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‘Maar allereerst is er één bezwaar waarvoor we moeten oppassen.’ 
‘Wat voor gevaar?’, vroeg ik. ‘Dat we misologen worden, zoals 
anderen misantropen worden. Want dit is wel het ergste dat 
iemand kan overkomen: het redeneren te haten.’ 

Plato, Phaedo 

 
Ziel, zet u in voor uw bevrijding, ga 
Door alles heen, als een scherpsnijdend zwaard. 
Waarlijk, als de mensen zouden denken aan hetgeen 
Waarvoor ze zijn geschapen, lachte niemand meer op aard. 

Ibn Hazm 
 

 

Aan het begin van zijn ondertussen berucht geworden lezing van 12 september 2006 aan de 

universiteit van Regensburg2, blikt Benedictus XVI nostalgisch terug op zijn jaren als 

theologieprofessor aan de universiteit van Bonn. Hij prijst de universiteit om wat ze toen nog 

– meer dan nu – was: een “universitas scientiarum”, een plaats waar de diverse 

wetenschappen met hun vele onderlinge disputen elkaar toch konden vinden onder de koepel 

van wat hij hier de “innere Zusammenhalt im Kosmos der Vernunft” noemt. Alle deelden in 

dezelfde rede. Ook de theologie. Dat er in Bonn twee faculteiten theologie waren, doet daar 

niets van af. Meer nog, zo voegt hij er schalks aan toe, ook als het waar is dat het twee 

faculteiten betreft die beide gaan over iets dat niet eens bestaat (zo citeert hij een grap van een 

toenmalige collega), verdienen ze niettemin terecht een plaats in die ‘ene wereld van de rede’.  

                                                 
1 Tekst van een lezing, gehouden tijdens een discussienamiddag over de Regensburglezing van Benedictus XVI, 
georganiseerd door het Heyendaal Insitituut en het Centrum voor Ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen, 9 
november 2006. 
2 De controverse die “Glaube, Vernunft und Universität – Erinnerungen und Reflexionen” teweegbracht is 
genoeglijk bekend. De paus citeerde er uit een dialoog van  de 15de-eeuwse byzantijnse keizer met een 
moslimintellectueel. Meer bepaald haalde hij een passage aan waar de keizer stelt dat de islam, in vergelijking 
met wat het jodendom en het christendom leren, weinig nieuws heeft gebracht, op één detail na: het geweld 
waarmee die islam anderen dwingen zich tot haar geloof te bekeren. Het was naïef van de paus te denken dat dit 
citaat de moslimwereld in het huidige geopolitieke klimaat onberoerd zou laten. Anderzijds was Benedictus, in 
zijn repliek op die reactie, oprecht waar hij elke intentie tot provocatie met klem ontkende. Hij was juist op zoek 
gegaan naar een gemeenschappelijke grond waarop de dialoog tussen christenen en moslims – en, algemener, de 
dialoog tussen religies tout court – op een vruchtbare manier gevoerd kon worden. Die grond, zo werkt hij in zijn 
lezing uit, is niet geweld, maar dialoog, rede, logos. En de kerkleider maakte zich sterk dat de logos vanouds tot 
de kern van het christelijke dogma behoorde. In zijn enthousiasme verzuimde hij echter om met de nodige 
nadruk te vermelden hoe ook in de islamitische traditie die logos verre van afwezig was.  
De opgenomen citaten uit de Regensburglezing komen alle uit de publicatie van de lezing op de officiële site van 
het Vaticaan: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-
xvi_spe_20060912_university-regensburg_ge.html.  
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Dieser innere Zusammenhalt im Kosmos der Vernunft wurde auch nicht gestört, als einmal verlautete, 
einer der Kollegen habe geäußert, an unserer Universität gebe es etwas Merkwürdiges: zwei Fakultäten, 
die sich mit etwas befaßten, was es gar nicht gebe – mit Gott. Daß es auch solch radikaler Skepsis 
gegenüber notwendig und vernünftig bleibt, mit der Vernunft nach Gott zu fragen und es im 
Zusammenhang der Überlieferung des christlichen Glaubens zu tun, war im Ganzen der Universität 
unbestritten. 

 

Ook als je geloof onder het spervuur van een meedogenloze scepsis komt te liggen, moet je 

die beantwoorden bij middel van datgene waarop ook die scepsis zich beroept: de rede. Aan 

die rede hebben ook de theologie en het geloof zich te onderwerpen. In de universitaire 

wereld, maar ook in de wereld daarbuiten. In je discussie met een ongelovige of anders 

gelovige, zo zal hij verderop betogen, kun je, om de zaak te beslechten, niet doen wat zovele 

gelovigen vandaag doen: je op je geloof beroepen. In laatste instantie moet je op de rede 

steunen.  Enkel in die met anderen gedeelde rede mag jouw geloof een grond en een thuis 

vinden. Het mag zich en enkel gesetteld weten in een universum dat het met vele anderen 

deelt, een universum dat luistert naar de “universitas” van de rede, ongeacht tot welke 

confessie of non-confessie mensen zich bekennen.  

 Die inleidende opmerking, inclusief de schalkse grap die de paus zich permitteert, 

geven meteen ook de kern van zijn hele betoog weer: wie zich op God beroept, moet dat 

redelijk doen, want God en rede – of ‘logos’ zoals hij het graag in het Grieks noemt – sluiten 

elkaar niet uit. Ze liggen veeleer in elkaars verlengde. Als hij in het vervolg van zijn lezing de 

kritiek van Manuel II Paleologos op de ‘gewelddadige’ bekeringsijver van de islam citeert, 

dan is dat niet meer dan een opstap naar een tweede citaat dat zijn basisstelling treffend moet 

illustreren. 

 

Gott hat kein Gefallen am Blut, und nicht vernunftgemäß (σύν λόγω) zu handeln, ist dem Wesen Gottes 
zuwider. Der Glaube ist Frucht der Seele, nicht des Körpers. Wer also jemanden zum Glauben führen 
will, braucht die Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken, nicht aber Gewalt und Drohung… 
Um eine vernünftige Seele zu überzeugen, braucht man nicht seinen Arm, nicht Schlagwerkzeuge noch 
sonst eines der Mittel, durch die man jemanden mit dem Tod bedrohen kann…  

 

“Niet conform de rede te handelen is in tegenspraak met Gods wezen”. Het vervolg van zijn 

betoog maakt algauw duidelijk waarom Benedictus zo onvoorwaardelijk de kaart trekt van de 

rede. Voor de christelijke doctrine vallen rede (logos) en God immers samen. Denk maar aan 

de openingsverzen van het Johannesevangelie: “In het begin was het Woord (logos) en het 

woord was bij God en het woord was God”. Of aan de lange traditie van de middeleeuwse 

scholastiek. “Het geloof zoekt de rede/logos” (“fides quaerens intellectum”) heet het bij 

Anselmus van Canterbery; de bovennatuurlijke logos ligt in het verlengde van de natuurlijke, 



 3 

stelt Thomas van Aquino. Als wetenschap erin bestaat na te gaan hoe de werkelijkheid als een 

keten van oorzaak en gevolg in elkaar steekt, dan is theologie de hoogste en overkoepelende 

wetenschap omdat zij puurt naar de oorzaak aller oorzaken, de oorzaak waarin de totaliteit 

van alle oorzaken en gevolgen hun logische – en zelfs ontologische – consistentie vindt.  

Het is bekend dat de theoloog Ratzinger vooral zijn inspiratie bij de patristiek zocht, 

maar in zijn functie van kerkvader lijkt hij hier toch ook en vooral te putten uit de 

middeleeuwse scholastiek, en meer specifiek, het thomisme als hoogtepunt in die scholastieke 

traditie. Dit is de korf waaruit Benedictus XVI de ideeën en de schemata put waarmee hij de 

moderne problemen aanpakt – lees: de problemen van die moderniteit, maar ook de 

problemen die hij en zijn kerk heeft met die moderniteit. Thomas van Aquino en zijn 

aristotelische kijk op God en zijn schepping waren het soort denken waartegen, in het spoor 

van Willem van Occham, de Reformatie en de hele moderniteit zich keerden. De reactie van 

de kerk heeft er sindsdien in bestaan met steeds grotere hardnekkigheid aan het thomisme vast 

te houden. Op zijn manier zet Benedictus XVI die traditie consequent door. In dit licht is het 

zeer goed mogelijk dat hij de negatieve receptie van zijn citaat uit Manuel II Paleologos’ 

dialoog niet heeft voorzien, simpelweg omdat hij, als ‘primus inter pares’ van de katholiciteit, 

in gedachte aan het discussiëren was met een oud gekende wiens repliek hij bij voorbaat kon 

voorzien. De sola fide-doctrine van protestanten én moslimfundamentalisten, zo meent 

Benedictus, loopt onvermijdelijk uit op geweld, en tegen dit geweld is alleen het aloude 

scholastieke huwelijk tussen geloof en rede opgewassen.3 Enkel de rede – het geloof in de 

rede als grond van het geloof – is in staat de ruziemakers in het huis van de ene 

monotheïstisch God rond de zelfde tafel te krijgen en wie weet wel tot een vergelijk te 

brengen. Het was het thomistische basisschema achter de Contra-Reformatie; het is goeddeels 

hetzelfde schema dat Benedictus hanteert in zijn reactie op het fundamentalismeprobleem van 

de 21ste eeuw. 

En dit schema is niet eens zo gek. Je in je geloof wentelen, zeker zijn van je stuk enkel 

en alleen omdat je gelooft dat je zeker bent: daarop kun je niet steunen, ook niet voor je 

                                                 
3 Vandaar dat Benedictus zo gewillig meegaat met een voetnoot van Khoury, de vertaler van de byzantijnse 
tekst, die stelt dat “pour la doctrine muselmane, Dieu est absolument transcendent, sa volonté n’est liée par 
aucune de nos catégories, fût-ce celle du raisonable”. Waarna hij, om dit te illustreren, naar Ibn Hazm verwijst, 
die “ira jusqu’à soutenir que Dieu n’est pas tenu par sa propre parole, et que rien ne l’oblige à nous révéler la 
vérité” (geciteerd uit R. Arnaldez [1956], Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Paris: Vrin). Hier 
wordt verwezen naar het ‘zahirisme’ van Ibn Hazm. Voor een goed begrip van Ibn Hazms positie moet evenwel 
in rekening gebracht worden dat hij ook de auteur is van één van de grote werken uit het islamitisch erotisme, in 
het Nederlands vertaald onder de titel De ring van de duif (vertaald door R. Kruk & J.J. Witkam, Amsterdam: 
Meulenhoff, 1977). Onderzoek zou moeten gedaan worden naar de invloed van Ibn Hazms erotische geschriften 
op zijn transcendente Godsidee. Het citaat van Ibn Hazm dat als motto vooraan dit essay staat, komt uit de 
genoemde uitgave, p. 240. 
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religieuze confessie. Je geloof heeft niet alleen iets met jou te maken, met jouw ideeën en 

visies, maar ook iets met de werkelijkheid buiten jou en met wat jou aan die werkelijkheid 

bindt. Dit wil zeggen met de rede, de logos. Met wat van jou is én tegelijk eigen is aan 

datgene waarover je het hebt. Is die logos er niet en beroept je geloof zich – ‘onlogisch’ – 

enkel op zichzelf (of op zijn “absurditeit” en zijn “dwaasheid”, zoals je met Paulus en 

Tertulianus kunt doen), dan ontpopt het zich binnen de kortste keren tot geweld. Je plaatst je 

immers op een absoluut standpunt – ‘absoluut’ in de letterlijke zin van het woord: het maakt 

je los van de werkelijkheid, het onttrekt je aan de wereld. Als je gelooft dat enkel je geloof je 

fundament is, positioneer je je buiten en boven de realiteit. Je waant je in je eigen zekerheid 

onaantastbaar en als de wereld niet is zoals jij die wenst, is de kans reëel dat je in de 

verleiding komt om vanuit dit standpunt die zondige wereld aan zijn zondvloed over te laten 

of, erger nog, hem actief in een zondvloed te storten.  

Het is verrassend vast te stellen dat de paus zich distantieert van de manier waarop zijn 

voorgangers het geloof omhelsden als ultieme raison d’être van de christelijke religie. Geloof, 

daar rust alle religiositeit in, zo heette het toen, en daar klonk altijd sterker het typisch 

protestantse ‘sola fide’-standpunt in door dan die voorgangers van Benedictus XVI zelf 

beseften. Als de mensen maar geloofden, dan zouden ze wel bij God komen. Niet zozeer wat 

men geloofde, maar de activiteit, de houding en de intentie van het geloven zelf: dat gold als 

het fundament van de christelijke religie. In dit opzicht hebben we met Benedictus XVI weer 

een echte ‘katholieke’ – in de zin van een anti-protestantse – paus. Die paus staat ons niet 

langer toe om ons enkel in ons geloof genesteld te weten. We mogen nog geloven en moeten 

dat ook, uiteraard. Maar we mogen niet langer in ons geloof wonen en ons daar veilig in 

terugtrekken. We wonen in de wereld van de rede, en onze dissensus met de wereld moeten 

we naar de grammatica en de normen van die rede gestalte geven. Zo leerde Thomas van 

Aquino die het christendom hertaalde ten behoeve van de nieuwe stedelijke – wat hij noemt 

‘natuurlijke’ – cultuur die zich in de 13de eeuw opdrong. Zo leert Benedictus XVI in de 21ste 

eeuw: geloof in God is geloof in de logos; geloof in de logos is geloof in God.   

En, zo grapt hij aan het begin van zijn lezing: geloof in de logos is desnoods geloof in 

iets dat er niet is, God. Of zelfs: geloof in de logos is desnoods ook ongeloof in God. Ook dan 

– en daar ligt de ware provocatie van die pauselijke stelling – moeten we als gelovigen binnen 

de horizon van de logos opereren en ons redelijk met anderen (alsook met elkaar) 

‘auseinandersetzen’. Concreet vertaald: wil je mensen tot je geloof brengen of medestanders 

een geloofswaarheid bijbrengen, moet je ze niet dwingen maar overtuigen, en dat doe je op 

basis van logos, rede. Zo niet, beland je in een spiraal van geweld. Kijk maar naar het 



 5 

fundamentalisme van de reformatoren. Kijk maar naar dat van de hedendaagse 

fundamentalisten, christelijke, islamitische en andere.  

Het is al bij al een geweldige idee. Want het is nog de vraag of we überhaupt in staat 

zijn er niet mee akkoord te gaan. Hoe zouden we, gelovig of ongelovig, op iets anders beroep 

kunnen doen dan op de rede?  

Maar het is inderdaad een geweldige idee, een idee dat ook het geweld van rede en 

logos affirmeert. Al is het in dit geval niet Benedictus XVI of enige andere paus die ons 

daarvan heeft overtuigd, maar een belangrijke stroming in het 20ste-eeuw denken. Vanuit 

diverse hoeken is aangetoond hoe ook onze logos niet zonder geweld is. Denk maar aan 

Adorno’s en Horkheimers Dialektik der Aufklärung, aan Heideggers techniek-kritiek, 

Foucaults analyses van het machtsdispositief in de moderne logos, Lacans doorlichting van 

het moderne weten, Levinas’ kritiek op de toe-eigeningseconomie van de westerse logos – om 

slechts die te noemen.4 Elk op hun manier tonen die denkers het gewelddadige karakter aan 

van de quasi onbeperkte greep op de wereld die een moderne logos weet te ontvouwen. Ons 

grenzeloos technische kunnen illustreert dit treffend. Niet alleen draagt de werkelijkheid al te 

duidelijk de sporen van die agressieve ingreep (denk maar aan de ecologische desaster waar 

die technische logos ons heen leidt), ook de mens zelf, als auteur van die logos, moet alles in 

het werk stellen om niet het slachtoffer te worden van het geweld dat hij met die logos heeft 

ontketend. De nucleaire catastrofe die ons sinds medio de 20ste eeuw boven het hoofd hangt, 

spreek wat dat betreft boekdelen.  

Heeft Benedictus dan geen weet van het geweld dat ook de logos eigen is? Jawel, maar 

als hij dit onvermeld laat is dat omdat hij voor het probleem bij voorbaat al een sluitend 

antwoord in petto heeft, met name God zelf. Natuurlijk kunnen in zijn ogen mensen ook in 

naam van de rede geweld plegen en kan de rede zich bij momenten aan ons opdringen met een 

kracht die al te dicht bij geweld aanleunt. In de kritiek op de moderniteit die zijn lezing “in 

ganz groben Zügen” schetst, toont hij hoe de rede in verval kan raken en geweld kan 

genereren. Maar het is Benedictus’ overtuiging dat het geweld van de rede zoals eindige 

mensen dit ervaren of aanwenden, wordt gecounterd, gekaderd, geplaatst, en dus te goede 

gekeerd door het geweld van God. Dit geweld valt immers samen met diens genade en 

                                                 
4 Theodor W. Adorno & Max Horkheimer (1987), De dialectiek van de verlichting, vertaald door M.J. van 
Nieuwstadt, Nijmegen: SUN; Martin Heidegger (1973), De techniek en de ommekeer, vertaald door H.M. 
Berghs, Tielt & Utrecht: Lannoo; Michel Foucault (2006), De woorden en de dingen, vertaald door W. van der 
Star, Amsterdam: Boom; Jacques Lacan (1966), Ecrits, Paris: Seuil; Emmanuel Levinas (2003), Het menselijk 
gelaat, vertaald door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo / Athos.    



 6 

goedheid, met zijn “goedertierenheid”, zoals we in de Statenvertaling van onder meer psalm 

117 lezen5.  

Dat God logos is, betekent dat die logos oneindig is en dat wij, eindige schepselen, 

niet in staat zijn die geheel te begrijpen en in zijn ultieme reikwijdte en kracht te bevatten. Om 

die reden doet die logos zich nooit zonder een zeker geweld aan ons voor. En om dezelfde 

reden voelen we ook de neiging om onze onmacht te wreken door ons aan die logos te 

vergrijpen. Maar steeds, zo stelt de christelijke doctrine, is het geweld van die logos sterker 

dan het geweld dat wij met die logos uithalen. Het geweld dat van de logos uitgaat, rust 

immers in Gods handen. Van dit geweld weten en geloven wij dat het in laatste instantie pure, 

gratuite goedheid is: bij momenten harde, onbegrijpelijke, niet te verteren goedheid, maar 

toch goedheid: een nooit opdrogende bron van genade. Dat wij, ook in geloofszaken, met 

elkaar in discussie moeten gaan en ons onderwerpen aan het geweld van de rede, is het enige 

middel om ons tegen ons eigen geweld – inclusief ons geloofsgeweld – in bescherming te 

nemen. We weten en geloven immers dat de rede/logos wordt gedragen door een geweldig 

goede God. Op dit basisinzicht van de monotheïstische traditie beroept Benedictus zich om de 

geschillen onder de monotheïstische religies te regelen. In die zin is God inderdaad het 

antwoord zowel op het geweld dat de logos van buitenaf bedreigt als op het geweld eigen aan 

de (eindige, menselijke) logos zelf.  

In dezelfde zin, zo betoogt hij verder, moet je de logos dan ook zien als een inherent 

onderdeel van de openbaring. Die betreft niet een God die vanuit een radicaal buiten in het 

zijn binnenbreekt, maar een God die zich te kennen geeft als de waarheid van het zijn zelf. De 

openbaringsgod is een verlichtingsgod, een God die de donkere “mythos” vervangt door de 

helderheid van de logos. Het is in die context dat hij de fameuze godsnaam uit Exodus 3,14 

ter sprake brengt: “Eyeh asher eyeh”, “Ik ben die is”, en die in directe relatie brengt met de 

ontdekking van de logos door de Griekse filosofie.    

 

Schon der geheimnisvolle Gottesname vom brennenden Dornbusch, der diesen Gott aus den Göttern mit 
den vielen Namen herausnimmt und von ihm einfach das Sein aussagt, ist eine Bestreitung des Mythos, 
zu der der sokratische Versuch, den Mythos zu überwinden und zu übersteigen, in einer inneren 
Analogie steht. 

 

Openbaring en logos – of, wat op hetzelfde neerkomt, God en ‘zijn’ – staan in analogie met 

elkaar. In zijn hoedanigheid van logos is God te beschouwen als het punt waarnaar de 

verlichtingstendens die onze cultuur kenmerkt is georiënteerd, en baadt Socrates’ denken – en 

                                                 
5 “Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën! / Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en 
de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!”. 
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met hem de gehele westerse filosofie – in hetzelfde ‘logische’ project als dat van het 

monotheïsme. Gods naam, “Ich bin’s”, “Ik ben het”, “Ik ben die is”, is een eerste stap in het 

verlichtingsproject dat in de geschiedenis van Europa te ontwaren valt.6 

Benedictus geeft die fameuze godsnaam een voluit ontologische interpretatie, geheel 

in de lijn trouwens van de thomistische traditie. In de declaratie van zijn naam verklaart God 

zichzelf als grond en logos van het zijn als zodanig. ‘Ik ben die is’ is een verklaring door het 

zijn zelf: met die naam zegt het zijn wat het is: het is wat zich in zeggen, in namen en 

woorden – in logos dus – openbaart. Het enigma van die naam heeft nog iets gewelddadigs, 

maar het laat op zich reeds de oneindige goedheid vermoeden die achter dit enigmatische 

geweld schuilt: nooit zal de mens het zijn in zijn laatste grond blootleggen, nooit zal zijn 

logos zo breed en zo ‘weid’ zijn, dat die het zijn kan omvatten, maar het is wel de taak van de 

logos – zo stelt Benedictus in zijn kritiek op de moderne verenging van de rede – om zichzelf 

breder en ‘weider’ te maken, en open te stellen voor wat haar eindige einder te buiten gaat. 

Pas daar krijgt die logos voeling met de oneindige logos en het oneindige zijn – met andere 

woorden de oneindige ontologos – waarin hij baadt.  

Maar wat als we die godsnaam ‘Ik ben die is’ niet ontologisch, maar puur logisch 

lezen? Als het alleen maar naar de logos – het woord, de taal – verwijst en niet naar het zijn 

dat die logos pretendeert te vatten? Heel wat interpretaties en vertalingen gaan in die richting. 

Het Hebreeuwse “Eyeh asher eyeh” staat, letterlijker, voor ‘Ik ben die ik ben’, ‘ik ben wat ik 

ben’, ‘ik zal zijn wie ik zal zijn’, ‘ik zal zijn wat ik zal zijn’. In die uitspraak lezen we twee 

keer dezelfde werkwoordsvorm die evengoed als heden, verleden of toekomst vertaald kan 

worden (het Hebreeuwse werkwoord kent geen tijden, die moeten uit de context blijken), en 

vervolgens staat er het niet geheel precies te vertalen asher. Dit soort tautologische frase laat 

zich in elk geval ook lezen als een afwijkend antwoord. Op de vraag ‘wie ben je?’ antwoordt 

de Godheid dat hij is wat hij is, en daarmee basta. Zijn naam is alleen maar een naam, een 

naam die zijn referentie niet prijsgeeft, die uitdrukkelijk niet zegt waarnaar hij verwijst. Een 

naam die wel Diegene noemt die alles zin en betekenis geeft, maar die als naam zelf zonder 

betekenis lijkt. Een naam waarvan het beste equivalent ‘de Naamloze’ is, zo leert een traditie 

die deze lijn consequent doortrekt.  

“Ik ben die ik ben”, luidt Gods naam. En daarmee moeten we het stellen. Waarmee 

moet je het stellen? Met dit boude gezegde. Niet zozeer met wat het zegt, want dit lijkt bewust 

                                                 
6 “Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn 
naam, wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die is’. En ook: ‘Dit moet ge de 
Israëlieten zeggen: Hij-is zendt me tot u’.” (Willebrordvertaling, 1975).  
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onduidelijk gehouden, maar met het feit dat het (iets) zegt. Je moet het met andere woorden 

uitsluitend met zijn logos stellen, maar een logos die hier op zichzelf teruggeworpen wordt, 

die alleen zegt dat hij (iets) zegt, en in zijn zeggen in het ongewisse laat of er een band met 

het zijn wordt gelegd. ‘Mijn naam is naam’, mijn naam is Logos: zo heet God.  

Het geweld eigen aan de logos is hier niet te duiden als het machtige zijn dat die logos 

een grond verleent in de reële oneindigheid van het universum, in de Oneindige die dat 

universum schraagt of het oneindige dat ontologische consistentie geeft aan zijn én logos. 

Hier toont zich veeleer de gewelddadige performantie van een aan het zijn ontrukte logos, van 

een logos die alleen met geweld zijn relatie tot het zijn kan claimen, een logos die alleen op 

geloof kan rekenen om in zijn gepretendeerde relatie tot het zijn als zodanig begrepen te 

worden. Een logos die elk ontologisch fundament mist, maar tragisch gedwongen wordt er 

een voor te liegen, waarna hij ditzelfde leugenachtig geweld moet aanwenden om zich tegen 

de kwalijke kanten van die onvermijdelijke leugenachtigheid te beschermen.  

Dit is een moderne, ‘protestantse’ logos: de logos zoals Duns Scotus en (vooral) 

Willem van Occham die voor het eerst hebben opgevat en die via de Reformatie de logos van 

de moderniteit is geworden: een logos, losgekoppeld van zijn ontologische fundament. Wat 

zoveel wil zeggen als dat geen Oneindige (God) het eindeloze van die logos nog kadert of 

inbedt. Losgeslagen van zijn ontologische verankering, heeft die logos een eindeloze vrijheid 

veroverd (dit uit zich in ons grenzeloos technisch vermogen), maar loopt tegelijk in de 

eindeloosheid van die vrijheid verloren en is gedwongen zich grenzen en verankeringen voor 

te liegen die hij vervolgens, in naam van zijn vrijheid, moet overschrijden en vernietigen. De 

reikwijdte van de logos – “die Weite der Vernunft”, waarvan Benedictus in zijn lezing 

gewaagt – is hier grenzeloos geworden, maar ook grenzeloos beangstigend. Het is de 

grenzeloosheid van een bol “waarvan elk punt het middelpunt en de omtrek nergens is”, zoals 

Pascal het ooit formuleerde.7 Het is de grenzeloosheid die we als onze eigen eindigheid in het 

gelaat kijken als we plots beseffen de energie van een atoom dermate te beheersen dat we in 

staat zijn er onze hele werkelijkheid mee weg te blazen. De nucleaire dreiging die ons boven 

het hoofd hangt toont hoe reëel die mogelijkheid is. Dit toont het geweld van de moderne 

logos, waarop de eerder genoemde denkers als Adorno, Heidegger, Foucault, Lacan en 

Levinas elk op hun manier hebben gewezen.  

Om de beangstigende almacht en oneindigheid van de moderne logos tegen te gaan, 

heeft de rede gepoogd zichzelf beperkingen op te leggen. Maar de concrete norm van 

                                                 
7 Blaise Pascal (1997), Gedachten, vertaald door F. de Graaff, Amsterdam: Boom, p. 84. 
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wetenschappelijkheid – een “Synthese zwischen Platonismus (Cartesianismus) und 

Empirismus” noemt Benedictus het8 – heeft wat dit betreft weinig resultaten opgeleverd, 

verantwoordelijk als het is voor, bijvoorbeeld, de genoemde nucleaire dreiging. Zij doet niet 

alleen God en religie tekort, maar ook de mens; het “verkürtst” – reduceert – hem. Het komt 

er voor Benedictus op aan de rede terug de reikwijdte te geven die haar toekomt, een 

reikwijdte die spoort met haar oneindigheid. Pas die rede doet onverkort recht aan de mens. 

Aan de restauratie of heruitvinding van dit soort rede kan de christelijke religie een meer dan 

substantiële bijdrage bieden. Het maakt haar voortbestaan in onze moderne tijden meer dan 

zinvol. Die suggestie klinkt door in de nauwelijks verholen apologetische toon waarmee hij 

zijn lezing afsluit.  

 Maar de vraag is hoe de rede opnieuw op een positieve wijze voeling kan krijgen met 

haar ‘geweldige’ grenzeloosheid. Concreter: of het ontologische antwoord dat de thomistisch 

geïnspireerde paus voorstelt, überhaupt nog haalbaar is binnen onze moderne conditie. Dat die 

moderne conditie alles met logos te maken heeft, zoals Benedictus voorhoudt, is een 

uitgemaakte zaak. De logos is de horizon waarbinnen wij, modernen, het moeten doen. We 

kunnen ons niet buiten de logos plaatsen, zoals de diverse fundamentalismen van vandaag 

doen en hun protestantse voorgangers hun hebben voorgedaan. Die positie buiten de logos 

genereert een niet te tolereren geweld. Maar een positie binnen de logos moet dan wel 

‘onverkort’ recht doen aan de mens. We moeten er ons dus voor hoeden die rede in te korten – 

lees: haar haar oneindigheidsaspiraties te ontnemen.  

De rede is de grenzeloze horizon die ruimte geeft aan onze grenzeloze vrijheid. In een 

middeleeuws scholastisch perspectief heeft die eindeloze logos een grond, omdat hij 

samenvalt met het zijn zelf, dat gedragen (want geschapen) is door de Oneindige (God). Die 

logos was dus aan het zijn gebonden, aan haar vermeende pretentie de essentie van de dingen 

te verwoorden. De wetenschap is modern geworden wanneer ze die pretentie heeft 

opgeheven, wanneer ze niet langer voorhield de essentie der dingen te vertolken. Dit is het 

moderne “platonisme” waar Benedictus naar verwijst, of, om het met Dijksterhuis te zeggen, 

de mathematisering van ons wereldbeeld.9 De uitgezuiverde logos-vormen van de wiskunde 

vertolken niet langer de volmaakte vormen van het ‘bovenmaanse’ binnen onze 

‘ondermaanse’ wereld. Ze zijn inderdaad louter logische vormen geworden en daarmee wordt 

                                                 
8 „Im Hintergrund steht die neuzeitliche Selbstbeschränkung der Vernunft, wie sie in Kants Kritiken klassischen 
Ausdruck gefunden hatte, inzwischen aber vom naturwissenschaftlichen Denken weiter radikalisiert wurde. 
Diese moderne Auffassung der Vernunft beruht auf einer durch den technischen Erfolg bestätigten Synthese 
zwischen Platonismus (Cartesianismus) und Empirismus, um es verkürzt zu sagen.“ 
9 E.J. Dijksterhuis (1996 [1950]), De mechanisering van het wereldbeeld, Amsterdam: Meulenhof.  
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nu de empirische werkelijkheid afgetast. Tot iets ‘lukt’. Tot met die mathematische kijk op de 

materie iets aan te vangen valt. We leggen onze grenzeloze (want niet langer aan essenties 

gebonden) logos op het grenzeloze veld van de empirie. Het is dit soort ongebonden, vrije 

logos die in de lijn van Occham en de (occhamistisch geïnspireerde) reformatie onze 

moderniteit heeft gevormd.  

Geen wonder dat dit soort logos, wanneer hij over zichzelf moet nadenken, naar 

termen als geloof grijpt. Hij haalt zijn hele elan van de vooronderstelling niet langer aan 

essenties en zijn gebonden te zijn. Eenmaal die logos over zichzelf moet nadenken, kan die 

niet anders dat geloven dat hij uiteindelijk toch de werkelijkheid weergeeft zoals die is. Maar 

hij kan dit alleen geloven. En dit geloof plaatst de mens de facto buiten het procédé waarin 

zijn logos opereert. En die plaats, zoals gezegd, genereert geweld.  

Maar kunnen we, levend onder de moderne conditie van de logos, anders dan geloven 

als we het hebben over die tot logos geworden wereld en onze plaats daarin? In tegenstelling 

tot wat Benedictus beweert, is het ons als moderne mensen niet meer gegeven ons in het zijn 

gegrond te weten. We zijn overgeleverd aan een van zijn en essentie losgerukte logos. 

Overgeleverd dus aan een ‘geweldige’ logos, die niet ‘van nature’ door het goede geweld – de 

‘macht’ – van een God in de juiste banen wordt geleid. Overgeleverd aan een logos zonder 

zijnsgarantie, uitgeleverd aan een tot wereld geworden logos die het statuut van een 

ongedekte cheque heeft, zijn we gedoemd erin te ‘geloven’.  

Maar we kunnen dit geloof niet als laatste grond laten gelden voor onze relatie tot die 

wereld. Dan genereren we het geweld waarnaar ook Benedictus’ lezing terecht verwijst, een 

geweld dat zich uit in de vele symptoomdossiers die onze moderniteit rijk is, van het nucleaire 

gevaar tijdens de koude oorlog tot de golf van fundamentalisme die ons nu overspoelt. Zo’n 

geloof plaatst de mens buiten de wereld en brengt hem al te gauw op een positie waar hij zich 

voor God gaat houden.  

Redelijk met elkaar in gesprek gaan – logos dus – lijkt inderdaad het enige alternatief 

dat ons rest. In zoverre heeft Benedictus het bij het rechte eind. Maar die logos gefundeerd 

weten in het zijn zelf, zoals hij veronderstelt, is een stap te ver. Of, exacter, het is een 

ongeoorloofde stap terug, een restauratief teruggrijpen naar de middeleeuwse, 

essentialistische idee van logos. De logos die de horizon vormt waarbinnen we onze 

problemen van en met de moderiteit moeten aanpakken, is een logos ontdaan van zijn 

ontologische referentie. En ook die logos is niet zonder geweld, zo mocht al blijken. Maar 

diezelfde logos is tevens in staat om dat geweld tegen zichzelf te keren. Dit is zijn kritische 

dimensie. Ook wanneer de logos niet meer de spreekbuis van een ontologische waarheid is, 
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ook wanneer ze in een van zijnsgrond ontdane en tot logos geworden wereld moet opereren, 

blijft ze in staat om waar van vals te onderscheiden en de leugenachtige pretenties waarmee 

de ene de andere mens wil bedriegen te doorprikken. De logos blijft in staat om het geweld 

dat hij teweegbrengt als zodanig bloot te leggen en waar mogelijk weg te werken.  

Wij, modernen, zijn gedoemd tot een geloof in de logos. En om ons tegen de gevaren 

van dit geloof te wapenen, hebben we niets dan die logos. We hebben niets dan zijn 

grenzeloos vermogen tot kritiek. Geloof in een tot logos geworden wereld vereist het 

onophoudelijk correctivum van een geloof in de kritische dimensie van de logos.  

  Aan het eind van zijn lezing verwijst Benedictus naar Socrates, zoals Plato die neerzet 

in de Phaedo. Hij refereert aan een passage in deze dialoog waar Socrates in het nauw 

gedreven is en zijn medestanders helemaal ten einde raad zijn. Hij heeft naar hun aanvoelen 

op de meest overtuigende manier de onsterfelijkheid van de ziel aangetoond en niettemin 

hebben zijn tegenstanders even verbluffend en overtuigend zijn argumenten onderuit gehaald. 

Socrates merkt hun verslagenheid en voelt hen denken: het lijkt wel of je met die verdomde 

logos alles kunt uitleggen en om het even wat kunt goedpraten. Dat mag zo lijken of zelfs zo 

zijn, repliceert Socrates, maar alvorens ik het erop waag de discussie verder te zetten, wil ik 

toch voor één ding waarschuwen: die schijnbaar grillige plasticiteit van de rede mag onder 

geen beding een reden zijn om haar te haten. “Misologie” – haat tegen de logos als platform 

voor discussie – is ten allen uit den boze. 

 
[Socrates:] ‘Maar allereerst is er één bezwaar waarvoor we moeten oppassen.’ ‘Wat voor gevaar?’, 
vroeg ik [Phaedo]. ‘Dat we misologen worden, zoals anderen misantropen worden. Want dit is wel het 
ergste dat iemand kan overkomen: het redeneren te haten.’10  

 
 Benedictus verwoordt Socrates’ standpunt als volgt:  

 

Es wäre wohl zu verstehen, wenn einer aus Ärger über so viel Falsches sein übriges Leben lang alle 
Reden über das Sein haßte und schmähte. Aber auf diese Weise würde er der Wahrheit des Seienden 
verlustig gehen und einen sehr großen Schaden erleiden. 

 

                                                 
10 Phaedo 89 ed. Verderop staat de passage waarnaar Benedictus in voetnoot verwijst: “‘Maar veronderstel dat er 
ware en stevige en verstandelijk-vatbare redeneringen bestaan: dan kan het toch nog gebeuren dat iemand in 
aanraking komt met bepaalde argumenten die, al zijn ze identiek, nu eens waar, dan weer vals schijnen – zou het 
dan geen jammerlijk geval zijn als deze man, in plaats van zichzelf en de eigen onbekwaamheid de schuld te 
geven, tenslotte uit teleurstelling graag de schuld van zichzelf op de redeneringen ging schuiven, en als hij zijn 
hele verdere leven de redeneringen ging haten en beschimpen, en als hij beroofd bleef van de waarheid en de 
wetenschap van de werkelijkheid?’ God, ja!” zei ik. ‘Dat zou zeker jammer zijn.’‘Dat is dan ook het eerste 
waarvoor we ons moeten hoeden’, ging hij voort. ‘We mogen geen toegang tot onze ziel verlenen aan de indruk 
dat geen enkele redenering gezond is. Laten we veeleer aannemen dat wij nog niet gezond zijn en dat wij ons 
moeten vermannen en beijveren om gezond te worden.” (Phaedo 90 de). Zie: Plato, Verzameld werk, Tweede 
deel, vertaald door X de Win, Baarn en Antwerpen: Ambo & De Nederlandse Boekhandel, respectievelijk p. 
326, 328.  
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Voor Benedictus vergt een christelijk standpunt een essentialistische kijk op de rede, zo blijkt 

hier eens te meer. Die rede haten brengt schade toe aan de “Wahrheit des Seienden”. Maar het 

heeft een christelijk standpunt die essentialistische vooronderstelling nodig? Is het 

christendom – en, ruimer, het monotheïsme – aan een essentialisme gebonden om het Woord 

waartoe het zich sinds zijn ontstaan bekent, zijn kritische functie te laten spelen? De 

geschiedenis van het monotheïsme noopt mijns inziens tot een ander besluit. Want sinds zijn 

ontstaan11 is het monotheïsme inderdaad een door en door kritische – en zelfs 

godsdienstkritische – religie geweest, maar de vertaling van die kritiek in een essentialisme is 

enkel typisch voor de middeleeuws christelijke, meer bepaald scholastieke vorm van het 

monotheïsme. Daarom belet niets het christendom om diezelfde kritische functie ook in onze 

moderne tijden volwaardig op zich te nemen. In een wereld waarin het geloof welig tiert 

(waarin met andere woorden de mensen zich de vrijheid nemen om in om het even wat te 

geloven), is een kritische begeleiding daarvan meer dan nodig. Niet wat jij denkt dat God is is 

God, alleen God is God: zo luidt het oude monotheïstische axioma, dat ook voor het 

christendom en zijn taak in de wereld vandaag nog geldig is.  

Als Benedictus XVI de discussie tussen de godsdiensten (en dus ook de verdediging 

van de christelijke godsdienst) binnen de horizon van de logos wil houden, spreekt hij zich 

ook uit ten voordele van die kritische dimensie die elke religie eigen moet zijn. Maar om die 

dimensie in onze moderne tijd een echte kans te geven, moet die kritiek zich losmaken van het 

‘essentialistisch’ paradigma waaraan het in de middeleeuwen vasthield en tot op heden is 

blijven vasthouden. Om te doen wat van haar verwacht wordt, moet de christelijke kritiek zich 

bewegen binnen de moderne logos. Wat dit precies inhoudt, valt niet bij voorbaat vast te 

leggen. Maar het betekent in elk geval dat de veelvuldige pogingen in de recente geschiedenis 

om het christendom naar het moderne paradigma te denken moeten gevaloriseerd worden en 

dat de nieuwe wegen die een modern christelijk denken gaat niet bij voorbaat afgeblokt 

mogen worden. Dat met andere woorden een christelijk en theologisch denken in de actieve 

zin van het woord, voluit gestimuleerd moet worden. Van deze taak had Benedictus XVI, toen 

                                                 
11 Het is bekend dat het eigenlijke ontstaanspunt van het monotheïsme te situeren is in de periode van de 
Babylonische ballingschap (586-540 v.C.), wanneer men de kritische boodschap die voordien de profeten 
hadden uitgedragen, in hun volle waarde begreep en tot uitgangspunt nam voor een nieuwe religieuze cultuur. 
De geschiedenis van het monotheïsme is te lezen als een proces van voortdurende zelfkritiek, waarbij bij elk 
crisismoment telkenmale opnieuw de kritische missie werd herontdekt. Voor een verdere reflectie over de 
kritische dimensie van het monotheïsme, zie mijn essay “Religion als Kritik, Kritik als Religion: einige 
Reflexionen zur Monotheistischen Schwäche der zeitgenossischen Kritik”, in Marc De Kesel & Dominiek 
Hoens, Wieder Religion? Christentum im zeitenössischen kritischen Denken [Lacan, Žižek, Badiou, u.A.], Wien: 
Turia+Kant, p. 15-39. 
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hij kardinaal Ratzinger was, zich excellent kunnen kwijten. Dat hij dit heeft nagelaten, 

discrediteert ook de hoop die uit zijn anti-misologisch pleidooi in Regensburg spreekt.  


