het eerst Bonhoeffers brieven uit de 

gevangenis. De brieven hebben de titel meegekregen Verzet en overgave. Ik was diep onder 

de indruk van Bonhoeffers verzet tegen Hitler. Wat betekende echter overgave? Ik ging als 

vanzelfsprekend uit van een tegenstelling tussen deze beide begrippen. Als het verzet mislukt, 

rest slechts de overgave. Overgave is dan: het verzet opgeven, alles uit handen geven en 

berusten in wat je te wachten staat.     

De brief die Bonhoeffer aan Eberhard Bethge schreef op 21 februari 1944 had ik blijkbaar 

slecht gelezen. Daarin zegt hij dat hij veel nadenkt over de vraag waar de grenzen liggen 

tussen het noodzakelijk verzet tegen het lot (‘Schicksal’) en de eveneens noodzakelijke 

overgave. God ontmoet ons niet alleen als persoon, als een jij, maar ook ‘vermomd’ als een 

‘het’, als het lot dat je overkomt. Het gaat, zegt Bonhoeffer, om de vraag hoe we in dit ‘het’ 

het ‘jij’ kunnen vinden; hoe we in het lot dat ons overkomt Gods leiding kunnen ontdekken. 

De grenzen tussen verzet en overgave kunnen niet principieel worden bepaald. Alles hangt af 

van de situatie. Maar beide, verzet en overgave, zijn noodzakelijk voor een vastberaden, 

bewegelijk handelen.14 

Ik concludeer uit deze brief dat voor Dietrich Bonhoeffer de twee woorden geen tegenstelling 

vormden. Het zijn verschillende momenten binnen één en dezelfde levenshouding. Verzet 

tegen het lot dat mensen overkomt of door kwade machten wordt aangedaan, is voor hem niet 

mogelijk zonder overgave aan Gods leiding in de geschiedenis. Die leiding is volgens 

Bonhoeffer verborgen aanwezig, ‘vermomd’ in het onpersoonlijke lot. Het gaat erom die 

leiding te ontdekken. 

Wat betekent dan precies het woord overgave dat Bonhoeffer verder niet omschrijft? Het 

vormt, denk ik, een tegenstelling met zelfhandhaving. Zelfhandhaving veronderstelt een 

autonoom ‘ik’ dat wordt gedreven door de zorg om zich staande te houden in het leven, om 

voor zichzelf op te komen en zichzelf te laten gelden. Zelfhandhaving is beheersingsdrift, het 

lot in eigen handen nemen. 



 

Overgave daarentegen is: jezelf loslaten, zelfverlies riskeren. In de overgave schep je ruimte 

in jezelf voor het andere, voor het verborgene. Dat is, eufemistisch gezegd, niet eenvoudig: 

maar soms kan het je overkomen en dan ontstaat er ontvankelijkheid. Overgave en 

ontvankelijkheid liggen dicht in elkaars buurt. Ontvankelijkheid schept een ‘leeg midden’ in 

jezelf om je te laten verwarren, aanspreken en gezeggen door wat er op je afkomt. Zoals 

overgave het tegengestelde is van zelfhandhaving, zo is ontvankelijkheid tegengesteld aan 

onverschilligheid. 

Overgave is ook: je laten raken door wat je hoort en ziet. Het is de bron van grote woede om 

wat mensen elkaar kunnen aandoen. Woede op haar beurt is de bron van weerstand en verzet. 

Overgave betekent: opstand tegen alles wat de zin van het leven kapotmaakt, tegen alles wat 

de zin - en dus de waarde en waardigheid - van een mensenleven vernietigt. In deze overgave 

wordt de angst voor verlies teruggedrongen, van zijn dodelijke angel ontdaan door een basaal 

vertrouwen deel uit te maken van een zinvol geheel dat oneindig groter is dan jezelf en dat je 

niet overziet. 

Dit vertrouwen, dat dagelijks wordt tegengesproken door wat er in de wereld gebeurt, is ‘de 

zekerheid  van de dingen die men hoopt’ (Hebr 11:1). Overgave is het tegendeel van het 

activistisch de wereld verbeteren vanuit een verkeerd begrip van naastenliefde. Eerder is zij: 

het vrijhouden van een open plaats voor Gods gerechtigheid en barmhartigheid. Vanuit deze 

levenshouding kon Bonhoeffer in mei 1944 het christelijk geloof samenvatten in twee 

woorden: ‘Bidden en gerechtigheid doen onder de mensen’.15 

De zin uit het Onze Vader ‘Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook op aarde’, is de 

grondhouding van zowel gebed als overgave. Met stille berusting heeft deze zin niets van 

doen; met verzet daarentegen alles.   

Voor Bonhoeffer was deze levenshouding alleen mogelijk doordat hij kon terugvallen op een 

kerkelijke traditie van gebeden, liederen, geschriften en cultische gebruiken. Die hielpen hem 

in zijn gevangenis de wanhoop op afstand te houden, de chaos in zichzelf te beteugelen door 

de orde van de dagelijkse discipline die hij zich had opgelegd door op vaste tijden te bidden, 

bijbel te lezen en te zingen. Bonhoeffer was diep teleurgesteld in zijn kerk die in zijn ogen 

slechts uit was op zelfhandhaving. Toch liet hij zich de kerk niet afpakken. Zo wist hij zich, 

aangevochten als hij was, deel van een groter zinvol geheel, van de ‘gemeenschap der 

heiligen’. 

Voor Bonhoeffer was spiritualiteit een levenshouding die overgave en verzet omvat, een 

levenshouding die alleen is vol te houden in een open, kritische omgang met de traditie 

waarvan je deel uitmaakt. Spiritualiteit was voor hem zowel een persoonlijke zaak als een 

zaak van de gemeenschap waartoe hij behoorde, de kerk, ook die kerk die hem in zijn verzet 

tegen Hitler totaal had laten vallen. 

Spiritualiteit raakt ontworteld wanneer zij niet in een traditie staat, ook al is die traditie 

dikwijls in tegenspraak met zichzelf. Het is opmerkelijk dat Bonhoeffer hierin een 

inspiratiebron is geweest voor veel bevrijdingstheologen in Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en 

Azië. Ook iemand als Gustavo Gutiérrez uit Peru, de vader van de Latijns-Amerikaanse 

bevrijdingstheologie, heeft van zijn kerk en van zijn eigen bisschop veel tegenwerking 

ondervonden. Maar ook voor hem is spiritualiteit zowel een zaak van de persoon als van de 

gemeenschap. Zijn omschrijving van spiritualiteit is de beste die ik ken: ‘Het is een levensstijl 

welke een diepe eenheid geeft aan ons bidden, denken en handelen’.16 

 

Gastvrijheid 

 

Spiritualiteit omvat zowel verzet als overgave. Zij veronderstelt dat verzet is geworteld in een 

ruimte die mensen in zichzelf weten te scheppen door overgave, door ‘het midden’ van jezelf 

- de drift tot zelfhandhaving - steeds weer open te breken, leeg te maken en zodoende ruimte 



 

te scheppen voor de dingen die weliswaar verborgen zijn, maar in tradities liggen opgeslagen. 

Zowel voor Bonhoeffer als voor Gutiérrez geldt dat spiritualiteit uiteindelijk leeft bij de gratie 

van de ‘communicatieve praxis’ van de christelijke traditie, al denk ik dat voor beiden dit 

zeker niet exclusief bedoeld is. 

De ‘communicatieve praxis’ van de christelijke traditie kent van oudsher vier wezenlijke 

elementen: leren, vertellen, handelen en vieren. Voor elke locale gemeente is het zaak deze 

vier elementen bij elkaar te houden en steeds weer in balans te brengen. 

De gemeente is niet alleen een tafelgemeenschap, ze is ook een gemeenschap waarin leren 

(het joodse ‘lernen’) een permanente gemeenschappelijke bezinning inhoudt - vanuit de 

bronnen van de joodse en christelijke tradities - op eigentijdse vragen. Tevens is ze diaconale 

actiegemeenschap omdat ze weet ‘mijn brood is een materieel probleem, het brood van mijn 

naaste een spiritueel probleem’ (Berdjajew). Spiritualiteit wordt echter niet slechts gevoed 

door gebed en avondmaal (eucharistie), maar ook door de verhalen die ons zijn overgeleverd 

en die ons in staat stellen ons eigen levensverhaal-in-wording in te voegen in het wonderlijke 

verhaal van Gods mensenliefde. 

De vitaliteit van een kerkelijke gemeente staat of valt met de wijze waarop de vier genoemde 

momenten elkaar weten te bevruchten. Dat betekent dat ook in het kerkelijk leven het midden 

leeg moet blijven: geen van de vier genoemde elementen mag het midden bezet houden. 

Immers, dit bezetten gaat altijd ten koste van de andere, even wezenlijke elementen. Wanneer 

liturgie en viering als het centrale kenmerk van de gemeente worden gezien, komen leren en 

handelen op de tweede plaats. Wanneer de gemeente in de eerste plaats een actiegroep wil 

zijn, gaat dat onvermijdelijk ten koste van het vieren, de verhaaltraditie en het leren. Het 

midden dient open op te blijven. Daarvoor dragen ambtsdragers speciale 

verantwoordelijkheid. 

Een middel om deze openheid te bevorderen is eucharistische gastvrijheid. In de geschiedenis 

van de kerk is de eucharistie of het avondmaal dikwijls afgeschermd tegen buitenstaanders. 

Voorwaarde om deel te nemen aan de eucharistische viering is dat men een bewuste keuze 

heeft gemaakt voor Christus en is ingewijd in het mysterie van zijn dood en opstanding. Toch 

is het de vraag of in de multiculturele wereld van vandaag deze discipline gehandhaafd moet 

worden. Er zijn eigentijdse voorbeelden van gemeenten die iedereen toelaten die wil 

deelnemen aan de eucharistie of het avondmaal, zonder dat er eerst geloofsbrieven moeten 

worden overhandigd. 

We raken hier een controversieel punt. Het zou kunnen zijn dat er een moment gekomen is in 

de geschiedenis waarop de kerk het kostbaarste wat zij te vieren heeft niet meer alleen voor 

ingewijden bestemt. In de wereld van vandaag zijn er eenvoudig te veel grensgangers, zeker 

in Europa. De grenzen tussen gelovigen en ongelovigen zijn niet meer zo scherp te 

onderscheiden. Juist daarom is er veel voor te zeggen de eigen traditie niet slechts te zien als 

een eigen ruimte, maar ook als een plaats waar anderen welkom zijn -  met name degenen die 

ontheemd zijn. De gelijkenis van het bruiloftsmaal waar de genodigden het laten afweten en 

de koning daarom iedereen uitnodigt die op straat wordt aangetroffen (Mat 22:9) vraagt om 

actualisering. Waar de grote woorden van de christelijke traditie hun kracht hebben verloren, 

wint het gebaar van gastvrijheid aan betekenis.  

Dat laatste betekent natuurlijk niet dat men de eigen confessionele gebruiken moet opgeven 

en moet inruilen voor een postmodernistisch liturgisch ‘anything goes’. Integendeel, de eigen 

traditie met haar eigen cultuur en geschiedenis is van blijvende waarde. Zij mag alleen niet 

verabsoluteerd worden, in die zin dat men anderen het gevoel geeft dat alleen zó en niet 

anders het christelijk geloof tot uitdrukking gebracht kan worden. Waar men openstaat voor 

de waarde van andere geloofsexpressies en bereid is het gesprek aan te gaan daar waar 

conflicterende verschillen optreden, kan niemand zich buitengesloten voelen. Trouw aan de 

eigen traditie enerzijds en gastvrijheid anderzijds sluiten elkaar allerminst uit. 



 

Zelf heb ik een voorkeur voor een avondmaalsviering waarbij de aanwezigen een kring 

vormen. In die kring blijft het midden leeg. Het gedenken, de dankzegging en het aanroepen 

van de Heilige Geest en het uitdelen van brood en wijn maken dit midden tot een centrum van 

verwachting. De kring met het lege midden symboliseert tevens dat de kerk zelf het midden 

niet wil bezetten omdat dit kan beter aan God kan worden overgelaten.    
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