EEN MACHINE OM GODEN
TE BREKEN
Over de tegendraadse
actualiteit van het monotheïsme

Marc De Kesel
Versie 11 maart 2010

2

Afbeelding op de cover: Tommaso Laureti, Triomf van het christendom over het heidendom
(detail), Vaticaan, Stanza‟s, Sala di Constantino, 1582.

3

INHOUD

Inleiding
1. Religietheor ie en/als cultuurtheorie
Een overzicht van de paradigma‟s en een kritische vraag vanuit het monotheïsme

GOD MODERN
2. Casanova‟s cirkels
Moderniteit, kritiek en „ongelovig geloof‟

3. Religieus denken
Reflecties bij Erik Borgman, Metamorfosen

4. “Die Weite der Vernunft”
Over de „antimisologie‟ van Benedictus XVI

5. “Een machine om goden te maken”
Spiritualiteit en doodsprincipe in het licht van Derrida‟s teletechnofallologie

GOD REVOLUTIONAIR
6. Religie als theoclasme
Het revolutionaire in het monotheïsme en hoe de Shoah dat illustreert

7. Bin Laden cartesiaan
Over de moderniteit van het fundamentalise

8. Een bruikbare dood
Over Mohammed Bouyeri‟s Open Brief aan Hirsi Ali

ALLEEN GOD IS GOD
9. O mijn God!
Religie en het primaat van het verlangen

10. Religie als kritiek, kritiek als religie
Reflecties over de monotheïstische zwakte van de hedendaagse kritiek

11. Een tuin die enkel goden toekomt
Over laat- en postmodern cynisme, christelijk monotheïsme en (heel even) over antieke religie

Epiloog

4

INLEIDING

In Les deux sources de la morale et de la religion beschrijft Henri Bergson moraal en religie
als “machines”: uit fabels gefabriceerde werktuigen die een menswaardig leven niet kan
ontberen. Maar dat leven is voor Bergson meer dan wat zich met machines in gang houdt. Er
is ook een moraal en een religie die het leven openbreken en toegang verlenen tot een élan
vital, een évolution créatrice. Deze laatste ontstijgen de gesloten wereld van het machinale.
Onze morele en religieuze “machines” dienen niet alleen om het leven veilig opgesloten te
houden, maar ook en vooral om het van daaruit naar buiten te brengen en het zo weer als
nieuw te scheppen. Om het onbestaande actief te creëren. Om “goden te maken”. “De
mensheid kreunt”, zo schrijft Bergson in de laatste regels van zijn boek,

half verpletterd onder het gewicht van haar vooruitgang. Zij beseft te weinig dat haar toekomst in haar
eigen handen ligt. Aan háár om eerst uit te maken of zij verder wil leven. Aan háár om zich vervolgens
af te vragen of ze alleen maar wil leven of daarenboven ook nog het noodzakelijke wil doen opdat het
universum [...] zijn essentiële taak kan vervullen, met name een machine te zijn om goden te maken.1

Een “open religie”, dat wil Bergson. Eén die aansluit bij het élan vital en de évolution
créatrice waar de vooruitgang van de mensheid op drijft. Eén die het ongekende omhelst als
het product van haar eigen creatieve verbeelding, en het nieuwe beaamt als door haar
gemaakte “goden”. Ten volle bewust van de spanning waarmee de twee termen tegenover
elkaar staan, typeert Bergson religie als een “machine om goden te maken”.
Ook de essays die ik hier heb samengebracht, gaan over God en goden, en over de
manier waarop die aan zet zijn in ons machinale universum. Daarmee houdt de parallel met
Bergsons gedachtegang echter op. De religie waarop ik hier inzoom mag dan het product zijn
van de menselijke verbeelding, zelf heeft zij met verbeelding en fantasie weinig op. In haar
ogen zijn goden ficties die een loopje nemen met de waarheid en alleen maar doen alsof ze
met de core mission van het universum enig uitstaans hebben. Goden zijn fantasmes,
verzinsels die van elke grond zijn verstoken en daarom om ontmaskering vragen. Wil men
1

Bergson 1973: 338 (eigen vertaling, MdK) ; 1963: 317.
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zich op waarheid beroepen – en dat wil die religie uitdrukkelijk –is het zaak die zogeheten
goden als afgoden te onderkennen. Zo religie een “machine” is, is het er een “om goden te
breken”. Wat niet belet dat die “machine” voor zichzelf en haar ontmaskerende geste nog
steeds het label „religie‟ opeist.
In dit boek staat met andere woorden het monotheïsme centraal – een religie waar
volgens mij niet geloof, maar geloofskritiek centraal staat. De strijd tegen de afgoden vormt
niet alleen een speerpunt bij de Bijbelse profeten, hij maakt ook vandaag de tegendraadse
actualiteit uit van elke monotheïstische religie. In haar perspectief is het universum helemaal
niet bedoeld om goden te maken. Indien er een God is, zijn wij het niet die Hem, maar is het
Hij het die ons – en alles wat is – heeft gemaakt. Daaarom is Hij juist de énige en ware God.
Ons bekennen tot die God houdt in dat we ophouden goden te fabriceren en dat we alle reeds
eerder gemaakte godheden nietig verklaren. Het monotheïsme is een kritische machine,
bedoeld “om goden te breken”.
Het eerste essay, “Religietheorie en/als cultuurtheorie”, verkent de paradigma‟s van waaruit
we vandaag de dag wetenschappelijk naar religie kijken. Het onderscheid tussen
monotheïstische en andere religie blijft daar doorgaans veronachtzaamd. Waar dat niet het
geval is, zo laat ik aan het eind van dit essay uitschijnen, komen die paradigma‟s in een geheel
ander daglicht te staan en dient zich een verregaande heroriëntering aan van het betreffende
religieonderzoek.
“God modern” is de titel van een eerste reeks essays die de moderniteit in de
problematiek binnenbrengen. Wat maakt een moderne scepticus als Giacomo Casanova mee,
wanneer hij plots in het religieuze schijntoneel dat hij voor gelovige zielen opvoert, zelf gaat
geloven? Is zijn ommekeer monotheïstisch of juist niet? “Casanova‟s Cirkel” (hoofdstuk 2)
tracht te achterhalen wat in dit spontaan opwellend geloof op het spel staat.
Dit is eveneens wat hoofdstuk 3 (“Religieus denken”) wil doen met betrekking tot de
zogeheten religieuze crisis van vandaag. Ik zoom daarvoor in op Metamorfosen, een boek van
Erik Borgman, en licht het antwoord door dat de auteur op die crisis in petto heeft. Dat ik
daarbij moet terugvallen op de manier waarop de 17de eeuwse Blaise Pascal het probleem ooit
articuleerde, toont aan hoe sterk onze hedendaagse gevoeligheden rond religie nog teruggaan
op schemata die reeds in de vroegmoderne tijd zijn bedacht.
Het vierde hoofdstuk “„Die Weite der Vernunft‟” gaat nader in op de
beroemde/beruchte lezing die Paus Benedictus XVI in Regensburg gaf in september 2006.
Daar verdedigde hij de stelling dat de (Griekse) „logos‟ een wezenlijk onderdeel uitmaakt van
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de manier waarop een christen tegen de wereld aankijkt. Dit pleidooi krijgt evenwel een heel
andere teneur als men de moderniteit van de heersende „logos‟ in rekening neemt. Zij brengt
immers een geweld binnen in de logos, ook in de religieuze logos, waardoor deze laatste
wordt belet de verzoenende rol te vervullen die Benedictus er in het dispuut tussen de
heersende (monotheïstische) religies aan toeschrijft.
Het geweld van de religieuze rede is ook het onderwerp van hoofdstuk 5. Dit essay
volgt Jacques Derrida‟s eigenzinnige interpretatie van de “dubbele bron” waaruit de religie
volgens Bergson put. „Eigenzinnig‟ is Derrida‟s benadering wel te noemen, al was het maar
omdat hij het fenomeen analyseert aan de hand van aan de psychoanalyse ontleende
concepten als “het fallische” en “falluseffect”. Het is zíjn manier om uit te leggen dat het
universum “een machine om goden te maken” is. Wat hij zelf zijn “fallologische” benaderng
noemt, blijkt verrassend scherpe inzichten op te leveren in onze hoogtechnologische en
hypergemediatiseerde cultuur en haar merkwaardige compatibiliteit met het religieuze
paradigma.
De drie volgende essays – samengebracht onder de titel “God revolutionair” – denken
na over de specifiek sociaal-politieke dimensie van het monotheïsme. Het eerste van die
sectie, “Religie als theoclasme” (hoofdstuk 6), gaat van alle essays in het boek het meest
uitvoerig in op de vernietigende kritiek die het monotheïsme koestert ten aanzien van andere
goden en godsdiensten. In die kritiek, zo zal blijken, ligt de inherent revolutionaire kracht van
die religie. Ze heeft er haar bestaan én haar „politieke‟ inhoud aan te danken. Maar ook haar
meest gevaarlijke, bij momenten gewelddadige dimensie. Ik laat zien dat, in weerwil van zijn
onmiskenbaar positieve dimensie, het in het monotheïsme binnengeslopen messianisme daar
mede verantwoordelijk voor is.
Hoofdstuk 7, “Bin Laden cartesiaan”, concentreert zich op een specifieke vorm van
hedendaags monotheïsme, het fundamentalisme, en legt de inherente moderniteit ervan uit.
“Een bruikbare dood”, hoofdstuk 8, analyseert de “Open brief aan Hirsi Ali” die Mohammed
B., de moordenaar van Theo van Gogh, op 2 november 2004 bij diens lijk achterliet. Ook uit
die analyse blijkt dat het fundamentalisme in de eerste plaats ons modern westers probleem is
en dat de herkomst ervan te maken heeft met de kern van het monotheïsme.
De laatste sectie van het boek reflecteert uitgebreid over het centrale axioma van het
monotheïsme, met name het inzicht dat “alleen God God is”. De drie daarin opgenomen
essays doen dat alle vanuit een freudo-lacaniaans perspectief, een perspectief dat uitgaat van
het primaat van het verlangen. Hoewel zijn vroegere populariteit is weggeëbd, is dit door de
psychoanalyse geïntroduceerde paradigma uiterst geschikt om een fenomeen als religie te
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analyseren. Dat de mens in het religieuze zijn verlangen kwijt kan, dat hij daar zijn diepste,
maar ook meest onhebbelijke wensen aan bod kan laten komen, hoeft nauwelijks betoog. De
waaier aan riten en mythen, het scala van hel tot hemel dat de iconografie ten beste geeft,
hetzelfde scala dat de religieuze teksten te lezen geven: dit alles wordt erg leesbaar als je er
tegen aankijkt als uitingen van (verborgen) verlangens en wensen, en niet van feitelijke
gegevenheden.
Het eerste essay van die sectie, “O mijn God!” biedt een algemene lectuur van het
fenomeen religie vanuit het genoemde primaat van het verlangen. Uitgangspunt is hier een
analyse van twee basale „religieuze‟ attitudes: bidden en vloeken. Ook op het monotheïsme
biedt dit perspectief een vernieuwende kijk. Meer bepaald laat het toe, in het moderne
christelijke monotheïsme, een onderscheid te ontwaren tussen een pascaliaanse, en een
hamletiaanse vorm van religiositeit. Dit staat ons toe zowel de kansen als de gevaren bloot te
leggen die in een typische moderne (monotheïstische) religiositeit besloten liggen.
Het tweede essay in de reeks, “Religie als kritiek, kritiek als religie”, gaat vanuit het
zelfde „primaat van het verlangen‟ nader in op de kritische cultuur die tot de core mission van
het monotheïsme behoort. Dit perspectief lijkt die kritische dimensie in een lastig parket te
brengen. Want als de wens domineert en de realiteit bij voorbaat geïnfecteerd is door wat we
ervan verlangen, dreigt alles wensvoorstelling en illusie te worden, ook de waarheid die we
tegenover wens en verlangen willen inzetten. In dit essay toon ik aan dat een gelijkaardige
problematiek zich stelt in het monotheïsme. Het ontmaskeren van de afgoden als illusies
weerhoudt het monotheïsme er niet van om zich aan een God over te geven waarvan men
prompt getuigt dat ook Hij altijd als afgod kan worden bejegend. De religieuze religiekritiek
van het monotheïsme en de blijvend ideologische gekleurde ideologiekritiek kunnen in dit
opzicht heel wat van elkaar leren.
Onder meer hoe gemakkelijk beide in cynisme kunnen vervallen. Dit is het onderwerp van het
elfde en laatste essay, “Een tuin die enkel goden toekomt”. Recent nog was dit cynisme alom
present in de zogeheten „postmoderne‟ golf die door de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw
waarde. Dit postmoderne cynisme heeft zijn wortels in het moderne, en zelfs in het christelijk
monotheïstische cynisme, zo meen ik aan te kunnen tonen. Het probleem is dat de uitweg uit
het cynisme – en dat is wat zowel moderniteit als christendom uitdrukkelijk intenderen –
gemakkelijk weer zelf cynisch wordt. Het is hier dat het freudo-lacaniaans conceptenapparaat
ons een aantal „tools‟ aanreikt die een kritische van een cynische houding kunnen
onderscheiden. Dit werpt meteen een nieuw en welkom licht op de mogelijkheid om, in het
monotheïsme, valse van echte religie te onderscheiden.
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1

RELIGIETHEORIE EN/ALS CULTUURTHEORIE
Een overzicht van de paradigma‟s en een kritische vraag vanuit het monotheïsme

Algauw rijst de vraag waarom de theorievorming
over het sacrale opduikt op het moment waarop het
Westen zich wil bevrijden van zowel de
theologische invloed op zijn denken als de
kerkelijke invloed op de instituties die het beheer
van het samenleven behartigen.
Michel Carrier2

Wanneer het waar is dat in onze laatmoderne tijd theologie ter discussie staat, is het al even
waar dat het vertoog over religie daar weinig of geen hinder van ondervindt. Religie is
onverminderd een cultuurfenomeen van de eerste orde, en in die hoedanigheid vormt zij een
belangrijk veld voor menswetenschappelijk onderzoek. Die aanpak van religie als cultuur is
verre van nieuw en inmiddels zijn daarin een aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden
paradigma‟s te onderkennen. In dit hoofdstuk zet ik die summier op een rijtje, en plaats ik ze
elk afzonderlijk binnen de ruimere context van de moderniteit en de voor haar typische
problematiek van het subject. Dat een kritische cultuurstudie van de religie niet zonder meer
losstaat van de kernboodschap van het monotheïsme, is minder gekend. Dat stelt, zo zal ik
aantonen, de heersende paradigma‟s in het relgieonderzoek in een nieuw daglicht.
Eerst ga ik de herkomst van de term cultuur na (1.1). Die is nauw verbonden met de
opkomst van de moderniteit en de haar inherente problemen. Deze problemen houden verband
met het statuut van de „verbeelding‟ en met dat van het subject, die beide voor de moderne
„epistèmè‟ hoogst problematisch zijn.3 (1.2). Die – typisch moderne – eigengereide relatie
tussen verbeelding en subject is cruciaal, wil men de link tussen cultuur en religie (en dus ook
tussen cultuurtheorie en religietheorie) in onze tijd vatten (1.3-1.6). Een laatste paragraaf (1.7)
gaat kort in op het onderscheid tussen religie en monotheïsme, een onderscheid dat in de
2

Carrier 2005 : 9 (eigen vertaling, MdK).
Hier en in wat volgt, gebruik ik „epistèmè‟ in de foucaultiaanse betekenis van het woord: een discours of
vertoog dat bepalend is voor de manier waarop een tijd de wereld en zichzelf ervaart. Zie onder meer Foucault
1966: 13; 2006 : 17.
3
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meeste cultuur- en religietheorieën ongearticuleerd blijft. Daarom, zo vermoed ik, zijn de
meeste religietheorieën niet in staat om de persistentie van de religie in de moderntiteit in het
juiste perspectief te plaatsen.

1.1. Cultuur

Cultuur is een historisch fenomeen. Niet alleen in de zin dat er een diversiteit aan culturen
bestaat die elk op zich voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Ook de term „cultuur‟ is
een historisch product. De hedendaagse betekenis dateert uit de tijd van de Verlichting.4
Oorspronkelijk is het echter een term uit de akkerbouw. Het Latijnse „colere‟, waar „cultuur‟
van is afgeleid, betekent „telen, verbouwen, cultiveren‟. In een cultuur die nog aanleunt bij de
oorspronkelijke betekenis van „colere‟ gaat het altijd om iets dat eerst substantieel op zich
bestaat (graan, druiven) en dat vervolgens wordt bewerkt, „in cultuur gebracht‟ (tot brood of
wijn gemaakt). Alleen al daarom is, in dit premoderne semantische veld, „cultuur‟ geen
geijkte term voor wat wij daar vandaag spontaan mee associëren: literatuur, kunst of religie.5
Dat die zaken voor ons juist bij uitstek voor cultuur doorgaan en de agrarische
achtergrond van dit begrip pas op de tweede of de derde plaats komt, is het resultaat van een
historische ontwikkeling. Het moderne cultuurbegrip is een exponent van een „cesuur‟
waardoor onze westerse „epistèmè‟ sinds de moderniteit is gekenmerkt. Vóór de moderniteit
wist de westerse mens zich gedragen, zo niet door het „zijn‟ zelf (zoals in de antieke oudheid),
dan toch door de schepper van het zijn (zoals in de christelijke middeleeuwen).6 Menselijke
activiteiten, inclusief het denken, werden gedacht als een „uitwerken‟ en „bewerken‟ (colere)
van een „natura‟, dit wil zeggen van een potentialiteit die de essentie van ons zijn uitmaakt.
Zo dacht Aristoteles in de Oudheid, zo dacht Thomas van Aquino in de Middeleeuwen. Ook
alles wat wij met „cultuur‟ aanduiden, was in die tijd „natura‟. Men zou het niet in zijn hoofd
hebben gehaald denken, literatuur, kunst en religie „cultuur‟ te noemen. Men hield het, wat de

4

Masuzawa 1998.
In zekere zin maakt, voor het Latijn, religie daar een uitzondering op, met name in die zin dat het aan „cultura‟
verwante „cultus‟ (eveneens afgeleid van „colere‟) én verwijst naar alles wat met „veldbewerking‟ te maken heeft
én naar wat te maken heeft met het „bewerken‟ van de goden: het bidden tot, vereren van en offeren aan goden.
Dat men voor het „bewerken‟ van de goden hetzelfde semantisch veld aansnijdt als dat voor het bewerken van
het veld wijst in elk geval op het veel immanentere karakter dat het goddelijke toegeschreven werd dan in de
monotheïstische religies. Zoals de grond te bewerken is (en zoals ook het zijn tout court te bewerken is, al was
het maar omdat „werken‟ de essentie van dat zijn uitmaakt [Aristoteles]), is ook het goddelijke deel van de
werkelijkheid te bewerken, zij het met andere „technieken‟.
6
Zie onder meer Koyré 1968; Lindbert 1992.
5
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term „cultuur‟ betreft, bij de agrarische en ambachtelijke connotatie zoals gegeven in het
Latijnse „colere‟.
In de tijd dat men het woord cultuur wél voor het denken, voor literatuur, kunst en
religie, ging gebruiken, wist de westerse mens zich niet langer probleemloos in het zijn of de
schepper daarvan gegrond. Exacter, hij dacht zijn eigen denken niet meer vanuit die
ontologische gronding (als het bewerken – „colere‟ – daarvan), maar vanuit een punt van
waaruit hij alles – inclusief die ontologische gronding – in vraag had gesteld. Ook als hij zich
nog in het zijn of in de schepper daarvan gegrond wist, deed hij dat vanuit een bewuste keuze
die hem formeel eerst radicaal buiten die gronding had gepositioneerd. Hij twijfelde aan elke
gronding en vond uitgerekend in die twijfel zelf een grond. Die grond – dit „hupokeimenon‟ of
„subjectum‟, dit subject7 – werd voortaan het punt van waaruit hij zich tot de werkelijkheid
verhield. Descartes slaagde er als eerste in dit „buiten’-punt – en dus de plaats waar het
moderne subject zich positioneert – helder te formuleren. Hij schreef dit punt wel een
ontologisch statuut toe, als res cogitans, maar dit had in elk geval niets te maken met het
ontologische statuut van de werkelijkheid waarover gedacht moest worden, met de res
extensa. Het stond daar formeel buiten en vertolkte in die hoedanigheid raak de conditie
waarin het moderne subject zich bevond. Met de „moderniteit‟ verstaat de mens zich immers
niet meer vanuit een verbondenheid met (en een gegevenheid door) de wereld of het zijn,
maar vanuit een punt van waaruit hij zich in alle vrijheid tegenover die wereld of het zijn
geplaatst weet. Hoe hard hij ook beseft verbonden en afhankelijk te zijn van de wereld
rondom hem, met de moderniteit verstaat hij zelfs die verbondenheid en afhankelijkheid
vanuit een punt dat zich, ongebonden en vrij, van die wereld heeft losgemaakt. Elke zekerheid
die hij verwerft, is voortaan in dit punt gefundeerd.
Het is van belang met die context rekening te houden, wil men de term „cultuur‟ in
zijn moderne betekenis begrijpen. Datgene wat onderworpen diende te worden aan een
„colere‟, was nu niet langer iets dat zich substantieel en objectief aan de mens aandiende. De
moderne mens had eerst en vooral „zichzelf‟ te cultiveren, dit wil zeggen dat eigenzinnige,
puur in zijn denken/twijfelen gegronde en dus afgrondelijke punt van waaruit hij de realiteit
benaderde, het even wezenloze als vrije punt dat hem positioneerde tegenover de totaliteit van
de werkelijkheid. Het is dit vrije (lees: van zijn vastgelegde essenties bevrijde) „zelf‟ dat
7

Het Latijnse „subjectum‟ of het Griekse „hupokeimenon‟ betekent: wat ligt onder …, wat ten grondslag ligt aan
…, wat verondersteld is …, wat als onderstel dient voor ….Voor een uitgebreider exposé over het moderne
subject als „hupokeimenon‟ van de moderniteit, zie Jean-Luc Nancy 1992; zie ook: Couloubaritsis1990;
Castoriadis 1997; De Kesel 2002a. Voor een gedetailleerde studie van de middeleeuwse problematiek van het
„subjectum‟, zie: de Libera 2007; 2008; Boulnois 2007.
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voortaan gevormd, bijgeschaafd en gecultiveerd diende te worden. Dát hoorde de moderne
mens in cultuur te brengen. En wat voortaan cultuur heette, diende op die doelstelling te
worden afgerekend.
Medio achttiende eeuw, onder impuls van denkers als Pufendorf en Herder, werd het
Duitse „Kultur‟ de geijkte term om Cicero‟s „cultura animi‟ te vertalen.8 De Duitse
Verlichting (en zeker de beweging van de Romantik die daarop volgde) maakte er een punt
van dat je de „ziel‟ – of, exacter, datgene wat de „ziel‟ vervangen had: het moderne subject –
diende te cultiveren, te vormen, te „bilden‟. „Kultur‟ was nu een zaak van Bildung en wat
„gebildet‟ moest worden was de mens, de mens als drager – als subjectum – van een in
principe grondeloze vrijheid. Heel verlicht Europa deelde in die bekommernis. In Frankrijk
heette het „une culture de l’esprit‟, in Engeland stond „culture‟ voor “a general state or habit
of the mind”.9 Met de Aufklärung verloor het woord „cultuur‟ zijn agrarisch semantische
herkomst en werd het bij uitstek een term waarin de moderne mens verwees naar de zorg die
hij aan zichzelf diende te besteden, aan zijn positie van subject (in de zin van „drager‟) van de
moderniteit.

1.2.Verbeelding
„Cultuur‟, gedacht zo je wil als cultura animi moderni, beantwoordde aan een nood die met de
moderniteit was meegegeven. De moderne mens verstond zich niet langer vanuit zijn
gronding in het zijn of de schepper ervan, hij was nu „zelf‟ de grond – subject – van zijn
verhouding tot de werkelijkheid. Omdat die „grond‟ of dit „subject‟ niet ontologisch vastlag,
diende er onophoudelijk aan gewerkt te worden. Daar diende de „cultuur‟ van het moderne
subject zich op te concentreren. „Cultuur‟ kon je dus niet langer opvatten als het „colere‟ van
iets substantieel. Ze werd een daarvan losgemaakte, zelfstandige activiteit. Ze werd wat
Raymond Williams in een eerder aangehaalde definitie “culture as such” noemt.10 Wat ze te
cultiveren kreeg, was de „mens‟ voor zover die zichzelf creëert, voor zover die vrij bepaalt
wie hij is en hoe hij zijn wereld vorm geeft.
De „bildende‟ cultuur wordt hier een kwestie van verbeelding, meer bepaald van vrije
verbeelding en dus van de verbeelding van die vrijheid. Het probleem waaraan de Bildung wil
beantwoorden wordt er alleen maar scherper door. Want ook die verbeelding is nu door de

8

Zie: Masuzawa 1998: 76 ; hij citeert : Fritz Ringer 1969: 87.
Williams 1983: xvi (geciteerd in Masuzawa 1998: 72).
10
Williams 1983: xvi; Masuzawa 1998: 72 (ik cursiveer, MdK).
9
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moderne „cesuur‟ getekend. Zowel in het antieke als in het middeleeuws christelijk denken
werd de verbeelding ontologisch gedacht. Aristoteles leerde al dat de „‟ (fantasia,
voorstellingsvermogen, verbeelding), hoe grillig die ook kon zijn, een wezenlijk onderdeel
was van het menselijke denken. Dat de mens zich de dingen kon voorstellen alsook die dingen
kon aanpassen aan hoe hij ze zich voorstelde (dit is de mogelijkheidsvoorwaarde voor de
techniek), behoorde tot zijn wezen. Het was een vermogen dat met diens zijn was
meegegeven. Vandaar dat het verbeeldingsvermogen van zijn denken hem ook tot bij de
realiteit – of, exacter, tot bij de essentie van de realiteit – kon brengen en hem daarin inzicht
verschafte.
De crisis waaruit de moderniteit is voortgekomen heeft ook het ontologische statuut
van de fantasie aangetast.11 Uiteraard was de verbeelding, ontdaan van haar zijnsgrond,
daarom niet meteen verbeurd verklaard. In denken en wetenschap vormde zij meer dan ooit
een onmisbare factor. Haar inventiviteit en creativiteit moest juist aan het gebrek aan
ontologische fundering tegemoet komen. Maar anderzijds kon men denken en wetenschap
niet zonder meer in die creatieve Einbildungskraft gegrond weten. Dat zou betekenen dat ze in
fantasie gefundeerd waren – „fantasie‟, hier niet meer in de ontologische zin die de term nog
bij Aristoteles had, maar in zijn moderne betekenis: ongegronde verzinsels, Spielerei,
Geschwärm. Onder meer daarom schoof de moderniteit de empirie naar voren als eerste
conditio sine qua non voor wetenschappelijke kennis. Maar geen enkele poging om het
moderne denken te funderen kon om het probleem van de verbeelding (Imaginatio,
Einbildungskraft) heen. Tot op heden blijft het statuut van de verbeelding/fantasie één van de
centrale kwesties in elke epistemologie.
En in elke cultuurkritiek. Ook en vooral waar die cultuurkritiek zich inlaat – of in
sommige gevallen samenvalt – met religiekritiek, en mutatis mutandis dus met religietheorie.
1.3. Cultuur- en religietheorie: …
Inderdaad, heel wat grote religietheorieën uit de moderniteit – ik denk hier aan wat de 18deeeuwse „materialisten‟ en de 19de-eeuwse „meesters van het wantrouwen‟ daaromtrent hebben
geopperd – baden in een sfeer van religiekritiek en hebben alle gemeen dat ze religie naar het
11
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rijk van de fantasie verwijzen. Een verlichte kijk op de religie ontmaskert haar als een web
van wezenloze spinsels, zo analyseerden de Diderots en de d‟Alemberts van de 18de eeuw, of –
zoals hun 19de-eeuwse opvolgers hem corrigeerden – als een web van gemotiveerde spinsels,
als door moreel dubieuze en/of politiek misdadige machtsmotieven gestuurde fantasieën.
Wanneer de religietheorie haar intrede doet in de menswetenschappen, en dan zijn we
al over de drempel van de 20ste eeuw, verandert evenwel de toon. Niet dat men de
ontmaskerende theorieën van Marx, Nietzsche of Freud expliciet wil tegenspreken of
ontkrachten. Vaak is het tegendeel zelfs het geval. Maar men kijkt anders tegen het fenomeen
„fantasie‟ aan. Ook al is religie fantasie, ook al wordt die fantasie gedragen door
kwaadaardige motieven, zij is daarom niet minder een „fenomeen‟, en dwingt als dusdanig
wetenschappelijk respect af. Religie bestaat als verschijnsel, en minstens in die hoedanigheid
bestaat ook datgene waarover ze het heeft. Beide bestaan in elk geval in de „feitelijke‟,
„sociale‟, „culturele‟ zin. Voor Émile Durkheim bijvoorbeeld is religie een manier om bestaan
en identiteit van de samenleving als zodanig in haar schoot een herkenbare plaats te geven.12
Of, om met Marcel Mauss te spreken, religie is een “fait social total”.13 Religie mag dan niet
op een ontologische werkelijkheid teruggaan, zij constitueert niettemin een culturele realiteit.
En die vraagt om een moderne, wetenschappelijke benadering.
Het is hier dat de religietheorie vaak een geprivilegieerde kijk toelaat op de
fundamentele problemen waarmee de cultuurtheorie worstelt. Want wat geldt voor religie,
geldt ook altijd voor cultuur, met name dat het een fenomeen is dat, ondanks het feit dat het
van ontologische zijnsgrond verstoken is, zich toch een eigen werkelijkheid „creëert‟,
„verbeeldt‟. In zijn confrontatie met de cultuur als zijn studieobject, wordt het moderne
denken gedwongen zich te confronteren met de verbeelding waarop het ook zelf in laatste
instantie rust, en dit op een manier die het denken minder lief is dan het vaak kan toegeven.
Het moderne denken kan die verbeelding niet afdoen als loze fantasie en het kan er zich
evenmin in gesetteld weten zoals het premoderne denken dat nog kon in het zijn of de
schepper. Zeker voor een denken dat zich moet inlaten met een door verbeelding overspoelde
„beeldcultuur‟ als de onze, is dit inzicht van doorslaggevend belang. En dat deze tot
beeldcultuur geworden cultuur blijvend over religie moet nadenken, vindt ook altijd daarin
zijn reden.
Als het waar is dat de moderniteit in de verbeelding en in het kwestieuze statuut van
het subject dat daarmee samenhangt, haar meest basale probleem in de ogen kijkt, dan kan
12
13

Durkheim 1968.
Karsenti 1994.

14
men grosso modo drie paradigma‟s onderscheiden waaraan een cultuurtheorie, en derhalve
ook een religietheorie, zich kunnen profileren.
Ofwel denkt men de culturele en religieuze verbeelding als gemotiveerd door de noden
van het subject, noden die samenhangen met diens typisch moderne conditie. De basale vraag
is dan waar dit subject nog een „zin‟ kan vinden, wanneer de objectieve wetenschap hem
daarover verbiedt een uitspraak te doen? Die paradigmatische bekommernis vindt zijn beslag
in een hermeneutische, fenomenologische en in zekere zin ook in een cognitieve cultuur- en
religietheorie (zie 1.4).
Ofwel, tweede paradigma, denkt men de culturele en religieuze verbeelding, los van
het subject, vanuit de materialiteit van haar objectieve manifestatie of gegevenheid. Hier
werkt de verbeelding als het ware op zich, los van een subject dat zich ten onrechte de
oorsprong en eigenaar van de uitwaaierende beeldenrijkdom waant. Haar producten vormen
een autonoom functionerend systeem, waarvan de mens eerder het effect dan de auteur is. De
structuralistische theorieën die midden de 20ste-eeuw grote opgang maakten, hebben dit
paradigma het verst uitgewerkt (zie 1.5).
Ofwel, derde mogelijkheid, beschouwt men de producten van culturele en religieuze
verbeelding als natuurfenomenen, en bestudeert men die natuurwetenschappelijk. In dit geval
gaat men ervan uit dat cultuur- en religietheorie niet op eigensoortige wetenschappelijke
paradigma‟s kan rusten, en dat er dus slechts één soort wetenschappelijkheid is die voor alle
domeinen van de werkelijkheid geldt, of dit nu het fysische, het psychische, het culturele of
het religieuze betreft (zie 1.6). Dt laatste paradigma kent vandaag de grootste bijval.
1.4. … geesteswetenschappelijk, …

Hoewel Edmund Husserls fenomenologisch project de uitdrukkelijke bedoeling heeft om een
“strenge wetenschap” in het leven te roepen14, fungeert de fenomenologie in de 20ste eeuw de
facto als een alternatief voor het wetenschappelijke wereldbeeld dat zich vanuit de „hard
sciences‟ opdringt. Niet als de ware wetenschap die de opkomende „objectieve‟ wetenschap
zou vervangen (zoals Husserls poging om de „Sachen selbst‟ te laten spreken het wil), maar
als een andersoortig weten dat naast de „objectieve‟ wetenschap zijn rechten opeist. Deze
fenomenologie profileert zich in de lijn van Wilhelm Dilthey‟s „verstehend‟ weten en wordt
zo opgenomen in een groeiende consensus over het feit dat mens en cultuur een ander
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wetenschappelijk paradigma vereisen dan fysische, objectieve feiten. Naast het domein van de
natuurwetenschappen, is er dat van de geesteswetenschappen, met eigen axioma‟s en eigen
methoden. Cultuurfenomenen en bij uitstek alles wat met religie te maken heeft, moet niet
„objectief‟ worden benaderd, maar als elementen waarmee het subject een zin-horizon sticht,
een „wereld‟ (in de fenomenologische zin van het woord) waarbinnen dat subject ook zelf een
zinvolle plaats toegemeten krijgt. In cultuur en religie gaat het niet om een poneren van
objectiviteit, maar om „zin‟.15 Om een eigen „symbolische vorm‟, zou Cassirer zeggen.16 Of,
heideggeriaans: het is religie er niet om te doen greep te krijgen op wat „voorhanden‟ is en
klaar ligt om technisch te worden bewerkt; ze moet veeleer een manier ontwikkelen waarin de
„existentialen‟ van het Dasein op een existentieel zinvolle wijze beleefd kunnen worden.
Dat cultuur en religie goeddeels op verbeelding berusten, maakt ze dus verre van
zinloos. Integendeel, die moderne verbeeldingsfenomenen zijn juist bij uitstek terreinen
waarop de mens zijn in de objectieve werkelijkheid onvindbaar geworden zin kan
terugwinnen. Evenzo zijn het terreinen waarin ook het in de objectieve wetenschap ontkende
subject (Ich, Dasein, of hoe je het ook noemt) een erkenning kan vinden. En die erkenning
vereist een eigen soort wetenschap waarvan de fenomenologie de grammatica kan leveren.
Mutatis mutandis passen ook de strikt hermeneutische, en zelfs de cognitieve benadering van
cultuur en religie in dit plaatje. Ook deze benaderingen stellen dat je die fenomenen met de
problematiek van het subject moet verbinden en dat je daarom dus de verbeelding waarop ze
teruggaan niet naar het paradigma van de objectiviteit kan/mag beoordelen.
1.5. … structuralistisch, ...

Reeds in de periode waarin de fenomenologie goed op weg was de grammatica te worden van
de geesteswetenschap (en dus van de cultuur- en religietheorie), gingen er stemmen op om
aan die wetenschap een ander paradigma ten grondslag te leggen. Niet dat die stemmen eraan
twijfelden dat cultuur- en religie op verbeelding teruggaan en dat, gezien vanuit een modern
perspectief, aan die verbeelding elke ontologische grond ontbreekt. De vraag die ze zich
stelden is of de producten van de verbeelding wel tot het subject terug te voeren zijn. Toen
Marcel Mauss de cultuur van „gift en tegengift‟ bestudeerde bij de Noord-Amerikaanse
indianen (een „cultuur‟ die niet van „religie‟ te onderscheiden was), kwam hij tot het besluit
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dat niet de mensen en hun honger naar zin aan de basis van dit giftritueel ligt, maar dat
omgekeerd, de op zichzelf functionerende realiteit van dit giftritueel de mensen maakt tot wat
ze zijn. Er is niet eerst het menselijk subject dat, vervolgens, rond zich een wereld van zin
creëert/verbeeldt. Er is, andersom, eerst een door de traditie sterk gecodeerd en op zichzelf
functionerend uitwisselingsysteem van giften (giften die tot ontvangst en tot tegengiften
nopen). Slechts op deze basis verkrijgt de deelnemer aan dit systeem een identiteit. Slechts de
uitwisseling van giften maakte hem tot wie hij is. De dragende factor – het subjectum – is hier
niet de mens, maar de gifttrafiek als zodanig. Daar ligt, aldus Mauss, het „fait social total‟.17
En pas op die grond is de mens wat hij is. De dragende factor ligt hier in de gift: niet in de
subjectieve intentie die eraan voorafgaat, maar in de „materialiteit‟ van wat maakt dat een gift
om ontvangst en tegengift vraagt. De verbeelding waarop cultuur en religie teruggaan, rust
hier niet in de verbeeldingskracht van een menselijk subject, maar in de materiële relatie die
zich tussen uitgewisselde giften heeft geïnstalleerd. Wat mensen tot mensen maakt, is
letterlijk wat ze met elkaar uitwisselen. Daar, in het onderling uitgewisselde, ligt hun
„substantie‟, datgene wat hun grond onder de voeten geeft.
Uitgaande van die maussiaanse intuïtie stelt Claude Lévi-Strauss dat de taal de gift bij
uitstek is die mensen met elkaar delen en hen maakt tot wat ze zijn.18 De taal, niet voor zover
ze een betekenis- en zingeheel is, maar voor zover ze een web van onderling naar elkaar
verwijzende materiële betekenaars vormt. Cultuur is verbeelding, en die verbeelding moet
worden bestudeerd door na te trekken hoe de betekenaars waarin die verbeelding tot uiting
komt, zich onderling tot elkaar verhouden, welke verhoudingen daarin te ontwaren zijn en hoe
daarin (wiskundige) wetmatigheden te constateren vallen.
Het mag duidelijk zijn dat het draagvlak van een cultuur voor Lévi-Strauss niet de
natuur is, maar een principieel van de natuur losgemaakt tekenveld dat, tot op zijn materieel
betekaarsniveau, autonoom opereert. De verbeelding waarop de cultuur – en dus ook de
religie – teruggaat, vindt in dit betekenaarsveld haar draagvlak. Wil men zich
wetenschappelijk met dat veld inlaten, dan vereist dit een aparte „structuralistische‟ aanpak,
waarvan het paradigma de onherroepelijke breuk tussen natuur en cultuur vooropstelt. Mens17
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en cultuurwetenschap hebben te maken met een definitief van de natuur losgesneden,
„grondeloze‟ verbeelding. De radicaliteit waarmee Lévi-Strauss dit uitgangspunt dóórtrekt,
maakt dat elk onderscheid tussen cultuur en religie verdwijnt.19 Zijn oeuvre laat zich dan ook
zelden of nooit rechtstreeks met religie in. Voor hem is er immers geen onderscheid tussen
religieuze en culturele fenomenen. Ze zijn beide tot materiële betekenaars gestolde
verbeelding.
Ondanks het grote succes van dit oeuvre, zullen weinigen Lévi-Strauss in strikte zin
navolgen. Maar in bredere zin roept hij wel een structuralistische stroming in het leven die in
de jaren 60 en 70 op het punt staat het nieuwe paradigma voor de menswetenschappen (en dus
voor cultuur- en religietheorie) te leveren. Zich kerend tegen het humanisme en personalisme
van het midden van de eeuw (waartoe ook de fenomenologische mens- en cultuurbenadering
werd gerekend) stelt dit structuralisme dat de menswetenschappen niet dienen uit te gaan van
de mens, maar van het discours waarin die mens veronderstelt het over zichzelf te hebben. De
mens is immers niet de oorsprong van het vertoog waarin hij het over zichzelf heeft, hij is
daarvan het „subject‟, wat hier wil zeggen: diegene die eraan is „onderworpen‟, „assujetti‟.
Anders dan bij Lévi-Strauss, is er in die structuralistisch georiënteerde theorieën wél
plaats voor een aparte aanpak van het fenomeen religie. Michel de Certeau bijvoorbeeld
analyseert vanuit dit uitgangspunt hoe je zelfs de meest intieme ervaring, zoals uitgesproken
in de mystieke teksten uit de vroege moderniteit, kunt lezen als het effect van een discours dat
aan de persoonlijkheid die zich daarin uitspreekt voorafgaat.20 Op een wat anders
georiënteerde manier, maakt ook Jacques Lacan plaats voor een discoursanalyse van het
mystieke en, meer algemeen, religieuze vertoog.21 Nog sterker dan bij de Certeau wordt daar
duidelijk hoe de afhankelijkheid die het menselijke subject kenmerkt ten aanzien van het
discours dat hem ter sprake brengt, op formele wijze de afhankelijkheid herhaalt die in de
christelijke religie ten aanzien van het Goddelijke Woord geldt.22
Dit laatste geeft een apart soort religietheorie waarin een vaak onderbelicht aspect van
het moderne subject meer in de kijker komt te staan. Door cultuur en religie niet rechtstreeks
vanuit de „nood aan zin‟ bij het subject te denken, treedt een subject naar voren dat dicht
19
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aanleunt bij de manier waarop de religieuze traditie het altijd heeft gedacht, met name als
fundamentele afhankelijkheid, als het resultaat van een gegevenheid – een genade, gave of gift
– die door het subject niet kan worden toegeëigend. Ook het moderne subject is meer het
resultaat van een gift of een gegevenheid dan de cartesiaanse mythe van het zichzelf
funderende subject toestaat te onderkennen. Die benadering laat in elk geval zien dat het
paradigma van de gift, dat onmiskenbaar centraal staat in de religie, wel degelijk persisteert
tot in de kern van de moderniteit.23 Meer dan het heersende discours kan toegeven, is de
moderne mens de exponent van het sociale totaalfeit dat mensen elkaar gegeven zijn en pas
vanuit die gegevenheid zijn wat ze zijn.24
Niet alleen kan vanuit dit inzicht de persistentie van religie in de moderniteit in een
nieuw daglicht treden, ook is van daaruit een kritische kijk op (monotheïstische) religie
mogelijk: door de onderlinge gift-conditie tot een „Gever‟ terug te voeren, door de gifttrafiek
te „kapitaliseren‟ in één enkele instantie die zich bovendien transcendent buiten die cirkel van
de onderlinge (actieve) „gegevenheid‟ bevindt, legt die religie ook het dispositief klaar voor
een cultuur waarin de gift als antropologische basis wordt miskend.25 Onze kapitalistische
cultuur, die het gelaagde fenomeen van de gift tot een ééndimensioneel (dit wil zeggen op een
eenheidsmunt gebaseerd) ruilsysteem heeft versmald, gaat ook op dit dispositief terug.
1.6. … of natuurwetenschappelijk?
De intentie om de menswetenschappen een eigen statuut te geven – als hermeneutische,
fenomenologische geesteswetenschap of als structuralistische theorie, om het bij de twee
hierboven genoemde richtingen te houden – is op een mislukking uitgelopen. De
paradigmatyisch opdeling in natuurwetenschap enerzijds en mens- en/of cultuurwetenschap
anderzijds heeft zich niet weten te consolideren. Weliswaar is de poging in de jaren 60 en 70
opgevoerd, maar in de loop van de jaren 80 en 90 heeft, overigens zonder veel theoretisch
debat, het idee van het „unified model‟ steeds meer ingang gevonden. Dit idee stelt dat elke
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wetenschap, wat ook haar object is, deelt in dezelfde paradigmata en dat het model daarvoor
wordt geleverd door de „objectieve‟ natuurwetenschappen.
Dit idee is ouder dan vandaag. Het vindt zijn herkomst is het materialisme van de 18de
eeuw, waar men als antwoord op het cartesiaanse dualisme tussen object en subject, tussen res
extensa en res cogitans, het laatste als onbestaand verklaarde. Alle functies die we de „geest‟
toedichten, komen in feite het „lichaam‟ toe. Ziel en geest zijn niets dan een „ghost in the
machine‟. Wetenschappelijke kennis die naam waardig gaat slechts over één „substantie‟, de
lichamelijke „res extensa‟. De hele substantieproblematiek mag men dan in de 19de eeuw
achter zich hebben gelaten, de tendens om de studie van de subjectieve dimensie van de mens
„objectief‟ en „natuurwetenschappelijk‟ aan te pakken heeft zich een dominante plaats
verworven in het moderne wetenschappelijke bedrijf. Ook in de hoogdagen van de
hermeneutisch en fenomenologisch georiënteerde mens- en cultuurwetenschappen, wist die
tendens zich trouwens al stevig te handhaven.
Binnen het veld van de „natuurwetenschappelijke‟ cultuur- en religiestudies zijn
vandaag twee tendensen erg succesrijk, de neurobiologische en de
sociobiologische/evolutionair psychologische. Hersenactiviteiten en het al dan niet ancestraal
„fight of the fittest‟-gedrag: dit zijn de twee paradigmata die aan de meest populaire cultuuren religietheorieën ten grondslag liggen. Dat we er sinds kort in geslaagd zijn om de werking
van onze hersenen verregaand te visualiseren, heeft de interesse voor het brein een enorm elan
gegeven. Met een enthousiasme waarin je zonder veel moeite dat van La Mettrie en zijn
tijdgenoten kunt herkennen, worden psychische, subjectieve, culturele en dus ook religieuze
fenomenen teruggevoerd tot hersenfuncties.26 Een fenomeen als “godsdienst” wordt op die
basis “verklaard” en in zijn “oorsprong” blootgelegd, zoals bijvoorbeeld alleen al de titel van
Pascal Boyers boek suggereert: Godsdienst verklaard: De oorsprong van ons godsdienstig
leven.27 Boyers argumentatie refereert aan de neurobiologie, evolutionaire psychologie en de
daarbij nauw aansluitende evolutionaire sociobiologie. De functionele disposities van ons
brein, waartoe de menselijke nood aan cultuur en religie zijn terug te voeren, zijn het resultaat
van een millennialang aanpassingproces van de soort aan steeds weer veranderende
prikkelmilieus.
Er spookt een oude droom in de neurologische en evolutionair biologisch aanpak van
cultuur en religie. Men wil die grillige fantasiefenomenen vatten in hun natuurlijke grond, hun
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biologische raison d’être. Het is een droom die appelleert aan het oude, premoderne weten dat
zijn wetenschappelijke uitspraken ontologisch gegrond wist. Een weten dat nog geen last had
van de typisch moderne cesuur tussen diegene die weet en wat hij weet, tussen het subject en
het object van kennis. Niet dat de heersende natuurwetenschappelijke cultuur- en
religietheorieën zich ontologisch gefundeerd weten: zowel het neurologisch als het
evolutionair biologisch paradigma zijn radicaal modern, in de zin dat ze elke ontologische
funderingsbekommernis achter zich hebben gelaten. Maar ze pretenderen wel dat de kloof die
het subject en het object van het moderne weten scheidt, zo niet nu al, dan toch op korte
termijn overbrugd zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan Daniel Dennetts bekende boek Het
bewustzijn verklaard.28 Wat hier bezworen wordt is het subject van het moderne weten, dit
wil zeggen dit vrije punt dat zich per definitie buiten de werkelijkheid plaatst, om van daaruit
die werkelijkheid vrij tegemoet te treden. Het letterlijk „onwezenlijke‟ (lees: van zijn
ontologische grond afgesneden) karakter van dit punt vraagt om een actieve verbeelding,
precies omdat de kloof die het subject van de wereld scheidt niet te overbruggen valt. Een
natuurwetenschappelijke „verklaring‟ meent die brug wél te kunnen slaan en zowel het subject
als de verbeelding terug te kunnen voeren naar een lichamelijk fysiologische basis.
In een op deze leest geschoeide cultuurtheorie is religie altijd een van de meest
uitdagende onderzoeksthema‟s. Haar verbeeldingsgehalte stelt het biologische paradigma –
met name dat van het overleven van de soort – het meest verregaand op de proef. Hoe
bijvoorbeeld de raison d’être van zoiets als het triniteitsdogma linken aan dit paradigma?
Maar tegelijk schuilt in de wens om een natuurwetenschappelijke verklaring te ontwerpen
voor religie, cultuur of het denken zonder meer, een nostalgie naar een weten waarvan het
premoderne religieuze denken ons een voorbeeld geeft, een weten dat zich gegrond wist in
een met volle zekerheid gekend „subjectum‟. Op hun manier zijn ook die theorieën dus bezig
met het problematische statuut van het moderne subject, zij het dat ze pretenderen dit
probleem uit de weg geruimd te hebben.

1.7. Religietheorie van het monotheïsme
De drie religietheoretische modellen die hierboven kort zijn toegelicht – het
geesteswetenschappelijke, het structuralistische en het natuurwetenschappelijke – beslaan het
het ruime veld van de religie. Ook waar ze zich inlaten met fenomenen die gelieerd zijn aan
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de monotheïstische religies pretenderen ze vaak impliciet op analoge wijze over gegevens uit
andere religies te kunnen spreken. Monotheïsme is voor hen één van de vele religies en hun
kritisch instrumentarium slaat op de totaliteit van alle religieuze fenomenen. Maar wat als
monotheïsme niet zonder meer als een religie onder andere religies te beschouwen is? Wat als
die „religie‟ in haar kern religiekritiek is – want een onvermoeibare strijd tegen afgoden en
andere valse vormen van religie? In de basisteksten van de drie monotheïstische godsdiensten
staat die kritische houding in elk geval ontegensprekelijk centraal. En, belangrijker nog, wat
als een kritisch wetenschappelijke kijk op monotheïstische religie alles met dat monotheïsme
zelf te maken heeft? Wat als we de theoretische paradigmata waarmee we het te lijf gaan, in
laatste instantie ook aan dat monotheïsme te danken hebben?
Monotheïsme is inderdaad een eigengereid soort religie. Enerzijds kent het ook een
geritualiseerde relatie met het heilige en een cultuur van geloof en confessie, allemaal
typische uitingen van religiositeit in het algemeen. Zo is goed te begrijpen dat de diverse
religietheorieën van de afgelopen eeuw het monotheïsme op die manier – als religie dus –
hebben benaderd. Anderzijds echter is het moeilijk te weerleggen dat een niet aflatende
kritische houding tegenover elke relatie met – en geloof in – het heilige, tegenover religie dus,
zonder meer tot de „missie‟ van het monotheïsme behoort – als het al niet zijn meest
wezenlijke kerntaak is. Nadenken over religie, haar bekritiseren, het kaf van het koren, de
waarheid van de leugen scheiden, in elk idee van God naar een mogelijke afgod speuren: het
maakt de centrale bekommernis en de ware bestaansreden van die religie uit.
„Er is geen God buiten God‟, het meest basale axioma van het monotheïsme, mag dan
inderdaad een bekentenis zijn tot de Ene Ware God, het is de facto vooral een kritisch devies
om zich niet met valse goden in te laten. „Niet wat je denkt dat goddelijk of God is, is God;
alleen God is God.‟ Eerder dan een geruststelling zich in een veilige religieuze haven
geankerd te weten, vertolkt dit devies de opdracht om in religieuze zaken nooit de kritische
geest te laten verslappen.29 In het aanhouden van die religiekritische houding ligt ook de ware
praxis van die „religie‟. Zo gaat het in het Bijbelse monotheïsme (maar voor het christelijke en
het islamitische is het niet anders) niet om het installeren en onderhouden van een religieuze
„economie‟ met de godheid aan de hand van offers en andere sacrale praktijken. Het zich
bekennen tot de enige godheid die God is, betekent voor de mens juist dat hij zich in zijn
„religie‟ (en je merkt hoe hier inderdaad aanhalingstekens vereist zijn) op de mens focust, op
de medemens, op „de weduwe en de wees, „de vreemdeling, de arme en de rechteloze‟, en dat
29

Zie verderop, hoofdstuk 10 “Religie als kritiek, kritiek als religie”. Voor een ruimer kader, zie De Kesel &
Hoens 2006.
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hij alles in het werk moet stellen om een sociaal rechtvaardige samenleving in het leven te
roepen.30 En het hoeft geen betoog dat ook in het sociale luik van die „religie‟ de kritische zin
onverminderd scherp moet blijven.
De monotheïstische religies die vandaag op het wereldtoneel de toon aangeven, zijn
van oorsprong waarheidsreligies. Jan Assmann heeft omstandig aangetoond hoe volstrekt
nieuw dit soort religie wel was in de toenmalige antieke wereld.31 Dit geldt zowel voor de
monotheïstische revolutie die Amenhotep IV (Ichnaton) in het Egypte van de 14de eeuw v.C.
heeft doorgevoerd, als voor de joodse religie uit het eerste millennium v.C. die aan de basis
ligt van de monotheïstische religies van vandaag. Waar de goden in de „normale‟ religies hun
legitimatie vonden als garantie voor het voortbestaan van het volk, waar dus elk volk zijn
goden had, en goden uit verschillende volken naar elkaar „vertaalbaar‟ waren32, onttrekt de
monotheïstische god zich aan dit „multiculturele‟ rijk van pantheons en laat hij zich door geen
enkele vreemde godheid „vertalen‟. God duldt geen vergelijking met een god. Hij is de enig
ware; andere goden zijn foute of simpelweg onbestaande goden. Natuurlijk lijkt het of ze
bestaan, maar het is aan de monotheïstisch „religieuze‟ praxis om die illusie te ontmaskeren.
Met het ontstaan van het joodse monotheïsme deed het onderscheid waar/vals zijn
intrede in de religie. Wat op dat moment in de geschiedenis van het westen nog een marginaal
unicum was, werd met het ontstaan van het christendom en, later, de islam, een dominerende
tendens. Trouwens, ongeveer rond dezelfde tijd33 en niet zo heel ver van de plek vandaan
waar het joodse monotheïsme vorm kreeg, gingen „filosofen‟ zich bekennen tot een
gelijkaardige soort scherp aangehouden onderscheid tussen waar en vals, en openden daarmee
de weg naar wat vandaag wetenschap en rationaliteit heet. In dit opzicht blijken de twee
pijlers van onze westerse cultuur minder radicaal van elkaar te verschillen dan men doorgaans
geneigd is te denken. Haar religieuze pijler is in elk geval „kritischer‟ dan de meeste
contemporaine religietheorieën veronderstellen.
Dit inzicht in de inherent kritische – en, exacter, godsdienstkritische – kern van het
monotheïsme dwingt ons de religietheorieën van de laatste eeuw opnieuw grondig door te
lichten. Zo dringt ook de vraag zich op of de westerse (in casu monotheïstische) religiositeit
afdoende recht wordt gedaan door haar exclusief te analyseren vanuit de fenomenologische
30
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Tübingen: Mohr Siebeck.
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geweest, maar is dat pas naderhand geworden, als een soort collectieve, culturele reactie op de desastreuze
lotgevallen die dat volk met de Ballingschappen, en vooral met de Babylonische Ballingschap in de 6de eeuw
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ervaring van het heilige, zoals een dominante religietheoretische traditie vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw gedaan heeft.34 En in samenhang daarmee is het ook de vraag of de lange
traditie van vehemente religiekritiek die de moderniteit heeft gekend, geen essentieel
onderdeel moet uitmaken van elke reflectie over modern christendom (en over
monotheïstische religie in het algemeen). Niet opdat de christelijke religie zich deze traditie
van kritiek zou toe-eigenen, maar opdat ze, in het licht daarvan, zichzelf grondig zou
herbevragen. Als de monotheïsche traditie inherent religiekritisch is, verandert dat
ongetwijfeld onze blik op de fenomenen in onze cultuur waarin die traditie persisteert en zal
dat zijn repercussies hebben voor onze theorievorming daaromtrent, wat verder ook het
paradigma is van waaruit we naar religieuze fenomenen kijken. Ook voor wat de religie zelf
betreft, heeft dat verregaande gevolgen. Zo komt het me voor dat de crisis waarin het
christendom sinds het ontstaan van de moderniteit steeds dieper verstrikt is geraakt zonder
meer om zo‟n radicale herbevraging van haar kritische essentie vraagt. Het zal erop aankomen
om de eis tot (zelf)kritiek, die ze daar aantreft, au sérieux te nemen.
Tot slot wil ik nog opmerken dat de situatie waarin de monotheïstische religiekritiek
verkeert – een situatie waarin ze kritiek moet leveren op de religie zonder zichzelf daarbij op
een of andere manier buiten die religie te wanen – verhelderend kan zijn voor de situatie
waarin de hedendaagse cultuurkritiek überhaupt terecht is gekomen. Ook die kritiek staat voor
de opdracht om onze tijd op haar afgoden – lees: haar ideologieën – te screenen. Het
fenomeen „ideologie‟ heeft trouwens weinig van zijn impact verloren, al was het maar omdat
het zich aan het oog kan onttrekken dankzij de algemeen verspreide idee dat „de ideologieën
dood‟ zijn. De huidige ideologiekritiek beseft echter meer dan ooit dat zij niet in staat is om
het fenomeen ideologie voorgoed te doen verdwijnen of van een beslissend alternatief te
voorzien. Zij kan niet om het besef heen dat ze altijd ook geïnfecteerd is door wat ze aan het
bestrijden is en dat ze die algehele infectie niet in het tegendeel kan doen keren. Eerder dan
daardoor moedeloos of, erger, cynisch te worden, moet ze in de tragische structuur van de
kritiek (die ze trouwens deelt met de moderniteit tout court) een aansporing zien om de plicht
tot kritiek des te ernstiger op zich te nemen.
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Denk bijvoorbeeld aan de traditie die Giorgio Agamben op de korrel neemt in zijn Homo Sacer (Agamben
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Het is in dit licht dat de religiekritische religie die het monotheïsme is, misschien een
„bildend’ referentiepunt kan zijn voor de zelfreflectie waar ook de moderne ideologie- en
andersoortige cultuurkritiek aan toe is. Het monotheïsme heeft de religie nooit anders
bekritiseerd dan in het besef er niet buiten te kunnen staan. De plaats van de kritiek in ons
laatmoderne universum wordt tot een gelijkaardige conclusie gedwongen: opererend in een
wereld waar niemand de waarheid kan claimen, ook zijzelf niet, dient de kritiek in naam van
die waarheid haar waakzaam engagement onverminderd aan te houden. Zoals in het
monotheïsme de ware God nergens anders verschijnt dan in de kritische geste waarin valse
goden worden ontmaskerd, zo ook verschijnt in onze laatmoderne tijd de waarheid enkel in de
persisterende geste die elke valse waarheid onderuithaalt.
Uitgaande van de crisis waarin de huidige cultuur- en ideologiekritiek zich bevindt, ga ik in
het volgende hoofdstuk nader in op een gelijkaardige crisis die in het hart van het
monotheïstische „geloof‟ schuilt. Een religiekritische geest als Giacomo Casanova heeft, zo
zal blijken, die crisis aan den lijve ondervonden. Het verhaal van zijn wedervaren biedt
daarom een uitgelezen referentiepunt voor een reflectie over de „geloofskrisis‟ waarin de
moderne (religie)kritiek terecht is gekomen.
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2

CASANOVA‟S CIRKELS
Moderniteit, kritiek en „ongelovig geloof‟

maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het
universum
Lucebert35

2.1. Moderniteit & kritiek

Wie „moderniteit‟ zegt, zegt „kritiek‟. Aan kritiek heeft de moderniteit haar bestaan te danken
en ze is die blijven koesteren36. Ze is het resultaat van een kritisch élan dat de middeleeuwse,
feodale cultuur haar fundamenten ontnam. En eenmaal geïnstalleerd, blijft kritiek een eersterangsrol spelen binnen haar eigen modern bestel. Zo staat de heersende democratische cultuur
borg voor het feit dat – op zijn minst in principe – iedereen op elk moment alles kritisch in
vraag moet kunnen stellen, inclusief die democratische cultuur zelf. Kritiek is de motor en de
„conditio sine qua non‟ van ons moderne zelfverstaan.
Momenteel is de kritiek in crisis. Daar zit het postmodernisme van de laat-20ste eeuw voor
veel tussen, meer bepaald het idee dat de grote utopieën, de linkse zowel als de rechtse,
uitgespeeld zouden zijn. De kritiek had zich afgelopen eeuwen krachtig opgetrokken aan die
utopieën. Waar de cultuurkritiek vroeger zicht had op een alternatief, lijkt zij op dit ogenblik
verlamd door een apert gebrek daaraan. Alle revolutionaire utopieën van de afgelopen eeuw,
de communistische evengoed als de fascistische, hebben zo‟n desastreuze ravages aangericht
dat weinigen het nog aandurven om hun idealistische visie op de „nieuwe wereld‟ als pasklare
blauwdruk voor de toekomst naar voren te schuiven. We mogen dan – gelukkig maar – wat
realistischer zijn geworden, waarschijnlijk zijn we daardoor ook wat conservatiever gaan
denken. Nu we niet langer hoopvol vóór ons kunnen kijken, zijn we spontaner geneigd
achterom te zien en vast te houden aan wat we met die modernistische utopieën toch hebben
35
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klaargespeeld. Denk maar aan de welvaartstaat, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg
voor iedereen, et cetera. Minstens dat willen we nog kunnen meenemen naar een lang niet
meer zo zekere toekomst. Ons conservatisme mag dan gematigd en realistisch zijn, het gevaar
is niet denkbeeldig dat we, vóór we het goed beseffen, in het vaarwater terechtkomen van de
vroegere „conservatieve utopieën‟ van rechtse signatuur. Het is trouwens opvallend hoe alleen
de conservatieve kritiek zich momenteel nog onverholen „revolutionair‟ durft te uiten.
Bovendien wordt de moderniteit juist door aanvallen vanuit die hoek het meest rechtstreeks
met haar eigen crisis geconfronteerd. Wat daar onder vuur wordt genomen, is haar „cultuur
van de kritiek‟ zelf, haar open tolerantie ten aanzien van kritiek als zodanig - een tolerantie
waarmee de moderniteit nu eenmaal staat of valt.
Is in het licht van deze crisis het huidige religieuze reveil niet te interpreteren als één van
de vele conservatieve antwoorden op het failliet van de progressistische utopieën van de
laatste eeuw? Dwong het falen van die utopieën ons niet terug te grijpen naar oudere, meer
religieuze ankerpunten die ons wél de geborgenheid boden die de harde moderniteit in al haar
revolutionaire dromen enkel kon beloven?
En bevat ook deze reactie niet een kern van harde kritiek? Even ongenadig als de
modernistische kritiek de fundamenten van de religieuze cultuur onderuit haalde, wil de
huidige religieus geïnspireerde kritiek dat misschien doen met de grondslagen van onze hele
moderniteit. En wie weet is ze daarin trouwer aan de moderniteit dan zijzelf of haar
tegenhanger durven te denken. In haar kritiek op al wat modern is, verlaat zij zich immers op
datgene wat de moderniteit heeft grootgemaakt: het primaat van het kritisch denken.
Dit soort vragen dwingt ons om, in het licht van de huidige „terugkeer van de religie‟, de
crisis van de kritiek – en van de moderniteit op zich – anders en genuanceerder te denken. De
vraag dringt zich op of moderniteit en religie, in hun beider tegendraadsheid, niet nauwer in
elkaar vervlochten zijn dan elk van de partijen lief is, en of het niet juist hun beider kritiek is
die hen in laatste instantie met elkaar verbindt.

2.2. Monotheïsme: religiekritiek

Het valt op hoe beide, religie en moderniteit, vanouds een geprivilegieerde band met elkaar
hebben. Vanaf haar ontstaan heeft de moderniteit haar kritiek bij uitstek tegen de religie
gekeerd. De religie werd, zo gaat die kritiek, door het „Ancien Régime‟ rechtgehouden om
met haar mystificaties de bestaande machtsverhoudingen te legitimeren. Tijdens de
Reformatie had men die mystificaties nog bestreden met alternatieve, hervormingsgezinde
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ideeën over een „ware‟ God, maar naderhand wilde de geavanceerde modernistische kritiek
van elk idee van God tout court af. Naarmate echter ook deze alternatieve, niet langer
religieus gefundeerde moderne orde haar eigen tekorten onder ogen kreeg, werd religie
opnieuw een welkom referentiepunt, zij het nu opnieuw positief. Zo installeerde zich vanaf de
19de eeuw een restauratieve reflex die in de teloorgegane religie een oplossing zag voor de
kwalen van de moderniteit. Heel wat uitingen van het huidige religieuze reveil situeren zich
rechtstreeks in dat spoor.
Positief of negatief, de religie fungeerde – en fungeert goeddeels nog steeds – als een
belangrijk baken voor onze moderne cultuurkritiek. Ofwel staat zij voor de „hel‟ en geldt zij
als het duister dat door de moderniteit is verlicht. Ofwel staat zij voor de „hemel‟, en ziet men
haar als de kracht die ons uit de kwade poel van de moderniteit redt. Maar dit betekent dat
zowat alle kritiek formeel door een religieuze referentie wordt geschraagd. De „eeuwige‟
kritiek aan het adres van de religie verraadt in die zin misschien haar hardnekkige afhankelijkheid eraan. In elk geval heeft de religie de genadeloze kritiek op haar verrassend goed
overleefd. Maar zij heeft hem ook nooit overwonnen. Net zoals de kritiek haar referentie aan
religie nooit van zich af heeft kunnen schudden. Beide lijken enigmatischer en inniger met
elkaar verbonden dan een eerste oogopslag doet vermoeden.
Dit enigma geeft al veel van zijn geheimen prijs wanneer men bedenkt dat de religie
waartegen de moderniteit zich afzet, ook zelf altijd doordrongen is geweest van een kritische
dimensie. De monotheïstische traditie – want daarover gaat het hier – vindt immers haar
ontstaan, niet in één of andere „natuurlijke‟ religie, maar in de kritisch afstand die zij
tegenover elke vorm van spontane religiositeit innam. De facto was zij altijd al een
godsdienstkritiek avant la lettre. Anders dan de rest van de religies, oordeelt het monotheïsme
over de waarheid van de goden. Het zegt dat alle bestaande goden vals zijn en dat „alleen God
God is‟. Wanneer dit criterium het centrum van de religie inneemt, zo leg ik verderop in
hoofdstuk 6 uit, is er sprake van monotheïsme in de eigenlijke zin van het woord. Pas dan
ontstaat de religieuze cultuur die het paradigma aanlevert voor de drie grote monotheïsmen
die we de laatste decennia opnieuw als een geopolitieke factor van eerste orde kennen. Het
geloof dat het monotheïsme voorhoudt, wordt slechts gewonnen op een nooit aflatende
bereidheid kritisch te oordelen over alles wat we graag voor goddelijk nemen. Monotheïsme
is wezenlijk een strijd tegen afgoden, een “theoclasme”.37
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De monotheïstische tradities zijn dus door en door godsdienstkritisch. De sterke nadruk op
de monolithische transcendentie van het absolute maakt elke doorleefde of gecultiveerde band
ermee – en dus elke cultus of religie – minstens problematisch. Niet toevallig zal de strenge
godsdienstkritiek van de Reformatie, die opnieuw – en met meer nadruk dan ooit tevoren – de
transcendentie van de monotheïstische God benadrukt, de weg openen voor een atheïstische
gemotiveerde kritiek, voor een kritiek die elke idee van God verbeurd verklaart. Alleen
ontgaat het die modernistische religiekritiek doorgaans dat zij trouwer is aan de
monotheïstische traditie dan zij zelf beseft. Net zo goed zal ook die monotheïstische traditie
blind blijven voor de fundamentele affiniteit die ze met de moderne kritiek heeft.

2.3. Ongelovig geloof

Wil dit zeggen dat er met de moderniteit niets wezenlijks is veranderd en dat haar
godsdienstkritiek naadloos aansluit bij die van het monotheïsme? Op het eerste gezicht lijkt
het verschil nochtans voor de hand te liggen. De ontmaskering van de „afgoden‟ geschiedt bij
de monotheïstische kritiek vanuit een inzicht in de ware God, terwijl de modernistische kritiek
ditzelfde doet vanuit het besef dat er in het geheel geen God is. In tegenstelling tot de
ongelovige moderne kritiek, gelooft de religieuze nog kritiekloos in haar eigen God.
Toch is dat verschil lang niet zo scherp te maken als het lijkt. Beide vormen van kritiek
ageren immers vanuit een even zelfverzekerde pretentie de waarheid in hun greep te houden.
Of ik die nu God noem dan wel absoluut-geen-God, ik pretendeer de waarheid te kennen en
lever pas vanuit die comfortabele positie mijn kritiek. In die zin kan men, met Friedrich
Nietzsche, stellen dat het antichristelijk modernisme in wezen een voortzetting, en zelfs een
heuse realisering van het christendom is.38 Dat laatste heeft nog een religieuze mythe nodig
bij het ophouden van haar leugen, met name dat er een „waarheid op zich‟ bestaat. Het
modernisme identificeert zich zo sterk met wat ze „wetenschappelijke waarheid‟ noemt, dat ze
in het geheel niet meer weet dat het om een fabel gaat.39
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Ons moderne afvallen van de religie is enkel een nog trouwere manier om aan haar premissen gehoorzaam te blijven. Ons geloof in God is alleen maar vervangen door een subtieler en
onzichtbaarder, want wetenschappelijk geloof. In hun pretentie, zo niet de waarheid zelf, dan
toch de enige weg in die richting te zijn, „geloven‟ de wetenschappen in hun manier om
„afgoden‟ te ontmaskeren. Pas hún ongenadig waarheidsoordeel geeft geen enkele afgod nog
een kans. Sterker dan de religieuze fabels, slaagt de moderne wetenschappelijke cultuur erin
om voor iedereen verborgen te houden dat de waarheid een in de grondeloze wil gefundeerde
fabel is. En ook als men, ontgoocheld in die wetenschappelijke waarheid, teruggrijpt naar
religie, gaat het in wezen om dezelfde strategie. Men wil het fabelkarakter van de waarheid
aan het oog onttrekken.
Zowel in ons moderne afvallen van de religie als in onze – al even moderne – religieuze
heroplevingen, gaat het om dezelfde kritische beweging die dienst verleent, niet aan de
waarheid, maar aan een fabel genaamd „waarheid‟. Hun beider kritische reflex – aldus
Nietzsche – gaat terug op een verdringing van de angst voor het feit dat zoiets als „waarheid
op zich‟ niet bestaat. Elke zogeheten waarheid is in de grond een leugen. Of men nu in God of
juist niet in God gelooft, men gelooft in de waarheid van zijn bewering en verdringt zo de
radicale leugenachtigheid van die waarheidspretentie. Exacter, men „gelooft‟ niet dat men in
die waarheid gelooft: men kent die, men is er zeker van. Beseffen dat men in die waarheid
moet „geloven‟, zou haar reeds aantasten. Het zou verraden dat ze enkel en alleen waar is
omdat ik dat geloof – en dat ze dus niet (uit zichzelf) waar is.
In die zin gelooft de monotheïst niet in het geloof als zodanig: geloven in het eigen geloof
maakt van dat geloof een „god‟ en dus een afgod. Het monotheïstische axioma zegt echter dat
alleen God object van religieuze verering mag zijn, dat „alleen God God is‟. Geloven in God
omdat Hij waar zou zijn dankzij mijn geloof, is naar monotheïstische normen zonder meer
afgoderij. Enkel en alleen op basis van de waarheid die God uit zichzelf is, mag ik – en moet
ik – mij tot Hem bekennen. Eerder dan een geavoueerd „geloven in wat op zich onzeker is‟, is
voor de belijdende monotheïst „geloof‟ een kwestie van harde zekerheid, een zekerheid die,
als we Nietzsche mogen geloven, in de moderniteit niet zozeer haar tegendeel, maar haar
voltooiing vindt.
Maar betekent dit dan dat religie én moderniteit, beide exponent van dezelfde kritische
traditie, nu pas echt aan „geloof‟ toe zijn, omdat alleen een „geloof‟ (in de harde zin van het
woord) ontsnapt aan de perverse verdringing die Nietzsche de hele (religieuze én antiwil – waarop onze waarheidspretentie steunt. Uit angst voor onze eigen soevereine (en daarom) grondeloze wil,
hebben wij de waarheid „uitgevonden‟ om ons toch ergens aan vast te kunnen klampen.
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religieuze) kritiek toeschrijft? Confronteert alleen zo‟n formeel negatief geloof, dat enkel
„gelooft‟ en (daarom) nergens zeker van is, ons met de grond van onze eeuwenoude kritische
traditie40? Betekent dit dat het religieus geloof zich in de meest uitgesproken, kritische
moderniteit moet herkennen? En dat op haar beurt de moderne kritiek zichzelf moet
tegenkomen in de crisis waarin het religieus reveil haar doet terechtkomen?
Ruim twee millennia monotheïsme (en dus niet aflatende kritiek op alle mogelijke
afgoden), ruim drie eeuwen moderne kritiek op de monotheïstische „afgod‟ en, recent, een
crisis van die kritiek omdat de Ene en alle andere afgoden alleen maar versterkt uit de strijd
zijn gekomen: ziedaar het probleem of, beter, de impasse waarvoor een religieus reveil de
hedendaagse cultuurkritiek stelt. En de mogelijke „uitweg‟ of „oplossing‟ die zich hier
aandient, klinkt tegelijk gewaagd, aporetisch en klassiek: een „ongelovig geloof‟, een tegen
zichzelf gekeerd „geloof‟, niet eens in staat in zijn eigen geloof te geloven.

2.4. Casanova‟s heidense cirkel
In het beendermerg van elke kritiek zou zich een hardnekkig „gelovig‟ virus schuilhouden.
Net zo goed als in elk geloof een onuitroeibare kritische duivel zou spoken. Zonder dat ze
daarom tot elkaar te herleiden zijn, zouden beide elkaar uitgerekend op die plaats kruisen
waar elk van hen juist het meest exclusief zichzelf denkt te zijn. Waar het geloof alleen nog
maar gelooft, zou het de „kritiek zelf‟ zijn; en waar de kritiek alleen nog met zichzelf wordt
geconfronteerd, zou zij „puur geloof‟ zijn.41
Onze zoektocht naar dat eigengereide snijpunt tussen geloof en kritiek wordt misschien
wat minder abstract, wanneer we ons laten leiden door een „casus‟. Ik denk aan het
„geloofsmoment‟ dat een kritische geest als Giacomo Casanova naar eigen zeggen zo plots is
overvallen en waarvan hij zo slecht is bekomen. Het gebeurde, zo doet hij het verhaal in zijn
Mémoires, net op het moment dat hij op het punt stond om een „gelovige‟ familie in de val
van hun eigen (bij)geloof te laten trappen.42 De familie in kwestie beeldde zich immers al
langer in dat er onder hun huis een fabuleuze, door “zeven gnomen” bewaakte schat verbor-
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Een traditie die bij het antieke scepticisme en cynisme zijn oorsprong vindt. Ik kom op de relatie tussen
sceptische/cynische kritiek en monotheïstische kritiek uitvoerig terug in hoofdstuk 11.
41
Voor een derridiaanse uitwerking van dit soort „elliptische‟ double bind logica, zie verderop hoofdstuk 5: “Een
machine om goden te maken”.
42
Het verhaal beslaat het einde van het tweede en het begin van het derde deel (Casanova 1992: 315-329; 1993:
5-9). Voor een analyse van die Casanova-passage, zie onder meer: Octave Mannoni‟s essay “Je sais bien, mais
quand même ...” (Mannoni 1969: 7-33); zie ook Slavoj Žižeks commentaar daarop in For they know not what
they do (Žižek 1991: 247-248).
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gen zat. Bij hun eerste treffen wakkert Casanova hun voornemen aan om de schat naar boven
te laten komen. Alleen, zo waarschuwt hij hen, zal dit nooit lukken zonder de hulp van een
(uiteraard goed betaalde) magiër – waarbij hij prompt zichzelf voor die functie voordraagt.
Hij zou echter Casanova niet zijn als zijn eigenlijke drijfveer niet de dochter des huizes was.
Op Genoveffa heeft hij al zijn zinnen gezet, maar zich tegelijk voorgenomen haar enkel langs
„magische‟ weg te veroveren. Slechts als dit huzarenstukje lukt, zal hij zichzelf toestaan zijn
verovering ten volle af te werken.
Casanova vertelt uitvoerig hoe hij zijn rol van magiër met verve op zich neemt. Hij laat
zich door Genoveffa de gepaste gewaden en instrumenten maken, deelt aan de familieleden
voortdurend magisch geladen bevelen uit en geeft zelfs de maagdelijke staat van zijn oogappeltje een plaats binnen de val die hij voor haar en haar familie uitzet. Om de magisch
bewaakte schat naar boven te halen, is haar ongerepte staat een absolute voorwaarde. De
magische baden die hij met haar neemt en zelfs het bed dat ze samen delen laten haar
volkomen „intact‟. Het hele experiment heeft voor Casanova een „wetenschappelijk‟, zelfs
„godsdienstkritisch‟ karakter. Hij, de verlichte geest die over alle geloof heen is, wil de
gelovigen in de val van hun eigen (bij)geloof doen lopen.
Getooid in vol ornaat en onder het devoot toeziend oog van de vader en diens knecht, daalt
Casanova op het ultieme moment af naar de binnenplaats van het erf om daar, in het midden
van een op de grond aangebrachte magische cirkel, de geesten te bezweren en hen aan te
manen de schat naar boven te laten komen. Op dat ogenblik merkt hij echter een razendsnel
aanrollend onweer op en bedenkt nog hoe schitterend het zou zijn geweest als hij dat bij
voorbaat mee in zijn enscenering had kunnen opnemen. Maar het volgende moment is hij al
zo door angst overmand dat hij nog slechts één mogelijkheid ziet om zich tegen de losgebroken natuur te beschermen: dekking zoeken binnen zijn magische cirkel.
In de ontzetting die zich van mij meester maakte, beeldde ik mij in dat de bliksemflitsen die ik zag mij alleen
maar niet verpulverden omdat ze niet binnen de cirkel konden komen. Zonder dit waanidee [letterlijk: zonder
dit geloof: sans cette croyance], dat voortkwam uit vrees, zou ik geen minuut in de cirkel zijn blijven staan.

Hij was er plots van overtuigd, zo bekent hij zelf, dat er
“een wrekende God bestond die op dit ogenblik had gewacht om mij voor mijn schurkenstreken te straffen,
en op deze wijze mijn ongeloof door de dood uit te wissen. 43

43

Casanova 1993: 6-7
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Na het onweer is Casanova totaal van streek. Eenmaal terug in zijn kamer, zijgt hij als voor
dood in een lange, eenzame slaap neer. De volgende ochtend is niets meer als voorheen.
Genoveffa heeft haar charme - en zelfs haar vrouwelijkheid44 - verloren. Hij kan bovendien
het waanidee niet uit zijn hoofd zetten dat haar “onschuld” een hogere bescherming geniet en
dat hij het met de dood zou bekopen, waagde hij het haar die te ontstelen. Tegenover de
familie houdt hij zijn magiër-komedie nog heel even vol, maar enkel om ongedeerd het
hazenpad te kiezen.
Tot zover Casanova‟s cirkel, een cirkel vol listen, uitgezet voor onkritische „gelovigen‟,
waarin hij plots zelf gaat geloven. Al is het verhaal afkomstig van een libertijn met zeer
dubieuze faam, toch is het niet ondenkbaar dat het een geloofsapologetische interpretatie
meekrijgt. De verlichte geest in kwestie, die zo laatdunkend neerkijkt op de naïeve gelovigen,
voelt hier plots de grenzen van zijn kritische ironie en grijpt spontaan naar de basale houding
waarin elke gelovige zich herkent. Hij bekent zijn eigen nietigheid en legt zijn heil in de
handen van een hogere, goddelijke macht. Als puntje bij paaltje komt, zo zou een
apologetische lezing klinken, grijpt ook de meest libertijnse religiecriticus naar geloof. Zo zie
je maar hoe wezenlijk gelovig de mens is. Als het er op aankomt, laat hij alle kritiek varen en
geeft hij zich over aan wat hem te boven gaat.
Alleen is het nog de vraag welk soort geloof Casanova‟s verhaal aan de orde stelt. Er zijn
immers twee soorten geloof in het spel. Er is Casanova‟s „heidense‟ geloof in de magie die
hij, een ogenblik terug, nog aan het parodiëren was. En er is zijn monotheïstisch geloof. Voor
dit laatste is elk magisch gedoe bijgeloof. Het echte geloof betreft alleen God. Casanova‟s
„geloof‟ in zijn cirkel apologetisch inroepen als een antropologisch bewijs voor de zinvolheid
van het christelijk geloof, houdt dan ook weinig steek. Het hele monotheïsme bestaat er juist
in om Casanova‟s „geloof‟ in zijn cirkel nietig te verklaren en de daarin aangeroepen goden
stuk te breken.
Het tweede soort geloof in dit verhaal lijkt echter wél conform aan de eisen van het
monotheïsme. Zijn hele „geloofsdaad‟, zo vertelt Casanova zelf, was immers gericht tegen een
“wrekende God [...] die op dit ogenblik had gewacht om mij voor mijn schurkenstreken te
straffen, en op deze wijze mijn ongeloof door de dood uit te wissen”. Casanova bekent zijn
ongeloof en dit betreft ondubbelzinnig de monotheïstische, christelijke God. Hij beseft Hem
afvallig te zijn geweest en daarom Zijn wraak te verdienen. Casanova‟s onverwachte reactie
44

“Toen Genoveffa voor me verscheen, verbaasde het mij dat ze mij iemand anders leek. Zij leek niet meer tot
een geslacht te behoren dat van het mijne verschilde, omdat ik niet meer het gevoel had dat het mijne van het
hare verschilde.” (Casanova 1993: 7)
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als hij midden in zijn heidense cirkel staat, verraadt alsnog een geloof in de monotheïstische
God.
Toch kan een geloofsapologetische interpretatie zich ook daarop niet beroepen. Casanova‟s
plotse opstoot van monotheïstisch geloof is daarvoor te zeer gelieerd aan zijn eerste
geloofsmoment waarin hij zich tot de magie bekende. Het is dit meer spontane, „heidense‟
geloof dat Casanova ook naar de christelijke God doet grijpen. Alleen al om die reden is die
God voor hem niet veel meer dan een afgod. Het geloof in de monotheïstische God waartoe
hij hier zijn toevlucht neemt, is uitgerekend het (bij)geloof waartegen het monotheïsme zich
principieel keert.

2.5. Casanova‟s monotheïstische cirkel
Hoe zou Cassanova‟s godsdienstkritische grap uitpakken indien hij zich strikt aan de
premissen van het monotheïsme had gehouden? Dan had hij in elk geval in dat onverwachte
onweer de hand Gods niet hoeven te herkennen. In natuurfenomenen meteen God zien
wakkert voor een monotheïstische blik het vermoeden van afgoderij aan. Ondanks al zijn
voornemens in die richting, is Casanova dus lang niet (godsdienst)kritisch genoeg geweest.
Hij zat nog te zeer gevangen in zijn onkritisch, onverlicht geloof. Het „ongeloviger‟ en
kritischer monotheïsme had hem op het ultieme moment kunnen bevrijden uit de dwangbuis
van zijn magisch-gelovige cirkel. En hij had op die manier ook Genoveffa en haar familie van
het heidense bijgeloof afgeholpen. Ook al waren zijn bedoelingen niet alle even zuiver, toch
had hij een bevrijdende, „blijde boodschap‟ gebracht bij deze aan afgoden verknochte mensen.
Maar zou die bevrijding dan zoveel hebben veranderd? Zou dat monotheïstische geloof,
dat in principe veel kritischer is dan het „natuurlijke‟ (bij)geloof, de mensen werkelijk hebben
bevrijd van hun neiging zich aan illusies vast te klampen?
Nietzsches analyse indachtig, kan het antwoord hier moeilijk positief klinken. Zowel het
„ware‟ als het „valse‟ geloof zijn gestalten van een en dezelfde dubieuze waarheidspretentie en
verdringen allebei het onophefbaar illusoire karakter van de waarheid. Ook al staat het
monotheïsme kritisch tegenover alles wat afgod en illusie is, het heeft zichzelf niet helemaal
losgemaakt van het illusoire. Zijn kritische, formeel negatieve God die elke
waarheidspretentie onder vuur neemt, fungeert ook altijd als de „positieve‟ waarheid bij
uitstek, de „waarheid over de waarheid‟. De kritische hamer die alle afgoden verbrijzelt, wordt
gehanteerd door een God die buiten elke kritiek staat. En in die ware God gelooft men op
dezelfde wijze als men geloofde in de afgod die men heeft verbrijzeld. Die ware God legt
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zelfs nog explicieter de nadruk op het geloof dan het leger afgoden van voorheen. Ook al staat
Hij voor een rotsvaste zekerheid, Hij eist daarom niet minder dat men zich blind aan Hem
onderwerpt. Alleen al dat laatste veraadt hoe onzeker en leugenachtig Zijn vermeende waarheid wel is.
De centrale vraag is hier dus of de kritiek op de waarheid zich niet zelf aan absolute
waarheidspretenties bezondigt. Of, bijvoorbeeld, de God die alle waarheid onder voorbehoud
stelt, niet zelf voor waarheid speelt. En ook of de (nietzscheaanse) stelling dat er geen
waarheid is, op haar beurt óók niet als waarheid geldt.
De kern van het probleem ligt echter niet in de inhoud van de gepretendeerde waarheid (of
onwaarheid), maar wel in wijze waarop men zich daartegenover positioneert. Het gaat
veeleer om de vraag waar iemand zichzelf plaatst ten aanzien van de „waarheid‟ die hij in de
mond neemt. Spreekt hij vanuit die waarheid of doet hij dat juist niet? Eigent hij zich die
waarheid toe of maakt hij duidelijk dat hij zich die waarheid niet kan toe-eigenen?
Het monotheïsme is daar allesbehalve eenduidig in. Enerzijds benadrukt het voortdurend
dat de profeten, die spreken in de naam van God, zich die God niet toe-eigenen. In hun
boodschap is enkel en alleen God aan het woord. De persoon van de profeet staat daar geheel
buiten. Maar anderzijds vraagt die boodschap inhoudelijk wel dat men zich gelovig aan God
overgeeft en dat men de facto handelt conform aan wat uit de mond van de profeet komt. Dit
geeft de profeet de mogelijkheid om op een subtiele manier zijn absolute nederigheid alsnog
in het tegendeel te keren. Spreken in de naam van God kan – ongemerkt en los van wat er
wordt beweerd – de spreker zelf alsnog een goddelijke autoriteit verlenen. Het geloof in God
dat hij van zijn toehoorders vraagt, kan ongemerkt een geloof in zijn eigen vergoddelijkte
„zelf‟ impliceren. Is dit inderdaad het geval, dan kunnen de gevolgen nefast zijn, al was het
maar omdat het de toehoorders nu aan een belangrijk kritisch instrument ontbreekt. Zij
kunnen die boodschap en zijn boodschapper niet langer tegen het licht van hun hyperkritische
Ene God houden. Hen wordt immers juist gevraagd te geloven dat beide, boodschapper en
boodschap, reeds volledig „afgodenkritisch‟ zijn doorgelicht.
Ook in zijn monotheïstische versie had Casanova‟s godsdienstkritische grap de
goedgelovige familie niet noodzakelijk bevrijd van haar bijgeloof. Die grap had hen evengoed
nog strakker aan Casanova kunnen binden en verknechten. Zijn autoriteit berustte dan niet op
vermeend magische machten, maar op een kritische, antimagische God. Hij had moeiteloos
die monotheïstische „afgod‟ kunnen aanwenden om de natuurlijke geloofshonger van het
„gewone volk‟ te stillen – met andere woorden uit te buiten. Ook in het volle besef van zijn
bedrog, had hij zichzelf nog kunnen wijsmaken dat mensen dit nu eenmaal nodig hebben. Is
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geloofshonger geen basisbehoefte? En dreigt een doorgedreven kritische houding de gelovige
niet te overvragen en hem nodeloos ongelukkig te maken?
Een monotheïstische ondersteuning van zijn godsdienstkritiek had van Casanova een
groot-inquisiteur kunnen maken van het perverse slag dat Dostojevski in zijn beroemde
„legende‟ uit De Gebroeders Karamazov opvoert.45 En voor die „groot-inquisiteur‟ zou het
niet eens een verschil hebben gemaakt of hij nu binnen of buiten zijn cirkel was. Die cirkel
was immers „monotheïstisch‟ geweest, en dus zo groot als Gods universum. De „heidense‟
Casanova kon nog uit zijn cirkel wegvluchten. Voor de „monotheïstische‟ Casanova-inquisiteur is dat niet eens meer mogelijk, maar ook ook niet langer nodig. Zo zou ook zijn
geloofscrisis volstrekt onopgemerkt zijn gebleven. Hij zou dezelfde dingen hebben gedaan en
gezegd die hij voordien had gedaan en gezegd. Niemand zou uit welk detail ook kunnen
afleiden dat God hem had „bezocht‟.
Een harde monotheïstische kritiek maakt dus niet noodzakelijk komaf met de
verknechtende afgodendienst. Ze kan die evengoed zelfs versterken en een universele
dimensie geven die lang niet zonder gevaren is. Hoe kritisch de monotheïstische God
oorspronkelijk ook is bedoeld, hij kan op elk moment de kritische geste van het monotheïsme
doen keren in een absolute waarheidspretentie.
Voor Nietzsche liggen atheïsme en monotheïsme – beweren dat God niet bestaat en
beweren dat alleen God God is – niet eens zo ver uit elkaar. Beide fungeren als formeel
negatieve kritiek op elke ultieme waarheidspretentie, maar beide vervallen even gemakkelijk
opnieuw in datgene wat ze bestrijden. Vaak ongemerkt meten ze zich de waarheidspretentie
aan van datgene wat ze net onder de hamer van hun kritiek hebben verbrijzeld. Zelfs
Nietzsches eigen stelling dat er in de grond helemaal geen „waarheid op zich‟ is, loopt het
risico onmiddellijk in haar tegendeel om te slaan en als ultieme „waarheid over de waarheid‟
te fungeren. De gevaren van een monotheïstische kritiek blijven dus tot ver in de moderniteit
doorwerken.

2.6. Modern geloof (Kant)
Het probleem van die moderniteit ligt, zoals al bleek, echter noch in de nieuwe „waarheid‟ die
ze heeft geïntroduceerd, noch in haar „waarheid‟ dat er geen waarheid is, maar in de manier
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waarop ze de mens daarin een plaats toewijst. Immanuel Kants idee over de verhouding
tussen waarheid, kennis en geloof is hier verhelderend.
Voor Kant blijft de waarheid binnen het strikte domein van de kennis opgesloten en is de
band met de „echte‟ realiteit – das Ding an sich – een stap te ver. Met zijn rede kan de mens
datgene wat over de grens van zijn kennisdomein heen ligt, alleen geloven. Uiteraard wil hij
de „dingen zelf‟ begrijpen en hunkert hij ernaar om tot in hun kern door te dringen, maar zijn
rede verplicht hem hier halt te houden. In datgene waar zijn kennis niet bij kan, moet hij
berusten voortaan enkel nog te kunnen geloven.
Ook bij een modern geloof draait het niet zozeer om het object (God of net niet God), maar
om het subject. Een modern geloof zoals Kant dat voor ogen heeft, zet het subject letterlijk
„op zijn plaats‟. Het houdt het subject voortdurend zijn positie voor ogen, met name dat het
tegenover de waarheid staat: tegenover de waarheid omtrent de „dingen zelf‟, tegenover de
ontmaskerende „waarheid over de waarheid‟. Het houdt het subject voor dat het de plaats van
die ultieme waarheid – van de waarheid over de waarheid – nooit kan innemen. Dit „geloof‟
confronteert het subject ermee enkel het „subjectum‟ („drager‟) van een kennis te zijn en niet
van de realiteit waarover die kennis het pretendeert te hebben. Wie of wat van díe realiteit de
„drager‟ is, blijft voorgoed onachterhaalbaar. De drager van de wereld – het „subject‟ van het
universum, de instantie die men vanouds God noemt – kan voor de moderne mens nooit de
grond van zijn kennis uitmaken. De moderne mens kan in die gronding enkel nog „geloven‟.
Het is dit „redelijke geloof‟, deze Vernunftglaube zoals Kant het noemt, die ons verhindert te
spreken in de naam van God.
In het concept „Vernunftsglaube‟ ligt een belangrijk antwoord van de moderniteit op haar
monotheïstisch-kritische erfgoed besloten.46 Toch loopt ook een redelijke geloof de kans om
onder de listige vleugels van een absoluut weten terecht te komen. Die Vernunftglaube had
voor Kant vooral een morele functie. De mens was er niet langer wetenschappelijk zeker van
of er wel een God, een hemel en (dus) een beloning voor zijn morele offers bestond. Maar hij
kon er maar beter van uitgaan dat zoiets bestond. Zoals bij Pascals beroemde „gok‟ was het
verstandiger om op veilig te spelen.47 Het meest veilig speelt echter degene die dit devies aan
anderen „verkoopt‟. Als geen ander beseft Kant hoe vlug men in de verleiding komt die
Glaube aan te wenden om anderen aan zich te binden. Niet voor niets stelt hij uitdrukkelijk
dat een (moreel) gebod tot geloof een “onding” is. Het geloof prediken als het hoogste goed
46

Zie onder meer één van de laatste paragrafen (“Meinen, wissen und glauben”) van zijn Kritik der reinen
Vernunft (Kant 1990a: 687-695; vooral p. 694. Zie ook Kant 1990b: 279-280).
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gaat lijnrecht in tegen de enige moraal waardoor een moderne, verlichte mens zich mag laten
gezeggen, met name de „vrije plichtsethiek‟.48
Kants geloof is een formeel negatief geloof: het belet de redelijke mens de grenzen van zijn
verstand te buiten te gaan en zich God of de Waarheid zelf te wanen. Maar daarin gelooft
Kant nog op een positieve wijze: al is dat geloof niet zonder gevaar, toch levert het een
bijdrage aan de moraliteit van de mens. De angst voor een oordelende God, die de rede niet
kan bewijzen maar evenmin kan uitsluiten, is een foute morele motivering. Toch draagt ze er
voor Kant toe bij een eerste dam op te werpen tegen de neiging tot kwaad.49

2.7. Modern geloof (Kierkegaard)
Søren Kierkegaards geloof zet een stap verder op dit negatieve – en dus modern kritische –
pad. Bij hem is niet alleen het geloof iets formeel negatiefs; ook het „geloof in dat geloof‟ is
dat. Het maakt de wending naar de moderniteit alleen maar duidelijker. „Geloven‟ is hier niet
zozeer „iets niet met zekerheid weten‟, als wel „zich nergens nog (gelovig) aan vastklampen‟
en dus elk (geloof aan een) houvast laten varen.
De toegangsweg tot een authentiek christelijk geloof gaat voor Kierkegaard niet langs het
vertrouwvol hopen, maar volgt het pad van de ongetemperde angst. Enkel wanneer Abraham
op Gods bevel bereid is zijn zoon Isaak te offeren50 en alles loslaat wat op dat moment zijn
hoop uitmaakt, is hij in staat de sprong van het geloof te wagen. Het is het eindeloze ogenblik
van “vrees en beven”, waar alle grond onder zijn voeten wegzakt, ook die „grond‟ de God
heet.51
Zo‟n geloof kan zich niet op zijn inhoud of zijn waarheid beroepen. Het staat evenmin de
gelovige toe in naam van de waarheid het woord te nemen. Hier gelooft het geloof in niets
meer, zelfs niet in dat ‘niets’. Misschien gelooft het alleen nog in zijn „geloof‟, maar slechts in
de meest strenge, aporetisch negatieve zin die we aan dit woord hebben gegeven: zich niet
eens vastklampen aan het besef zich nergens aan vast te kunnen klampen.
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“Es sollte fast scheinen, als ob die Vernunftglaube hier selbst als Gebot angekündigt werde, nämlich das
höchste Gut für möglich anzunehmen. Ein Glaube aber, der geboten wird, ist ein Unding.” (Kant 1990b: 278;
Kant cursiveert).
49
“Das würde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber doch das
Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der bösen mächtig zurückhalten könnte.” (Kant 1990a:
694; Kant cursiveert.)
50
Genesis 22.
51
Ik verwijs hier, in hun globaliteit, naar twee hoogtepunten uit Kierkegaards oeuvre: Vrees en beven uit 1843
(Kierkegaard 1983) en Het begrip angst uit 1844 (Kierkegaard 1995).
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Duidelijker dan de kantiaanse Vernunftglaube, werpt het kierkegaardiaans geloof het
subject terug op zichzelf, dit wil zeggen op de plaats die het bekleedt, niet in, maar tegenover
de waarheid. „Vrezend en bevend‟ ziet de mens in het geloofsmoment hoe hij, hoewel
oneindig nietig en volstrekt op de universele waarheid aangewezen, toch aan die waarheid
„uitwendig‟ blijft. Hij beseft er niet zozeer in de waarheid te zijn opgenomen, maar eraan te
„ontvallen‟ en er tegelijk op miraculeuze wijze nog aan vast „hangen‟. Hij houdt zich aan de
buitenkant ervan op, waarbij hij noch door die waarheid kan worden opgenomen, noch in
staat is op zichzelf een (alternatieve) waarheid te vormen.
Dit onhoudbare, singuliere en nietige „punt‟ is het menselijke subject. Het is tegelijk het
punt waar de universele waarheid „plaatsvindt‟, „geschiedt‟ – waar zij een „plaats‟, een
„grondvlak‟, een „subjectum‟ of „subject‟ kent. Die „plaats‟ kan echter de waarheid die zij
„draagt‟ niet toe-eigenen. En evenmin kan de waarheid deze plaats tot de hare maken. Het
menselijke subject kan met andere woorden op geen enkele manier bij de waarheid komen
waarvan het nochtans de drager is. Dit ontneemt die waarheid haar absolute pretenties en
confronteert haar met de „ongrond‟ waarin zij rust. Deze „ongrond‟ zijn wij zelf. Wij zijn het
subject/drager van die waarheid. Wij zijn de instantie die er singulier en nietig tegenover
staat. Als subject breken wij de waarheid, juist op het punt waar zij sluit en haar cirkel rond
maakt, steeds weer open. Als dragers van de waarheid, rukken wij haar altijd ook uit haar
centrum en „decentreren‟ wij haar.
Het moderne geloof, zoals Søren Kierkegaard dit voor ogen heeft, is dus geen laatste
redmiddel om het oude geloof in een door God samengehouden wereld alsnog de moderniteit
binnen te loodsen. Het werpt ons juist terug op wat het betekent „modern‟ te zijn, dit wil
zeggen het subject (grond, drager) te zijn van een „waarheid‟ die noch de onze, noch die van
God, noch die van de waarheid zelf is. „Geloven‟, in de moderne, kierkegaardiaanse zin van
het woord, betekent beseffen dat de waarheid waarin ik mij moet waarmaken mij geen
absolute grond kan garanderen, maar een grond heeft in het nietige, in feite nergens toe
behorende punt dat ik ben – een punt dat, eerder dan een grond, een afgrond is.
2.8. Casanova‟s moderne geloof: een affirmatie van de kloof tussen subject en waarheid

Wagen we ons nog een laatste keer in de buurt van de verraderlijke cirkel waarbinnen de
godsdienstkritische Casanova plots zo gelovig werd. Wat is in die wending precies gebeurd?
Heeft Casanova de verlichte waarheid waarop hij tot dan steunde, ingeruild voor een meer
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„gelovige‟, religieuze waarheid? Is zijn „geloof‟ van inhoud veranderd? Gelooft hij nu in iets
anders?
Ongetwijfeld. Maar we weten al dat het essentiële van die wending niet zozeer op de
inhoud van Casanova‟s „geloof‟ slaat, als wel op de manier waarop het subject zich daarin
beweegt. Formeel is de inhoud de waarheid. Of Casanova nu stelling neemt vóór dan wel
tegen het bestaan van goden, geesten of God, hij gelooft in wat hij voor waar houdt. Hij
gelooft rotsvast dat die cirkel en dat hele fabuleuze web niets te betekenen hebben. Meer nog,
hij gelooft dat niet, hij is daar zeker van. Dat hij het zekere subject (drager) is van een reeds op
zichzelf zekere waarheid, is voor hem zo vanzelfsprekend, dat hij niet op het idee zou komen
het zo te formuleren.
Maar uitgerekend tussen subject en waarheid wordt een wig gedreven wanneer een
plotselinge angst Casanova‟s zekerheid aan diggelen slaat. Het onweer dat onverwacht komt
opzetten en dat, had hij het maar eerder kunnen voorzien, zo mooi in zijn plan had gepast,
lijkt daar plots te mooi in te passen. Alsof zijn waarheid (met name dat die hele enscenering
niets te betekenen heeft en dat de dingen alleen maar zijn wat ze zijn) ook autonoom en buiten
zijn eigen ingreep opereert. Alsof de ware natuur uit eigen beweging met Casanova‟s
opgezette komedie vrolijk mee liegt. Juist dit mimetisch effect doet bij hem de stoppen
doorslaan. Het bange vermoeden overvalt hem dat de pure feitelijkheid, de wetmatig
vastliggende natuur, ook kan liegen en dat er een genie achter schuilgaat dat al even
kwaadaardig en onbetrouwbaar is als hijzelf. De waarheid zelf en de dingen zoals ze zijn,
kunnen evengoed vals spelen: ziedaar het trauma dat de verlichte Casanova danig uit zijn lood
slaat en waartegen geen van zijn listen nog opgewassen blijkt. Hij gaat prompt geloven dat de
natuur niet liegt maar wordt geregeerd door de waarachtige, goede (christelijke) God die het
aan zichzelf en zijn rechtvaardige naam verplicht is om de ongelovige leugenaar die Casanova
is, onverwijld te straffen. Al even onverwijld zoekt Casanova zijn toevlucht bij de
concurrentie, bij het heidense, magische geloof waarmee hij het ogenblik daarvóór nog de
draak stak.
De kloof tussen subject en waarheid dreigde even aan de oppervlakte te komen. Even leek
het erop dat het subject zich niet meer door een vaste waarheid gefundeerd kon weten. Maar
onmiddellijk weet Casanova die kloof met een nieuwe onwrikbare waarheidsgarantie af te
dekken. De natuur wordt in haar waarachtigheid hersteld en voorziet het subject meteen van
een nieuwe veilige plaats: de fameuze cirkel die hij even tevoren nog voor een loze leugen
hield.
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Ook een monotheïstische aanpak was slechts een middel geweest waarmee Casanova de
kloof tussen subject en waarheid had afgedekt. Ook al is de monotheïstische God in oorsprong
door en door kritisch en radicaal onnatuurlijk, toch zou die Hem in staat hebben gesteld de
waarheid opnieuw haar zekere - en dit keer zelfs oneindig zekere - grond te verlenen. Ondanks zijn eindigheid zou het subject zich dermate in die oneindigheid opgenomen weten, dat
het zichzelf weer oneindige en universele pretenties zou kunnen aanmeten. Inderdaad
„universele‟ pretenties, want de cirkel waarin Casanova vlucht, overspant nu het universum
zelf. Wie spreekt vanuit het geloof in zo‟n cirkel, heeft zich binnen de kortste keren
ongemerkt op de plaats gepositioneerd waar de cirkel sluit. De kloof tussen subject en
waarheid is met andere woorden gedicht. De waarheid zelf is aan het woord.
De risico‟s die dit met zich meebrengt, dreigen nefast te zijn. Daarvan toont zich iets in de
gruwelijke uitingen van het hedendaagse fundamentalisme. Daar ontkent het subject elke
kloof met de waarheid. Het universele waarheidsstandpunt dat het zo zelfverzekerd inneemt,
plaatst het in werkelijkheid boven de waarheid, buiten het universum. Met een alles en
iedereen achter zich latende stelligheid neemt het fundamentalistische subject in zijn kritiek
op dit universum een radicaal transcendent standpunt in. Het stelt het in staat het hele universum aan die stelligheid op te offeren.52
Onze moderne conditie staat het niet toe dat subject en waarheid probleemloos op elkaar
inhaken of in elkaar overvloeien. Tussen beide gaapt een niet te overbruggen kloof die maakt
dat de plaats waar het subject zich bevindt, structureel altijd de buitenkant, de rand van de
waarheid of van het universum is.
Het is deze conditie die Casanova, zowel met zijn antireligieuze als zijn religieuze reflex,
afgedekt wil houden. Hij wil blind blijven voor het feit dat hij niet zozeer wordt gedragen
door een gefundeerde waarheid maar, in al zijn onzekerheid, zelf drager is van een waarheid
waar hij enkel tegenover staat en die hij zich daarom principieel niet kan toe-eigenen. Dat hij
52

Daaruit alleen al mag blijken dat het hedendaagse fundamentalisme, verre van iets anachronistisch-archaïsch
te zijn, een door en door modern fenomeen is. Niet zozeer de religieuze inhoud is er doorslaggevend, als wel de
cartesiaans ‘zekere’ manier waarop men zich tegenover die inhoud positioneert. Al miskent het juist elke kloof
tussen waarheid en subject, het doet die miskenning uitgerekend vanuit een zich boven elke waarheid
verheffende subjectpositie. Zo ook pretendeert het in naam van een onwrikbaar in zichzelf gegronde waarheid te
spreken, terwijl het de facto in zijn spreken altijd postvat tegenover die waarheid, zij het dan om vandaaruit te
ontkennen dat het er tegenover staat. Juist die globaalgreep vanuit een zelfverzekerd subject verraadt het
moderne van het huidige fundamentalisme. Ondanks de schijn van het tegendeel was dus, bijvoorbeeld,
Khomeini een moderne man. Het gevaar dat van hem en zijn „rechtse‟ revolutie uitgaat, ligt niet zozeer in de
inhoud van zijn boodschap als wel in het feit dat hij ontkent er slechts de eindige, „gelovige‟ drager van te zijn.
Alleen deze ontkenning - of, zo je wil, deze moderne loochening van het moderne subject dat hij is - doet hem op
de plaats van het absolute subject (God) staan, met alle kwalijke gevolgen vandien. Het gevaar van
fundamentalistische revoluties schuilt dus exclusief in de moderne manier waarop ze hun „traditionele‟
boodschap willen realiseren. In dit opzicht moet het fundamentalisme integraal worden onderkend als een
moderne ontkenning van de moderniteit. Zie ook De Kesel 2004.
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met andere woorden in die waarheid enkel kan geloven: dít wil Casanova‟s heidens of
monotheïstisch geloof niet „geloven‟. Daarin zou een moderne Casanova wel „geloven‟. En
om die reden zou hij ook de angst die hem in die cirkel overviel bewust hebben uitgehouden.
Indien Casanova op die moderne manier had geloofd, had hij zijn cirkel niet langer voor
het medium gehouden dat hem binnen de verstrekte muren van de waarheid hield. Die cirkel
had hem veeleer laten zien waar hij altijd al stond en wie hij altijd al was: een lege vlek aan de
buitenrand van de waarheid – of, om het met Lucebert te zeggen, een “broodkruimel […] op
de rok van het universum”.53 Slechts in deze angst zou de verlichte mens „zichzelf‟ hebben
gevonden. Enkel in dat adembenemend ijle geloof had hij zijn eigen kritische standpunt
gevonden, met name het „punt‟ waar iemand „tegenover‟ het universum staat en op die manier
dat universum belet om zijn cirkel rond te maken en een sluitend geheel te vormen. Dit even
kritieke als kritische „punt‟ zou hem hebben verhinderd zich voor de waarheid zelf te houden.
Geloven betekent geloven in de mogelijkheid en de onuitputtelijkheid van de kritiek.
Alleen kan de kritiek niet in zichzelf geloven in de klassieke zin van het woord. Zij kan zich
niet in de waarheid nestelen waartoe haar eigen kritisch elan haar onvermijdelijk verleidt. Ze
moet zichzelf niet in haar waarheid vinden, maar in het kritische voorbehoud tegen elke
waarheid, ook tegen de waarheid over de waarheid. Bijvoorbeeld door te bekennen wat voor
soort tegendraads „ongelovig geloof‟ zij wel is.
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Deze versregels, die ook als motto bij dit hoofdstuk fungeren, komen uit het gedicht “ik tracht op poëtische
wijze” uit de bundel apocrief / de analfabetische naam (1952) (Lucebert: 2004: 52).
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3

„RELIGIEUS DENKEN‟
Reflecties bij Erik Borgman, Metamorfosen

3.1. Instortingskromme
“In de Talmoed… staat een verhaal over de beroemde rabbi Eliëzer, die zich tijdens een
debat… erg opwindt. Als hij gelijk heeft, roept de ontstemde theoloog uit, zal het leerhuis
instorten! Het gebouw is al bezig te gehoorzamen als een andere rabbijn de muren haastig
berispt, zodat ze uit respect voor de diverse exegeses… in een soort talmoedische
instortingskromme blijven hangen.” (p. 11)54 Aldus Benno Barnard in zijn Huizingalezing uit
2002. Erik Borgman beaamt dit citaat volmondig aan het begin van zijn boek Metamorfosen
en het is niet overdreven daarin het „motto‟, of zelfs het centrale thema van zijn hele boek te
lezen. Inderdaad, vanuit honderd en één gezichtspunten laat dat boek zich in met de wankele
staat van de „muren van ons leerhuis‟, van het religieuze huis dat ons eeuwenlang te leren gaf,
dat ons leerde van Hem die ons dit huis gaf, van Zijn goedheid en Zijn vermogen tot geven
dat ons en onze muren overeind hield. Erik Borgmans boek praat tegen die instortende muren
in, en hij doet dat omdat ze aan het instorten zijn. Hij “berispt” ze, net als die “andere rabbijn”
uit Bernards citaat. Wat zoveel wil zeggen als dat ook hij zijn commentaar toevoegt aan de
ontelbare vloed van commentaren waarmee al zo lang op die instortende muren wordt
ingepraat. En als die alsnog niet zijn ingestort, is dat aan dit soort berispende tussenkomsten te
wijten: zíj zijn het waardoor de muren van ons leerhuis in een soort „talmoedische
instortingskromme blijven hangen”.
Erik Borgmans boek denkt na over dit instortende leerhuis, metafoor voor zowel religie
als theologie. Beide zijn vandaag – zeker in onze contreien – op zijn zachtst uitgedrukt wat op
de terugweg, al lijken ze bij momenten dan ook weer veel taaier dan we hadden durven
inschatten. Maar Erik Borgman wil niet zozeer nadenken over religie, als wel opnieuw
religieus gaan denken (p. 11). We kunnen ons in zijn ogen niet de luxe permitteren om van
buitenaf de instortende muren van ons leerhuis te observeren en te bestuderen. We moeten,
54

De paginamummers tussen haakjes verwijzen in dit essay alle naar Erik Borgman, Metamorfosen: Over religie
en moderne cultuur (Borgman 2006).
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vanuit die muren, met die muren meedenken, ook al staan ze op instorten. Ook in die toestand
geven ze ons te denken. We moeten die gift in ons denken opnemen. Iets van die instorting
moet, in ons denken, een gelijkaardige wending maken: het zal de muren niet weer mooi
rechtop doen staan, maar het zal ze doen „blijven hangen‟ in de „instortingskromme‟ die ze
aan het maken zijn.
De religie mag dan in crisis zijn en de muren van haar leerhuis vervaarlijk doen wankelen,
een denken zoals de religie dat in haar leerhuis leerde is hier meer dan ooit op zijn plaats. Dit
is de grondstelling van Borgmans boek. Niet denken over religie, als een subjectieve beleving,
bijvoorbeeld, een manier waarop je zin geeft aan op zich zinledige gegevens. „Religieus
denken‟ is „objectiever‟. Het is meedenken met wat in religieus opzicht objectief gegeven is,
niet met het arsenaal aan religieuze fenomenen, maar met het objectieve bestaan van waar het
in de religie over gaat, met name God. Religieus denken bestaat er niet in iets religieus toe te
dichten aan een op zich neutrale werkelijkheid. Het is God lezen in de werkelijkheid omdat
die God daar in die werkelijkheid werkt, leeft, is. Dan maakt je lectuur een wending “van een
religie die in de wereld verdwijnt naar religie die vanuit de wereld opkomt”, zoals de titel van
hoofdstuk 2 aangeeft (p. 43).55 Dan ga je “religieuze tradities in het algemeen en de
christelijke traditie in het bijzonder” allereerst zien als instrumenten die “ruimte bieden om de
waarheid te zoeken en te vinden […] en […] niet als schatkamers waarin de waarheid als een
bezit ligt opgeslagen” (p. 233/4).
Erik Borgman wil „religieus denken‟. De wankele, met instorting bedreigde muren van het
religieuze leerhuis moeten worden „gescreend‟ op Gods presentie. Als religie zin heeft, heeft
ze dat omdat ze die presentie „objectief‟ in de wereld op het spoor kan komen. Alleen die
presentie verleent de religie haar legitieme basis. Enkel op deze basis kan een “religie die in
de wereld verdwijnt” opnieuw een religie worden die “uit de wereld opkomt”. En hetzelfde
geldt voor de theologie of, zoals Borgman die begrijpt, voor het religieuze denken. Denken is
niet het objectief waarnemen vanuit een punt dat zich aan het waargenomene onttrekt (dit is
het „cartesiaanse‟ paradigma van de moderne wetenschappelijkheid); denken is evenmin op
basis van mijn autonome verbeeldingskracht een zin toeschrijven aan de op zich zinloze
wereld. Denken is zich door zijn object laten gezeggen op zo‟n manier dat het dat denken tot
in zijn subject raakt, aantast, uit zijn voegen rukt en/of aan „zichzelf‟ geeft. Een denken dat
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“Theologisch gezien is religie het menselijk antwoord op sporen van God die zich voordoen in de realiteit en
in de wijze waarop mensen met deze realiteit omgaan.” (p. 231) Daarom is ook elke authentieke bekommernis
om wat zich in de werkelijkheid afspeelt, religieus: “De vraag wat ons heilig is en om respect vraagt omdat we er
afhankelijk van zijn, is een vraag die niet vermeden kan worden [ook niet in een cultuur die, sinds de Vrede van
Westfalen, de scheiding tussen religie en politiek huldigt; dit is de context van het citaat], maar alleen
verdrongen kan worden.” (p. 272).
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geraakt wordt door en in het verlengde ligt van wat de werkelijkheid te denken geeft. En God
heeft enkel zin als Hij in die werkelijkheid te vinden is en ons van daaruit aan het denken zet.
Huldigt Borgmans boek het neoplatoonse paradigma van de „logos spermatikos‟ (door
onder meer Clemens van Alexandrië en Justinus de Martelaar tot christelijk concept
verheven)? Het is het paradigma dat stelt dat het goddelijke zich heeft uitgezaaid in de
onsamenhangende, ineenstortende dimensie van het aardse, maar dat het voor de denker – of
in zijn gechristianiseerde versie, voor de gelovige – zaak is om in het warrige domein van de
aardse (in onze wandenloze platoonse grot) de sporen te ontdekken van een goddelijke,
spermatische presentie en zich daardoor te laten bevruchten. Ontvankelijk zijn voor wat in de
wereld te denken geeft: daar komt de stoïsche – en later christelijke – idee van de logos
spermaticus – op neer. Het is de Civitas Dei die Augustinus op een verborgen manier
aanwezig zag in de civitas terrena en die, onder meer met de kracht van het gelovige denken,
die aardse civitas hoop en vertrouwen voor de toekomst gaf. De hele middeleeuws christelijke
cultuur zag zichzelf als het resultaat van dit „religieuze denken‟. In de instortende muren van
de Romeinse cultuur hebben ze de presentie gezien van Degene die het ware leerhuis aan het
oprichten was. De spermatisch verspreide haarden van christelijke cultuur – de abdijen –
hebben tenslotte de civitas terrena in rechte lijn weten te brengen met de Civitas Dei. Gods
aanwezigheid in de werkelijkheid was voor de middeleeuwer geen aan de werkelijkheid
toegeschreven, maar een uit de werkelijkheid afgelezen zin. Het was uitgangspunt en einddoel
van alles wat in de werkelijkheid aan het werk was, inclusief ons menselijk weten, datgene
wat wij vandaag „wetenschap‟ noemen.

3.2. Is Erik Borgman een middeleeuwer?

Kijkt Borgman tegen het instortende leerhuis aan vanuit het paradigma van de logos
spermatikos? Daarvoor is alleen al de stijl van het boek te zoekend, te tastend, te onzeker.
Niet dat de auteur niet zeker is van het punt dat hij wil maken, maar hij is niet zeker of híj het
wel is die dat punt kan maken. Dit laatste is geen frivole spitsvondigheid. Het verwijst naar
een wezenlijk element in het type religiositeit dat zich met de moderniteit heeft ontwikkeld.
Juist de stellige zekerheid dat God aan mijn – en aan het – bestaan ten grondslag ligt, maakt
de moderne mens die ik ben er onzeker over of dit mij wel het recht geeft dit overal rond te
bazuinen en mij probleemloos door die zekerheid gedragen te weten. Wie ben ik dat ik, zelfs
al weet ik mij gedragen door God, mij ook op die God kan beroepen? Het is de gevoeligheid
rond het gelovige subject die zich sinds de reformatie in het moderne religieuze hart heeft
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gevestigd en ervoor heeft gezorgd dat religie precies iets van het hart werd: een zekerheid in
het domein van het subjectieve gelokaliseerd, vooral omdat men het openbaar prat gaan op
Gods genade als tegenstrijdig met die genade ging zien. Zelfs al weet ik met een in God
gegarandeerde zekerheid dat de instortende muren van ons moderne leerhuis niet zullen
instorten, zelfs al weet ik dat Gods genade onzichtbaar aan het werk is in wat, vanuit een
aardse blik, volkomen op het tegendeel wijst, wie ben ik om met dit weten uit te pakken? En
zelfs als ik dit doe en mijn waarheid luidkeels verkondig, dan nog weet ik dat ik mij in die
waarheid niet zal kunnen nestelen, zelfs al geloof ik dat niets méér waar is dan zij.
Borgmans boek wil „religieus denken‟, denken vanuit het „objectieve‟ van de religie,
vanuit wat zij – zelfs in haar ineenstorten of verdwijnen – te denken geeft. En daarom keert
hij zich – overigens terecht – tegen de subjectieve interpretatie van religie: religie als wat de
mens vanuit zijn subjectiveit als zin toedicht aan een op zich zin-neutrale wereld. Maar de stijl
van zijn denken, de bochten waarin zijn schriftuur gaat spoorzoeken naar Gods presentie, het
meanderend tasten en toetsen in de meest uiteenlopende terreinen van onze moderne cultuur
verraden dat, in het „religieus denken‟ van hem, het subject wel degelijk betrokken partij is.
Niet toevallig stelt hij aan het eind van zijn boek: “Ik heb duidelijk gemaakt dat ook ikzelf in
het spreken over religie in het geding ben.” (p. 267).
Anders, en exacter: in Borgmans „religieus denken‟ zit meer Pascal dan hij zelf geneigd is
toe te geven. Als ik hier naar Blaise Pascal verwijs en mij – zoals Nietzsche56 – de afstand van
“minstens drie eeuwen” permitteer om iets over onze tijd te zeggen, dan is dit vooral om
Borgmans motto en basisstelling – zijn religieus denken dat een alternatief wil zijn van het
denken over religie – in een verhelderend daglicht te stellen. Tenslotte heeft het „religieus
denken‟ dat hij voorstaat vandaag de dag elke vanzelfsprekendheid verloren. Binnen het
heersende klimaat van wat „wetenschap‟ heet, theologie incluis, is het een onversneden
anomalie geworden, een anachronisme, een scheve, onhoudbare schaats. En toch verraadt het,
zeker als je het pascaliaans leest, een wezenlijke component van elk modern denken, ook van
dat denken dat we zo zelfverzekerd – al te zelfverzekerd – met „wetenschap‟ aanduiden. Alsof
het denken, omwille van zijn moderniteit, gedoemd is een gok te wagen en in te zetten op de
aanwezigheid van iets dat afwezig blijft en niettemin de grond van denken en wereld vormt.
Waarom loopt denken voor Pascal uit op zijn eigen religiositeit? Waarom is ook een
modern denken, als puntje bij paaltje komt, als zodanig „religieus denken‟? Omdat het niet in
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“Span tussen je zelf en het heden minstens de huid van drie eeuwen!” (Fröhliche Wissenschaft, fragment IV,
338; Nietzsche 1976: 199).
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staat is het te stellen met datgene waarin het zich gegrond weet: zo luidt, abstract en formeel
gesteld, het antwoord.
Waarin grondt het moderne denken dan? Niet langer in God. Niet langer in de
werkelijkheid zelf, meer bepaald in de werkelijkheid voor zover die te denken geeft omdat die
zelf grondt in een gift, in een schenkende bron waaraan diegene die denkt en datgene
waarover wordt gedacht gelijkelijk ontspruiten. Dit was het paradigma van het middeleeuws
christelijke epistèmè, waar denken inderdaad „religieus‟ was: een denken dat in eerste
instantie van God uitging en in laatste instantie terug bij God kwam. En van dit denken was
God het subject: het „hupokeimenon‟, het „subjectum‟, de „grond‟, het „draagvlak‟, de
„drager‟. „Moderniteit‟ is de naam voor het epistèmè dat niet langer van dit goddelijk
subjectum uitgaat. Vanaf de zeventiende eeuw is het subjectum bij de mens komen te liggen –
zo sterk zelfs dat „subject‟ synoniem werd voor de mens zelf, voor het „zelf‟ in de mens. Niet
dat wíj mensen nu de grond van de werkelijkheid zijn geworden. Uiteraard niet: ons technisch
vermogen mag dan quasi grenzeloos zijn, daarom houden we ons nog niet voor de Schepper
van al wat is. We zijn God niet. Maar God is wel niet langer het uitgangspunt van ons denken.
We denken niet langer vanuit God, maar vanuit onszelf. We zijn zelf het subject geworden
van onze relatie met de werkelijkheid (die met onszelf incluis). In de geschiedenis van het
westen heeft de consolidering van deze wending de naam „Descartes‟ meegekregen. Hij was
het die haar voor het eerst heeft geformaliseerd en overdacht.
Bij Descartes kwamen ook dadelijk de zwaktes van dit nieuwe epistèmè aan het licht en
die hadden alles met God te maken. Had het nieuwe, moderne subject God niet weer nodig op
een manier die de autonomie en het primaat van dit subject ondermijnde? Descartes‟ cogito
mocht het menselijke subject dan een grond in zichzelf hebben gegeven, het kon het niet
stellen met die grond alleen. Het was wel zeker van zichzelf, zeker dat zijn twijfel en de
ideeën waarmee hij in die twijfel jongleerde een grond hadden in zichzelf. Maar waarin had
de grond die hij was dan een grond? Was met andere woorden het subject niet een soort
zwevende UFO geworden, dobberend in een eindeloos universum waaraan het al even
eindeloos moest twijfelen om dat zelfverzekerd cogito te blijven waarvoor het zich hield?
Hier wist Descartes niets anders te bedenken dan opnieuw God in te roepen: als garant voor
het feit dat ideeën die een grond in mij hadden, ook een grond buiten mij hadden en dat ik dus
ook zekere kennis kon hebben over de werkelijkheid daarbuiten. Dit alles resulteerde in een
wereld die de facto uit twee werelden bestond, waarbij God fungeerde als de lijmende
instantie „in between‟. Het probleem van dit dualistische mens- en wereldbeeld is sindsdien
nooit echt opgelost geraakt, wat niet betekent dat we niet rustig doen alsof het geen probleem
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meer is. Het punt van waaruit de wetenschap de wereld objectief bekijkt en bestudeert,
ontsnapt per definitie aan het „objectieve‟, wat ons niet belet om te doen alsof we het „subject‟
„objectief‟ kunnen bestuderen en begrijpen. Eén van de symptomen van dit alsof is dat,
doorheen de waas van die negatie, het heimwee naar God – en, als je het Erik Borgman
vraagt, God zelf – blijft persisteren.

3.3. Blaise Pascal

Blaise Pascal is de eerste die deze persistentie als zodanig denkt. God is voor hem niet de
solide zekerheid die Hij voor Descartes was. Want als pure zekerheid hoeft God niet te
persisteren: Hij is er gewoon. Voor Pascal moet je echter gokken op God, zo argumenteert hij
in één van zijn „pensées‟ dat algauw de titel „de gok van Pasal‟ („le pari de Pascal‟) meekreeg.
Niet de zekerheid, maar de gok is het element waarin God zich aandient, aldus Pascal. Dit
betekent dat ook religie niet de zekerheid is die ze voor Descartes nog was. Precies niet. Juist
omdat ze niet zeker is, is ze voor de moderne mens mogelijk: daar komt het basale argument
van Pascals „apologie van het christendom‟ op neer. “We zijn dus niet in staat te weten wat
Hij is en evenmin of Hij bestaat”, schrijft hij in dit fragment, en concludeert daaruit dat we
pas op die basis christen zijn.57
Weten wij ons dan niet gedragen door Gods genade? Is Pascal, in zijn Lettres à un
provincial, niet de ghostwriter van de grote Jansenist van zijn tijd, „le grand Arnauld‟? Die
Antoine Arnauld – jansenistisch georiënteerd theologieprofessor aan de Sorbonne en daarom
door de Jesuïeten uit zijn ambt ontzet – heeft hij met alles wat in zijn macht lag verdedigd, en
in de kringen van het jansenistische Port Royal was hij meer dan thuis, al heeft hij zichzelf
nooit openlijk tot het jansenisme bekend. Je nestelen in de zekerheid van Gods genade – maar
evengoed ook: je nestelen in de sceptische onzekerheid daaromtrent – is in zijn ogen uit den
boze. “Ze halen het in het hoofd dat die [christelijke religie] eenvoudigweg bestaat in het
aanbidden van een God, die gezien wordt als groot, machtig en eeuwig; en dat is nu juist het
deïsme, dat bijna even ver van de christelijke religie afstaat als het atheïsme, haar absolute
tegendeel”.58
In Pascals ogen komt het er voor de christen deze naam waardig op aan zich actief te
engageren voor de religie. Dit engagement vindt zijn formulering in de fameuze „gok‟. Je
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weet niet wat of wie God is, je weet zelfs niet of Hij bestaat, maar je moet de gok wagen dat
Hij bestaat. Niet omdat je hart dat vraagt, het „hart‟ in de zin die zo dikwijls met Pascal
geassocieerd wordt: „le coeur‟ dat tegenover „la raison‟ staat, het gevoel dat zich tegenover de
rede opstelt.59 Dit piëtisme is Pascal in feite vreemd.60 Je moet niet met gevoel, maar met
verstand gokken. Je moet het meest geavanceerde rationele element dat voorhanden is – en
dat was in zijn tijd de door hem geformaliseerde waarschijnlijkheidsregel, de „parti des jeux‟
– aanwenden om op God te wedden. 61
Hier raken we de kern van wat moderniteit voor Pascal betekent. Als die wortelt in de
ervaring dat de „muren van onze leerhuizen‟ wankel komen te staan en aan een nietsontziende
twijfel worden onderworpen, dan veronderstelt die ervaring een „onderstel‟ – een „grond‟,
„drager‟ of „subjectum‟ – die deze ervaring mogelijk maakt. Tot zover volgt Pascal het
cartesianisme van zijn tijd. Maar in tegenstelling tot Descartes rust het pascaliaanse subject
niet op zichzelf, maar is het voor zijn bestaansgrond volledig aangewezen op de wereld buiten
zich. Als die niet bestaat, dan is ook het subject geen bestaansgrond gegeven. En die
buitenwereld heeft geen bestaansgrond, zo leert de moderne ervaring. Of, exacter, die
bestaansgrond – God – onttrekt zich aan de wereld: God blijft een “God die zich verbergt”.62
Vroeger was „oneindig‟ het wezenskenmerk van De Oneindige, van God dus die in zijn
almacht het eindige zijn een bestaansgrond schonk die zich aan alle aardse eindigheid onttrok.
Nu, zo beseft Pascal, is oneindig het wezenskenmerk van het universum als zodanig. Dat mag
dan nog opgevat worden naar het klassieke volmaaktheidsbeeld van een „σφαιρος‟ (sfairos),
een bol, in zijn moderne versie is die bol wel een waarvan “het middelpunt overal en de
omtrek nergens is”.63
Van deze oneindigheid moet de mens het subject zijn. Hij moet drager zijn van een
universum waarin geen vaste coördinaten voorhanden zijn, maar omdat ook hijzelf zonder
drager is, is hij voor die dragende functie niettemin volledig aangewezen op dit universum.
Volstrekt overgeleverd aan het eindeloze en grondeloze universum, moet hij niettemin dit
universum tot grond zijn. Dit is de beruchte „angst van Pascal‟, en het is meteen een scherpe
formulering van de paradoxale conditie waarin de mens sinds de moderniteit verkeert. Hij is
verantwoordelijk voor een wereld, maar moet het steunvlak die deze verantwoordelijkheid
mogelijk maakt, in die wereld zelf bijeensprokkelen.
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Dit maakt de „gok‟ zonder meer tot de basale conditie van de moderne mens. Gokkend
moet hij zijn wereld een gronding, een subjectum geven, een subject dat aan die wereld wordt
toegedicht maar dat zonder de act van de gok niet zou zijn wat het is. De moderne mens krijgt
zijn bestaansgrond van een grenzeloze wereld zonder centrum waarvoor hij zelf als
bestaansgrond moet fungeren. Een cirkel dus die sluit in een gok die de mens telkens weer
opnieuw moet wagen.
Christendom en religie zijn voor Pascal ongetwijfeld waar. Maar ze zijn niet waar op zich.
En daarom zijn ze onzeker. “Als we alleen in actie mochten komen voor iets dat zeker is,
zouden we niets voor de godsdienst mogen doen, want die is niet zeker”, schrijft hij.64 Religie
vormt geen waarheid die het toestaat zich in het comfort van een zekerheid gesetteld te weten.
Haar waarheid vereist een „gok‟, een act, een engagement die haar datgene geeft waarzonder
die waarheid niet kan: een subject.
Redelijkerwijze kun je niets anders dan het erop wagen dat God bestaat en er garant voor
staat dat de wereld ergens een grond en een zin heeft. Maar de grond van je gok ontsnapt je en
doet je precies gokken. Het is je gok zelf die de onzekerheid, die je bij elke gok bezweert, ook
bij elke gok opnieuw weer installeert. Het feit zelf dat je moet gokken kan zich niet tot een
rotsvaste zekerheid verheffen. Het lijkt bovendien de vrijheid die je je toeschrijft, tegen te
spreken.
Als christendom en religie waar zijn, zijn ze dat, in pascaliaanse zin, op een manier zoals
het marxisme waar is – een parallel die Lucien Goldmann maakt, door wie ik mij in
bovenstaande Pascallectuur heb laten inspireren.65 Voor de marxist Goldmann is het duidelijk
dat een politieke theorie als deze slechts waar is voor zover ze ook wordt waargemaakt, dit
wil zeggen voor zover iemand het subject van haar waarheid wil zijn, en in haar
waarheidsgehalte komt dit subject beslissend – maar niet unilateraal en exclusief – tussen. Dit
subject is met andere woorden niet de drager van een puur ideëel systeem. En dit ideële
systeem is slechts een poging om de oneindigheid van het universum en de anomalieën die dit
met zich mee brengt enigszins in zijn greep te krijgen ten einde de drager (het subject) van dit
universum te kunnen zijn.
3.4. „Religieus denken‟
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„Religieus denken‟: dit is wat elke theologie moet beogen. Het is een denken dat spoorzoekt
naar God in een universum dat, omdat het de grenzeloosheid van Hem heeft overgenomen66,
de plaats is waar Hij zich enkel als verborgen aandient. Wanneer ze tot loutere religiestudie
wordt gereduceerd, grijpt theologie naast de kwestie – naast het theologale dat ze, historisch,
aan de Logos heeft toegevoegd. Ze vindt de religie pas wanneer ze, in de studie van haar
object, datgene op het spoor komt dat haar te denken geeft. Blaise Pascals op het eerste
gezicht wat onhandige metafoor van de “gok” staat je toe om die gift actiever te denken dan
het gros van de traditie doet. Die gift vereist het actieve initiatief van het subject, dat
inderdaad subject/drager moet zijn van wat – overigens overweldigend, eindeloos, mateloos
als een ontembare God – hem als „gegeven‟ wordt aangereikt.
Wat deze gift te denken geeft, is niet enkel de afwezige aanwezigheid die bevrijdend
ademt uit de barsten in de muren van ons moderne leerhuis of, zo je wil, uit de scheuren in
onze “Einstürzende Neubauten”.67 Het geeft ook een subject te denken dat slechts bestaat in
zoverre het zich aan die gift overgeeft. Niet in een blinde, maar in een berekende sprong, een
sprong na „kansberekening‟, een sprong als een hoogst redelijke gok, maar wel een gok die op
die manier de ongrond van de moderne rede celebreert.
Het probleem van ons moderne leerhuis – van dat huis waarvan de muren onrustbarend
rustig verwijlen in hun eigen instorten, of, wat op het zelfde neerkomt, van de „bol waarvan
het middelpunt overal en de omtrek nergens is‟ – het probleem van dat huis ligt niet zozeer bij
de muren ervan, als bij diegene die van die muren en wat ze omsluiten – of juist niet
omsluiten - de drager of het subject is. Het probleem ligt niet zozeer in de vraag of God al dan
niet bestaat (ofwel, zoals Borgman het formuleert, of die afwezigheid waarvan onze muren
getuigen een goddelijke presentie te kennen geven). Het probleem ligt veeleer in het boude
feit dat wij die vraag stellen, dat wij die vraag moeten stellen om op het spoor te komen wie
wij, modernen, zijn. Dat wij de muren van de werkelijkheid moeten aftasten op zoek naar een
Afwezige om onszelf te vinden als het subject van die muren. Dat wij – om bij het verhaal uit
de Talmoed te blijven – onszelf vinden in wat de muren te kennen geven als ze zich, even
onverwacht als gehoorzaam, door onze berispingen laten gezeggen. Wat voor soort „andere
rabbijn‟ is elk van ons dan wel dat instortende muren naar ons luisteren? Niet dat we die
muren in onze macht hebben. Dat dachten we eerst, en die macht hielden we voor het
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waarmerk voor ons moderne huis. Tot ze gingen instorten, en dit instorten ons echt ging leren
wat het betekent dat wij de dragers/subjecten van die muren zijn: dat niet alleen wíj die
muren, maar tegelijk die muren óns maken tot wie we zijn. Dat we dragers zijn van datgene
wat ons tegelijk als dragers ervan mogelijk maakt.68 Dat we dragers zijn van een
werkelijkheid die het ons geeft om er de drager van te zijn. Pas in de ervaring van die gift
ontdekken we wat het betekent „moderne subjecten‟ te zijn.
Je kunt die instortende of terugwijkende muren van ons moderne leerhuis een zin
toedichten en die religieus noemen. Dit is de „subjectieve‟ invulling van religie. Alsook van
theologie: God geduid als de zin van een op zich zin-neutrale werkelijkheid. Deze
„subjectivistische‟ kijk op religie en theologie is de meest gangbare en het is, als je het
vandaag over religie hebt, haast onmogelijk om anders dan in die zin begrepen te worden. Het
is in elk geval niet de betekenis die Erik Borgman aan religie en theologie toekent. Je kunt,
tweede mogelijkheid, ook meer „objectief‟ tegen de instortende, terugwijkende moderne
muren aankijken en de God die je zoekt aflezen uit wat zich op die muren afspeelt. Geen
objectivistische studie van religie, maar een nauwgezette, studieuze kijk op wat zich om je
heen afspeelt, in de „actieve hoop‟ Gods presentie te herkennen in de tastbare Afwezigheid die
uit de instortende, wijkende muren spreekt. Dit is wat Erik Borgman theologie noemt: een
logos die niet alleen over God en/of zijn afwezigheid spreekt, maar waar Gods aanwezige
afwezigheid aan het woord kan komen. Een logos als een „uitgelokte belijdenis‟ (zoals de titel
van deel III luidt): een belijdenis uitgelokt door het goddelijke dat, zelfs in zijn afwezigheid,
uit de harde, „objectieve‟ realiteit spreekt. De suggestie die ik hier naar voren heb geschoven
is dat die tweede, „objectieve‟ kijk uitloopt op een nieuwe kijk op het subject, zoals hierboven
kort geëvoceerd. Het maakt de kritiek op de „subjectivistische‟ benadering van religie alleen
maar sterker.
3.5. „Slangenoven‟

In de Babylonische Talmud, in het tractaat Baba Metzia, folio 59b bevindt zich een verslag
van een discussie over de ware leer, de halakha. Het is de discussie waarnaar, via Benno
Barnard, Erik Borgman aan het begin van zijn boek verwijst:

Het wordt geleerd: Op die dag maakte R. Eliëzer alle mogelijke bezwaren, maar men aanvaardde ze
niet. Daarop zei hij: Als de halakha is, zoals ik leer, dan zal deze boom dat bewijzen. Toen verplaatste
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de boom zich honderd el van zijn plaats. Velen zeggen vierhonderd el. Maar zij antwoordden: Met een
boom kan men niets bewijzen. Daarop zei hij: Als de halakha is, zoals ik leer, dan zal deze rivierarm dat
bewijzen. Toen week de rivierarm terug. Maar zij antwoordden: Met een rivierarm kan men niets
bewijzen. Daarop zei hij: Als de halakha is, zoals ik leer, dan zullen de wanden van dit leerhuis dat
bewijzen. Toen bewogen de wanden van het leerhuis en dreigden in te storten. Maar R. Jehoshua riep
tot de muren en zei: Wat hebben jullie te maken met een twist tussen de geleerden over de halakha?
Toen stortten de muren niet in, uit respect voor R. Jehoshua, maar ze richtten zich ook niet helemaal op,
uit respect voor R. Eliëzer. Tot op deze dag staan ze scheef. Daarop zei hij: Als de halakha is, zoals ik
leer, dan zullen ze dat uit de hemel bewijzen. Toen weerklonk een galmende stem en sprak: Wat hebben
jullie tegen R. Eliëzer ? De halakha is altijd zoals hij leert. Toen stond R. Jehoshua op en sprak: ze is
niet in de hemel.
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De halakha – „de ware leer, het goddelijke Woord – klinkt uit de „objectieve‟ realiteit. Dit is
Rabbi Eliëzers argument en het wordt keer op keer door de feiten zelf kracht bijgezet. De
boom verplaatst zich, de rivierarm wijkt terug, de wanden van het leerhuis gaan gevaarlijk
overhellen. Dit is het woord van God, zoals het zich in de feiten openbaart. Juist, antwoordt
die „andere rabbijn‟, Jehoshua, maar dan alleen „in de hemel‟. Daar is de halakha „altijd zoals
ze leert‟. Daar rust de leer mooi in zichzelf. Niet zo in het ondermaanse. Daar rust zij op een
sterfelijk subject, een subject dat zich niet zonder meer door de feiten laat overdonderen, een
subject dat drager is van de werkelijkheid zoals die nooit zonder meer in zich zelf rust maar
blijft hangen in een gift/tegengiftverhouding en waarin dat subject zelf moet tussenkomen op
een wijze die alles heeft van een „gok‟. Het is voor dit laatste subject dat de feiten tenslotte
hun ultiem respect reserveren, zo blijkt uit het verhaal. En dit respect is goddelijk te noemen
in de zin dat de feiten zich hier als ware schenkers ontpoppen: ze geven tegelijk de „rabbijn‟
én de „andere rabbijn‟ gelijk: “Toen stortten de muren niet in, uit respect voor R Jehoshua,
maar ze richtten zich ook niet helemaal op, uit respect voor R. Eliëzer”. Wat inderdaad wil
zeggen dat ze hun gelijk geven, schenken. Het is in deze gift dat voor de modernen die we zijn
het goddelijke te vinden is.
Maar nog eens, wat geeft dit Talmudfragment te denken? In elk geval meer dan we tot
hiertoe dachten. Want het is wel een heel specifieke kwestie waarover Rabbi Eliëzer de
halakha in pacht meent te hebben: “Men leert ons dat [een oven gemaakt uit] gebroken
dakpannen samengehouden met zand niet aan de regels van zuiver en onzuiver onderworpen
zijn”. “Althans”, zo gaat de tekst uit Baba Metzia verder, “die mening is Rabbi Eliëzer
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toegedaan, maar alle andere wijzen denken precies het tegenovergestelde. Het is wat men de
slangenoven noemt. Waarom? „Omdat de rabbi‟s die oven met argumenten omcirkeld hebben
zoals een slang een object omcirkelt, en zij de onzuiverheid ervan bewezen hebben‟, zo zegt
Rabbi Juda in naam van Samuel”.70 Dit is het heikele punt waarover Rabbi Eliëzer zijn
collegae de juiste halakha wil duidelijk maken en waarvoor hij steun zoekt bij het wondere
gedrag van, respectievelijk, een boom, een rivierarm en de muren van het leerhuis.
Eliëzer – dit wil zeggen de officiële, dichtst bij de Thora aanleunende visie – huldigt het
meest nuchtere standpunt. Zo‟n oven is niet onderhevig aan de reinheidswetten en moet je dus
niet als onrein beschouwen. De Thora heeft andere dingen om het hoofd dan zich in te laten
met een uit gemengd materiaal bestaande oven. Maar voor de collegae van Eliëzer komt de
Thora in deze wel tussenbeide en is zo‟n oven zonder meer onrein te noemen. Waarom? Het
enige argument dat ze aanbrengen is dat ze voor deze kwestie veel argumenten hebben
aangebracht, dat ze de argumenten als een slang rond dit probleem hebben gelegd. Daarom is
die slangenoven onrein, zo lijkt de tekst tussen de regels te suggereren. Alsof de
schriftgeleerden geen doorslaggevend argument vonden om de reinheid van de oven vast te
leggen en daarin het argument hebben gezien dat er met die oven iets aan de hand is en je hem
maar beter voor onrein kunt houden. Hoogst merkwaardig argument. De oven is onrein omdat
hij veel – teveel – argumenten nodig heeft om onrein of rein te worden verklaard.
Het argumenteren zelf lijkt de zaak hier onrein te hebben gemaakt. Alsof, geconfronteerd
met deze zaak, het redeneren als zodanig met zichzelf in de knoop is geraakt. De rede heeft de
zaak een vraag gesteld, ze heeft redenering na redenering, argument na argument als een
wurggreep rond het probleem gelegd, in de hoop dat het zich op die manier in zijn waarheid –
zijn reinheid of zijn onreinheid – zou doen gelden. Dat dit laatste uitbleef, toont de onmacht
van die wurggreep, het onvermogen van de argumentatie. Omwille van dit onvermogen
verklaren de rabbi‟s de bewuste slangenoven dan maar onrein.
In wiens naam spreken die rabbi‟s? Niet meteen in Gods naam. Dat doet Rabbi Eliëzer.
Hij spreekt op niet mis te verstane wijze in de naam van het hemelse. En hij bewijst dat keer
op keer door de hemel wonderbaarlijk te laten interveniëren in het aardse: door een boom te
verplaatsen, een rivier te verleggen en muren te doen instorten. Eliëzer heeft het volle gelijk
aan zijn kant, want op het eind van het verhaal, als niemand nog wil luisteren naar hem die in
de naam van de hemel spreekt, laat de hemel zelf zijn stem horen. En die verklaart
ondubbelzinnig dat Eliëzer het bij het rechte eind heeft en eenieder hem daarin moet
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respecteren. Híj verkondigt de rechtgeaarde halakha, de ware Thora, zoals de hemel die heeft
opgesteld en van daaruit aan de mens heeft laten geworden.
Jawel, zo repliceren de andere rabbijnen, hij spreekt een hemelse Thora, maar de Thora is
niet in de hemel, net zo min als hij gemaakt is voor de hemel. De Thora is hier, hij dient voor
het aardse, en dat verandert de zaak. Spreken in naam van de Thora is niet langer spreken in
naam van het hemelse, maar in naam van het feit dat dit hemelse hier is, dat het het aardse
heeft vervoegd. En hier wordt spreken in naam van de Thora meteen spreken in naam van het
eigen spreken, spreken in naam van het feit dat het spreken zich als een slang om de dingen
heen legt in de hoop dat ze eindelijk zelf zouden spreken. Maar het enige wat spreekt is hun
tomeloze zwijgen. Wat zoveel wil zeggen als dat alleen het spreken spreekt. Niet in de triomf
het alfa en het omega van het universum in handen te hebben, maar in het besef in zichzelf
opgesloten te zitten als in een kooi die ons voorgoed elk echte „zelf‟ ontzegt. In het redeneren
over de vraag of die hybride oven rein of onrein is, worden de argumenten met zichzelf
geconfronteerd als met hun eigen onvermogen. Alsof de slangenoven het onvermogen van de
rede op zich heeft genomen en daarom onrein moet genoemd worden.
Dit soort slangenovenconditie is ook de moderne theologie verre van vreemd. Maar juist
daarom krijgt de moderniteit de kans om in haar theologische spiegel haar eigen
„slangenovenconditie‟ te herkennen. Het is niet de laatste taak van een hedendaagse theologie
om ervoor te zorgen dat die spiegel niet onder het stof geraakt.
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4

“DIE WEITE DER VERNUNFT”
Over de „antimisologie‟ van Benedictus XVI

„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

4.1. God met rede

Aan het begin van zijn op slag berucht geworden lezing van 12 september 2006 aan de
universiteit van Regensburg71, 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. En, zo voegt hij er schalks aan toe, ook als het waar is dat het twee faculteiten
71

De controverse die “Glaube, Vernunft und Universität – Erinnerungen und Reflexionen” teweegbracht is
genoegzaam 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 de islam anderen dwingt zich tot zijn 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 is.
De opgenomen citaten uit de Regensburglezing komen uit de vertaling van C. van Buytenen, op het internet
gepubliceerd als http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=1290; voor de Duitse tekst, zie de officiële site
van het Vaticaan: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_spe_20060912_university-regensburg_ge.html.
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betreft die 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‟.
Deze onderlinge solidariteit binnen de kosmos van de rede werd ook niet verstoord, toen het een keer
heette dat een van de collega's had gezegd dat er iets merkwaardigs was aan onze universiteit: twee
faculteiten die zich met iets bezighielden wat niet eens bestond: met God. Dat het ook tegenover een
dergelijke radicale scepsis noodzakelijk en redelijk blijft met de rede naar God te vragen en het in
samenhang te doen met de overlevering van het christelijk geloof, was in het geheel van de universiteit
onomstreden.

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 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 de met anderen gedeelde rede mag jouw geloof een grond en een thuis vinden. Het mag
zich 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 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.
"God heeft geen welgevallen in bloed”, zegt hij, “en niet met de rede, niet σὺν λόγω, handelen, is
strijdig met het wezen van God. Het geloof is vrucht van de ziel, niet van het lichaam. Wie dus iemand
tot het geloof wil brengen, heeft de gave nodig van de goede rede en een juist denken, maar geen
geweld en bedreiging ... Om een redelijke ziel te overtuigen, heeft men niet zijn arm, geen wapentuig
noch enig ander middel nodig, waarmee men iemand met de dood bedreigen kan....”

“[N]iet met de rede, niet σὺν λόγω, handelen, is strijdig met het wezen van God”. 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.
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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 Canterbury; de bovennatuurlijke logos ligt in het verlengde van de
natuurlijke, 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 lijkt de korf waaruit Benedictus XVI de ideeën en de schemata put waarmee hij
hier 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 Ockham, 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.72 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 tot een vergelijk te brengen.

72

Vandaar dat Benedictus zo gewillig meegaat met een voetnoot van Khoury, de vertaler van de ByzantijnsGriekse tekst, die stelt dat “pour la doctrine musulmane, Dieu est absolument transcendent, sa volonté n‟est liée
par aucune de nos catégories, fût-ce celle du raisonnable”. 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 Arnaldez 1956). 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 (Ibn Hazm 1977). Onderzoek dringt zich hier op naar de invloed van Ibn Hazms erotische geschriften op
zijn transcendente Godsidee. Voor het citaat van Ibn Hazm dat als motto vooraan dit essay staat, zie Ibn Hasm
1977: 240.
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Het was het thomistische basisschema dat achter de Contra-Reformatie school; 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
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 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 de 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 een paus zich anno 2006 distantieert van de manier
waarop nagenoeg al zijn „moderne‟ 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 de
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 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 antiprotestantse – paus. Deze 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 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 ook: 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
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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, ontketen je een spiraal van geweld. Kijk maar naar het „fundamentalisme‟ van de
reformatoren. Kijk maar naar dat van de hedendaagse fundamentalisten, christelijke,
islamitische en andere.

4.2. Premoderne logos

Het is al bij al een geweldig 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 geweldig 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-eeuwse denken. Vanuit
diverse hoeken is beweerd dat 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 hen
te noemen.73 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 het ecologische ramp waar die technische
logos ons heen leidt), ook de mens zelf, als auteur van de logos, moet alles in het werk stellen
om niet het slachtoffer te worden van het geweld dat hij met de 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 zelf met geweld aan ons

73

Adorno & Horkheimer 1987; Heidegger 1973; Foucault 2006; Lacan 1966; Levinas 2003.

61
opdringen. Zijn lezing bevat “in ganz groben Zügen” een kritiek op de moderniteit waarin hij
laat zien 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 ten goede gekeerd door het geweld van God. Dit
geweld valt immers samen met Diens genade en goedheid, met zijn “goedertierenheid”, zoals
we in de Statenvertaling van onder meer psalm 117 lezen74.
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.
Daarom 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 de logos te
vergrijpen. Maar steeds, zo stelt de christelijke doctrine, is het geweld van de logos sterker
dan het geweld dat wij met de 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 deze context dat hij de fameuze godsnaam uit Exodus 3,14
ter sprake brengt: “Eyeh asher eyeh”, “Ik ben die is”, en in directe relatie brengt met de
ontdekking van de logos door de Griekse filosofie.
De mysterievolle Godsnaam vanuit het brandende braambos, die deze God onderscheidt van de goden
met de vele namen, en die van Hem eenvoudig het "Ik ben", het bestaan uitspreekt, is een bestrijding
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“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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van de mythe, waarmee de Socratische poging de mythe te overwinnen en te overstijgen in een
innerlijke analogie staat.

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
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.75
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 „weids‟ 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 „weidser‟ 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.

4.3. Moderne logos
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.
75

“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‟.” (Willibrordvertaling, 1975).
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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 referent 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 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 het geweld van een geloof zijn relatie tot het zijn kan claimen. De
logos mist immers elk ontologisch fundament, maar wordt tragisch ertoe gedwongen 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 Willem van Ockham die voor
het eerst heeft opgevat en die via de Reformatie de dominante 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
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formuleerde.76 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. Het 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 getracht zichzelf beperkingen op te leggen. Maar de concrete norm van
wetenschappelijkheid – een “Synthese zwischen Platonismus (Cartesianismus) und
Empirismus” noemt Benedictus het77 – heeft wat dit betreft weinig resultaten opgeleverd,
verantwoordelijk als die is voor, bijvoorbeeld, de genoemde nucleaire dreiging. Zij doet niet
alleen God en religie tekort, maar ook de mens. De moderne, wetenschappelijke logos
“verkürtzt” – reduceert – de mens. 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 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. Deze 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
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samenvalt met het zijn zelf, dat gedragen (want geschapen) is door de Oneindige (God). Die
logos was dus aan het zijn gebonden, aan zijn vermeende pretentie de essentie van de dingen
te verwoorden. De wetenschap is modern geworden toen ze die pretentie heeft opgegeven,
toen 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 en mechanisering van ons wereldbeeld.78 De uitgezuiverde logosvormen 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
nu de empirische werkelijkheid afgetast. Tot iets „lukt‟, en met die mathematische kijk op de
materie iets concreets 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 Ockham en de (ockhamistisch geïnspireerde) reformatie onze
moderniteit heeft gevormd.

4.4. Rede en/als geloof

Geen wonder dat dit soort logos, wanneer hij over zichzelf moet nadenken, naar termen als
geloof grijpt. Hij haalt zijn hele elan uit de vooronderstelling niet langer aan essenties en
„zijn‟ gebonden te zijn. Eenmaal die logos over zichzelf moet nadenken, kan die niet anders
dan 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 procedé 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
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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 moderniteit 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,
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 te
doorprikken waarmee de ene mens de andere wil bedriegen. 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 tijde uit den boze.

67
[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.‟79

Benedictus verwoordt Socrates‟ standpunt als volgt:
Het zou heel goed te begrijpen zijn dat iemand, uit boosheid over zoveel valsheden, zijn hele verdere
leven ieder spreken over het zijn zou haten en verafschuwen. Maar op deze manier zou hij de waarheid
van het zijnde gaan verliezen en een heel grote schade lijden.

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
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
ontstaan80 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 de 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
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„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 helemaal 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 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.
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5

“EEN MACHINE OM GODEN TE MAKEN”
Spiritualiteit en doodsprincipe in het licht van Derrida‟s teletechnofallologie

Daar waar de grond grondt terwijl hij instort, waar hij verdwijnt
onder de bodem van wat hij fundeert, [...] kan “religie” slechts
beginnen en her-beginnen: quasi automatisch, mechanisch,
machinaal, spontaan.
Jacques Derrida

5.1. Doodsprincipe, projectie
„Doodsdrift’ is een concept waar Han Formtann niet hoog mee oploopt. Het fundamenteel
destructieve karakter dat Freud, de bedenker van dit concept, eraan toeschrijft, lijkt hem
schromelijk overdreven. Al in zijn inaugurale rede uit 1959, “Wat is er met de mens
gebeurd?”, wijst hij het inherente cultuurpessimisme af waarin dit concept bij Freud baadt.81
Daarvoor schat hij de kracht van de cultuur en haar civilisatieproces te positief in. Wie naar
dit concept verwijst, hoort het voor Fortmann minstens positief te duiden.82
Hij is er trouwens van overtuigd dat onze cultuur inderdaad aan positieve
veranderingen toe is. Haar eenzijdige rationaliteit heeft ons met een al te “verschraalde
werkelijkheidservaring” opgezadeld. Alles wat buiten een strikt objectief wetenschappelijk
blikveld valt, doen wij al te gauw af als projecties, als ongegronde wensvoorstellingen. We
vergeten, aldus Fortmann, dat die zogenaamde projecties uitingen zijn van “een
bewustzijnsvorm, een bestaanswijze, die voor het mens-zijn onmisbaar is en het
noodzakelijke tegenwicht vormt tegen een ontworteld rationalisme”.83 Ze passen in een
typisch menselijke, spirituele kijk op de wereld, een kijk die aansluit bij onze spontane
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natuurlijke band met de dingen. Vandaar dat Fortmann zich ook niet kan vinden in Freuds
kritiek op religie als zou die een „illusie‟ zijn. Meer nog, uitgerekend onze “religieuze crisis”
wijst er voor hem op hoe verstoord onze relatie met onszelf en de werkelijkheid is geworden.
Die crisis nodigt ons juist uit tot een „diepere‟, meer „spirituele‟, „transcendente‟
levenshouding. De religieuze crisis wijst op een “crisis van de humaniteit”84, waarvan de
aanpak niet zonder een vernieuwde godsdienstpsychologische studie van de mens als
zingevend wezen kan. Om die laatste gedachte is het Fortmann in zijn beroemde inaugurale
rede vooral te doen. Ze vormt meteen de inzet van zijn hele verdere oeuvre. Alleen is het voor
hem duidelijk dat „doodsprincipe‟ en „projectie‟ twee inadequate concepten zijn om religie en
religiecrisis  en de heersende cultuurcrisis in het algemeen  naar behoren in kaart te
brengen.
De waaier aan religieuze reveils die vandaag de kop opsteken, geeft Fortmann op het
eerste gezicht overschot aan gelijk. De kritiek als zou religie niets dan projectie zijn, heeft niet
belet dat een religieuze kijk op de werkelijkheid zich opnieuw een vooraanstaande plaats in
onze mondiale cultuur heeft veroverd. De individuele mens haalt steeds minder zijn neus op
voor een spirituele zingeving, en ook op politiek vlak is God en godsdienst een niet meer te
negeren factor geworden.
Of dat evenwel een reden is om de “crisis van de humaniteit” achter ons te wanen, is
weer een andere kwestie. Zo overtuigend lijken de religieuze reveils die crisis nu ook weer
niet op te lossen. Het is zelfs de vraag of ze die crisis niet veeleer aanscherpen. Soms lijkt het
wel of de eendimensionale blik gewoon van kamp is veranderd, en het enge
wetenschapspositivisme de plaats heeft ingeruild voor een al even eng spiritueel of religieus
positivisme. Het fanatisme dat zich op God of godsdienst beroept, is een heus mondiaal
probleem geworden en niet alle religieuze zinduidingen blijken even onschuldig of
ongevaarlijk te zijn. Al is hiermee niet gezegd dat een spiritueel of religieus reveil op zich
kwaadaardig eendimensionaal zou zijn, toch kan men niet ontkennen dat de gevaarlijkste en
geduchtste fundamentalismen vandaag uit die hoek komen. Het lijkt er dus op dat onze
humaniteit ook door een transcendente of religieuze zingeving niet zomaar haar crisis van
zich af kan schudden.
Houden we daarom, bij wijze van experiment, Fortmanns denken over transcendente
zingeving en religiositeit even tegen het licht van Jacques Derrida‟s reflectie op religie en
religieus reveil. Die confrontatie is des te interessanter omdat ook Derrida het uitdrukkelijk
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over de gevaarlijke aspecten van ons objectief wetenschappelijke, eenzijdig „technische‟
zelfverstaan heeft. In zijn essay Foi et savoir (Geloof en weten ), waarop ik hier zal
inzoomen85, neemt hij die techniek in haar meest recente uiting. Hij focust op fenomenen als
internet, cyberspace, virtual reality en andere vormen van onze hypergesofisticeerde
telecommunicatie, die hij samenvattend „teletechniek‟ doopt. Bovendien spelen ook bij
Derrida concepten als „doodsdrift‟ en „projectie‟ uitdrukkelijk mee op de achtergrond van zijn
reflectie over religie. Alleen kennen ze bij hem niet de negatieve klank die Fortmann erin
beluistert. Dit alles belet Derrida echter niet om de verhouding van de mens tot zichzelf en de
werkelijkheid transcendent te noemen, al denkt hij die transcendentie binnen een strikt
„materialistische‟ logica.

5.2. Teletechniek

Het tele-aspect dat dominant is geworden in de techniek van de laatste decennia zou op een
nog dwingender manier een kritiek als die van Han Fortmann kunnen oproepen. Internet en
cyberspace doen ons op een nooit eerder geziene manier communiceren met elkaar. Toch is
de vrees nooit ver weg ons in die communicatiemolen te verliezen. De euforie over die
grenzeloze communicatiemogelijkheden wordt overschaduwd door de angst onder de pletwals
van de teletechniek te verdwijnen. Fortmann waarschuwde voor het te eenzijdig accent op de
positief wetenschappelijke blik en zocht daarom naar een meer subjectgericht tegenwicht. In
dit perspectief is de hele teletechniek nog bedenkelijker en gevaarlijker, omdat hier het
bestaan zelf van dit subject ondermijnd dreigt te worden.
De teletechniek maakt ons duidelijk dat het „tele‟-gehalte inderdaad ook onszelf raakt.
Op het wereldwijde web waar wij ons aan anderen presenteren, zijn we in reëel opzicht
afwezig. Onze presentie op dat veld impliceert onze reële absentie. En verraadt die structuur
niet tegelijk de conditie waarop we ons altijd al presenteren, ook aan onszelf? In dit geval zijn
we altijd op een of andere manier afwezig bij onze eigen presentie. Alsof het tot onze
menselijke natuur hoort ons ‘tele’ (ver, verwijderd) van onszelf te bevinden, ook in onze
intiemste zelfervaringen.
Dit tele-punt van waaruit wij ons aan elkaar (en aan onszelf) presenteren, heeft alles te
maken met wat Freud onder zijn concept van het „onbewuste‟ verstaat. Dat laatste verwijst
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niet alleen naar de inhoud van onze verborgen polymorf-perverse wensen, maar ook en vooral
naar het punt van waaruit wij wensen en spreken. Dat punt zijn we na Descartes het „subject‟
gaan noemen. Het is dat „subject‟ dat in het donker blijft als ik spreek, zelfs als ik het
uitdrukkelijk over mijzelf heb. Dit maakt dat ik, ook bij de meest kwetsende (en ook
zelfkwetsende) bekentenis, steeds buiten schot blijf. Geen wonder dus dat onze communicatielust een nog nooit geziene vlucht heeft genomen. We waren altijd al tele van onszelf, en de
tele-techniek staat ons toe dat explicieter dan ooit te beleven.
Alleen belet onze teletechnische euforie niet dat ons tegelijk een gevoel van angst
besluipt. Die angst betreft in laatste instantie dat dode (tele)punt van waaruit wij
communiceren. We vrezen dat we ons daarin verregaander kunnen verliezen dan ons lief is.
Die oneindige mogelijkheid om ver  tele  van onszelf te zijn op het moment dat we het over
onszelf hebben, tast ons gevoel van identiteit aan. Alsof de mogelijkheid om ons altijd en
overal te manifesteren, impliceert dat wij nooit en nergens echt „onszelf‟ laten zien. In het
teletechnische netwerk waaraan wij ons euforisch overleveren, lijken we op een rare manier
vervreemd van onszelf.
Zowel die euforie als die angst zijn ouder dan die teletechniek zelf. Zij gaan beide terug
op het dubbele gevoel dat de introductie van het moderne paradigma in de zeventiende eeuw
opriep. Zo was Blaise Pascal euforisch wanneer hij de oneindigheid in de kansberekening
mathematisch in de greep kreeg, maar voelde hij zich bij het kijken naar de sterrenhemel in
die oneindig lege ruimte angstig verloren. Ook Newtons wereldbeeld werd op euforie en angst
onthaald. De oneindige valbeweging waaraan het heelal onderhevig blijkt opent grenzeloze
mogelijkheden. Maar dit belet ons ook nog een grond onder de voeten te voelen die aan die
valbeweging ontsnapt en van waaruit we tenminste die val als val kunnen beleven. Zoals alle
ervaringen die de moderniteit hebben getypeerd, is ook die van de teletechniek er één van
euforie én vervreemding. Alsof we ons juist in een wereld waar we meer dan ooit vat op
krijgen, niet echt meer thuis kunnen voelen.
Zo besluipt ons, ondanks de grenzeloze mogelijkheden van de telecommunicatie, bij
momenten de bange vraag of die ons niet voorgoed van onszelf verwijdert. Alsof elke mail
die we de cyberruimte insturen, steevast ook het bericht van onze eigen dood verzendt.
Michel Foucault stelde dat wat we met wetenschappelijke zekerheid sinds kort “de mens”
noemen, momenteel tot verdwijnen gedoemd is en uitgewist zal worden “zoals een gelaat van
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zand bij de grens van de zee”.86 Die “zee” hebben we onderhand ontdekt als het wereldwijde
internet waarin wij ons op elk ogenblik aan wie dan ook  onszelf incluis  kenbaar kunnen
maken, zij het niet zonder er verregaand in te verdwijnen. Onze meest reële, dagdagelijkse
leefruimte heet voortaan „virtueel‟. Slechts daar is ons, in dit teletechnisch universum, een al
even technisch en kunstmatig bestaan beschoren.
Misschien ligt het hele probleem wel vervat in die ene simpele paradox: wie over
teletechniek reflecteert, doet dit altijd al teletechnisch. Wie een vraag wil stellen over internet,
stelt ze onvermijdelijk altijd al op internet. Buiten internet is er geen buiten meer. Dit net kent
immers alleen maar „buiten‟, uitwendigheid, representatie, beeld, fictie, gestolde multiinterpretabele verbeelding. Natuurlijk, dat net is het werk van ónze verbeelding, het
representeert ons. Maar de vraag die de moderniteit sinds haar ontstaan in de zeventiende
eeuw kwelt, is of we ook nog buiten onze representaties bestaan. Of er aan de representaties
waarin wij spelen en denken wel een Ik, een cogito, een grond, een platform, een
„hupokeimenon‟, een „subjectum‟ ten grondslag ligt. Het enige wat we sindsdien weten is dat,
áls er al zo‟n „subjectum‟ mogelijk is, het alleen ergens bij onszelf te vinden moet zijn. Het
vroegere „subjectum‟, de christelijk-theologische God, bekleedt sinds het aanbreken van de
moderniteit niet langer deze functie. Onze verhouding tot de werkelijkheid (onszelf en God
incluis), start niet meer bij God, maar bij onszelf. Daarover gaat het als men het heeft over de
„dood van God‟. Sindsdien gaat ook elke houding die men tegenover religie inneemt – zowel
in de positief gelovige als de negatief kritische zin – uit van de „dood‟ van dit goddelijke
subject. Ze gaat niet langer uit van de „hypothese‟ (een ander woord voor „subjectum‟) dat de
gegevenheid van de werkelijkheid en de gegevenheid van onze relatie tot die werkelijkheid de
creatie zijn van één en dezelfde scheppende God. Indien we nog ergens de mogelijkheid van
een God of een godsdienst kunnen ontwaren, is het vanuit onze beperkte (want) menselijke
subjectpositie, en uitgerekend die lijkt in het licht van de hele teletechnische revolutie
enigmatischer en wankeler dan ooit.
Waar vinden wij nog ons „zelf‟ terug in dat „net‟ dat ons representeert ten koste van onze
reële presentie? Waar vinden we, exacter, ons eigen „verdwijnen‟ in dat „net‟, waar niets is
wat het is en niets nog enige grond vindt tenzij in een „web‟ dat slechts bestaat uit virtuele
leugens die elkaar een virtuele waarheid voorliegen? Wie leert ons de techniek om binnen dit
teletechnisch universum onszelf  of, exacter, ons verdwijnen  op het spoor te komen?
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Zie de laatste zin van Les mots et les choses: “ – dan zouden we er zeker van kunnen zijn dat de mens zal
verdwijnen, als een gezicht in het zand op de vloedlijn van de zee.” (Foucault 2006: 453; voor originele Franse
teskt : 1966: 398).
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En wat, als één van de meest vruchtbare aanwijzingen daarvoor nu eens in het
controversiële concept „fallus‟ te vinden zou zijn? Wat, als de logica die wij op het spoor
moeten komen binnen dat teletechnisch universum, een fallische logica is en dat pas díe een
kompas kan bieden om, ergens op de virtuele huid van dat internet, „onszelf‟ (dit is het
„verschijnen‟ van ons „verdwijnen‟) te vinden? Zou daarin zowel het meest klassieke als het
meest onaannemelijke van onze angstige euforie omtrent de teletechniek te vinden zijn? Zou
„fallus‟ een adequate naam zijn voor het punt van waaruit we ons als „teletubbies‟
teletechnisch verhouden tegenover de grotendeels virtueel geworden werkelijkheid (onze
eigen werkelijkheid incluis)?

5.3. Fenomenologie
Niet dat zo‟n „fallologica‟ de enige logica zou zijn die ons daarin inzicht kan verschaffen.
Binnen de filosofische traditie van de twintigste eeuw zijn veelal andere wegen uitgeprobeerd
die in hun opmaak van het probleem een minder seksueel provocatief jargon hanteerden. Er
zijn bijvoorbeeld de fenomenologisch getinte pogingen geweest voor wie mens en wereld
reeds op elkaar zijn betrokken nog vóór men ze als twee los van elkaar staande entiteiten
onderscheidt. Zowel techniek als religie moeten in dit opzicht, ondanks hun onmiskenbare
verschil, als twee vormen van „in de wereld zijn‟ worden gedacht. De mens staat niet
tegenover de wereld (zoals een [cartesiaans] subject tegenover een object staat), hij staat er
altijd al middenin. Hij is een „in-de-wereld-zijn‟. Om dezelfde reden kent hij ook „binnenin‟
geen gesubstantiveerde subjectiviteit. Er is tussen mens en wereld  in casu tussen ons en het
net  geen binnen/buiten verhouding. Beide, wijzelf en het net, bestaan enkel als (wat
Heidegger zou noemen87) een „ontwerp‟ dat noch tot onszelf, noch tot dat net terug te voeren
is. Wat aan onszelf en het net voorafgaat, is een tussenruimte van waaruit beide tot „aanzijn‟
komen. Het is in laatste instantie daar dat „wij‟ plaatsvinden: niet het „wij‟ zoals we op het net
verschijnen (of, in Heideggers termen, niet „wij‟ voor zover we ons tot „zijnden‟
substantiveren), maar het „hupokeimenon‟, het „subjectum‟, het „draagvlak‟ van het „ontwerp‟
dat wij zijn (termen die in casu Heidegger, omwille van hun klassiek filosofische connotaties,
liever vervangt door „Dasein‟).
De plaats waar „wij‟ en de „wereld‟ op het meest basale niveau „plaatsvinden‟, situeert
zich uitgerekend daar waar beide aan „zichzelf‟ ontsnappen om dit „zichzelf‟ in het materiële
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Heidegger 1972: 145 e.v., en passim; 1998: 192 e.v.
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restproduct van de ander te vinden (aldus de late Merleau-Ponty88). De lichamelijkheid die ik
ben, vind ik in het „vlees‟ [la chair] van de wereld en de wereld haakt in mij in waar mijn
lichaam enkel „vlees‟ is. Wat een manier is om aan te geven hoe radicaal eindig elk „zelf‟,
elke identiteit is. Mens en wereld „gebeuren‟ op de plaats waar de ene tegen de materiële
eindigheid van de ander aanbotst als tegen zijn eigen eindigheid. Op de plaats waar hun
beider eindigheid zich „chiasmatisch‟ met elkaar vervlechten, op de plaats waar de ene bij de
ander de „eigen‟ lichamelijkheid treft als louter (lichaamloos) „vlees‟, daar ligt het materiële
substraat dat mens en wereld schraagt. Het is het substraat van dit gebeuren („Geschick‟) dat
Heidegger met de nog te weinig materialistische term „Dasein‟ heeft benoemd  aldus
Merleau-Ponty.

5.4. Teletechnofallologie ...

De fallische logica die we hier van naderbij zullen volgen om te kunnen spoorzoeken in dat
net waarin we zo radicaal zijn verstrikt, wijkt weliswaar qua jargon sterk af van die
fenomenologisch getinte denkschema‟s, maar de inzet ervan is niet radicaal anders. Daarvoor
is Jacques Derrida, de auteur van die „fallologica‟, te zeer schatplichtig aan de hele
fenomenologische traditie, hoe eigengereid de weg ook mag zijn die zijn oeuvre is gegaan.
Hij legt trouwens uitdrukkelijk zelf die band, onder meer in het aforisme 39 van Foi et
savoir, het inderdaad aforistisch gecomponeerd essay waarin Derrida op een gegeven moment
een heuse „fallologica‟ uiteenzet. Daarin verbindt hij het fenomeen „fenomeen‟  het
„fenomeen‟-zijn in de actieve betekenis van het woord, het “phainesthai” (het verschijnen) 
met de “fallus” of , “beter” (zegt Derrida zelf), met “het fallische, het falluseffect”.89 Met
name illustreert dit falluseffect een “dubbelheid” (“double valeur”) of, zoals hij het elders
noemt, een double bind-structuur die karakteristiek is voor elk verschijnen, elk „fenomeen‟,
elke vorm van aanwezig stellen of gesteld worden. Die “dubbelheid”, die double bindstructuur, die meteen ook de “dubbele bron van de moraal en de religie” is (zoals Derrida in
Zie vooral het hoofdstuk “L‟entrelacs  Le chiasme” uit Merleau-Ponty‟s postuum verschenen laatste boek Le
visible et l’invisible (Merleau-Ponty 1964: 172-204).
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Zie het begin van dit aforisme: “ Cette double valeur, n‟est-ce pas ce que, par exemple, signifie dans sa
différence un phallus, ou plutôt le phallique, l’effet de phallus, qui n‟est pas nécessairement le propre de
l‟homme. N‟est-ce pas là le phénomène, le phainesthai, le jour du phallus?” (Derrida cursiveert en zet vet).
Eigen Nederlandse vertaling: “Ligt de betekenis van die dubbelheid bijvoorbeeld niet in de differentiële werking
van de fallus, of beter van het fallische, het falluseffect (dat niet noodzakelijk dat van de man is)? Ligt daarin
niet het fenomeen, het phainesthai, het voor de dag treden van de fallus?”. Zie: Derrida & Vattimo 1996: 63.
Voor de gepubliceerde Nederlandse vertaling, zie Derrida, Vattimo & Gadamer, 1997: 71. (Ook de frase die als
motto bij het begin van mijn essay fungeert, heb ik hieruit geplukt; zie: Derrida, Vattimo & Gadamer, 1997: 31.)
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dit essay de titel van Bergsons beroemde boek citeert), vormt het centrale thema van Foi et
savoir. Het religieuze reveil van vandaag, aldus Derrida, dwingt ons om de logica van dit
„voor de dag treden‟  of, zo je wil, de fenomeno-logica van het „verschijnen‟  opnieuw te
doordenken en te herformuleren. Eén van de formuleringen die de “dubbelheid” of de double
bind-structuur van de verschijningslogica provocatief maar scherp uit de verf doet komen, is
het “falluseffect”, dat Derrida  even verderop in datzelfde aforisme 39  inderdaad als een
“logica” naar voren schuift.90
Laten we ons door dit vanuit de psychoanalyse overgewaaide, uitgesproken seksuele
jargon niet provoceren en volgen we even wat Derrida ertoe brengt om logica en fallus met
elkaar te verbinden. Waarom geeft de fallus een adequaat beeld van de double bind-structuur
die in de logica  en niet in de laatste plaats in de fenomeno-logica  huist?
Voor Derrida ligt het paradigmatische van de fallus in de erectie, niet enkel in de
biologische, maar ook in de cultische zin. De term fallus heeft eerst en vooral die cultische
achtergrond. Hij is meer bepaald een onderdeel van de Dionysoscultus, waar hij als pure
„verschijning‟ (als „fallofanie‟) functioneert, als de mise en scène van een overdreven
uitvergrote penis in erectie. Daarin ligt trouwens het verschil met de penis: een fallus,
ongeacht of hij een echt dan wel een namaak-fenomeen is, bestaat slechts in en als erectie.91
Die erectieve verschijning wordt sterk technisch-mechanisch en automatisch-repetitief
opgevat.92 Zij is iets wat „vanzelf‟ verschijnt, zonder tussenkomst van de (nochtans) vrije
mens waaraan dit „verschijnen‟ te beurt valt. Zij werkt als een „automaat‟, „mechanisch‟,
„spastisch‟ zelfs, los van de zelfbeheerste actieve bezieling van de rest van het lichaam. En zij
bestaat enkel in en door haar repetitiviteit. Onbekwaam zich langer dan slechts even in stand
te houden, kent de fallus nooit iets anders dan een onophoudelijk herbeginnen en bestaat hij in
die repetitie. Dit laatste accentueert nog eens extra het machinaal-technisch karakter van zijn
verschijnen, een “phainesthai” waarmee hij zonder meer samenvalt.
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Het is alleen al daarom een belangrijke passage omdat zij één van de weinige plaatsen is waar Derrida
ongereserveerd over een logica spreekt die verwijst naar zijn eigen denken. Meestal vermijdt hij de term „logica‟
om zijn eigen denken aan te duiden (of plaatst hij die dankzij aanhalingstekens onder reserve) en beperkt hij zich
tot een deconstructie van de logische lijnen in teksten van anderen.
91
Voor het verschil tussen “phallos” (inderdaad een Grieks woord; het Latijnse equivalent in de antieke tijd is
“fascinus”) en “penis” (Latijn: “mentula”), zie het boek van Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi (Quignard: 1994,
85 e.v.).
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Derrida denkt dus het erectief gebeuren zelf als iets wat onherroepelijk buiten de vrije wil van de mens gebeurt
en sluit daarbij sterk aan bij een laat-antieke en christelijke traditie. Zo merkte bijvoorbeeld Augustinus op dat
een erectieve fallus in zekere zin „in opstand‟ kwam tegen de mens. Hij bleek immers aan de zeggingsmacht van
de vrije wil te ontsnappen. Die erectieve „opstand‟ was dan ook het teken bij uitstek van de zondeval, dit is van
de „opstand‟ van de mens tegen God. Voor een commentaar bij de christelijke (augustiniaanse) variant van die
fallusleer, zie mijn essay “«H/G». Over «H/Geeft seks zin?»” in De Kesel 1998: 162-173.
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Dit is slechts de ene zijde van de fallische medaille, want  net andersom  fungeert die
fallus op het zelfde (cultische, „fallofane‟) moment tegelijk als datgene waarin het spontaan
authentische, onmechanische, onmachinale, hoogst unieke en meest „levende‟ leven
verschijnt. Niet toevallig is de fallus vanouds ook met de grootste taboes omgeven en wordt
hij, als was hij iets onaanraakbaar heiligs, afgeschermd tegen alles wat hem profaneert. Over
hem wordt gewaakt als over het leven zelf en hij geldt op zijn beurt als een uitgelezen
levensbehoeder.93
Dezelfde fallus staat dus én voor dode, machinaal herhaalde representatie én voor
levende, unieke authenticiteit. Eenzelfde verschijnen staat én voor de levenloze en repetitieve
mechanica van een spasme én voor de meest authentieke zelfbevestigende levensreflex. Het
wordt begrijpelijker nu waarom de fallus kan gelden als paradigma voor het samengaan van
twee onmogelijk samengaande logica‟s. Hij is het uitgelezen fetisj-voorbeeld van een
„dubbele logica‟, met de harde double bind-connotatie die deze term bij Derrida heeft.
5.5. ... van “het leven”, ...

Telkens wanneer iets verschijnt, telkens wanneer men iets doet verschijnen, spelen die beide
logica‟s een double bind-spel met elkaar. Dit conflictueuze spel thematiseert Derrida in Foi et
savoir. Hij doet dat door een conceptueel onderscheid te maken tussen een testimoniale en een
sacrificiële logica.94
Stel  om meteen de eerste soort logica te illustreren  dat ik „het leven‟ als een ultieme
waarde hoog wil houden. Dan moet ik, wil mijn waarde geen dode letter blijven, haar ook aan
ander communiceren en hen ervan overtuigen. Dit veronderstelt echter dat ik haar afhankelijk
maak van de manier waarop die anderen haar ontvangen. Ik lever haar met andere woorden
uit aan de vervreemdende effecten van de telecommunicatietechniek. Daardoor laat ik de
mogelijkheid open dat mijn boodschap gehavend en verdraaid bij mij terugkeert, of zelfs
helemaal niet terugkeert. Ik stel mijn gekoesterde waarde onvermijdelijk bloot aan het nooit
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Denk bijvoorbeeld aan de massa‟s fallomorfe amuletten en andere fetisj-prullaria die men uit de antieke
oudheid heeft bewaard en die een kwaad- en onheilafwerende - en dus levensbeschermende - functie hadden.
Ook in de christelijke middeleeuwen waren dit soort apotropaïsche fallomorfe ammuleten een populairder
fenomeen dan men doorgaans denkt. Zie het hoofdstuk 7 van Jos Koldeweij‟s studie over Geloof en geluk:
sieraad en devotie in middeleeuwse Vlaanderen (Koldeweij 2006: 109-131).
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Derrida ging een paar jaar eerder reeds kort in op beide logica‟s, meer bepaald in zijn Mémoires d’aveugle
(Derrrida 1990: 46; 96). Alleen spreekt hij daar nog zeer schoorvoetend van een „logica‟ (vandaar de
aanhalingstekens op p. 46) en heeft hij het meestal, onbepaalder, over “une pensée” (p. 96); en wat in Foi et
savoir „testimoniaal‟ wordt genoemd, heet hier nog “transcendentaal”. Ditzelfde (quasi-)transcendentale schema
ligt tevens aan de basis van zijn reflectie over het probleem van de gastvrijheid, zoals hij dat onder meer
behandelt in De l’hospitalité (Derrida 1997: 73-77; Nederlandse vertaling in Derrida: 1998: 69-72).
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uit te sluiten risico dat ze verminkt, zo niet vermorzeld uit die communicatieve molen te
voorschijn komt.
De teletechnische logica waaraan ik mijn waarde moet uitleveren, geldt in principe ook
voor de meest eenvoudige communicatie, die met mezelf incluis. Omdat mijn waarde maar
„is‟ voor zover ze „verschijnt‟ (want meegedeeld wordt), staan aan haar oorsprong, even
„originair‟ als ikzelf, ook altijd „anderen‟ – „getuigen‟, vandaar “testimoniale logica”. Zij
maken van mijn stelligste zekerheid terzelfdertijd iets fundamenteel onzekers. In dezelfde
beweging waarin mijn waarde die testimonialiteit absoluut niet kan missen, wordt ze er even
absoluut door belaagd.
De waarde genaamd „leven‟ kan slecths zijn in haar verschijnen. Haar verschijnen
veronderstelt echter een communicatieve orde die haar onvermijdelijk aantast. Alleen al het
feit dat zij oneindig herhaald zal moeten worden om het überhaupt als waarde te „maken‟,
maakt reeds bij voorbaat van het leven iets „doods‟. Onze hele telecommunicatie-techniek
moet naar die testimoniale logica worden gedacht. Zij is enerzijds onmisbaar om het leven als
de hoogste waarde te promoten, maar reduceert diezelfde waarde anderzijds tot een
teletechnisch spasme. Ze maakt van het leven een mechanisch gerepeteerd item: een
spetterende website, die als zodanig de ontkenning is van het „levende‟ leven dat ik wilde
waarmaken.
Let wel, dit is enkel de ene kant van die dubbele logica. Even mechanisch-spontaan als
die waarde zich aan de testimoniale logica uitlevert, wil zij zich daar ook tegen beveiligen of
zich eraan onttrekken. Wil ik het leven als hoogste waarde affirmeren, dan moet ik het juist
veilig en wel uit de handen van de vreemde anderen en hun communicatieve pletmolen
houden. Ik zal het immuun voor ze moeten maken, het als iets onaantastbaars, iets heiligs
afzonderen. Zo zal ik het leven meer waard en heilig achten dan wat ook ter wereld en er alles
voor over hebben, ... desnoods mijn eigen leven.
Voor het leven mijn leven geven: ziehier de paradox van de tweede soort logica, de
sacrificiële, die achter elke gepropageerde waarde schuilgaat. Vóór ik het goed en wel besef, ben
ik datgene aan het 'offeren' wat ik juist koste wat kost veilig wilde stellen. Ik wil het leven als iets
onaantastbaars en heiligs voorop stellen, en vóór ik er erg in heb, doe ik alsof het zich reeds „over
het leven heen‟ bevindt en dus virtueel dood is. Op die manier heb ik het leven bij voorbaat tot
een abstracte, „dode‟ waarde gereduceerd waarbij ik het concrete, „levende‟ leven opoffer en dat
enkel nog „over-leeft‟ in het dode „fetisj-leven‟ dat ik uit het leven heb weggesneden.
Wie het leven als waarde poneert, wie het als zodanig doet „verschijnen‟, stelt dus twee
logica‟s in werking, de testimoniale en de sacrificiële, die elkaar én wederzijds uitsluiten én geen
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ogenblik kunnen missen. De ene logica kan zich slechts handhaven dankzij de „supplementaire‟
steun van de ander, zonder ooit in staat te zijn die andere voor iets méér dan een tijdelijk
„supplement‟ te houden. Als ik  enerzijds  het leven heilig stel, zuig ik er alle leven uit en
maak er iets doods van. Daarom lever ik dat „dode‟ leven uit aan anderen. Hun getuigenis heb ik
nodig opdat mijn dode leven zou „overleven‟. Mijn heilige waarde kan niet zonder het
teletechnische „testimonium‟ van anderen. Ook hierin schuilt echter iets dodelijks. Want als ik 
anderzijds  het leven als ultieme waarde aan de vervreemdende werking van de
telecommunicatie overlaat, lever ik het ook aan een virtuele dood uit. Daarom neem ik het
„leven‟ in bescherming tegen die communicatieve, testimoniale logica. Ik doe dat door het als
iets heiligs en onaantastbaars af te zonderen. Die sacrificiële afzondering wordt, al even erg als
de testimonialiteit, door een doodsprincipe belaagd.95
Zowel de werking van beide logica‟s afzonderlijk als van hun onderling logisch verband, zo
benadrukt Derrida voortdurend, is een „automatisch‟, technisch-machinaal proces. Het is niet het
„leven‟ dat zich actief en zelfbewust boven de techniek stelt. Het is de teletechnische
(fenomeno)logica die het leven, „spontaan en automatisch‟ over het leven heen tilt. Het doet dat
leven „over-leven‟ in iets (levenloos) transcendents. Het leven dat zich transcendent en verheven
boven de techniek waant, is er dus het rechtstreekse effect van. Zonder die immanente „platte‟
techniek zou het leven zich niet eens als „transcendent‟ kunnen stellen. Het zou immers ten onder
gaan aan het doodsprincipe dat in de logica van zijn eigen heiligheid schuilgaat. Net zoals het
immanente van de testimoniale logica enkel mogelijk is door een supplementair beroep op de
transcendente pretentie van haar boodschap.
De hele transcendentie/immanentie-problematiek  en in die zin ook de hele
zingevingsproblematiek  denkt men hier als een radicaal machinaal-technische aangelegenheid.
Het is Derrida‟s manier om het hardnekkig idealisme van onze traditie tot zijn harde
materialistische grondslag terug te brengen.
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Inderdaad, wat beide logica‟s regeert, is in laatste instantie een doodsprincipe. Hun immuniteit tegen de andere
logica werkt zelfvernietigend. Vandaar dat zij beide, op principieel niveau, hun principes auto-immuun zullen
tegenwerken. Zo spreekt Derrida van een “logica van de auto-immune auto-indemnisering” (Derrida & Vattimo
1996: 56; Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 63). De auto-indemnisering, andere naam voor sacrificiële logica
waar iets als ongedeerd (onaanraakbaar, veilig, heilig, sacraal, afgezonderd) wordt gesteld, wordt van binnen uit
doorkruist door een principe dat die werking verstoort en dit heilige al bij voorbaat besmet laat worden door dat
onheilige (heilloze), testimoniale veld waarvan het zich wil afzonderen. De term „auto-immunisering‟ haalt Derrida
uit de biologisch-medische wetenschap. Waar een organisme een immuniteitssysteem heeft opgebouwd dat vreemde
stoffen afstoot om zich op die manier „intact‟ en „immuun‟ te houden, produceert het tegelijk ook stoffen om dit
immuniteitssysteem tegen te werken. Zo is een chirurgische transplantatie van een orgaan slechts mogelijk dankzij
zijn (auto-immune) vermogen om het eigen immuniteitssysteem tegen te werken. Derrida gaat uitvoeriger op die
logica van de auto-immuniteit in in noot 23 bij aforisme 37 (Derrida & Vattimo 1996: 59; Derrida, Vattimo &
Gadamer 1997: 66).

80
Precies dit harde technisch-mechanische aspect heeft Derrida willen accentueren door,
provocatief, die double bind-logica “fallisch” te noemen. Aan het fallische is immers alles
uitgesproken machinaal. Als markantste verschijning van de levensreflex, is hij “het meest
mechanische, het meest isoleerbare van het leven”. De “kolossale automaticiteit van [zijn]
erectie”96 staat voor de structuur van een fenomeno-logica waarbij datgene wat als zodanig moet
verschijnen, over „zichzelf‟ heen wordt getild en als (dode) fetisj van zichzelf (als kolos97) „overleeft‟. En dit overleven is slechts mogelijk dankzij de logica van die andere „levend-dode‟,
fallofane orde, met name de immanente, repetitieve wereld van de teletechniek. Daar staat de
fallus voor de fictie zelf of, zoals Derrida schrijft, voor “de marionet die men opricht, exhibeert,
tot fetisj maakt en ronddraagt in processies”.98 Precies het feit dat de fallus voor beide logica‟s
model kan staan zonder ze daarom tot eenheid te brengen, maakt hem tot paradigma bij uitstek
van de double bind-logica die Derrida hier uiteenzet.
5.6. ... van “zin” en “religie”

Han Fortmann zocht naar een tegenwicht tegen het al te eenzijdig accent op onze eng
objectivistisch technische blik. De transcendente of spirituele zingeving die hij in dit verband
naar voren schuift, beantwoordt volgens Derrida echter aan dezelfde mechanische fallologica.
Ook die meest zelfbewuste „zingeving‟ moet als het „fallische‟ effect van een mechanische,
automatische, spastische „logos‟ worden gedacht.
Niet dat daarom elke subjectieve, transcendente of religieuze zingeving uit den boze is.
Integendeel, de spirituele en religieuze reveils van de laatste decennia kunnen ook voor Derrida
niet worden afgedaan als ongegronde „projecties‟. De „projectieve‟ of, exacter, „erectieve‟
fallologica die hij in dit soort reveils ontwaart, ontzegt ze niet het bestaansrecht. Het zegt alleen
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Ik citeer uit hetzelfde aforisme 39, twee zinnen verder dan een reeds eerder aangehaalde passus: “Betekent ze
[met name die “double valeur” die fallologisch gestructureerd is] niet de kolossale automaticiteit van de erectie
(het maximum aan leven dat ongedeerd moet blijven, geïndemniseerd, immuun en veilig, sacrosanct), maar óók,
op hetzelfde moment en vanwege zijn reflexmatige aard [die van de fallus], het meest mechanische, het meest
isoleerbare van het leven dat hij voorstelt?” (Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 72 [licht gemodificeerde
vertaling]; voor Franse tekst, Derrida & Vattimo 1996: 63-64).
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Voor die structuur van het „kolossale‟, zie Glas (Derrida 1974, passim en onder meer de los bijgevoegde
pagina) alsook het vierde hoofdstuk van “Parergon” in La vérité en peinture (Derrida 1978: 136-168).
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De hierboven geciteerde passus uit aforisme 39 gaat als volgt verder: “Is het fallische (in tegenstelling tot de
penis en losgemaakt van het eigen lichaam) ook niet die marionet die men opricht, exhibeert, tot fetisj maakt en
ronddraagt in processies? Hebben we daar (als toppunt van virtualiteit) niet te doen met de macht of de potentie
van een logica die sterk genoeg is om, rekening houdend met het onberekenbare en het toch berekenend,
rekenschap af te leggen (logon didonai) van alles wat de tele-techno-wetenschappelijke machine, die vijand van
het leven ten dienste van het leven, verbindt met de grond zelf van het religieuze: met name het geloof in het
meest levende, dood en automatisch over-levend, verrezen in zijn spookgestalte of zijn phantasma [sic], het
heilige dus, gezond en wel, het ongedeerde, het immune, het sacrale, kortom alles wat heilig betekent?” (Derrida,
Vattimo & Gadamer 1997: 72; Derrida cursiveert; Franse tekst: Derrida & Vattimo 1996: 64 ).
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iets over de listige double bind-structuur die  constructief/deconstructief  in deze fenomenen
aan het werk is. Elke „subjectieve‟ zingeving is altijd al aangetast door een objectieve
(tele)techniek die haar in principe ontkent. Elke transcendente „zin‟ laat zich besmetten door de
immanente teletechniek die zijn „heiligheid‟ profaneert. Dit is zijn testimoniale logica. En
omgekeerd heeft de teletechniek het nodig om de informatie die ze doormailt naar voren te
schuiven als iets „heiligs‟, dit wil zeggen een tot (dode) fetisj geworden brok leven. Dit is haar
sacrificiële logica. In dit opzicht is elke „zin‟ die ik ergens aan toedicht inderdaad een „projectie‟
of (juister) een „erectie‟. Hij is dat op een onherroepelijk dubbele manier. Om iets tot „zin‟ te
verheffen moet ik het boven de banale leefwereld uittillen en het als iets heiligs vóór mij uit
werpen (projecteren). En tegelijk moet ik, in een andere „projectie‟, die „zin‟ binnen een
communicatief teletechnisch veld vooruitwerpen en hem daardoor opnieuw aan een mogelijke
banalisering blootstellen.
Zo zal een religieus reveil zijn waarheid promoten als iets onaantastbaar „heiligs‟, maar
alleen al het communicatieve snipperveld waarin het dit doet, ontkent de facto de uniciteit en
heiligheid van die waarheid. Zo verkondigt de pauselijke website de absolute waarheid van de
christelijke boodschap. Maar eenmaal op internet is die boodschap slechts „één van de vele‟.
Haar waarheid krijgt nu het zelfde statuut als de eerste de beste leugen die er met evenveel
bestaansrecht floreert. Om haar waarheid daar heilig te houden, zou een religie zich het hele
internet moeten toe-eigenen. Die grenzeloze almacht maakt van haar echter het monster dat elke
heiligheid nog duidelijker in het volstrekte tegendeel keert.99
Dezelfde geste waarin een boodschap als absoluut wordt gesteld, tast haar tegelijk ook aan.
Hetzelfde gebeuren waarin een zin (een waarheid, een identiteit) wordt geaffirmeerd, gaat haar
tegelijk ontkennen. Ontkenning en bevestiging vormen hier als het ware twee brandpunten van
een zelfde ellips. Het gebeuren waarin een fenomeen zich stelt (in casu een religieus reveil of een
„zin‟), voltrekt zich inderdaad vanuit een dubbel brandpunt, waarbij het ene het andere
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In deze zin kan Derrida stellen dat de tijd van de godsdienstoorlogen nog lang niet voorbij is. En dat hij nu vooral
op internet wordt gestreden, toont alleen aan dat de inzet ervan nog steeds “de controle over de hemel” is (versta:
over de wereld als universeel communicatieveld). “Zoals vroeger breken ook nu nog godsdienstoorlogen uit op de
aarde der mensen [...] en ook vandaag wordt daarin gevochten voor de controle over de hemel: met de vinger en
met het oog: digitaal systeem en panoptische visualisering die virtueel onmiddellijk zijn, „luchtruim‟,
telecommunicatiesatellieten, informatiesnelwegen, kapitalistisch-mediatieke machtsconcentratie..., kortom
digitale cultuur, jet en TV. Zonder die drie is er vandaag geen religieuze manifestatie meer, geen pausreis
bijvoorbeeld en geen pauselijke toespraak, geen georganiseerde uitstraling van de joodse, christelijke of
islamitische cultus, al dan niet „fundamentalistisch‟. Deze cyber-ruimtelijke godsdienstoorlogen hebben slechts
één inzet: het determineren van de „wereld‟, de „geschiedenis‟, de „dag‟ en het „heden‟.” (Derrida, Vattimo &
Gadamer 1997: 38-39; Derrida cursiveert; Franse tekst: Derrida & Vattimo 1996: 35-36)
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onvermijdelijk verdonkeremaant, hoe erg beide op elkaar ook zijn aangewezen.100 De sacrificiële
logica geldt slechts waar de testimoniale wordt verdonkeremaand. Omgekeerd verhult een
testimoniale logica altijd het sacrificiële van de verkondigde boodschap.
In die zin heeft “de moraal en de religie”  om de titel van Henri Bergsons boek te citeren
waarnaar Derrida uitdrukkelijk verwijst  inderdaad een “dubbele bron”. Alleen moet je die
denken als twee elkaar steeds „eclipserende‟ brandpunten van een zelfde ellips. De teletechniek
waarover de diverse religieuze reveils zich vaak zo kritisch uitlaten, is voor hen ook altijd zonder
meer een “bron”. Een religie kan haar heiligheid slechts hooghouden door die tegelijk
(testimoniaal) te grabbel te gooien op de teletechnische communicatiemarkt die het heilige
principieel ontkent. Net zoals de “bron” van de teletechniek altijd ook religieus is, aangezien
geen (tele)communicatie mogelijk is zonder een procedé dat de boodschap beschermt tegen
banaliserende, vervreemdende implicaties. Elke boodschap op internet geschiedt steeds ook
vanuit die (sacrificiële) heiligheidspretentie. Indien het universum een “machine” is, is het er één
“om goden te maken”.101 En die goden zijn altijd al bij voorbaat in dit machinale universum
verstrikt geraakt. “Moraal” en “religie” kennen in die beide, elkaar tegensprekende en toch in
elkaar vervlochten logica‟s (de sacrificiële en de testimoniale) hun onherleidbaar “dubbele bron”.
Die “bron” blijft ook dubbel, en daardoor is het idee zelf van een „bron‟ of „oorsprong‟
aangetast. Noch de religie, noch de (tele)techniek kunnen er aanspraak op maken de
oorspronkelijke waarheid in pacht te hebben. Al kan ook geen van beide die pretentie zonder
meer naast zich neerleggen. De waarheidspretentie van de religie is slechts mogelijk dankzij de
hulp van een teletechniek die elke waarheidspretentie ontkent. En omgekeerd functioneert de
teletechniek slechts naar waarheid als die waarheid zich voor religieus (heilig) uitgeeft.
Binnen die differentiële double bind-logica dringt het „doodsprincipe‟ zich als concept op.
De motor van het hele (fenomeno)logische gebeuren drijft immers op een principiële gang naar
destructie, die alleen daarom niet noodzakelijk fataal afloopt omdat ze “dubbel” is. Het
doodsprincipe van de ene logica countert immers het doodsprincipe van de andere logica. Door
niets gehinderd, zou een puur sacrificiële (religieuze) logica van elk leven een dode fetisj maken
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Voor het beeld van de “ellips”, zie Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 55, 58; Franse tekst: Derrida &
Vattimo 1996: 49, 52.
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Bergson 1973: 338: “L‟humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu‟elle a faits. Elle ne sait
pas assez que son avenir dépend d‟elle. À elle de voir d‟abord si elle veut continuer à vivre. À elle de se
demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l‟effort nécessaire pour que s‟accomplisse,
jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l‟univers, qui est une machine à faire des dieux”.
(Een eigen vertaling daarvan is hierboven opgenomen, in de inleiding van deze essaybundel). Derrida citeert die
passage in aforisme 37 (Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 63; Franse tekst: Derrida & Vattimo 1996: 56), zij
het niet zonder de inzet ervan om te keren en het accent niet op de vrije wil van het menselijk subject noch op het
„élan vital‟ van de „objectieve‟ werkelijkheid te leggen (zoals Bergon stelt), maar op de automatischmechanische logica (waarvoor Bergsons boek juist een alternatief wilde uittekenen).
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en in laatste instantie op een reële dood afstevenen. Net zoals ook een louter testimoniale logica
haar boodschap zou verloren doen gaan in een wezenloos oppervlakkige communicatiewoestijn.
De heiligheid van het leven transcendent boven alles stellen  het doel van elk religieus reveil 
komt er in laatste instantie op neer het aan de dood prijs te geven. En alle „heiligheid‟ ontkennen
om enkel te zweren bij een immanente (tele)techniek, negeert ten langen leste evengoed het
leven dat het nochtans testimoniaal veilig wilde stellen.
Het is hun eigen doodsprincipe dat beide logica‟s naar elkaar doet grijpen, al zal dit ze nooit
met elkaar verzoenen. Daarvoor is hun beider samengaan te dubbelzinnig, te dubbel-„bronnig‟ of
te double bind. Beide logica‟s kennen een projectieve structuur omdat ze hun object
(testimoniaal) vóór zich uit werpen of (sacrificieel) boven zich uit tillen. En ook juist in die geste
ligt hun doodsprincipe: in beide gevallen wordt het object door die projectieve (of, zo je wil,
erectieve) beweging op een dodelijke manier aan zichzelf onttrokken. Slechts door een heimelijk
beroep op de projectieve/erectieve geste van de ander, kan elk van die logica‟s haar werk doen.
In tegenstelling tot Fortmanns visie, kunnen concepten als „projectie‟ en „doodsprincipe‟ dus
wel degelijk een adequaat instrumentarium vormen om de “crisis van de humaniteit” bloot te
leggen. Alleen moet die crisis volgens Derrida (en daarin staat hij lijnrecht tegenover Fortmann),
eerder dan overwonnen, juist worden geaffirmeerd als iets constitutiefs voor onze humaniteit.
Het onoplosbare van die crisis, het hardnekkige van de differentie tussen die twee
„doodsprincipiële‟ logica‟s waarmee de humaniteit zich profileert, legt zonder meer de structuur
van haar „gebeuren‟, haar „geschieden‟ bloot. En het is voor het eigengereide van hun „gebeuren‟
dat zowel religie als teletechniek zich bewust open moeten stellen.
5.7. Een „spiritualiteit‟ van het „gebeuren‟
Inderdaad, het gevaar dat in beide logica‟s schuilt, ligt voor Derrida juist in een miskennen van
hun „gebeuren‟, hun „geschieden‟. Net als bij de mens en zijn humaniteit, gaat het in religie en
(tele)techniek om een contingent „gebeuren‟. En het is niet onzinnig  zo heeft trouwens
Fortmann ons geleerd  om steeds weer opnieuw de vraag te stellen wat er dan wel met de mens
en zijn cultuur gebeurt. Zo ook moeten de huidige religieuze reveils uitdrukkelijk als een
historisch gebeuren worden gedacht, een gebeuren dat volgens Derrida tegelijk een crisis én een
kans in zich draagt.
De verschillende religieuze reveils zijn immers niet zomaar markante gebeurtenissen die de
„geschiedenis‟ halen. Ze gaan naar eigen zeggen ook terug op iets wat de contingentie van de
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geschiedenis op een of andere manier ontstijgt. Ze definiëren zich als de heropstanding van een
oorspronkelijke religie en pretenderen aan te sluiten bij een authenticiteit die ontsnapt aan verval
en toeval die zo typisch zijn voor het historisch „gebeuren‟.
Derrida‟s deconstructie keert zich rechtstreeks tegen de oorsprongs- en eigenheidspretenties
van de religieuze reveils. Die laatste herhalen niet zomaar wat ooit eerder al is geweest. Zij haken
veeleer in op een ‘oorspronkelijke’ herhaling, op de „dubbele bron‟ waarop de (fallo)logica van
hun geschiedenis teruggaat. De logica die zo‟n „revival‟ mogelijk maakt, is die van een radicaal
onoorspronkelijke, machinale repetitie waar elk gebeuren reeds van bij zijn „oorsprong‟ een
herhaling is. Het concept „oorsprong‟ is met andere woorden voorgoed dubieus geworden. Ieder
historisch fenomeen is „dubbelzinnig‟. De geschiedenis heeft nooit één, maar altijd minstens
twee bronnen die elkaars „oorsprong‟ altijd al herhalen. Dit machinale procedé deconstrueert
iedere oorsprongspretentie.102
In de religieuze reveils van vandaag schuilt daarom voor Derrida een kans om de „dubbele
bron‟ waaruit de geschiedenis put bewust te affirmeren. Als geen ander voelen de heroplevende
religies aan dat hun „waarheid‟ slechts te realiseren valt op een scène waar alle „waarheden‟ als
websites evenwaardig naast elkaar staan en de waarheid voorgoed onmogelijk is geworden. Ze
opereren op de plaats waar de double bind logica, die onze hele teletechniek regeert, aan de
oppervlakte komt. Hoe bewuster ze zich zijn van hun plaats binnen dat cyberuniversum, hoe
beter ze een gevoeligheid kunnen cultiveren voor het radicaal nieuwe waarnaar de geschiedenis
in principe altijd opent. Zo helpen ze ons open te staan voor het hardnekkige „misschien‟ waarop
het nieuwe verschijnt in het moment van het heden.
Juist de onverzoenbare spanning tussen haar sacrificiële en haar testimoniale logica maakt
dat die cyberruimte in haar virtuele oneindigheid nooit sluit, maar uitkomt op iets radicaal
exterieurs, iets ongehoord nieuws. Het is dit ongehoorde dat voor Derrida  die hier duidelijk,
hoe eigengereid ook, het spoor van Henri Bergson volgt  de mens en zijn geschiedenis
openhoudt. Maar wat ons naar dat ongehoorde leidt, zo voegt Derrida eraan toe, is het
doodsprincipe dat in die beide logica‟s schuilt. Daarom heeft het nieuwe altijd ook de connotatie
van wat Kant “het radicale kwaad” noemt.103 De „machinale‟ logica waarmee de geschiedenis
haar “goden” maakt, houdt haar tegelijk open voor de mogelijkheid van het ergste,
kwaadaardigste toeval. De radicale openheid waartoe een teletechnisch zelfverstaan ons
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Zie bijvoorbeeld de passus uit aforisme 22 die als motto bij dit essay is geplaatst (Nederlandse vertaling:
Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 31).
103
Zie het eerste deel van Immanuel Kants Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793)
(Kant, 2004,:59-101).
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uitnodigt, bevestigt ons onvermogen eens en voorgoed te beslissen of datgene waarnaar het
opent het goede dan wel het kwade is.
Als de religieuze crisis inderdaad tot een „spiritualiteit‟ uitnodigt, zoals Han Fortmann
voorhoudt, is die voor Derrida nooit anti-technisch. Zo‟n spiritualiteit beaamt juist onze techniek,
ook in zijn meest geavanceerde, teletechnische vorm. Zij affirmeert het feit dat wij onszelf enkel
in een vervreemdend „oppervlakkig‟ teletechnisch universum kunnen vinden. Wie denkt de
spirituele dimensie van de mens te redden door zich aan onze teletechnische conditie te
onttrekken, verdonkeremaant alleen dat hij er altijd al radicaal aan is overgeleverd. Ons uit dat
internetuniversum uitschrijven, vereist een internetoperatie die ons opnieuw op het net inschrijft.
Uitgerekend de daar heersende machinale logica maakt van onze identiteit een onherroepelijk
open zaak. De kortsluiting in de dubbele „fallologische‟ lijn die ons regeert, dit soort dubieus
fallische spasme waarop ons bestaan teruggaat, maakt ons en onze huiselijke wereld open. Open
voor een nog onvermoede „Messiaanse‟104 ontvankelijkheid die affirmatief onbeslist laat of
datgene waarnaar zij opent (en waarnaar zij zich  projectief, erectief  vooruitwerpt), het goede
dan wel het radicaal kwade is.
Als hier nog van een „spiritualiteit‟ sprake kan zijn, zal die in ieder geval affirmatief
instemmen met wat in concepten als doodsprincipe en projectie (of, exacter, erectie) wordt
gedacht. Eerder dan een bedreiging, zal zij daarin haar positieve mogelijkheidsvoorwaarde
erkennen. En als zij een antwoord wil bieden op de “crisis van de humaniteit”, zal het niet zozeer
zijn om ons van die crisis te ontdoen, als wel om ervan te leren houden als van onszelf.
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Derrida gewaagt van een “messianicité sans messianisme” (zie onder meer aforisme 21: Derrida & Vattimo
1996: 27-28; Nederlandse vertaling: Derrida, Vattimo & Gadamer 1997: 29-30).
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GOD REVOLUTIONAIR
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6

RELIGIE ALS THEOCLASME
Het revolutionaire in het monotheïsme
en hoe de Shoah dat illustreert

Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren
aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda
en in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg die offers
ontstaken voor Baäl en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle
hemellichamen. […] In het hele land, van Geba tot Berseba, liet hij de
offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. […] Hij
liet de altaren afbreken die de koningen van Juda op het dak van het
bovenvertrek van Achaz hadden geplaatst, en ook de altaren die Manasse op
de beide voorhoven van de tempel had laten maken. […] De offerplaatsen
buiten de stad, ten zuiden van de Berg van het verderf, die koning Salomo
van Israël had laten oprichten voor Astarte, de gruwelijke godin van de
Sidoniërs, Kemos, de gruwelijke god van Moab, en Milkom, de
weerzinwekkende god van Ammon, werden door de koning ontwijd: hij sloeg
de gewijde stenen aan stukken, hakte de Asjerapalen om en liet de gaten
opvullen met beenderen van mensen. […] Ook zuiverde Josia het land van
geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom, van alle
verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voorkwamen. Zo kwam hij
na wat beschreven stond in het wetboek dat de priester Chilkia in de tempel
van de HEER had gevonden.
2 Koningen 23: 5, 8, 12-14, 24
(vertaling Nederlands Bijbelgenootschap)

6.1. Revolutie / religie

Is religie revolutionair? Het antwoord op deze vraag is zowel ja als neen. Ja, omdat er
ongetwijfeld heel wat politieke omwentelingen geweest waarin haar aandeel beslissend was.
Denk maar aan revoluties van relatief recente datum zoals die in Iran, Algerije, Afghanistan,
Somalië, ... Neen, omdat religie vaak, zo niet vaker, juist één van de stabiliserende (want)
conservatieve krachten in een samenleving is die het tegen haar revolutionaire tendensen
opneemt. En ook hier hoef je om contemporaine voorbeelden niet verlegen te zitten. Is religie
revolutionair? De vraag lijkt te algemeen, te vaag om een duidelijk antwoord toe te laten.
En toch heeft die vraag haar belang. In elk geval heeft onze tijd ze bovenaan de
politieke agenda gezet. Na twee eeuwen revoluties (van de Franse Revolutie in 1789 tot de val
van het IJzeren Gordijn in 1989) blijken de enig revolutionaire ideologieën die er nog toe
doen de religieuze te zijn. Religieus fundamentalisme is de sterkste revolutionaire kracht van
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vandaag. Overigens is ook de reactie daartegen vaak van een al even felle religieuze
signatuur. De aanslag op de WTC-torens in New York van 11 september 2001 werd gedaan in
naam van God. Maar ook in de reacties daarop van de toen zittende president van de
Verenigde Staten was het woord God alomtegenwoordig. De electorale steun die George W.
Bush van de fundamentalistische kerken in zijn eigen land had genoten was daar niet vreemd
aan. Kortom, als er vandaag van een revolutionair elan sprake is, is het religieus geïnspireerd.
Maar of daarmee gezegd is dat religie als zodanig revolutionair is, is verre van duidelijk.
Het is in elk geval een te snelle conclusie. Al was het maar omdat eerst klaarheid is
vereist in een andere vraag, met name wat religie is. Die vraag is niet zo eenvoudig te
beantwoorden als vele gangbare definities veronderstellen. Als we daarvoor refereren aan
geloof, wat het paradigma is waarnaar de meeste typeringen van religie luisteren, dan
herhalen we een typisch moderne definitie – een definitie die doordrongen is van de
Verlichting en haar poging een antwoord te vinden op de kwalijke eindigheid waardoor ze
haar veelbelovende wetenschappelijke praxis pijnlijk getekend wist. Het antwoord dat het in
deze kwestie gehaald heeft, zegt dat iets wat zich aan onze wetenschappelijke kennis onttrekt,
nog altijd voorwerp van geloof kan zijn. Het is, zoals bekend, Immanuel Kants definiëring
van religie. Religie is voor hem geloof in wat niet met wetenschappelijke zekerheid te kennen
valt. Zo‟n geloof is daarom niet noodzakelijk irrationeel. Integendeel, ook dit geloof is een
zaak van de rede, van “redelijk geloof”, “Vernunftglaube”. Het is een manier om zich te
bekennen tot het wetenschappelijk onkenbare, en wel door er op redelijke gronden in te
geloven. Dat het universum redelijk in elkaar steekt, dat de rede mijn denken leidt en mijn
gevoel voor vrijheid en moraliteit grondt, en dat míjn redelijkheid en die van de wereld in
wezen identiek zijn: deze drievoudige redelijkheid (het Ik, de wereld en God) vormt niet meer
de substantiële zekerheidsgrond voor onze wetenschappelijke kennis, zoals Descartes nog
dacht, maar ze kan nietemin nog het voorwerp uitmaken van een redelijk geloof, aldus Kant.
De vraag blijft echter of dit soort geloof de kern uitmaakt van wat religie heet. Gaat religie in
laatste instantie terug op de aanname van redelijke hypothesen?
De vraag wat religie is, is niet eenvoudig. Al was het maar omdat religie minstens
dubbel is. Omdat er minstens twee soorten religie zijn. Er zijn de monotheïstische religies en
alle andere. Niet dat die andere allemaal hetzelfde zijn, verre van, maar op het geopolitieke
toneel vormt dit het beslissende onderscheid. De religies die zich vandaag het meest roeren,
zijn van het eerste type. De vraag naar het revolutionaire gehalte van religie dringt zich dan
ook op vanuit het dito elan dat zich in monotheïstische religies laat gelden. Om dit elan helder
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te krijgen, is het dus eerst en vooral van belang na te gaan welke soort religie het
monotheïsme is.

6.2. Niet-monotheïstische religie
Dat is alleen mogelijk als ons eerst enig zicht gegund is op niet-monotheïstische religiositeit –
op heidendom, polytheïsme, animisme of hoe je die verder ook noemt? Doorgaans definiëren
we die oude of „primitieve‟ religies als een geloof in een meervoud aan goden, aan goddelijke
machten of als heilig vereerde natuurkrachten, veelal gekoppeld aan een geloof in de
blijvende aanwezigheid van de gestorven voorouders. Ook hieruit spreekt de veronderstelling
dat het in religie in de eerste plaats om geloof gaat. Maar dat is juist de vraag, zo bleek.
Om het met de bekende Franse specialist in antieke religies, Paul Veyne105, te stellen:
“Geloofden de Grieken in hun mythen” en in hun goden? Zijn antwoord op die vraag was
zonder meer negatief. Zoals ook het antwoord van zijn opvolger aan het Collège de France,
John Scheid, in zijn boek Religion et pitié dans la Rome antique.106 De antieken hielden zich
niet op met hun goden omdat ze hadden beslist in hen te geloven. Natuurlijk geloofden ze in
hen, maar niet omdat ze daartoe hadden besloten, maar eenvoudigweg omdat, voor hen, die
goden er waren. Voor de Romeinen bijvoorbeeld, zo schrijft Scheid, waren de goden burgers
onder de burgers, zij het dat hun macht niet door sterfelijkheid werd beknot. Daarom konden
de sterfelijke medeburgers hen maar beter met vrees en ontzag bejegenen. Ook de goden
hadden er trouwens alle belang bij dat de sterfelijken die gevoelens bleven koesteren. Ze
hadden hun gebeden en offers immers nodig om hun eer als god hoog te houden.107 Daarop
anticiperend, schreef de mens die goden in de „polis‟ of de „urbs‟ rechten toe (recht om
gevoed en vereerd te worden door de sterfelijken bijvoorbeeld), en werd hen huisvesting en
offerdienst verzekerd.
Er was in de antieke tijd niet eens een eigen term voor wat wij „religie‟ noemen.108
Letterlijk alles was immers doordrongen van die uiterst gedifferentieerde praktijk (annex
doctrine) die de relatie regelde tussen sterfelijken en onsterfelijken, tussen de mens en zijn
goden. Het paradigma hier was „economie‟, „handel‟. Door middel van gebeden en offers aan
het adres van de goden, hoopte men van hen een veelvoud terug te krijgen en zich zodoende
een zekere levensgarantie op te bouwen.
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Religie draaide in elk geval niet om een geloof in de waarheid van de aanbeden goden,
ook al waren die in de ogen van hen die ze aanbaden en hun offerden ongetwijfeld waar.
Maar het was niet de waarheid die iemand ertoe bracht zich tot zijn religie te bekennen. Men
deed dat in de eerste plaats omdat ook de voorouders dat altijd al zo hadden gedaan. Omdat
die goden er altijd al waren geweest en vanouds deel hadden uitgemaakt van de groep, de
stad, het land en het volk. Zo had elk volk zijn eigen goden, en dat andere volken andere
goden hadden, was ook al sinds mensenheugenis een feit. Net zoals het ook in niemands
hoofd opkwam om de goden van andere volken daarom voor onecht of onbestaand te aanzien.
Wanneer bijvoorbeeld de Romeinen de beslissing hadden genomen om een oorlog te
beginnen tegen een volk, was hun eerste daad om de goden van dat volk te verleiden en voor
zich te winnen. Ze organiseerden processies en rituelen voor ze, brachten hen offers en
bouwden hun een onderkomen (een tempel) in de „urbs‟. Niet voordat ze ervan overtuigd
waren dat die vreemde goden zich thuis voelden in Rome, waagden de Romeinen het erop om
effectief een militaire campagne tegen het betreffende volk te beginnen.109
In dat kader past ook de onderlinge „vertaalbaarheid‟ van de antieke goden. In één van
de oudste religieuze documenten die van het Oude Nabije Oosten zijn bewaard gebleven, is
een lijst met namen van goden in de diverse talen van toen. Een lijst met Akkadische goden
wordt er vertaald in hun Sumerische en Assyrische equivalenten. In een soort multiculturele
geste avant la lettre, trachtten de volken van Mesopotamië dus respectvol om te gaan met hun
onderlinge culturele en religieuze verschillen. Zij erkenden dat hun goden een „evenknie‟
hadden in het pantheon van andere volkeren, zonder dat dit voor hen iets afdeed aan de
waardigheid en de heiligheid van hun eigen goden. 110 Twee millennia later gold dezelfde
vertaalbaarheid nog onder Griekse, Romeinse, Egyptische, Gallische en andere goden.
Dit soort niet-monotheïstische religie was door en door traditioneel. Goden waren per
definitie goden van een volk, gelieerd aan diens oorsprong en dus aan de traditie waarin het de
beloftes die in die oorsprong schuilden, gestand deed. Door hun goden te vereren, vereerden
ze de onsterfelijken aan wie ze hun sterfelijke bestaan te danken hadden. Die goden
verzekerden dus ook de band met hun voorouders en zorgden ervoor dat hun leven en hun
cultuur van generatie op generatie kon worden overgedragen.
Binnen de oude niet-monotheïstische religies zullen heus wel revoluties zijn
voorgekomen en ze zullen vast andersoortige revoluties hebben ondersteund. Alleen
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verstonden die religies zichzelf in het geheel niet als revolutionair. Het revolutionaire
behoorde niet tot de paradigmata van waaruit ze hun praktijken en doctrines organiseerden.
Integendeel, de praktijken en doctrines werden onophoudelijk gescreend op hun conformiteit
met de heilige tradities en hadden als doel niet enkel hun religie, maar hun gehele traditie zo
„conservatief‟ mogelijk te bestendigen.

6.3. Monotheïsme
Monotheïsme is een totaal ander type religie. Althans de “exclusieve” vorm van
monotheïsme111 waarbij de waarheid van één God tegenover de valsheid van alle andere
wordt ingezet. Het is die religie die aan de heersende religiositeit van vandaag ten grondslag
ligt. Ook al is, zoals zal blijken, dit soort religie even traditioneel als elke andere, en
beantwoordt ook zij moeiteloos aan de intentie van een volk zich door een transgenerationele
identiteit gedragen te weten, toch heeft dat monotheïsme iets door en door revolutionairs.
Deze conclusie dringt zich op als je alleen al de geschiedenis ervan naderbij bekijkt.
Het monotheïsme heeft in elk geval zijn historisch entrée gemaakt in een regelrechte
religieuze omwenteling – naar we weten zelfs de eerste echte religieuze revolutie uit de
geschiedenis. Ik doel op de radicale omwenteling die de Egyptische farao, Amenophis IV
(beter gekend als Ichnaton) in het midden van de 14de eeuw v.C. doorvoerde, toen hij
(bijna112) alle goden in zijn rijk voor onecht en vals verklaarde. Nagenoeg het hele Egyptische
pantheon dat op een anderhalf millennium oude cultus kon bogen, werd per decreet tot nietbestaand verklaard, op één god na: Aton, de zonneschijf. Aton was voortaan de enige god, het
unieke principe dat de hele kosmos in evenwicht hield. Zijn cultus werd de enige ware, die
alle andere verving.
De politieke, sociale en culturele veranderingen waartoe Ichnatons revolutie de
Egyptische samenleving dwong, zijn moeilijk te overschatten. Maar bovenal trof zij wat tot
dan altijd als „religie‟ had gegolden. Door het onderscheid waar/vals tot beslissend criterium
voor het goddelijke te maken, veranderde de definitie zelf van religie. Die werd niet langer
111

Er is een paradigmatisch onderscheid te maken tussen twee soorten „monotheïsmen‟. Enerzijds is er een
monotheïstische tendens die in nagenoeg alle „polytheïstische‟ godsdiensten waarneembaar is, en die maakt dat
de variëteit aan goden langzamerhand vertaalbaar wordt in één enkel goddelijk principe. Jan Assmans term
hiervoor is “inclusief monotheïsme”: Het soort monotheïsme, anderzijds, dat aan de basis ligt van de huidige
religies met die naam en waarover hier gereflecteerd wordt, betreft het “exclusieve monotheïsme”. Dat
monotheïsme houdt enkel de Ene God voor waar en verklaart de andere voor illusoir en onbestaand (zie:
Assmann: 2005:21).
112
Het debat rond de vraag of Ichnatons reformatie een „echt‟ monotheïsme is, is zo oud als de egyptologie zelf
en is nog steeds gaande. Voor een verschillend perspectief dan hier verdedigd, zie Morenz 1984: 196 e.v.

92
getypeerd vanuit de gegeven en vanouds onderhouden relatie tussen sterfelijken en
onsterfelijken, maar vanuit een waarheidscriterium dat die „onsterfelijken‟ aan een kritische
screening onderwierp.
De vroegere religie was een tot in de puntjes uitgedokterde manier van de sterfelijken
om „handel‟ te kunnen drijven met de obscure en onbetrouwbare onsterfelijken van wie ze
zich afhankelijk wisten. Voor die religie was het zaak om „deals‟ af te sluiten met hen die zich
voorbij de grens van de dood ophielden. Die waren in staat je leven – dat van jou en van je
volk – levensvatbaar te houden en het over te dragen op de volgende generaties. Het kwam er
dus als mens op aan je god datgene te geven wat hij nodig had om zich een god te voelen; zo
gaf je die god ook voldoende reden om jou daarvoor met „tegengiften‟ te overladen.
Met het monotheïsme gaat iets heel anders de kerntaak van „religie‟ overnemen, met
name kritiek, of – exacter nog – religiekritiek. Waarom je een god vereerde – waarom je dus
überhaupt religieus zou denken en handelen – wordt hier integraal afhankelijk gemaakt van de
echtheid, de waarheid van die god. Religie draait voortaan om het vereren van de waarheid,
de ware God, de goddelijke waarheid. En deze verering gaat gepaard – of, radicaler, valt
samen – met het bekritiseren van valse goden. Echt van vals, waar van onwaar, zijn van schijn
onderscheiden, wordt de bestaansreden van de religie. Voor het nieuw soort monotheïstische
religie is het nu zaak om „de boot niet te missen‟, om voor de echte god en de ware religie te
kiezen. Hier valt met het goddelijke geen „deal‟ meer te sluiten. Daarvoor is het te abstract, te
één en ondeelbaar geworden. Het is een waarheid waar niet meer mee te „marchanderen‟ valt.
Monotheïstische religie situeert haar bestaansreden niet langer in de boude
gegevenheid van onsterfelijke goden, maar in een geproclameerde waarheid omtrent die
goden. Haar hele elan bestaat erin om het domein van het goddelijke te zuiveren van elke
onechte god of andersoortige onwaarheid. Voor het eerst in de geschiedenis gaat het tot de
kern van de religieuze praktijk behoren om goden te ontmaskeren als illusies. Nooit eerder
was het gebeurd dat religie tot in haar kern werd bekritiseerd om geen andere dan religieuze
redenen.
6.4. “Het Mozaïsche criterium”

Ichnatons religieuze revolutie heeft niet lang stand gehouden. Na amper 13 jaren van
opgelegd monotheïsme113 namen de aan de dijk gezette priesters van Amon-Re, Egyptes
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traditionele oppergod, wraak en eenmaal terug aan de macht deden ze er alles aan om elk
spoor van de cultus rond Aton uit te wissen. De gewraakte farao werd tot staatsvijand
verklaard en zijn naam weggebeiteld uit de inscripties op alle officiële gebouwen. De
monotheïstische religies die vandaag de wereldscène beheersen, vinden dan ook hun herkomst
niet in Ichnatons religieuze revolutie. Zij gaan terug op het Hebreeuwse (Joodse)
monotheïsme, dat van veel recentere datum is. Sommigen zien een duidelijke link met het
monotheïsme van Ichnaton, zoals Freud114 en recent nog Jan Assmann. Anderen blijven
sceptischer, al was het maar omdat rechtstreekse verbanden inderdaad niet echt aanwijsbaar
zijn. Maar hoe dan ook staat in het Hebreeuwse monotheïsme een gelijkaardige
waarheidsclaim centraal als in de religie van Ichnaton. Ook hier is God God omdat hij de
enige ware is, althans voor het Hebreeuwse volk, voor de afstammelingen van Abraham,
Isaak en Jacob. Hun God verbiedt hen uitdrukkelijk andere goden te vereren.115 Aanvankelijk,
zo blijkt, hielden ze het bestaan van andere goden nog voor mogelijk116, maar algauw werden
die door hen als niet-bestaand beschouwd.
Het grote verschil met Ichnatons god was dat de Joodse God niet zozeer kosmisch als
wel politiek en ethisch was. Jan Assmann gewaagt hier van een “Mozaïsch criterium”, in
onderscheid met het criterium waarnaar Ichatons god luisterde.117 Ook Mozes‟ God heette de
schepper van het hele universum te zijn, maar de kern van het Joodse monotheïsme lag toch in
een met die God gesloten „overeenkomst‟ vol verplichtingen van sociale en morele aard. Dat
Verbond regelde de relatie tussen de Ene Ware God en het volk dat Hij zich had uitverkoren:
een volk dat afstamde van Abraham, Isaak en Jacob en door Hem uit een slavenbestaan in
Egypte was bevrijd. Hier wordt nogmaals duidelijk dat ook die religie niet in de eerste plaats
een zaak van geloof is, maar in dit geval van traditie en (geslachtelijke) afstamming. De
Hebreeuw bekent zich tot Jahwe God in de eerste plaats omdat hij afstamt van Israël – met
andere woorden van Jacob, want dit is de naam die deze aartsvader van Jahwe krijgt, nadat hij
„met God had gestreden en toch in leven was gebleven‟ (Genesis 32, 23-32).118
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De inhoud van die religie is het „verbond‟ tussen God en „Zijn volk‟, een
overeenkomst waarin het niet zozeer over God gaat en over hoe de mens met Hem moet
omgaan, als wel over de mens en over hoe die zich tegenover zijn medemens moet verhouden.
De inhoud van het verbond, datgene wat de nakomelingen van Israël moeten doen om hun
God de verering te geven die Hem toekomt, bestaat niet zozeer in het onderhouden van een
sacrale economie met die godheid, als wel in het installeren van een rechtvaardige en ethisch
hoogstaande samenleving. Recht doen aan “de weduwe en de wees” (Exodus 22:21; Jesaja
1:17), aan de “vreemde en ontheemde” (Deuteronomium 24:17-18): daar is het het bijbelse
monotheïsme om te doen. Hier wordt de politieke en ethische wet rechtstreeks aan God en
religie gelieerd – wat niet het geval was bij het monotheïsme van Ichnaton.
Het criterium waar/vals, dat de dienst al uitmaakte in het monotheïsme van Ichnaton,
wordt hier rechtstreeks in verband gebracht met een sociaal ethische wet. Dit “Mozaïsche”
waarheidsmerk wordt hier het centrale punt in de Wet die God openbaar heeft gemaakt op de
Sinaï en die zijn geschreven neerslag heeft gevonden in de vijf eerste boeken van de Bijbel.119
Dit soort rechtstreekse link heeft – samen met het waarheidscriterium120 – geen equivalent in
de religies van de toenmalige Umwelt.
Dat Joodse, door het mozaïsche criterium gestuurde monotheïsme is van veel recentere
datum als dat van Ichnaton, en het is niet het resultaat van een plotse revolutie, maar van een
lang proces.121 Mogelijkerwijs was de religieuze cultuur onder David en Salomon (10de eeuw
v.C.) reeds gecentreerd rond één godheid, maar het was in elk geval nog niet het monotheïsme
van „het mozaïsche criterium‟. Het monotheïsme dat de basis vormt voor de hedendaagse
religies met die naam, is niet ouder dan de 6de eeuw vóór onze tijdrekening. Pas tijdens en na
de periode van de Babylonische Ballingschap (586-540 v.C.) werd de religie van Abrahams
nakomelingen (of exacter, van wat daar nog van overbleef) hervormd en „restyled‟ in een zin
die aansluit bij wat we vandaag onder monotheïsme verstaan.
Die Babylonische Ballingschap was het eindpunt van een lange periode waarin het
Hebreeuwse volk, ooit bezitter van een machtig rijk onder David en Salomon, catastrofe na
catastrofe te verwerken kreeg en uiteindelijk op een punt kwam te staan waar zijn
voortbestaan zelf bedreigd werd. Meer bepaald had in 721 v.C. de zogeheten Assyrische
Ballingschap „Israël‟ al van de kaart geveegd – dit wil zeggen het noordelijke en grootste
gedeelte van het oorspronkelijke rijk dat vanaf de 9de eeuw v.C een apart koninkrijk vormde
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en tien van de twaalf stammen huisvestte. Het zuidelijke rijkje dat Juda heette – naar één van
de twee stammen die daar waren gevestigd (vandaar de term „jood‟) – werd slachtoffer van
zo‟n collectieve deportatie in 586 v.C., dit keer door toedoen van de Babyloniërs.
In die periode van ballingschap, terwijl zij “bij de rivieren van Babylon neerzaten en
huilden” (Psalm 137:1), filterden de Joden hun traditie uit tot een nieuwe religie. Toen
herinnerden zij zich het soort religieuze zegsmannen („profeten‟) van weleer die niet in de
kaart speelden van de heersende machthebbers, en die het „Beloofde Land‟ niet als een
politiek statement zagen maar als een sociale en ethische opdracht. Het Beloofde Land, zo
stelden ze, is niet het land dat macht en aanzien afstraalt, maar het land waar de rechteloze –
“de weduwe en de wees” – recht gedaan wordt. Deze „dissidente profeten‟ zijn het geweest
die de nadruk van hun religie hebben verlegd van een handel met het goddelijke, naar een
ethico-sociaal project onder mensen. Het Beloofde Land is dat van de sociale
rechtvaardigheid, waar ook dit „land‟ zich territoriaal mag bevinden, in welke (politieke)
situatie dat volk ook mag verkeren. De desacralisering en „ethisering‟ van de religie, zoals
naar voren geschoven door profeten als Jesaja, Jeremia, Hosea, Amos en anderen, was meer
dan welkom voor een volk dat, verknecht in Babylon, op het punt stond te verdwijnen in de
smeltkroes van volken die daar waren samengetroept. Nu pas begrepen ze hoe erg de profeten
het bij het rechte eind hadden gehad en hoe zijzelf, ook hier ver van huis, in staat waren het
Beloofde Land op te bouwen dat God voor zijn „uitverkoren‟ volk had voorzien.
Toen gingen ze ook de herinnering cultiveren aan een eerdere „ballingschap‟, om
daarvan de kern te maken van een nieuwe religieuze cultuur die haar cultus helemaal op het
„woord‟ ging stoelen. Het werd een religie gebaseerd op het zingen van psalmen, het lezen
van de profetenteksten en het bestuderen van de geschreven tekst die Gods Wet bevat. Deze
drie elementen vormen het raster van wat later de Bijbel, de basistekst van de drie
monotheïsmen, zal vormen: de in het Exodusverhaal ingekaderde mozaïsche Wet, de psalmen
en verhalen en, tenslotte, de tekst van de profeten.

6.5. De Josiaanse revolutie

Waarin schuilt dan het revolutionaire aspect van het monotheïsme? In de niet aflatende kritiek
waartoe het oproept. „Niets van wat jullie denken God of goddelijk te zijn, is God: alleen God
is God‟, zo luidt het centrale devies. De kern van het monotheïsme behelst een tendens tot
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religiekritiek, tot theoclasme.122 Het eren van de Ene Ware God bestaat er in de eerste plaats
in om alle andere goden – en alles wat zich verder als goddelijk aandient – uitdrukkelijk te
wantrouwen. Op het meest fundamentele niveau valt de monotheïstische religieuze praktijk
samen met het ontmaskeren van valse goden. Waar die Ene Ware God dan in positieve zin
voor staat, blijft zeer abstract. Hij is de enige ware, maar verder ook de blijvend ongekende en
onkenbare God. Hem dienen gaat dan ook hand in hand met een permanente wil tot revolutie,
tot een bereidheid om op elk moment de eigen en andermans spontane religiositeit als vals te
ontmaskeren en de god of goden die men voor waar houdt onbestaand te verklaren.
We weten niet met zekerheid wanneer, hoe en in welk mate dit in de concrete
geschiedenis van het vroege monotheïsme ooit heeft geleid tot revoluties in de gangbare zin
van het woord.123 De bijbelse tekst maakt in elk geval één keer gewag van een echt
theoclastisch keerpunt. Het is de zogeheten “Josiaanse hervorming”, waarvan een „verslag‟ te
lezen is in 2 Koningen: 22-23.124 Het verhaal gaat dat onder het bewind van koning Josia,
tijdens reparatiewerken aan de tempel, de boekrol van de Wet wordt gevonden. Als de koning
de inhoud ervan verneemt, scheurt hij van schaamte en woede prompt zijn kleren stuk (2 Kon.
22:11). Beseffend hoe ver hij en zijn volk verwijderd zijn van wat de „Wet van het Verbond‟
voorschrijft, ordonneert hij onverwijld een landelijke hervorming.125 Concreet betekende dit
de vernietiging van alle niet-monotheïstische tempels126 en offerplaatsen, het ontslaan van
priesters die zich met vreemde goden hadden ingelaten en het afkondigen van een algeheel
verbod op dit soort cultussen.127 De monotheïstische God heeft voor Josia‟s
hervormingspolitiek niets dan lof, maar het weerhoudt er Hem niet van zijn volk de straf te
laten geworden die het verdient. Die straf, zo suggereert de tekst, is de Babylonische
Ballingschap (2 Koningen 23:27).
Het is waarschijnlijker dat de ontdekking van het „Boek van de Wet‟ historisch te
situeren valt na de Babylonische Ballingschap, en dat het verhaal refereert aan de crisissfeer
van vlak daarvóór – een sfeer die in Babylon wegkwijnende Joden zich des te beter
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herinnerden naarmate ze gingen beseffen hoe fout ze toen waren geweest om de boodschap
van de profeten naast zich neer te leggen. Ze hadden toen niet willen begrijpen dat hun hele
religie om de Wet draaide, om een cultuur waarin „recht wordt gedaan aan de rechtelozen‟,
aan „de weduwe en de wees‟.
Het verhaal van de ontdekking van het Wetboek verraadt de heftige strijd die er moet
zijn geweest tussen monotheïsme en polytheïsme, een strijd die hoogstwaarschijnlijk pas na
de Babylonische Ballingschap werd beslecht in het voordeel van het monotheïsme. Deze
Ballingschap bleek immers niet definitief te zijn. Rond 540 v.C. wisselde de hegemonie in het
Oude Nabije Oosten in het voordeel van de Perzen. Hun koning Cyrus de Grote voerde in de
veroverde gebieden een hele andere politiek dan zijn Babylonische en Assyrische
voorgangers. In plaats van volkeren te „breken‟, te deporteren en tot slaven te maken, voerde
hij een soort authenticiteitspolitiek. De rond Babylon verzamelde volkeren, waaronder Juda,
werden aangemaand naar hun land van herkomst terug te keren, daar hun steden opnieuw op
te bouwen en hun culturele eigenheid nieuw leven in te blazen. Het is dankzij Cyrus‟ politiek
dat de in Babylon aangevatte hervorming van de joodse religie de kans heeft gekregen te
overleven. Die hervormde religie werd het eigenlijke monotheïsme, de joodse religie die aan
basis ligt van de twee monotheïsmen die tot op heden het geopolitieke toneel beheersen. Het
is in die zin niet gek te stellen dat we het monotheïsme te danken hebben aan een Pers. Geen
wonder dus dat Cyrus de Grote in de bijbel met het grootste ontzag wordt genoemd (zie
bijvoorbeeld Jesaja 45:1-7, waar hem messiaanse allures worden aangemeten128).

6.6. Religiekritische religie

In zijn kern is het oorspronkelijke monotheïsme dus kritiek, religiekritiek zelfs. In de kern
ervan huist een harde paradox. Bestaat de enige manier waarop een monotheïst nog religieus
kan zijn er immers niet in om elke vorm van religie kritisch te wantrouwen? En blijft hij niet
„religieus‟ omdat hij ook de alternatieven voor religie wantrouwt? Want ook die kunnen op
hun manier een vorm van crypto-religieuze „afgoderij‟ betreffen. De paradox is er dus in
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“Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken
onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen poort blijft gesloten: Ik zal voor
je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken.[…] Omwille
van mijn dienaar Jacob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam
getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je
omgord met wapens, ofschoon je me niet kende.” (Jesaja 45, 1-2, 4-5; de Nieuwe Bijbelvertaling).
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gelegen dat het monotheïsme zich, ondanks zijn religiekritische „core mission‟, toch integraal
binnen de grenzen van de religie blijft situeren.
Op tal van plaatsen verraadt de bijbelse tekst die paradox, maar nergens doet hij dat
explicieter dan in het boek Job.129 Job is een „late‟ tekst (4de eeuw v.C.) die qua stijl
onmiskenbaar de sporen van de toen opkomende hellenisering draagt. Op inhoudelijk vlak
geeft het boek evenwel een onverkort staaltje van typisch joods monotheïstisch denken. Het
scherpe kritische karakter van het boek is daar niet vreemd aan. Het verhaal behelst een
ongemeen scherpe aanval op het basisaxioma van het Joodse monotheïsme, meer bepaald op
het idee dat „in rechte zijn‟ met God samenvalt met het recht doen aan de medemens, aan de
„weduwe en de wees‟.
Het boek doet het verhaal van zo‟n „rechtvaardige‟ die, daarom, door Jahwe altijd met
succes en voorspoed is overladen.130 Alleen heeft God hem nu om diezelfde reden uitverkoren
om het proefkonijn te zijn in een experiment dat het solide van dit schema moet bewijzen.
Dat experiment is Hem tijdens een feestmaal aan het goddelijke hof ingefluisterd door
niemand minder dan de „satan‟. Met hem was God tijdens dat feest in een discussie
verwikkeld geraakt en had verklaard dat Zijn volk de Wet niet onderhoudt omwille van de
voorspoed die Hij hen daarvoor laat geworden. Het is andersom, had Hij gezegd: men vereert
mij als de Enige Ware God en onderhoudt daarom mijn wet, en vervolgens overlaad Ik hen
met voorspoed. Die voorspoed is ook voor de mens slechts een secundair effect, en niet het
motief van zijn verering. Om zijn argument te staven, zou God bij één van zijn
„rechtvaardigen‟ alle voorspoed wegnemen. Ook dan, zo maakte God zich sterk, zal hij me
nog blijven vereren. De „uitverkoren‟ rechtvaardige in kwestie was Job.
Tot zover het inleidend hoofdstuk. Het boek zelf geeft aan dat het toch niet zo simpel
loopt als Jahwe had gedacht. Eenmaal beroofd van alle voorspoed en letterlijk gedegradeerd
tot de mesthoop, spreekt Job meer dan 35 hoofdstukken lang zijn twijfels uit aangaande de
aan God toegedichte rechtvaardigheid. „Ik ben geen heilige, zegt hij, maar ik heb alles gedaan
om de Wet van Jahwe na te leven en recht te doen aan de rechteloze. Daarom ook weet ik dat
de ellende waarin ik nu verzuip volstrekt onbillijk is. God heeft mij ten onrechte gestraft en
mijn straf bewijst Gods onrechtvaardigheid. Mijn buurman die zich van God noch gebod iets
129

Voor een recente, literaire vertaling, zie Fokkelman 2009.
Dit is zo je wil het basale fantasme van het joodse monotheïsme, dat daarom als de „religie van de Wet‟ te
definiëren is. Onderhoudt iemand de geboden van de wet, dan overlaadt Jahwe hem met voorspoed als teken dat
hij terug op het juiste spoor zit in zijn relatie tot zijn God. Een geloof in het hiernamaals als plaats waar de
gehoorzaamheid aan de wet haar beloning vindt, was in die tijd onbestaande. Dat idee heeft zijn oorsprong in de
Griekse, meer bepaald platoonse filosofie die pas, en dan nog zeer traag en fragmentarisch een zekere invloed
deed gelden in de joodse cultuur vanaf de 2de eeuw v.C.
130
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aantrekt, leeft in voorspoed. Maar ik die mij aan Zijn wet houdt, moet het met een mestvaalt
stellen. God, zo concludeert Job, is een valse god. De gerechtigheid waarvoor Hij garant zegt
te staan, is een leugen. Net zoals de religie die zich daarop baseert dat is.‟
Drie vrienden komen langs en trachten hem duidelijk te maken dat God niettemin
rechtvaardig en goed is, en dat hij dus op een of andere manier zijn deplorabele toestand toch
aan zichzelf te danken moet hebben. Job houdt echter voet bij stuk. Als ook zijn laatste
vrienden hem in de steek laten, richt hij zich rechtstreeks tot Jahwe en daagt Hem uit om zich
te komen verantwoorden voor het onrecht dat hem, Job, is aangedaan. Het einde van het
verhaal is bekend. Jahwe antwoordt Job “vanuit een storm” en herinnert hem, in twee
beroemde redevoeringen, aan Zijn scheppingsdaden, daden waarbij Job uitblonk in
afwezigheid (Job 38-41). Niemand kan God doorgronden, niemand vermag het beslag te
leggen op Hem, alleen God is God, zo buldert Jahwe Job toe. Job geeft zich gewonnen en
bekent dat het hen niet gegeven is God ter verantwoording te roepen. Waarna God hem,
opnieuw, met voorspoed en rijkdom overstelpt.
Uiteraard loopt het aan het eind allemaal goed af, maar dit neemt niet weg dat het
eigenlijke corpus van het verhaal (34 van de 42 hoofdstukken) voluit plaats inruimt voor Jobs
twijfel aan God en zijn gerechtigheid. Zowat het hele boek is dus gevuld met de vraag of de
monotheïstische religie wel zinnig is. Het antwoord dat aan het eind van het boek wordt
opgedist, munt overigens niet echt uit in overtuigingskracht, al was het maar omdat Job zich
tevreden stelt met een eenvoudige herhaling van het monotheïstische axioma dat „alleen God
God is‟.
Die nadruk op de kritische vraag, eerder dan op het antwoord, is paradigmatisch voor
het (joodse) monotheïsme. Alsof die religie erin bestaat de vraag te blijven stellen waarom we
ons überhaupt aan God en zijn Wet zouden toevertrouwen. En zelfs als het antwoord tenslotte
positief uitdraait, dan blijft de kern van wat is gezegd toch steeds nog een vraag – een harde,
persisterende vraag, die zich door geen enkel antwoord echt laat neutraliseren. Het
monotheïsme draait dan in essentie rond het besef dat zelfs religie een manier kan zijn om te
ontkennen dat alleen God God is. Daarom is het zaak om, in naam van God, nooit op te
houden elk idee omtrent God in vraag te stellen. Om geen andere dan religieuze redenen,
moet men onophoudelijk zijn religie onder vuur nemen. Dit is waar het in het boek Job om
gaat, dit is waarom het boek in de bijbel is opgenomen. Het verwoordt juist in zijn meest
(religie)kritische dimensie de kern van het monotheïsme.

6.7. De Shoah en de Godsvraag
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Dit alles toont pas zijn volle gewicht als het tegen het licht houdt van de Shoah wordt
gehouden, de belangrijkste collectieve ervaring die het joodse monotheïsme in de afgelopen
eeuw heeft meegemaakt. Vanuit religieus perspectief heeft die catastrofe een afgrondelijke
vraag doen oprijzen, met name de vraag waar God was in Auschwitz? Waar was Jahwe-God
wanneer zijn uitverkoren volk, het volk van het Verbond, slachtoffer werd van de grootste
genocide ooit? Wat is de zin van een Wet die voorspoed en rechtvaardigheid belooft aan “de
weduwe en de wees”, als het volk dat naar die Wet leeft eeuwenlang het voorwerp van
discriminatie en regelrechte pogroms is geweest om tenslotte massaal te worden uitgeroeid in
de gaskamers van de nazi‟s? Het is de vraag die ontelbare manieren door tal van denkers en
schrijvers uit de 20ste eeuw aan de orde is gesteld – zonder overigens ooit van een afdoende
antwoord te zijn voorzien.
En toch heeft de joodse religie de Shoah overleefd. Zij heeft in de tweede helft van de
twintigste eeuw zelfs een heuse revival gekend. Waarom had de vraag waar God was in
Auschwitz niet het tegenovergestelde effect? Is dit omdat het joodse volk zijn geloof in de
God van Abraham, Isaak en Jacob heeft teruggevonden? Maar hoe vond het dit dan terug, als
Auschwitz juist de verschrikkelijke afwezigheid van God liet zien? En dus het failliet van het
joods basisaxioma, met name het idee dat de Wet de door God uitgestippelde weg is naar
geluk en voorspoed?
Maar wat als de Shoah, op huiveringwekkende wijze weliswaar, precies de essentie
van het joodse monotheïsme herhaalt – een essentie die niet als geloof te definiëren valt, maar
als vraag, als een harde en ontembare, kritische vraag? Inderdaad stelt de Shoah de kern van
de joodse religie in vraag en laat ze uitschijnen dat die hele religie berust op een kwalijke
illusie. Maar is die vraag niet precies haar kern? Lag die vraag niet aan de oorsprong van het
monotheïsme tout court, toen de “rest van Israël”, “wenend bij de rivieren van Babylon” de
mogelijkheid van hun eigen verdwijnen, hun eigen vernietiging in het gelaat keken? En is dit
niet dezelfde vraag die, abstracter, aan de orde wordt gesteld in het boek Job?
De kern van het joodse monotheïsme is wellicht, eerder dan een geloof in één God
(hoewel het dat in een bepaald opzicht natuurlijk ook is), een cultuur van „ongeloof‟, een
cultuur die het goddelijke, de goden of de God waarin we geneigd zijn ons vertrouwen te
stellen, wantrouwt. In oorsprong lijkt het monotheïsme een cultuur van de Godsvraag, eerder
dan van Godsgeloof. God staat er centraal, maar dan als vraag. Vanuit een monotheïstisch
perspectief kunnen we in onze relatie met God geen (religieuze) economie uitbouwen. Hij
ontsnapt per definitie aan elke religieus/economische relatie. We horen elke rechtstreekse
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relatie tot God te wantrouwen en ons in de plaats daarvan te richten op menselijke
rechtvaardigheid. Anders gesteld: om recht te doen aan onze sterfelijke medemens, horen we
onophoudelijk onze dromen over de God of de goden waar we niet bij kunnen, onder kritiek
te stellen.
Daarom is Gods afwezigheid in Auschwitz niet het finale argument tegen het joodse
monotheïsme. Deze afwezigheid is in de cultureel/religieuze herinnering opgenomen in de
gestalte van een afgrondelijke vraag, een vraag die God voor het gerecht daagt en Zijn raison
d’être betwist – een vraag, zo blijkt, waarin de traditie van die cultuur van bij haar oorsprong
is gegrondvest. En in die hoedanigheid was het ook deze vraag die de goden en idolen waarin
de nazi‟s hun geloof en hun hoop hadden gelegd, kritisch ondermijnde.
Van Elie Wiesel is het verhaal bekend van een aantal rabbi‟s in Auschwitz die op een
bepaalde dag besloten God voor het gerecht te dagen. Zij organiseerden een heuse
rechtszitting, met een rechter, een aanklager, een advocaat, getuigen pro en contra, et cetera,
en legden de Beschuldigde ten laste dat Hij het Verbond met Zijn uitverkoren volk
ontoelaatbaar had verwaarloosd. Alle partijen kregen voldoende tijd om hun punt te maken en
aan het eind werd het oordeel geveld. God werd schuldig bevonden aan massamoord en op
grond daarvan ter dood veroordeeld.131 De voorzitter van het hof las het vonnis sereen en met
klare stem voor, maar voegde er vervolgens, na even gedaan te hebben alsof hij naar zijn
uurwerk keek, aan toe: „zo, en nu is het tijd voor het avondgebed‟.132
De laatste opmerking is cruciaal. Zelfs als God schuldig is bevonden aan het verbreken
van zijn Verbond, gaat de daarop gebaseerde religie gewoon door. God is een ankerpunt, niet
zozeer van hoop als van kritische vraagstelling, inclusief de vraag naar de zin van God en de
religie zelf.
We kunnen er best van uit gaan dat we nog niet goed hebben begrepen wat het
betekent dat religiekritiek de kern van een religie uitmaakt. Het heeft veel weg van die ander,
al evenmin goed begrepen situatie die ons vandaag dwingt aan ideologiekritiek te doen in het
besef dat we de ideologie nooit voorbij zullen geraken, dat de wereld waarin we
ideologiekritisch moeten opereren, steeds ideologisch zal zijn en blijven. Binnen een
universum waarin de ideologie dominanter is dan ooit (ook in de vorm van de wijd verspreide
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Wiesel werkte dat idee van een „gerechtszaak tegen God‟ uit in een theaterstuk dat zich evenwel niet in
Auschwitz afspeelt, maar in een 17de-eeuws dorp in Oekraïne, een jaar nadat het getroffen is door een pogrom
Wiesel 1979: 1995.
132
Of het verhaal teruggaat op waar gebeurde feiten wordt doorgaans betwist. Wiesel zelf zegt stellig van wel.
Tijdens een lezing in 2008 antwoordde Wiesel op die vraag nog : "Why should they know what happened? I was
the only one there. It happened at night; there were just three people. At the end of the trial, they used the word
chayav, rather than „guilty'. It means „He owes us something'. Then we went to pray." (http://www.thejc.com/news/uknews/wiesel-yes-we-really-did-put-god-trial)
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„ideologie‟ die stelt dat alle ideologieën dood zijn), moeten we niettemin onverminderd aan
ideologiekritiek blijven doen. Onze ideologiekritiek de spiegel voorhouden van de kritische
geste die in het hart van het monotheïsme schuilt, kan ons wellicht nog heel wat leren.

6.8. Een eschatologisch apocalyptisch dispositief

Maar, nogmaals, waar schuilt de revolutie in dit alles? Kritiek impliceert immers niet
noodzakelijk een oproep tot revolutie. De interpretatie dat de vraag naar God in Auschwitz de
kritische kern van monotheïsme verraadt, mag dan iets revolutionairs hebben, de geschiedenis
heeft tot hiertoe in elk geval duidelijk gemaakt dat daaruit geen echte revolutie is
voortgekomen.
Het echt revolutionaire potentieel van het monotheïsme ligt in een figuur die relatief
laat in zijn evolutie te voorschijn treedt. Het is de religieuze figuur die na die van de Wet zijn
intrede deed. De figuur van Gods Wet (met name het idee dat de mens in staat is zijn
verstoorde relatie met God weer recht te trekken door de geboden van het Verbond in acht te
nemen) gaf zijn failliet al toe in het boek Job, vermoedelijk daterend uit de 4de eeuw v.C.
Daarin werd het duidelijk dat gehoorzaamheid aan Gods Wet – „recht doen aan de rechteloze‟
– niet noodzakelijk de garantie biedt dat de beloftes die met die Wet zijn meegegeven ook
daadwerkelijk worden waargemaakt. Een tweetal eeuwen later, in de 2de eeuw v.C.,
ontspringt een nieuwe figuur aan de joods monotheïstische verbeelding. Het is de idee dat
God een eind wil maken aan zijn Schepping (de idee van het „eschaton‟) en zich, bij het
aanbreken van een Nieuwe Schepping, eindelijk ten volle wil openbaren (de idee van de
„apocalyps‟). Diegene die dit „eschaton‟ en die „apocalyps‟ zou voltrekken, zo stelt men, is de
Messias. In het licht van die eschatologisch apocalyptische messiasverwachting staat de hele
werkelijkheid onder kritisch voorbehoud. Niets van al wat is, kan pretenderen de volle
waarheid te zijn. Dat kan alleen God. Het monotheïstische axioma dat alleen God God is,
krijgt nu de gestalte van een Messias. De waarheid moet nog geschieden, en daarom heeft
niemand die in pacht, behalve de Komende, de Messias.
Die religieuze figuur maakt een bijzonder sterke kritische positie mogelijk. Zij plaatst
elke vorm van menselijke waarheidsclaim onder kritische reserve. Alleen gaat dit gepaard met
de herinvoering van een gevaarlijk kwantum „religie‟ binnen de monotheïstische
religiekritiek. Hij veronderstelt de mogelijkheid om op een anticiperende manier toegang te
hebben tot de volledig geopenbaarde (apocalyptische) waarheid, tot een (eschatologische)
waarheid voorbij tijd en dood. De goddelijke waarheid is hier niet langer een louter kritisch
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punt van waaruit elke waarheidsclaim onder reserve te stellen is. Opnieuw wordt nu een
rechtstreekse relatie met de goddelijke waarheid geïnstalleerd die het mogelijk maakt zich die
waarheid toe te eigenen, en zonder enige reserve in haar naam het woord te nemen. Voeg aan
dit alles het platoonse geloof in een leven na de dood toe, een geloof in een volmaakte realiteit
voorbij het sterfelijke, en je hebt een uitgelezen dispositie voor iemand die in de destructie
van déze wereld het teken wil zien van de volmaakte wereld die komende is.
Deze formele dispositie ligt klaar in elk soort revolutie, die van de laatste eeuwen
inbegrepen. Zij combineert haar destructieve en constructieve zijde op een manier die virtueel
catastrofaal is. Zij maakt die combinatie immers niet in een reële maar, anticipatorisch, in een
gedroomde wereld. Elke vernietiging binnen de bestaande wereld kan worden gelezen als een
teken van de komende. In religieuze/monotheïstische termen: het stukslaan van de valse
goden is op zich al een verering van de Ene, Ware God. En zoals gezegd is de cruciale vraag
hier of er überhaupt een alternatieve, in casu positieve manier mogelijk is om die
monotheïstische God te vereren. Waaruit kan mijn trouw aan de Ene God anders bestaan dan
uit aanhoudende scepsis ten aanzien van wat mensen (mezelf incluis) voor God aanzien?
Een gelijkaardige vraag dringt zich op met betrekking tot de situatie waarin een reële
revolutie zich bevindt. Wat staat er meer garant voor de installatie van een revolutionaire
samenleving dan het volharden in de destructie van de oude? Het is één van de redenen
waarom revoluties vaak zo gruwelijk zijn gebleken en er zelden zijn voor teruggeschrokken
„hun eigen kinderen op te eten‟. Om de kritische kracht te bewaren waar ze uit voortspruiten,
zagen ze zich vaak gedwongen tot in het oneindige jacht te maken op valse revolutionairen,
fake ideeën en oude „afgoden‟. Heel wat revoluties, zo is gebleken, slaagden er nooit in die
jacht achter zich te laten.
Hiermee is niet gezegd dat een andere, meer positief revolutionaire houding geheel
onmogelijk zou zijn.133 Maar als we de relatie tussen religie en revolutie bevragen zoals die
speelt op het huidige geopolitieke toneel, kunnen we best alert zijn voor de hierboven
beschreven dispositie die haar wortels kent in de apocalyptische en eschatologische tendensen
die ook de heersende monotheïsmen, de islam en het christendom, eigen zijn. De
apocalyptisch/eschatologische blik, bijvoorbeeld, van de zelfmoordactivist die door de straten
van Bagdad loopt net vóór hij tot actie overgaat, leest in de destructie die hij rondom zich
ontwaart en in de dood die hij zelf op het punt staat te zaaien, het teken van een komende
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Denk bijvoorbeeld aan Hannah Arendts visie op revolutie, meer bepaald de Amerikaanse Revolutie. In haar
ogen waren de „founding fathers‟ van de Amerikaanse republiek er in de door hen opgestelde constitutie in
geslaagd om de valkuilen van de metafysische en religieuze logica uit de weg te gaan (Arendt 1963; 2004).
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wereld waar alle dood en tekort voorgoed overwonnen zijn. Abstracter uitgedrukt, verwart hij
het teken met datgene waarnaar het teken wil verwijzen. Hij leeft nu al in de wereld die
komende is, de wereld van de volle (apocalyptische) waarheid, de wereld voorbij het einde
(eschaton) dat hij zelf mee aan het voltrekken is. Kritiek heeft hier elke vorm van zelfreflectie
en (dus) zelfkritiek laten varen. Voor een revolutie is dit de meest bruikbare gestalte van de
kritiek, maar het levert tegelijk het dispositief waardoor een revolutionair elan haast
onvermijdelijk omslaat in een totalitaristisch reflex.134
Behept met een uit het christelijk monotheïsme overgeërfd apocalyptisch,
eschatologisch messianistisch fantasma, heeft elke moderne revolutie het moeilijk om haar
kritische kracht op de juiste manier te „managen‟. Dit is te wijten aan de inherente double bind
conditie die met dat messianisme is meegegeven. Enerzijds laat het een radicale kritiek op de
bestaande orde toe en opent het ook de mogelijkheid van een radicaal nieuwe orde.
Anderzijds belet het die nieuwe samenleving echter om een kritische kijk op zichzelf te
ontwikkelen. Het verbiedt haar eigenaardig genoeg om zelf een toekomst te hebben, om
zichzelf open te houden in de verwachting van een „komende‟ samenleving. Zo‟n messiaanse
samenleving is verplicht zich voorbij elke mogelijke kritiek te wanen en moet daarom elke
vorm van zelfkritiek voor onnodig houden – wat de facto wil zeggen: onderdrukken.
Het religieuze elan dat momenteel revolutionair door de wereld waart, dient op zijn
kritisch gehalte genomen te worden. Maar het moet tegelijk worden gescreend op de manier
waarop het zichzelf aan zijn kritiek onttrekt. De hele geschiedenis van het monotheïsme geeft
ons een uitvoerig verslag van hoe moeilijk het is het juiste midden tussen deze twee te vinden
en te houden. Van de „religieuze‟ geschiedenis heeft de moderne ideologie- en cultuurkritiek
meer te leren heeft dan haar op het eerste gezicht lief is.
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Ik kom op dit idee terug in hoofdstuk 8, dat inzoomt op een concrete religieus gemotiveerde terreurdaad:
Mohammed B‟s moord op Theo van Gogh op 2 november 2004.
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7

BIN LADEN CARTESIAAN
Over de moderniteit van het fundamentalisme

Al-Qaida‟s specifieke hybride van theocratie en anarchie is een
nevenproduct van radicaal westers denken”
John Gray135

Osama Bin Laden is zonder twijfel hét toonbeeld van wat wij vandaag „fundamentalisme‟
noemen. Zijn ideeëngoed zien we met afgrijzen gerealiseerd in de Talibanterreur die Afghanistan
nu al meer dan twee decennia in de greep houdt. De gedachte dat hij een politieke orde als die in
Saoedi-Arabië te „libertijns‟ vindt, doet ons zo mogelijk nog meer huiveren. Het politieke en
religieuze programma dat hij voorstaat, wil alle essentiële verworvenheden van onze moderne
cultuur ongedaan maken. Ons idee van vrij wereldburgerschap lijkt onder geen beding te
verzoenen met de ultratraditionele islam waartoe hij ons wil bekeren. Aan dergelijke reactionaire
reflexen, zo denken we spontaan, moet ook de islam zelf op de duur ten onder gaan.
En toch, wie uit deze beknopte, maar correcte situering van de figuur Bin Laden besluit
dat hij de traditionele moslim vertegenwoordigt, slaat de bal mis. Zijn politiek activisme is
typisch modern, en zijn positie in de huidige wereld is die van een hedendaagse, kosmopolitische
burger. Ook precies als hardline fundamentalist is de figuur van Bin Laden typisch Westers en
modern te noemen. Juist in zijn fundamentalisme heeft hij alles met ons gemeen. Mijn stelling is
dat onze strijd tegen het fundamentalisme (en die is nodig en dringend) er alles bij wint, wanneer
we in Bin Laden iets van onszelf herkennen: wanneer we in hem eerst en vooral onze gelijke
zien.
7.1. „Die man is grondig fout‟

Maar moeten we om te beginnen niet duidelijk stellen dat deze man grondig fout is, dat zijn
plannen voor die zonnige ochtend van 11 september 2001 misdadig en verwerpelijk waren, dat
zijn terreur onder geen beding goed te praten valt? En hoe zouden we iemand kunnen verdedigen
135

Gray 2003: 126.
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die mensen, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn, uit het openbare leven bant en aan een
discriminerend rechtstelsel onderwerpt?
Is bovendien zijn „cultuurkritiek‟ niet al even bedenkelijk? Uiteraard mag hij tegen het
Westen zijn, en wat zijn betoog over het Westerse imperialisme aangaat heeft hij zelfs nog een
beetje gelijk.136 Maar zijn argumentatie overstijgt zelden een vulgair en oppervlakkig moralisme:
wij westerlingen zijn volgens hem, in moreel, politiek en religieus opzicht, decadent. We zijn elk
authentiek contact met onze tradities en meteen ook elk waarachtig gemeenschapsgevoel
verloren. Ten prooi gevallen aan spirituele en sociale eenzaamheid, zijn we tot de perverse,
wankele ongelovigen geworden waar de Koran een banvloek over uitspreekt. Clintons affaire
met Monica Lewinsky was slechts het topje van de immorele afvalberg waar het Westen op leeft.
Kortom, het Westen belichaamt het Kwaad. Door zich uit te putten in de diabolisering van het
Westen tracht de cultuurcriticus Bin Laden de leegte van zijn machtshonger verborgen te
houden. Zelfs belangrijke politieke problemen zoals de Palestijnse kwestie gebruikt hij enkel om
de eigen zaak te legitimeren. Dat het Palestijnse volk daarmee allesbehalve geholpen is, is
kennelijk zijn zorg niet.
Is tenslotte niet ook het politiek en religieus programma van deze man fundamenteel
verkeerd? Waar is dit programma eigenlijk op gebaseerd? We weten ondertussen dat zijn
islamitische ideologie alles behalve dé islam vertegenwoordigt. Het betreft hier één welbepaalde
moslimcultuur, met name het Wahabisme, een islamhervorming op het Arabische schiereiland
die op naam staat van de achttiende-eeuwse Mohammed Abd al-Wahab. Het Wahabisme heeft
van oudsher een sterke band met de Saoedi-familie die het land in 1924 heeft gesticht en er tot
vandaag op een openlijk ondemocratische manier regeert. Het vormt maar één van de vele
moslimtradities die de islam rijk is, en verschilt bijvoorbeeld sterk van de Bosnische,
Tsjetsjeense, Indonesische, Indische of Turkse islamcultuur. Bin Laden en zijn al-Qaida zijn met
name een duidelijke exponent van het imperialisme dat het Saoedi-Arabische Wahabisme
kenmerkt. Als Bin Laden zich tegen de Saoedische leiders keert, dan omdat hij vindt dat ze te
weinig wahabistisch en dus eigenlijk te weinig imperialistisch zijn.
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Op 7 oktober 1996 laat Bin Laden zich in een interview het volgende ontvallen: “The ordinary man knows
that [Saudi Arabia] is the largest oil producer in the world, yet at the same time he is suffering from taxes and
bad services. Now the people understand the speeches of the ulemas in the mosques: that our country has
become an American colony. They act decisively with every action to kick the Americans out of Saudi Arabia.
What happened in Riyadh and [Dhahran] when 24 Americans were killed in two bombings is clear evidence of
the huge anger of Saudi people against America. The Saudis now know their real enemy is America.” Geciteerd
in The Washington Post, 23 augustus 1998.
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Wat heeft deze Bin Laden dan in godsnaam met ons gemeen, als zowel zijn utopische
project als zijn religieuze stellingname op niets gebaseerd zijn? Is er überhaupt wel iets aan deze
man waar wij onszelf in kunnen herkennen?
7.2. „Maar op welke grond?‟

Maar laten we de vraag omkeren: hoe zouden wij over deze utopie en dit programma kunnen
oordelen? Met welk recht en op welke grond zouden wij überhaupt kunnen oordelen over „juist‟
en „fout‟, goed en kwaad? Een dergelijk oordeelsvermogen gaat ons postmodernen toch allang te
boven? Als goede postmodernen weten we vooral dat we niet goed meer weten wat in absolute
termen „juist‟ of „onjuist‟ is. Het enige wat we misschien nog weten, is hoe gevaarlijk waarheden
en waarheidsaanspraken kunnen zijn. In de loop van de geschiedenis – ook en vooral de recente
geschiedenis – heeft het spreken in naam van de waarheid zulke catastrofes veroorzaakt, dat we
voorzichtig zijn gaan omspringen met de waarheid. Maar we realiseren ons evenzeer dat we hoe
dan ook waarheidsaanspraken blijven produceren, dat we onvermijdelijk blijven refereren aan
het onderscheid tussen juist en onjuist, waar en vals – ook en vooral onbewust. Ook als we
stellen dat er geen waarheid is of dat elk waarheidspreken onmogelijk is geworden, claimen we
nog altijd een waarheid, al is het dan de negatieve waarheid dat „er geen waarheid is‟, of dat „we
niet in de naam van de waarheid kunnen spreken‟. Wellicht, zo dromen sommige postmodernen
luidop, slaagden de oude heidense goden erin om geen waarheid te claimen137 en kan een enkele
moderne kunstenaar hen daarin volgen. Maar voor ons, moderne of postmoderne stervelingen,
lijkt het ondoenlijk om niet in de naam van een waarheid te spreken, ook al beseffen we terdege
hoe onmogelijk, ja hoe gevaarlijk dit is.
Niettemin, hoezeer dit waarheidspreken ons ook in de ban houdt, het hoeft ons niet te
beletten om de grenzen van onze waarheidsclaim af te tasten en de impasse waarin hij ons brengt
onder de aandacht te brengen. En juist waar we zicht willen krijgen op die impasse, kan de blik
op die andere ongerijmde waarheid helderheid scheppen. In de grenzen waar die andere,
fundamentalistische waarheidsclaim op botst, wordt iets duidelijk over onze eigen relatie met de
waarheid.

7.3. Bin Laden modern
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Dit is bijvoorbeeld de fascinatie die schuilgaat achter het late werk van Samuel IJsseling. Zie onder andere
IJsseling 1999.
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Precies op dat moment krijgen we de verrassende – maar ook lugubere – moderniteit van Bin
Ladens waarheidsaanspraak in het vizier. Bin Laden is wel degelijk het typevoorbeeld van de
antimoderne fundamentalist; hij is een overtuigde moslim die elke vorm van vernieuwing en
modernisering verafschuwt en een hypertraditionalistische versie van de islam verdedigt. En toch
is hij geen traditionele moslim. Hij belijdt immers wel een traditionele islam, maar doet dit niet
vanuit de islam. Op het meest fundamentele niveau steunt hij niet op zijn traditie, maar op zijn
eigen soevereine keuze voor die traditie. Dat verschil is cruciaal, want het formele punt van
waaruit zo‟n beslissing wordt genomen staat per definitie buiten de traditie. Dit punt
veronderstelt een moment van twijfel waarbij, al was het maar voor even, alle grond onder de
traditie weg is. Pas na dit moment van fundamentele twijfel werd Bin Laden de traditionele
moslim die we kennen. Hij is geen moslim omdat hij – uit hoofde van de traditie – altijd al een
moslim zou zijn geweest. Het is niet de traditie die van hem een moslim heeft gemaakt; hij heeft
zichzelf tot traditionalist omgevormd. Het was zijn vrije en zelfbewuste beslissing.
Die vrijheid vormt al sinds de zeventiende eeuw – en meer bepaald sinds Descartes – de
kern van wat wij „moderniteit‟ zijn gaan noemen. In die zin is ook Bin Laden „modern‟. In wát
hij zegt en doet, staat hij diametraal tegenover ons; maar formeel gesproken is het punt van
waaruit hij zich over de wereld uitlaat ook het punt van waaruit wij ons tot de wereld verhouden.
Dit zuiver formele punt is het paradigmatische standpunt waar Descartes het cogito situeerde.
Alle uitingen van de moderniteit steunen op dit nieuwe standpunt, dat op termijn ook de
doodsteek betekende voor het oude theologische wereldbeeld. Overigens leefde ook Descartes
nog volop in dat theologische wereldbeeld, dat aan het begin van de 17de-eeuw nog niets van zijn
impact had ingeboet. We moeten Descartes dan ook ernstig nemen wanneer hij, als antwoord op
de verwijten van de theologen van zijn tijd, er steeds weer op hamerde dat hij een oprecht
gelovig christen was. Descartes had enkel een nieuw uitgangspunt geformuleerd voor onze
verhouding tot de werkelijkheid. Niet het door de traditie vergaarde weten, maar de mogelijkheid
om aan dat weten en die traditie te twijfelen, vormde volgens hem de ware grond van de
wetenschap; en omdat men toen nog geen scherp onderscheid maakte tussen geloof en weten,
ging dit ook op voor onze relatie met God. Ook op dat vlak gold dat niet de traditie, maar de
twijfel aan de traditie de enige ware basis vormde van het geloof in God of– in Descartes‟ ogen
is dat hetzelfde – voor de kennis van God. Enkel een consequent volgehouden twijfel geeft
toegang tot iets wat boven alle twijfel verheven is: namelijk de twijfel zelf, dit wil zeggen het feit
dat de twijfel een „zelf‟, een substantie, een bestaansgrond heeft. Je kunt aan alles twijfelen, maar
niet aan het feit dat er op dit eigenste moment een instantie bestaat die twijfelt. De twijfel vindt
in zichzelf – in jij-die-twijfelt – een „grond‟, een subject. Je twijfelt/denkt, dus je bent.
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Dit impliceert evenwel dat het punt van waaruit we ons tot de wereld verhouden, niet tot
die wereld behoort. De wereld is immers het object van twijfel, en het twijfelende subject staat
daar per definitie buiten. In een „logisch‟ eerste moment doen we alsof de wereld niet bestaat,
alsof die niet verschilt van de fantasieën en waanbeelden uit onze dromen. En precies in dat punt
van de „logos‟, dat buiten alles ligt wat betwijfelbaar is, vinden wij onszelf als de onbetwijfelbare
grond van ons bestaan. Daar vinden wij onszelf als „res cogitans‟ – als cogito.
Vanuit de zekerheid die dat cogito installeert, reconstrueerde Descartes de wereld die zijn
hyperbolische twijfel eerst radicaal had „gedeconstrueerd‟. Inhoudelijk gesproken verschilde
deze nieuwe wereld weinig van de oude. Descartes wilde niet per se een nieuwe wereld,
integendeel zelfs, in zijn houding tegenover de cultuur van zijn tijd is hij ronduit conservatief.
Maar de formele verschuiving die hij teweegbracht in onze relatie met de wereld, zou de zaken
ook inhoudelijk overhoop halen en bijvoorbeeld de geboorte inluiden van het moderne
objectivisme en het technische wereldbeeld, dat ook de wereld zelf ingrijpend veranderde.
Voor ons is het echter van belang dat de moderniteit van Descartes niemand ervan
weerhoudt godsdienstig te zijn. Integendeel, Descartes voorzag de religiositeit, die sinds de
Reformatie op een „vrij‟ geloof stoelde, van een nieuw fundament. De Reformatie had een vrije
religiositeit verdedigd, waarbij wij zelf, in de singulariteit van onze twijfel en ons geloof, en
zonder de bemiddeling van een kerk, de „grond‟ (het „subject‟) van onze relatie tot God konden
zijn. De religie en het geloof waren eeuwenlang het fundament voor de vrijheid geweest; thans
werd de vrijheid zelf het fundament voor religie en geloof. Terwijl de religie voordien altijd de
instantie was geweest die de vrijheid begrensde en inperkte, werd de religie met de Reformatie
het domein bij uitstek om je vrijheid te realiseren. We waren niet langer met metafysische ketens
aan de wereld gebonden – bijvoorbeeld met de ketens van het (aristotelisch) thomisme dat ons
tot een „essentiële‟ aanpak van de dingen verplichtte. Voortaan verhielden we ons tot de wereld
vanaf een plaats die buiten de wereld lag, een soevereine en ongebonden plaats die we
traditioneel voor God reserveerden, maar die nu, ter wille van onze onmiddellijke relatie tot God,
de plaats werd van waaruit wijzelf opereerden.138
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Op die manier beschrijft Alexandre Koyré de omslag van het middeleeuwse, gesloten wereldbeeld naar het
moderne en open wereldbeeld. Cruciaal hierbij is de invloed van de voluntaristische God, die door de Reformatie
naar voren geschoven werd – precies de God die Ockham al in de 14de eeuw in stelling bracht tegen de godsidee
van Thomas van Aquino. Voor Ockham was God niet gebonden aan de ratio die hij in zijn eigen schepping aan
de dag had gelegd. Hij kon evengoed een niet-logische of „anders-logische‟ wereld hebben geschapen. Dit
Godsidee ondermijnde het essentialisme dat door het thomisme werd gehuldigd, en die de wetenschap
definieerde als een zoektocht naar essenties die op hun beurt verwezen naar hun goddelijke oorzaak, de
Schepper. Het ockhamisme doorbrak de rechtstreekse band tussen kennis van de essentie en kennis van God en
opende op die manier de weg naar de Reformatie én naar de moderne (niet-essentialistische) wetenschap. Zie
onder meer Koyré 1968.
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7.4. Fundamentalisme

Precies in die context is het fundamentalisme ontstaan. Immers, wat is fundamentalisme anders
dan het geloof dat een traditie kan worden hersteld in haar „fundament‟, in haar originele
zuiverheid? Dat, met andere woorden, een traditie gemaakt kan worden en dat wij het zijn die dat
kunnen en (dus) moeten? Fundamentalisme is het geloof dat het fundament van een traditie niet
zozeer bij die traditie te vinden is, maar bij ons, in zoverre wij telkens opnieuw bereid zijn als de
nieuwe „gezuiverde‟ dragers van de traditie op te treden. Een traditie steunt op diegenen die haar
steeds opnieuw willen herscheppen in haar oorspronkelijke zuiverheid, en die daartoe ook
zichzelf willen zuiveren.
Geen wonder dus dat, gelijktijdig met de Reformatie en de moderniteit, en als antwoord
op het afbrokkelen van de draagkracht van de traditie, ook de eerste fundamentalismen de kop
opsteken. Want hoe moeten we anders het grote project interpreteren van de „puriteinen‟ die in
de tijd van Descartes het land verlieten omdat ze vonden dat de Reformatie er had gefaald, en
die, getooid met hun mayflower, koers zetten naar een radicaal nieuw, „wild‟, nog onbezoedeld
„Kanaän‟, waar zij eindelijk de kans kregen om een zuiver – dit betekende inmiddels vrij –
„Israël‟ op te bouwen. In die zin is „Amerika‟ te beschouwen als het eerste fundamentalistische
project uit de geschiedenis. Let wel, Amerika is uiteindelijk geen fundamentalistische natie
geworden: alsof de founding fathers het gevaar al voorvoelden, stelden zij een constitutie op die
dat uitdrukkelijk moest verhinderen.139 Veelzeggend is niettemin dat Amerika tot op heden een
land blijft waar veel ruimte is voor fundamentalisme, zij het in een strikt religieuze vorm.
Het is verhelderend om een fenomeen als Bin Laden en het islamitisch fundamentalisme
van daaruit te bekijken. Net zoals de postreformatorische gelovige of de Westerse rationalist gaat
Bin Laden niet uit van de moslimtraditie zelf, maar van een standpunt ertegenover. Weliswaar
heeft hij de twijfel die dat impliceert nooit bij zichzelf toegelaten, maar hij moet er toch mee
hebben geworsteld, al was het maar in en door het contact met andere moslims die er wel
doorheen zijn gegaan. In elk geval beantwoordt zijn traditionalisme niet aan een „roeping‟ vanuit
de moslimtraditie, maar vormt het een wapen tegen de paradigmatische twijfel van de Westerse
moderniteit; zijn fundamentalisme is een reactie op de confrontatie met het westen, en hoe
„traditioneel‟ dat antwoord ook lijkt, het is meer getekend door het Westerse paradigma dan de
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Dit tonen Michael Hardt en Antonio Negri aan in Empire. Ondanks de fundamentalistisch-puriteinse inspiratie
van een project als „Amerika‟, hebben de „founding fathers‟ van de Verenigde Staten aldaar een uitdrukkelijk nietfundamentalistische constitutie geschreven. Zie Hardt & Negri 2001: 161-164.
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man lief zal zijn. Bin Laden reageert op de crisis van de traditie als zodanig, op het feit dat de
mens niet gedragen wordt door de traditie, maar zelf drager („subject‟) van die traditie is. Deze
ommekeer veronderstelt een nieuwe definitie van de mens, die voortaan getekend blijft door het
hyperbolische moment van twijfel dat zich aandient wanneer de traditionele grond – de grond
van de traditie – onder hem dreigt weg te schuiven en de afgrond van zijn vrijheid zich opent. De
religie waaraan Bin Laden appelleert, is een antwoord op de angst die Blaise Pascal aan de
moderne mens toeschrijft wanneer hij beseft dat niemand nog een grond onder de voeten heeft,
en hij tegelijk nog niet – of niet langer – bereid is de cartesiaanse oplossing te aanvaarden dat die
twijfel zelf voortaan zijn laatste zekerheid is. Deze typisch moderne angst kan iemand terug naar
zijn traditie drijven en hem op het idee brengen haar eigenhandig te zuiveren. Pascals traditie
was het christendom, maar dan gezuiverd van alle besmettingen door de filosofie. Bin Ladens
traditie is die van de islam, meer bepaald de islam zoals die door al-Wahab werd gezuiverd van
alle „historische‟ smet.
Zoals gezegd ligt het punt van waaruit Bin Laden naar de islam grijpt, formeel buiten
de islam. Bin Ladens fundamentalisme vertrekt dus van een „subjectieve‟ positie, in de strikt
formele betekenis van dat woord: een positie die geen andere grond heeft dan zijn eigen
grondeloos appel. Door die positie in te nemen, affirmeert de fundamentalist onbewust alle
onzekerheden, twijfels, zonden, leugens, „perversiteiten‟ die hij met zoveel ijver bestrijdt. In
dat ene „abstracte‟ ogenblik heeft ook hij die grondeloze positie geassumeerd die hij de
ongelovige westerling aanwrijft; maar in dezelfde beweging heeft hij het grondeloze van een
dergelijke positie ook geloochend. Het is deze loochening die zijn betoog de typische
verbetenheid van het fundamentalisme geeft, en die hem telkens weer met klem doet stellen
dat hij geen millimeter van de islam is afgeweken.

7.5. Luthers moderne dubbelspraak

In zekere zin doet de fundamentalist denken aan Maarten Luther, toen die op 18 april 1521 in
Worms de gelegenheid kreeg om in aanwezigheid van de hoogste autoriteiten zijn
reformatorische stellingen te herroepen. De legende gaat dat Luther toen zei: “Hier sta ik, ik kan
niet anders, zo helpe mij God, amen,” waarmee hij zijn weigering te kennen gaf om ook maar
één van zijn stellingen te herroepen. In die legendarische repliek voelt men echter ook de
dubbele, ja dubbelzinnige positie van het moderne subject. “Ik kan niet anders,” oreert Luther,
terwijl hij juist wél anders kon: hij kreeg juist alle vrijheid om te zeggen wat hij wilde. De
autoriteiten stonden er garant voor, dat hadden ze Frederik de Wijze, Luthers vorst en
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beschermheer, verzekerd. Dit hield meteen in dat de autoriteiten voor het eerst erkenden dat
vrijheid de basis van het geloof kon zijn. Luther was er in zijn optreden impliciet van uitgegaan
dat het subject (de „drager‟) van het geloof niet langer de traditie, maar de vrije mens zelf was.
En in feite erkende ook het tribunaal dit uitgangspunt. Het tribunaal had weliswaar de intentie
om de traditie te verdedigen, en het riep Luther op het matje omdat hij niet van de traditie en wel
van de vrijheid was vertrokken; maar door Luther alle vrijheid van spreken te geven affirmeerde
dit tribunaal impliciet, tijdens die ene zitting van 18 april 1521, het primaat van die vrijheid.
En wat antwoordt Luther? Wetend dat hij vrij kan spreken, zegt hij: “Ik spreek niet uit
vrijheid, ik kan niet anders.” Op het moment dat hij wordt erkend in het formele standpunt van
waaruit hij zijn reformatorische eisen heeft geformuleerd, en dus in de vrijheid die het project
van de reformatie mogelijk maakte, schrikt hij terug, alsof hij de onmogelijkheid van dat „vrije‟
standpunt aanvoelde. Want natuurlijk is hij zo vrij geweest om af te rekenen met een
geperverteerd en corrupt christendom, en op te komen voor de ware God. Natuurlijk is het
papendom niet de drager (subject) van onze relatie tot God. Maar is hij, Maarten Luther, dat dan
zelf? Is hij zelf het subject van zijn godsgeloof? Is de mens zelf de „drager‟ van zijn relatie tot
God? Hoe kan een eindig en schuldig bewustzijn het draagvlak vormen voor de oneindige
wijsheid Gods?
Luthers vrije geloof kon blijkbaar niet anders dan die vrijheid onmiddellijk
onderschikken aan Gods almacht. Op het moment dat hij de vrijheid in de ogen kijkt die de
reformatie mogelijk maakte, bezweert hij zijn reformatorische geloof om die vrijheid toe te
dekken. In plaats van te affirmeren dat de vrijheid voortaan het subject is van de religie,
installeert Luther opnieuw de religie als subject van de vrijheid. Ziehier hoe een moderne Luther
kiest voor (de restauratie van) de middeleeuwse traditie.
Met Luther en zovelen na hem balanceren we nog steeds op hetzelfde koord. We blijven
laveren tussen de fascinatie voor een grondeloze vrijheid en een verlangen om die vrijheid een
grond te geven. Moderniteit moet waarschijnlijk zonder meer als die onmogelijke balans worden
gedefinieerd. Zodra het verlangen naar een stabiele grond voor de vrijheid het wint van de
fascinatie voor de grondeloosheid van de vrijheid, kan men restauratieve reacties verwachten.
Conservatisme en fundamentalisme zijn voorbeelden van zo‟n symptomatische reactie op
hetzelfde, inherent moderne probleem. Beide zijn manieren om de moderne onmogelijkheid van
die balans te ontkennen. Beide verwerpen de fundamentele ambiguïteit waar ze zelf het product
van zijn. In alle vrijheid kiezen ze tegen de vrijheid die hen juist mogelijk maakt.
Deze structurele ontkenning verklaart ook de macabere kanten van het fundamentalisme.
Om zichzelf zuiver te weten, projecteert de fundamentalist zijn fundamentele ambiguïteit op een
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ander, om haar vervolgens daar te ontkennen, desnoods door alle „decadente‟, „besmette‟,
„ontaarde‟ dragers van die ambiguïteit uit te roeien. De fundamentalist verdringt zijn ambiguïteit,
en dus de ongrond van zijn vrije subjectiviteit, door ze te verhalen op een vijand en aldaar te
verdelgen. Om die reden heeft het fundamentalisme nood aan vijanden en zal het die zo nodig
uitvinden.

7.6. Gelijk tegen wil en dank
Dit alles werpt een beter licht op een van de meest markante „vijandschappen‟ uit het begin van
de 21ste eeuw, die tussen Osama Bin Laden en de toenmalige Amerikaanse president George W.
Bush. Wat hier in het geding is, is fundamentalisme, ook van de kant van Bush. Niet dat we
beiden over dezelfde kam kunnen scheren. Er bestaat een groot verschil tussen de Amerikaanse
president en de terroristenleider, en als we moesten kiezen, kozen we ongetwijfeld voor
eerstgenoemde, welke reserves we ook koesteren ten aanzien van zijn beleid. Je mag Bush dan
vrezen, je deelt met hem altijd nog je vrees voor Bin Laden. Maar precies daarom zou je willen
dat de president zijn vijand niet alleen beschouwt als zijn andere, maar ook als zijn gelijke, als
zijn naaste.
Want Bush en Bin Laden hebben wel wat gemeen. Een aantal gelijkenissen springt
meteen in het oog. Zowel Bush als Bin Laden hebben een welomlijnd idee over de
geglobaliseerde wereld die we in de komende eeuw moeten uitbouwen, en beiden verwijzen
daarvoor naar een monotheïstische God. Willen we een mondiaal rijk van vrede en
rechtvaardigheid uitbouwen, dan moeten we vertrouwen stellen in de Ene God, zo zeggen zij elk
op hun manier. En, nog frappanter: beiden stellen hun geopolitiek programma uitdrukkelijk ten
dienste van de vrijheid. Dat ook Bin Laden in naam van de vrijheid spreekt, ligt voor Bush alvast
het moeilijkst. Hoe kan deze fundamentalist, die een ideologie voorstaat die vrouwen aan het
ergste apartheidsregime onderwerpt, het woord vrijheid in de mond nemen? Het antwoord op die
vraag is even verschrikkelijk als simpel: uit vrijheid. Bin Laden is een modern subject dat spreekt
vanuit een punt dat zich buiten de wereld bevindt en dat wij, zonder er veel bij na te denken,
„vrijheid‟ noemen.
Ook Bin Laden spreekt dus de facto in naam van de vrijheid, en sporadisch laat hij dat
zelfs doorschemeren. Maar altijd op een schemerachtige manier, want hij spreekt zichzelf tegen
en wijst erop dat hijzelf niet aan het woord is in de boodschap die hij vertolkt, maar God. Bin
Laden zegt alleen wat God door toedoen van de profeet in de Koran en de traditie (Soena) heeft
gezegd. Dit is zijn manier om de vrijheid van waaruit hij spreekt en waarvan zijn spreken ook
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getuigt, te verdonkeremanen. Maar zoals gezegd is die ambivalente verhouding tot de eigen
vrijheid typisch modern, en is de moderniteit niets anders dan dit balanceren tussen de
aanvaarding en de miskenning van de grondeloze vrijheid die onze enige grond is. Bin Ladens
fundamentalisme zit niet in de inhoud van zijn ideeën, maar in het feit dat hij de vrijheid waarop
die ideeën „rusten‟, hardnekkig negeert. En dat doet hij als iemand die niet op de traditie steunt,
maar er zelf het draagvlak van wil zijn. Daarin berust de moderniteit van Bin Laden, en daarin is
hij formeel onze „gelijke‟. Als het Westen dus één ding moet begrijpen, dan wel het feit dat Bin
Laden niet de vreemde eend in de bijt van onze vrije, gemondialiseerde wereld is: hij is tegelijk
exponent en symptoom van die wereld; en wie zich blind staart op symptomen, werkt die juist in
de hand.
Als Bush dit niet wil begrijpen, dan komt hij nog meer in de buurt van de Bin Laden die
hij meent te bestrijden. Door hem niet als een politieke vijand te erkennen, maar hem te
beschouwen als een misdadiger en terrorist, en door blind te blijven voor het politieke „punt‟ dat
Bin Laden maakt, glijdt Bush‟ politiek niet alleen af naar het misdadige, maar vergrijpt hij zich
ook aan de vrijheid zelf. Door Bin Laden te criminaliseren, criminaliseert hij de „ongrond‟
waarin de vrijheid op een paradoxale wijze gegrond is. Daarmee dreigt hij in de valstrik van de
fundamentalistische „oplossing‟ te trappen: hij draagt het ondraaglijke aspect van de vrijheid
over op anderen – de vijand, de crimineel, de terrorist, het monster – en denkt dat de vrijheid
gered is zodra die ander is geëlimineerd – „uitgerookt‟, zoals Bush zich wel eens liet ontvallen
toen zijn troepen in de Afghaanse bergen jacht maakten op Bin Laden. In zijn drang om de
vrijheid te zuiveren van haar ambiguïteit, ontpopt die vrijheid zich als een criminele drijfveer, die
zich enkel nog kan uitleven door steeds weer nieuwe vijanden van de vrijheid te zoeken en zo
nodig uit te vinden. Kortom, door het ondraaglijke, maar onvermijdelijke aspect van de vrijheid
mordicus te willen elimineren, maakt Bush van de vrijheid iets dat inderdaad alleen nog
ondraaglijk is.

7.7. Vrijheid: een kwestie van politiek

Het ondraaglijke van die vrijheid is ook inzet van de politiek. Geen enkele politiek kan dit
duistere aspect alle ruimte gunnen, en tegelijk kan geen enkele politiek het volledig
onderdrukken. Politiek die haar naam waardig is, moet deze onhandelbare vrijheid op een of
andere manier een plaats geven – doet ze dit niet, dan zijn de gevolgen niet minder
catastrofaal dan wanneer ze de vrijheid geen strobreed in de weg legt.
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In Bin Laden de vrijheid onderkennen die we zelf verdedigen: dat is de uitdaging waar
Bush voor staat, en met hem het Westen en de hele gemondialiseerde wereld. In Bin Ladens
ontkenning van de vrijheid is de ondraaglijke vrijheid aan het werk waarop onze wereld steunt.
We delen met hem onze vrijheid, en het moderne, tragische onvermogen om met die vrijheid in
het reine te komen. Dit vormt de gemeenschappelijke basis waarop Bush en Bin Laden met
elkaar kunnen spreken. En het is van groot belang om dat gesprek op gang te brengen, niet
noodzakelijk met de persoon van Bin Laden, maar met het fundamentalisme in het algemeen.
Het komt erop aan ons conflict met het fundamentalisme weg te halen uit de sfeer van terreur en
tegenterreur, en op het niveau van het vertoog – van woord en tegenwoord – te brengen. Dit
kunnen we alleen wanneer we inzien dat ons uitgangspunt niet wezenlijk verschilt van het
fundamentalistische; dat met andere woorden de ultieme communicatiemanager van onze
tegenstander onze eigen Descartes is, en dat we de „onteigenende‟ werking die dat op onszelf
heeft niet uit de weg mogen gaan.
Het hoeft geen betoog dat het opzetten en onderhouden van een gesprek met de diverse
vormen van fundamentalisme geen sinecure is. De hardste fundamentalisten zijn immers gekant
tegen de idee van communicatie op zich. Door naar je vijand te luisteren, zo stellen zij, laat je al
toe dat zijn venijn bij je binnensluipt. Dit laatste is trouwens verre van onjuist, alleen hebben wij
geen keuze: enkel communicatie op het politieke niveau kan het probleem van het
fundamentalisme min of meer beheersbaar maken.
Bin Laden is onze vijand, maar we moeten beseffen dat hij ook onze politieke vijand is en
dat we een politieke strijd met hem (moeten) leveren. We moeten hem dus „verleiden‟ zich in
politieke termen tot ons te verhouden, en de taal van de terreur te laten varen. De politiek – of,
wat op hetzelfde neerkomt, het discours, de “entretien infini” zoals Maurice Blanchot dat
noemt – is het enige platform waar onderlinge vijanden de kans krijgen om in elkaar de afgrond
van de vrijheid te herkennen die ze met elkaar delen. Of, wat op hetzelfde neerkomt, het is de
enige plaats waar ze in elkaars listige vertogen de verdringing van die afgrond kunnen
herkennen.
In dit perspectief wordt ook duidelijk hoe gevaarlijk het is dat Bush een mondiaal politiek
platform als de Verenigde Naties laatdunkend behandelt. Het is maar al te duidelijk dat hij dit
doet. In plaats van de Verenigde Naties om te vormen tot een instrument voor werelddemocratie,
lijkt hij juist alles in het werk te stellen om de politieke rol van deze organisatie uit te hollen en
haar tot een platform voor „humanitaire acties‟ om te smeden. Zo verhindert hij dat de Verenigde
Naties, naast een politiek forum voor soevereine naties, tot een forum evolueren waar in de
politieke debatten over onze geglobaliseerde wereld andere stemmen dan die van „naties‟ kunnen
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worden gehoord. De „supranationale vijanden‟ van het Westen kunnen langs die weg tenminste
een „politiek‟ statuut krijgen, waardoor ze ook politiek kunnen worden benaderd. Het komt er
immers niet zozeer op aan om een geweldige strijd gewelddadig te beslechten. Wie zich daartoe
beperkt, criminaliseert zijn vijand en raakt sneller dan hij zou willen in crimineel vaarwater. Het
komt erop aan een politieke strijd te voeren. De „war against terror‟ moet worden uitgevochten
op het politieke toneel. De beelden uit Irak schreeuwen er dagelijks om.
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8

EEN BRUIKBARE DOOD
Over Mohammed Bouyeri‟s Open Brief aan Hirsi Ali

Wij bouwen vergeefs tenzij de HEER met ons bouwt,
Kunnen wij de Stad handhaven die de HEER niet met ons handhaaft?
Duizend agenten regelen het verkeer
Maar kunnen je niet vertellen waarom je komt of waar je heen gaat.
Een kolonie cavia‟s of een horde marmotten
Bouwt betere dan zij die bouwen zonder de Heer.
Zullen wij onze voeten optillen tussen eeuwige ruïnes?
T.S. Eliot140
Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en gij zegt „Ik ben een god, een
godenwoning betrek ik midden in de zee‟ – terwijl gij een mens zijt en
geen god – en gij in uw hart uzelf gelijk stelt met een god. Ik breng
vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken.
Ezechiël 28, 6-7
Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen,
en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.
1 Kor. 2, 15
Vertrouw op God, maar bind je eigen kameel vast.
Mohammed

8.1. Een „open brief‟ op een vermoord lichaam

In de ochtend van 2 november 2004 vermoordde Mohammed Bouyeri de cineast en columnist
Theo van Gogh midden op straat in Amsterdam. Een bevlieging van een verwarde jonge man
was het niet. Tijdens zijn proces vertoonde Bouyeri niet het minste spoor van spijt en
verklaarde hij fier sindsdien geen millimeter te zijn afgeweken van het „rechte‟ pad dat zijn
geloof hem had geopenbaard. Als hij de kans krijgt, doet hij alles nog eens over. Ook over
veertig, vijftig jaar, zo voegde hij er droogjes aan toe. Ik heb er alleen spijt van dat ik niet ter
dood veroordeeld ben of ter plekke doodgeschoten werd, want enkel dan had ik gekregen wat
ik verdiende: het martelaarschap.
Op 11 september 2001 werd onze Westerse openbare ruimte bevlekt met bloed uit
religieus fanatisme vergoten. Sindsdien is het van kwaad naar erger gegaan. Amsterdam,
Linnaeusstraat, 2 november 2004 was slechts één vlek in een nog steeds aanzwellende reeks.
Alleen stelt Mohammed B‟s daad de vraag die „September 11‟ oproept, nog pijnlijker, nog
scherper aan de orde; niet alleen omdat het kwaad niet meer veraf is, maar ook omdat de
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T.S. Eliot, The Rock, « Chorusses », 1934.
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betrokkene nu geen „vreemde‟ is, maar iemand van hier, een Amsterdammer. Zijn
Marokkaanse afkomst maakt hem niet minder Nederlander: hij is hier opgegroeid, keurig
geïntegreerd en zelfs een tijd lang actief in de integratiewerking. Het „kwaad‟ komt hier dus
niet meer uit de lucht vallen, uit gekaapte vliegtuigen bijvoorbeeld die zich tegen een ver
World Trade Center te pletter vliegen. In het geval van Mohammed Bouyeri komt het uit
iemand van ons, iemand die met ons meewerkte aan de opbouw van onze multiculturele
samenleving.
Hoewel toerekeningsvatbaar (hij was als de duivel om voor het tegendeel aangezien te
worden), is Bouyeri moeilijk volkomen normaal te noemen. Daarvoor is hij te wereldvreemd,
te star, te paranoïde. Maar de vraag is of ook die abnormaliteit niet op een of andere manier
ook de onze is. Of het met andere woorden volstaat hem mooi te catalogiseren onder het label
van „waanzin‟, „vreemd‟, „anders‟, of nog: „misdadig‟, „crimineel‟, „vijand‟? Hoe beproefd dit
procedé ook is, het is op termijn te kortzichtig. Eerder dan de problemen in het gelaat te
kijken, schuift men het zo door naar de „andere‟, de „vreemde‟, de „vijand‟; wat vaak niet
meer is dan een handige manier om het bij onszelf te ontkennen.
Nader ingaan op wat Mohammed Bouyeri te vertellen heeft, is niet hetzelfde als
goedpraten wat hij zegt of doet. Maar het laat wel zien hoe ook in zijn discours zo‟n zelfde
ontkenningsprocedé aan het werk is. Dit procedé vormt in zekere zin de ruggengraat van
zowel Bush‟ als Bouyeri‟s discours. Jawel, ook in het geval van Mohammed Bouyeri kun je
van discours spreken, niet alleen omdat hij een en ander geschreven en gepubliceerd heeft,
maar ook en vooral omdat hij zijn misdaad – of in zijn ogen, zijn religieuze plicht –
uitdrukkelijk vergezeld heeft doen gaan van een heus vertoog. Het gaat hier om twee brieven:
een korte afscheidsbrief die hij bij zich had gehouden (in de veronderstelling dat ze die op zijn
met kogels doorzeefde lichaam zouden vinden), en een langere brief die hij op het lijk van
Theo van Gogh had achtergelaten. Die laatste was evenwel niet aan Theo gericht maar aan
Ayaan Hirsi Ali. Zij was het die Mohammed met zijn moord op van Gogh wilde treffen en in
zijn brief legt hij uitvoerig uit waarom hij aan haar niet een zelfde doodsvonnis wilde
voltrekken.
Velen doen die brief af als een „sjabloonbrief‟, een brief geschreven naar een model
dat circuleert in islamfundamentalistische kringen en die door de „auteur‟ telkens aan de
specifieke omstandigheden wordt aangepast. Alsof het gebrek aan originaliteit ons zou
toestaan de brief minder ernstig te nemen. Eerder het tegendeel is het geval. Het moet ons er
juist alert voor maken dat Mohammed B‟s gedachtegoed internationaal een ruime
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verspreiding kent. De portie waanzin die erin schuilt wordt er alleen maar gevaarlijker door .
Een reden te meer dus om zijn “open brief” nauwgezet te lezen.
8.2. Een „juist‟ gebruik van de dood

De brief is geadresseerd aan Ayaan Hirsi Ali, allochtone van islamitische afkomst,
Nederlands kamerlid en, in Bouyeri‟s ogen het typevoorbeeld van “een ongelovige
fundamentalist”. En wij mogen meelezen want het is een “open brief”, zo blijkt uit de titel die
Bouyeri zijn schrijven geeft. Alleen bevat hij verder weinig dat zich rechtsreeks tot ons richt.
Tenzij wij ons identificeren met het lijk waarop de brief gespeld was, het lijk van de
“ongelovige” Theo van Gogh. Met die cineast had moslima Hirsi Ali een deal gesloten (hij
was de cineast van haar film Submission waarin het misogyne karakter van de Koran aan de
kaak werd gesteld). Zoals ze dat ook met alle andere “ongelovigen” heeft gedaan, zo laat de
brief uitschijnen. Dit soort deal verraadt in Bouyeri‟s ogen Hirsi Ali‟s “afvalligheid” – en a
fortiori ook de onze.
Sinds uw aantreden in de politieke arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de
Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die
zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.
U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens
langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder
stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement.141

Als liberale politica, voorvechtster van de gelijkberechtiging tussen man en vrouw in de
islam, verdedigster van de Westerse democratische waarden en pleitbezorgster voor de
scheiding van godsdienst en politiek vertegenwoordigt Hirsi Ali alles wat voor Bouyeri ingaat
tegen een rechtgeaarde islam. Al blijkt dit in de brief meer uit de toon die hij aanslaat dan uit
de argumenten. Die laatste zijn zonder meer afwezig, zozeer veronderstelt hij die als
„gekend‟.
En dat zijn die argumenten in feite ook. Het is de gangbare waaier kritieken die vanuit
moslimfundamentalistische hoek tegen het Westen wordt aangevoerd en die alle al veel eerder
omstandig werden geformuleerd door de grote islamitische critici van de twintigste eeuw
141

Dit citaat en alle verdere citaten uit Mohammed Bouyeri‟s “Open brief aan Hirsi Ali” komen uit:
http://www.nos.nl/nieuws/achtergronden/briefverdachtevangogh.html. De tekst is de letterlijke weergave van de
brief, inclusief de talrijke spellingfouten. Ik neem die in mijn citaten over. Citaten in de tekst die niet van een
referentie zijn voorzien, komen alle uit die tekst.
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zoals Sayyid Qutb142 en Ali Shari‟ati143, om slechts deze twee te noemen. Het Westen is
decadent qua zeden, promiscue in zijn seksuele moraal, religieus afvallig en politiek dubieus,
al was het maar omdat het de islamlanden blijft koloniseren omwille van de olie of om andere,
vaak militair strategische belangen. De interventies in Afghanistan, eerst door de Sovjets, later
door de Amerikanen, de huidige oorlog in Irak, de steun aan de diverse autoritaire regimes in
de Islamlanden: dit alles heeft dit soort kritiek alleen maar aangescherpt, een kritiek die nu
geuit wordt door een steeds mondiger wordende Islam die zich een plaats wil veroveren in de
geglobaliseerde wereld. Buruma en Margalit hebben onlangs die kritiek vanuit moslimhoek
gekaderd binnen een ruimer “occidentalisme”, één van de grote figuren die sinds de
moderniteit het cultuurkritisch landschap domineren.144 De kritiek die op het Westen geuit
wordt – door de Russische slavofielen in de negentiende eeuw bijvoorbeeld, door de Japanse
intellectuelen tijdens het interbellum vorige eeuw, of momenteel door de
moslimfundamentalisten – is vaak voor het overgrote deel uit het Westen zelf afkomstig. De
Verlichtingskritiek die in alle mogelijke vormen en toonaarden al een paar eeuwen onze
westerse cultuur begeleidt, is vaak onmiddellijk herkenbaar.
Dat occidentalisme is ook in Bouyeri‟s “open brief” aanwijsbaar, maar hij laat zich
moeilijker langs die invalshoek benaderen. Daarvoor gaat hij te weinig in op de
argumentatieve lijn van zijn kritiek. Het lijkt trouwens wel alsof Mohammed Bouyeri zich
maar al te goed van het occidentalisme bewust is en het daarom omkeert om het óns in het
gezicht te slingeren. Wat wij de fundamentalisten verwijten, komt inderdaad van ons vandaan,
en wij maken ons pas echt schuldig aan de euvels die we hén aanwrijven. In dezelfde zin, zo
beweert hij verder, moeten ook de moslims het kwaad eerst en vooral bij zichzelf leggen, in
plaats van het de anderen aan te wrijven.
Vandaar dat Bouyeri niet inhoudelijk in de aanval gaat tegen Hirsi Ali en haar uitlegt
waarom ook zij persoonlijk schuldig is aan het kwaad dat ze sticht. Dat zij en haar partij de
moslims beledigt en zelfs de Profeet niet ontziet, neemt hij haar “niet kwalijk”: “als soldaat
van het kwaad doet u slechts uw werk”, zegt hij letterlijk. Het is niet in de eerste plaats zij of
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Sayyid Qutb (1906-1966), aanvankelijk dichter en literair criticus, evolueerde tot de grote ideoloog van de
Egyptische Moslimbroederschap, en werd omwille daarvan in 1966 ter dood veroordeeld. In het Nederlands
verscheen van hem Mijlpalen: Fasen in het islamitisch bewustzijn (S. Qutb s.d.). John Gray wijst op een quasi
rechtstreekse lijn die hem met Bin Laden verbindt in de zin dat de laatste aan de Koning Abdul Aziz Universiteit
van Jeddah les heeft gevolgd bij de broer van Sayyid, Muhammad Qutb (Gray 2003: 85). Van Muhammad Qutb
verscheen in het Nederlands Islam, de onbegrepen levenswijze (M. Qutb 1983; oorspronkelijke uitgave 1955).
143
Ali Shari‟ati (1933-1977) ligt ideologisch mede aan de basis van de Iraanse revolutie. Net als Sayyid Qutb,
heeft ook hij een tijd in het Westen verbleven (onder meer in Parijs). Hij vertaalde onder meer Che Guevarra en
Franz Fanon (Burama & Margalit, 2004a: 143).
144
Buruma & Margalit 2004a: 101-136; 2004b: 101-135.

121
haar ongelovige vrienden die hem droevig stemmen; dat doen vooral zijn eigen medestanders,
zijn mede-gelovigen.

Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische
Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes
uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te
nemen.

De Ummah, de gelovige gemeenschap van moslims, moet het eerst op de vingers worden
getikt. Het kwaad dat hen momenteel wordt aangedaan is in de grond hun eigen schuld. Al
was het maar omdat ze zich dat kwaad laten welgevallen, omdat ze hun weerbaarheid van
weleer hebben verloren. En die hébben ze verloren omdat ze – net als de christenen in het
Westen trouwens – hun trouw aan God hebben veronachtzaamd, wat hier zoveel wil zeggen
als dat ze ontrouw aan zichzelf zijn geworden, ontrouw aan wie ze zijn: moslims, een
gemeenschap – een Ummah – zich verenigend rond de Ene God, reciterend uit het unieke
boek van de unieke Profeet. De moslims vandaag, verguisd en gekleineerd als ze zijn, krijgen
dus wat ze verdienen, aldus Mohammed Bouyeri.
Het is dan ook vanuit die zelfkritische positie dat Mohammed Bouyeri Hirsi Ali lik op
stuk kan geven. Ook zij moet maar eens op haar zelf toepassen wat ze zo gemakkelijk aan
anderen verwijt. Tijdens een TV-debat eind juni 2004, had Hirsi Ali het idee geopperd om “de
Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties”. Wel, aldus Bouyeri, dat procedé moet
ze nu ook eens laten gelden voor haar eigen achterban, voor de club van politici waarmee ze
zich zo graag verbonden weet. Hij schrijft:
Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke
meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en
zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken). Het is een feit dat de Nederlandse politiek
gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw
politieke partijgenoten.

Screen ook eens uw partijgenoten (hij noemt van Aartsen en Cohen bij naam), dan zul je
merken hoe ook zij ideologisch verre van politiek correct zijn. Hij bedoelt: dat ze Jood zijn,
en dat achter dat Jood-zijn een ideologie schuilt die minstens even erg is als het „erg‟ dat je
ons, moslims, verwijt. In hun Talmoed tref je ten overvloede aan wat je in de Koran zo
verwerpelijk vindt, met name dat “alleen joden mensen zijn”, dat “niet-joodse vrouwen dieren
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worden genoemd” of dat “zelfs de beste van de Gentile (niet-Joden) zouden gedood moeten
worden”. Bouyeri citeert uitvoerig dit soort Talmoed-passages en vraagt dan ironisch:
Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u
is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud
te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse
gemeenschap van Nederland te bepleiten.

Je moet de Joden op een zelfde manier behandelen als je ook de Moslims behandelt, zo
hamert Bouyeri verder. Je moet naar hun synagogen gaan en zeggen dat ze de Talmoed niet
langer mogen onderwijzen omdat die tegen ons moderne democratische gelijkheidsbeginsel
ingaat. Maar daar bent u nu eenmaal te “laf” voor, klinkt zijn voorlopig besluit.
Onnodig te zeggen dat Bouyeri hier in de fout gaat. Natuurlijk staat dat letterlijk in de
Talmoed, in de traktaten die hij hooggeleerd opsomt (in de Baba Mezie, in de Yebamoth, in de
Baba Kama, in de Sofarim145), maar hij verzwijgt de manier waarop de Talmoedtraktaten in
de geviseerde synagogen worden gelezen, met name dat ze niet in hun letterlijke betekenis
worden genomen, precies omdat men trouw wil blijven aan de letter – dit wil zeggen aan een
van God afkomstige letter die door geen sterveling ten volle in zijn betekenis kan worden
omvat. Aan die wezenstrek van de Joodse religie – een wezenstrek waar ook voor de andere
„godsdiensten van het Boek‟ veel te leren valt, gaat Bouyeri geheel voorbij.
Daarvoor is hij nu eenmaal teveel met zichzelf bezig, met zijn eigen identiteit. In een
wereld waar de politieke identiteit erin bestaat de gelijke te zijn van zijn medemens, is dit
immers geen sinecure. Al was het maar omdat „zichzelf zijn‟ ook en vooral betekent „anders
dan anderen‟ te kunnen zijn. Bouyeri worstelt hier met het probleem van elke Moslim (en van
elke westerling of van wie dan ook) die toegang wil tot de moderne wereld van vrijheid en
gelijkheid, maar daarin enkel kan slagen als hij daarbij in zijn identiteit – wat de facto wil
zeggen in zijn andersheid – wordt erkend. Wordt hij daarin echter om een of andere reden
145

“Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden
gezien?
Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerlthoth 6b
onder sub-kop ("Oll of anointing") en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden
genoemd ("vrouwtjes-ezels").
Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.
Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt
waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?
Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.
Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide
bepleit?
Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim
herog (''Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden'').”
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miskend (wat in Bouyeri‟s ogen het geval is), dan spreekt het voor zich dat, als diezelfde
reden ook op anderen van toepassing is, ook zij worden miskend. Kortom, zo haalt Bouyeri
uit naar Hirsi Ali, als je de moslims vernedert omwille van wat hun Koran zegt, verneder dan
ook je joodse partijgenoten omwille van wat ook in hun Talmoed staat.
Mohammed Bouyeri staat hier dichter bij de moderniteit dan hem zelf lief is, zo vast
zit hij in een typisch moderne problematiek gevangen. Hij wil erkenning „als gelijke‟ voor een
identiteit die niet zonder meer aan iedereen „identiek‟ of „gelijk‟ is. Op zijn manier formuleert
hij, eerder dan het probleem van een traditionele, ware islam, het probleem van een moderne
(geo)politieke identiteit en haar verhouding tot wat haar mogelijk maakt: het feit dat alle
mensen, in al hun verscheidenheid en verschil, in politiek opzicht identiek aan elkaar zijn.
Misschien is de huidige problematiek rond de islam wel in ruime mate daartoe te
herleiden: eerder dan het herstel van een (vermeende) traditionele cultuur, willen de mensen
uit de islamlanden vooral toegang tot de moderne wereld. Maar omdat die wereld nu eenmaal
Westers is roept dat zo zijn eigen problemen op, bijvoorbeeld dat de toegang daartoe langs de
weg van de kritiek loopt. De moderniteit vereist een kritisch standpunt, ook ten aanzien van
die moderniteit zelf. Vandaar dat die kritiek altijd het gevaar inhoudt om te slaan in een
nostalgie naar een wereld die niet door de gekende moderne anomalieën wordt geteisterd.
Alleen berust dit soort nostalgie altijd al op de moderne kritiek die ze juist achter zich wil
laten. Dit is het „occidentalisme‟ waar Buruma en Margalit het over hebben: het soort kritiek
op het Westen dat in grote mate aan datzelfde Westen is ontleend. Het is deze kritiek die de
Westerse cultuur bewust of onbewust doorgeeft aan al wie zich bij haar wil voegen. Geen
wonder dus dat de islamitische roep om een authentieke eigen cultuur hand in hand gaat met
een ongezouten kritiek op het Westen en dat juist die kritiek het in zich heeft om van de
criticaster een Westerse moderne burger te maken.
In het vervolg van zijn “open brief” komt Mohammed Bouyeri in de buurt van wat
men de grondkeuze van de moderniteit zou kunnen noemen, de – overigens onmogelijke,
want gedwongen – keuze tussen vrijheid en dood. “La liberté ou la mort” luidde een van de
slagzinnen in de Franse Revolutie. Let wel, Bouyeri herhaalt die niet, maar hij schuurt er als
het ware langs en raakt daarmee de scheidslijn die de moderniteit tussen religie en vrijheid
trekt. Na het rijtje van de Talmoedcitaten, slingert hij Hirsi Ali het volgende in het gezicht:
Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt voor uw strijdt. Zo heeft
u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun
Schepper en de grondwet. Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om
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argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een
boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot
zal bezegelen.

“Schepper” of “grondwet”, dit is de keuze waarvoor Hirsi Ali islamitische “jonge reine
zielen” plaatst. Maar het komt er nu op aan om die keuze niet naar anderen door te schuiven,
zo repliceert Bouyeri. Nu sta jíj voor die keuze. En, zo verzekert hij haar in de volgende zin:
U krijgt de kans echter, mevrouw Hirsi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te
kerven:

Ze krijgt de kans „haar gelijk‟ te krijgen. Niet het gelijk dat ze momenteel verkondigt, zo zal
blijken, maar haar „ware‟ gelijk, het gelijk dat haar ten deel valt als ze zich bekeert. Daarmee
grijpt ze de kans om zich, als lid van een godsdienst van het Boek, alsnog in te schrijven – “in
te kerven” – op één van de “bladzijdes” in dat Boek – het Boek dat, in onze verwarde wereld,
nog ondubbelzinnig waarheid van leugen weet te scheiden.
En wat is die waarheid? Wat “kerven” ze in het Boek? De “dood”, zo luidt het
antwoord.
De dood is het punt waar de hele brief van Mohammed Bouyeri om draait. De dood
als zekerheid, als enige zekerheid die we in het leven hebben. Maar ook de dood als de
zekerheid waarvan we gebruik kunnen maken, waarmee we kunnen schrijven en,
bijvoorbeeld, ons “inkerven” in het Boek waar alle zekerheid en waarheid in genotuleerd
staat. Tussen de dood als enige zekerheid in het leven en het gebruik dat je van die dood kunt
maken: daartussen ligt de scheidslijn waarmee, elk op hun manier, zowel de religie als de
moderniteit hebben geworsteld en nog steeds worstelen. Waar men dit gevecht gewonnen
waant, waar men die scheidslijn onbestaand of overschreden waant, zo mag uit wat volgt
blijken, daar dreigt de catastrofe.
Na de dubbelpunt van vorig citaat (“U krijgt de kans […] om uw gelijk voor eens en
altijd in de bladzijdes in te kerven:”) vloeit uit de pen van Mohammed Bouyeri een
ontroerende ode aan de dood als enige zekerheid die ons mensen tenslotte rest:
Er is één zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent. Een kind dat
ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk
met een doodskreet deze wereld verlaten. Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en
die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal
uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.
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De dood. mevrouw Hirsi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest
van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

In weerwil van de verheven, religieuze toon, laat Bouyeri‟s evocatie van de dood zich lezen
als een typische moderne boutade over de eindigheid die stelt dat niets of niemand kan bogen
op het statuut van absolute waarheid, omdat niets of niemand zich onttrekt aan de conditie van
de sterfelijkheid. Niets is zeker, tenzij dat elke zekerheid onderworpen is aan eindigheid en
dood. In zijn twintigste-eeuwse setting – bij Martin Heidegger bijvoorbeeld – heeft die
referentie aan de eindigheid geen uitstaans meer met de klassieke vanitas-gedachte zoals die
in pre- en vroegmoderne tijden populair was. De eindigheid wijst niet op het trieste feit dat
alles tot vergankelijkheid is gedoemd. Integendeel, de vergankelijkheid is voor het menselijke
bestaan juist een uiterst positieve, zingevende conditie. Precies het feit dat we niet de
eeuwigheid voor ons hebben, maakt wat we doen of zeggen urgent en (dus) zinvol. Anders
kon ik, bijvoorbeeld, de frase die ik nu aanvat evengoed binnen duizend miljoen jaren – en
dus evengoed nooit – afmaken. Het zou toch niets uitmaken. Dat wat we zeggen en doen iets
uitmaakt, hebben we aan de tijd en de dood te danken. We zijn niet zomaar, zei Heidegger, we
hebben te zijn, en dit impliceert tijdelijkheid. En anders dan ons traditioneel geleerd is, is
tijdelijkheid een volstrekt positieve conditie. Zelfs van ons sterven. Want tot in het moment
van het sterven hebben we nog een stervende te zijn: zelfs ons sterven bevestigt ons in wat we
zijn: niet een inerte blok zijnde, maar een Dasein, een te zijn hebben, een ontwerp. Het is pas
de eeuwigheid die het ontwerp dat we zijn, zinloos zou maken.146
Bouyeri‟s evocatie van de dood laat zich moeiteloos in een „moderne‟ zin lezen, zo
goed drukt hij een relativiteit van ons menselijke bestaan uit als onze meest positieve conditie.
De dood is wat hem en Hirsi Ali, ondanks al hun geschillen, toch samenbrengt. “U, ik en de
rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid [de waarheid van de dood]
loskoppelen”: reden te over dus voor Bouyeri en Hirsi Ali, zo blijkt, om ondanks hun
onderlinge conflicten en meningsverschillen, „on speaking terms‟ te blijven. Zo‟n relativerend
eindigheidsbesef staat hen toe om tot een vorm van samenleven te komen zonder dat de ene
zijn of haar verschil/geschil met de andere moet prijsgeven.
In de volgende zinnen wordt het echter duidelijk dat voor Mohammed Bouyeri de
zaken radicaal anders liggen. Zonder de minste overgang slaat de „relativering‟ prompt om in
een lange evocatie van „de dag des Oordeels‟, die tot het eind van de brief aanhoudt.
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Voor een mooie evocatie van de onsterfelijkheid als onverenigbaar met elke zin of zingeving: zie het verhaal
van Jorge Luis Borges, “De onsterfelijke” (Borges 1986: 27-49).
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De dood. mevrouw Hirsi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest
van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.
Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met
verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit
hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirsi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat
de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst)
terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen:

Plots is de dood niet langer de relativerende horizon, het baken van zekerheid waartegenover
alle menselijke geschillen en verschillen verbleken. Hij is nu het instrument in de handen van
wie juist het verschil maakt, van wie oordeelt, van wie de ultieme „oer-deling‟ maakt tussen
waar en vals, goed en kwaad, leven en dood. In plaats van elk ultiem, „laatste‟ oordeel op te
schorten, wordt de dood nu zelf het teken bij uitstek van het „Laatste Oordeel‟. Hij wordt
dreigement en straf in de handen van een oordelende God. Dit maakt de dood tot een
definitieve en eindeloze onzekerheid. Zelf niet onderworpen aan de dood, kan de eeuwige
God de mens eeuwig laten sterven, hem laten verteren door een brand die niet ophoudt hem
brandend te houden.
Het gebruik dat de monotheïstische godheid ervan maakt, heeft de dood dus kennelijk
van aard doen veranderen: zij die erdoor worden geslagen houden niet op eraan te sterven. In
plaats van een relativerende zekerheid waardoor de spontane doodsangst enigszins getemperd
wordt, gaan dood en doodsangst elkaar versterken. De dood is nu iets om hyper bang voor te
zijn, want hij kan je treffen op een manier dat je er eindeloos onder blijft lijden.
Laat dan ook je spontane angst spreken, zo wil Mohammed Bouyeri aan Hirsi Ali
duidelijk maken, laat je door die angst meevoeren naar wat je ervan kan leren: dat alles en
allen onder het regime van een Oordelende God staan, een God die zo goed is geweest
zichzelf en zijn Oordeel te openbaren, een openbaring die door de Ummah van de
moslimbroeders en -zusters wordt gekoesterd, en die ook jij zou moeten koesteren voor het te
laat is. Waarna twee lange, aangrijpende citaten uit soera 80 en 81 volgen die zijn oproep om
de Dag des Oordeels indachtig te zijn kracht moeten bijzetten.147
147

“Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
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Bouyeri laat onvermeld dat dit Oordeel zich voor Theo van Gogh al heeft voltrokken.
Van Goghs door hem koud gemaakte lichaam met zijn daarop vastgeprikte “open brief”
maakt die vermelding nu eenmaal overbodig. Trouwens, naar eigen zeggen heeft Bouyeri
slechts het oordeel voltrokken dat van Gogh zelf over zich had afgeroepen door dag in dag uit
telkens weer Allah‟s Profeet – en dus Allah zelf – te beledigen. Het kon nu eenmaal niet
uitblijven dat de getergde moslims, die al zolang de beledigingen van ongelovige “agressors”
hebben moeten slikken, eindelijk eens tot de daad overgingen. Al heeft die daad enkel de
„dood‟ bevestigd waarin van Gogh al jarenlang ronddoolde. Want hoe is Theo van Goghs van
de Levende God afgesneden, afvallige schijnleven anders te noemen? Jaren terug al heeft hij
zichzelf „eeuwig verdoemd‟ en met de daad die aan hem voltrokken is, werd enkel „het juiste
gebruik van de dood‟ gemaakt, om zodoende aan hem en aan de rest van de wereld – aan de
gelovigen zowel als de ongelovigen – het Oordeel te laten kennen.
Maar ach, zo klaagt Bouyeri in de volgende paragrafen, dit alles is aan u, Hirsi Ali,
niet besteed. Daarvoor hebt u zich te veel met de ongelovigen ingelaten en bent u zelf te zeer
een “ongelovig fundamentalist” geworden.
U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum
bestuurt. U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vóór elke tik toestemming moet
vragen aan deze Oppermacht om te kloppen. U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze
Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten. U gelooft niet dat leven en dood door deze
Oppermacht wordt geschonken.

En toch, zo blijkt, is er in de ogen van Mohammed Bouyeri voor Hirsi Ali nog hoop. Dat
blijkt alleen al uit het feit dat hij niet háár, maar Theo van Gogh heeft vermoord. Voor
Bouyeri was de moord op van Gogh niets dan een teken van hoop aan haar gericht, een teken
theatraal vastgepriemd op het lijk van een ongelovige. Dus, jazeker, er is hoop voor Hirsi, en
wel als ook zij – net als hijzelf en net als zijn God – een juist gebruik maakt van de dood.

En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)
Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)”
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Zijn God maakt daar in elk geval een juist gebruik van: hij schrikt er de mensen mee af
die van het ware pad dreigen af te wijken en straft er hen mee die deze angst veronachtzaamd
hebben. En ook hij, Mohammed Bouyeri, heeft er een juist gebruik van gemaakt: hij heeft de
dood als straf aan de ongelovige van Gogh toegediend en daarmee, in Gods spoor, de
ongelovigen getoond wat de Dag des Oordeels hen zal brengen. Ook nog op een andere
manier heeft hij een juist gebruik van de dood gemaakt, zo blijkt uit de afscheidsbrief die hij
op zijn eigen lichaam achterliet. Althans, dit was zo geweest als hij zoals voorzien doorzeefd
was geworden door de kogels der ongelovigen. Dan was zijn eigen dode lichaam tot teken
geworden én van de dood die diezelfde ongelovigen aan de islam willen toedienen én van de
overwinning op de dood waartoe het geloof in de ware God leidt.
„Het juiste gebruik van de dood‟: dit is meteen ook de uitkomst die Mohammed
Bouyeri voor Hirsi Ali in petto heeft. Zijn hele „theater van de wreedheid‟ was daarop gericht.
In de paragrafen, onmiddellijk aansluitend bij het vorige citaat, luidt het:
Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn.
Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:
Mevrouw Hirsi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Dit is de kern van Bouyeri‟s brief, hier haken moderniteit en reactionaire religiositeit in
elkaar. Het kan “voor u geen belemmering zijn”, zo houdt hij Hirsi Ali voor, om uzelf dood te
wensen en u ook effectief om te brengen. U gelooft immers toch niet in God; voor u kent het
leven geen ultieme zin en is dood alleen maar dood: ultieme miskenning van de islamitische
boodschap, ultieme vorm van afvalligheid. En toch is dit niet incompatibel met wat de Profeet
van mensen met uw slag wil, zo maakt hij haar duidelijk in wat volgt. Nadat hij Hirsi Ali nog
eens bang heeft gemaakt met wat haar te wachten staat als ze zijn raadgeving in de wind slaat,
citeert hij het vers uit de Koran (soera 2, 94-95) waarop zijn hele redenering hier is gebouwd:
Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd
als een onrechtpleegster.
'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege
wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht.
En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

De context van dit vers wordt geheel buiten beschouwing gelaten, maar wijst er wel op dat
Bouyeri het ook hier op de Joden begrepen heeft (net als in de passage waar hij uitvoerig de
Talmoed citeert). Het vers evoceert de oudtestamentische scène met het gouden kalf, die hier
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wordt aangegrepen als argument dat de Joden niet het alleenrecht hebben op het van de
monotheïstische God afkomstige heil, door Mohammed hier onmiddellijk als “het
Hiernamaals” geduid. “Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor u is, met
uitsluiting van andere mensen, wens dan de dood, als gij te goeder trouw zijt”, zo moet de
Profeet de Godspraak vertolken in soera 2, 94. En de tekst vervolgt: “Maar ze zullen deze [de
dood] nooit wensen, wegens het werk hunner handen. En Allah kent de boosdoeners goed”
(soera 2, 95).148 De context is hier de gespannen relatie van de islam, die de van herkomst
joodse monotheïstische God vereert, tegenover dat jodendom. Vanuit de pretentie de
vervolmaking van het joodse monotheïsme te zijn, kan het voortbestaan van dat jodendom
alleen maar wijzen op de halsstarrige zondigheid ervan. Reden waarom het antisemitisme zo
diep geworteld zit in twee dominante vormen van monotheïsme, islam en christendom.
Maar, nog eens, die context is Bouyeri geen zorg, net zo min als het antisemitisch
karakter in de geciteerde passage. Zonder schroom buigt hij dit vers om in functie van het
gebruik dat hij ervan wil maken, met name om uit te leggen hoe Hirsi Ali – en hijzelf en elke
moslim, zowel de trouwe als de afvallige – „het juiste gebruik van de dood‟ kunnen maken.
Want dat is, in de optiek van Mohammed Bouyeri, het enige wat Hirsi Ali alsnog
gegeven is. Zij kan het oordeel dat de godheid over háár zou uitspreken en dat de trouwe
volgeling van zijn Profeet normaliter aan haar zou voltrekken, ook zelf voltrekken. Dit
doodsvonnis, aan zichzelf voltrokken, zou haar op de valreep nog kunnen redden uit de
handen van het kwaad. Zij mag dan de dood aan zichzelf voltrokken hebben omdat voor haar
de dood, net als het leven, toch zinloos is (vanuit haar huidige achtergrond kan dat het enige
motief zijn), toch is haar daad daarom niet minder een ode aan de door God gegarandeerde zin
van het leven en een dienst aan de Ummah, aan de wereldwijde gemeenschap van
moslimgelovigen. In weerwil van haar motief, maakt zij „het juiste gebruik van de dood‟, wat
voor Mohammed Bouyeri zoveel wil zeggen als dat ze kiest voor het martelaarschap en op die
manier haar kans grijpt zich “in de bladzijdes in te kerven”, zoals hij het eerder noemde: in de
bladzijden van het door Allah geschapen Boek des Levens.
Om zijn advies kracht bij te zetten, past Bouyeri het ook onverwijld en onverkort toe
op zichzelf. Ook hij zal een juist gebruik maken van de dood; hij zal voor haar, en om haar
aan te moedigen, “de dood wensen”:
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Ik geef hier de vertaling uit De Heilige Qor’aan met Nederlandse vertaling, onder auspiciën van Hazrat Mirza
Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, Rabwah (Punjab): The Oriental & Religion Publishing Corporation, p. 17. De
versnummers wijken hier wel met één eenheid af van diegene die doorgaans gebruikt worden: de betreffende
verzen zijn hier respectievelijk als 95 en 96 genummerd.
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Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vóór u
wensen:
Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.
Allahoemma Amien.

Net zo min als bij Hirsi Ali is ook bij hem die wens niet in vervulling gegaan. Zijn lichaam is,
na zijn moord op Theo van Gogh, niet met kogels doorzeefd, zoals hij had gehoopt, en
evenmin heeft hij op zijn proces de doodstraf gekregen. Het martelaarschap is hem voorgoed
ontzegd – in zijn ogen een euvel te meer dat de jihad tegen de ongelovigen alleen maar
urgenter maakt.
Na zijn verklaring ook zelf de dood te zullen wensen, volgt een ode aan het
martelaarschap dat de islamstrijders kenmerkt. Alleen dit „juiste gebruik van de dood‟
garandeert de zekerheid van de overwinning in “deze losgebarsten strijd”, die, zo hamert hij
er nog eens op,
anders [is] dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha
Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen. Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts
het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen
petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Discussies, demonstraties, optochten, petities: al die moderne discursieve methoden waarmee
wij onze problemen aankaarten in de openbare ruimte en waardoor wij de islam een plaats
willen geven binnen onze pluralistische, multiculturele samenleving wijst Bouyeri af. Het zijn
valse wegen om tot de waarheid te komen. “Slechts de DOOD zal de Waarheid van de
Leugen scheiden”. Het is die “dood” die jullie uit de weg willen gaan, slingert hij de
ongelovigen in het gezicht, refererend aan soera 62:
Zeg: ''Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie
worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat
jullie plachten te doen.'' (62:8).

Het is, zoals al eerder gesteld, de kerngedachte van Bouyeri‟s vertoog: de ongelovigen
ontkennen de oordelende kracht van de dood.149 En aan het einde van zijn “open brief” (op
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En het is ook in de Koran de passage waaruit hij die stelling put. Het vers waaruit hij de imperatief “wens de
dood” plukte, staat niet alleen in soera 2, zoals hij aangaf toen hij de passage citeerde; quasi gelijkluidende
verzen gaan aan het hierboven geciteerde vers vooraf: “Zeg: „O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van
andere mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt‟. Maar zij zullen deze
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een in het Arabisch geschreven „coda‟ na) herhaalt hij nog eens dat oordeel, eerst als citaat uit
soera 17, vervolgens als persiflage van dit citaat toegepast op al wie vandaag die oordelende
kracht van de dood miskent.
En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:
"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102).
Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de
sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het universum
zullen verspreiden.
"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Hirsi Ali, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."

8.3. Een perverse ontkenning
„Ten onder gaan‟, „sterven‟, „dood‟: daar draait het om in het vertoog van Mohammed
Bouyeri. Dat thema geeft hem, enerzijds, voeling met de moderniteit waar eveneens een
bepaald besef van de dood centraal staat. De referentie aan eindigheid en dood ontdoet daar
alle grote woorden van hun absolute karakter en plaatst ze in een relativerend daglicht. In het
licht van de dood verliezen alle verschillen en geschillen hun pretenties.
Maar anderzijds ligt voor Bouyeri en andere moslimfundamentalisten ook daar meteen
de oorzaak van het feit dat de moderniteit in crisis is geraakt en aan zedenverwildering en
goddeloosheid ten onder dreigt te gaan. De enige absolute meester die de moderniteit erkent,
is de dood, wat zoveel wil zeggen als dat elke absolute meester dood is – God incluis. Geen
wonder dus, zo luidt de redenering, dat de modernen elke zin voor “Leiding”, voor richtlijn en
waarheid hebben verloren en in alle mogelijke opzichten aan het dolen zijn geslagen –
religieus, economisch, militair, seksueel, moreel.
De moderniteit heeft met andere woorden een fout gebruik van de dood gemaakt –
aldus nog steeds de moslimfundamentalistische logica. Exacter: ze hebben helemaal geen
gebruik van de dood gemaakt, ze zien de dood als iets waar niemand – zelfs God niet –
gebruik van kan maken. En dat is nu precies waarom ze zo immens goddeloos zijn geworden.

nooit wensen vanwege wat hun handen hebben uitgevoerd. En Allah kent de onrechtvaardigen goed”. Zie de
eerder geciteerde Koranvertaling, pp. 562-3 (soera 62, 7-8).
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Het is immers niet de dood die over leven en dood heerst, maar God, zo leerde hun eigen
godsdienst vroeger, en zo moeten ze nu van de Islam leren omdat ze hun eigen godsdienst
hebben laten verkommeren. Niet de dood is het absolute, maar God die over de dood heerst en
er naar believen gebruik van maakt en door Wiens toedoen hij ook de mens tot nut kan zijn.
Daarom is het ook de heilige plicht van de moslimfundamentalist om terreur – want
doodsangst – te zaaien. Alleen de angst voor de dood kan de moderne losgeslagen mens
immers terug voeling doen krijgen met het oordelend vermogen van de dood, want “slechts de
DOOD zal de Waarheid van de Leugen scheiden”. Jullie miskennen de dood, trachten hem te
“voorkomen”, uit de weg te gaan, zo eindigde Bouyeri zijn vertoog, en hij wees “Amerika”,
“Europa”, “Nederland”, “Hirsi Ali”, de “ongelovige fundamentalist” erop dat zij “ten onder”
zullen gaan. En, zo voegde hij er telkens weer repetitief aan toe: “Ik weet dat zeker”.
Is hij dan zo zeker dat hijzelf, zijn eigen zekerheid incluis, niet “ten onder” zal gaan?
Hier ligt zowel de kern als de zwakke schakel van de hele redenering en komt het paranoïde
karakter van zijn fundamentalistische logica aan het licht. De dood die hij gebruikt om aan
anderen toe te dichten, erop wijzend dat zij – „zeker weten!‟ – zullen vergaan, laat hij na voor
zichzelf te doen gelden. Niet dat hij niet weet dat ook hij zal vergaan. Integendeel zelfs. Hij
neemt in deze juist een vlucht vooruit en “wenst de dood” – bij Gods genade is dit een moslim
gegeven, zelfs een afvallige moslima als Hirsi Ali. Hij/zij kan de dood wensen, zich bewust
aan de vergankelijkheid prijsgeven: zich met kogels laten doorzeven (Bouyeri), de hand aan
zichzelf slaan (Hirsi Ali). Maar die vlucht vooruit in de dood is daarom niet minder een harde
miskenning van de dood. Springend in de dood, springt Bouyeri naar eigen zeggen in de
armen van diegene die meester is over leven en dood, en belandt zo in het rijk aan gene zijde
van leven en sterven. Zijn dood maakt hem één met Diegene die leeft over de dood heen. Het
geeft hem de eeuwigheid van een God die gebruik maakt van de dood om zijn eigen
Meesterschap, zijn Heerlijkheid en Soevereiniteit te celebreren. Voor Bouyeri zelf is zijn
dood een wissel op de eeuwigheid, een garantie dat hij, na het laatste oordeel – de oer-deling
tussen leven en dood – ondubbelzinnig aan de tafel der levenden zit. Het „juiste gebruik van
de dood‟, dat hij Hirsi Ali aanraadt en zelf beoefent, is niets dan een miskenning van de dood,
of, zoals hij zelf stelt met een verwijzing naar soera 62: 2, een manier om “de dood […] te
voorkomen”.
„Ontkennen wat niet te ontkennen valt‟: zoiets is onder meer mogelijk door het op
anderen af te schuiven om het vervolgens ook daar bij hen in zijn bestaansrecht te ontkennen.
Door de plaats van de oordelende dood in te nemen, ontkent Bouyeri zijn onvermogen om
boven de dood te staan. Hij ontkent zelf door de dood getekend te zijn. Tegelijk verklaart hij
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de anderen, de ongelovigen, als door de dood getekend, door een valse dood weliswaar: de
„dood‟ als het onechte leven waartoe hun ongeloof hen heeft gebracht. Die valse „dood‟ moet
nu vervangen worden door de „echte‟ dood, de dood die het Oordeel hen oplegt en die –
ultieme ontkenning – geen dood is maar een eeuwig sterven, een eeuwig lijden, des te
pijnlijker omdat het aan de dood onttrokken is.
De morbide obsessie die het fundamentalisme eigen is, is dus vooral een strategie om
de realiteit van de dood te loochenen. En dat maakt de fundamentalist meteen ook blind voor
de realiteit zonder meer. In zijn ogen is die immers zó door zonde en corruptie getekend dat je
die de facto reeds voor dood moet aanzien. Eens je dit doorhebt, besef je dat de realiteit
rondom jou al is vergaan en dat je nu al deelhebt aan de wereld die straks uit de as van die
vergane zondige realiteit zal verrijzen. De bestaande wereld moet worden vernietigd, waarbij
elke vernieling een nieuw bewijs is voor zijn vergankelijkheid en dus de noodzaak aantoont
nog meer vernietigd te moeten worden. De wereld dienen wordt zo: hem vernietigen.
Hetzelfde geldt voor de gemeenschap. De Ummah van waaruit de fundamentalist leeft, is niet
de bestaande gemeenschap van moslims die, in al hun mondiale diversiteit, de werkelijke
moslimwereld uitmaken, maar de Ummah waarvan hij droomt nadat, naast alle ongelovigen,
ook alle „weke‟, gematigde en (dus) gecorrumpeerde moslims weggezuiverd zullen zijn.
De logica die in het fundamentalisme aan het werk is – inclusief in Mohammed
Bouyeri‟s “open brief aan Hirsi Ali” – is de logica van de „perversie‟, zoals Jacques Lacan die
– in onderscheid met „neurose‟ en „psychose‟ – op diverse plaatsen in zijn oeuvre heeft
uitgetekend.150 Het menselijk tekort – hier, bij Bouyeri, neergezet in de gestalte van de dood –
wordt in de „perversie‟ niet verdrongen (zoals bij de „neurose‟), maar „erkend op de wijze van
de ontkenning‟: op een ander afgeschoven, wordt dat tekort bij die ander in zijn bestaansrecht
ontkend en wordt, met dat tekort, ook die ander zelf in zijn bestaansrecht aangevallen. Dit
procedé heeft als doel om het tekort dat bij de pervert zelf ligt, uit de weg te gaan of,
specifieker, te loochenen. Als geen ander gepreoccupeerd door het tekort, stelt de pervert zich
op de plaats van het tekort zelf, om het daar straal te ontkennen. Door in naam van de
“DOOD” het oordeel over anderen uit te spreken, ontkent men zelf door de dood getekend te
zijn.
Dit procedé, eigen aan het fundamentalisme, kan ook aan de basis liggen van een strijd
tegen het fundamentalisme. Naarmate die strijd een oorlogslogica volgt, wordt dat risico
groter. De „vijand‟ gaat dan hoe langer hoe meer dienen om op hem het eigen tekort te
150

De bekendste, maar tegelijk ook minst toegankelijke uitwerking is te vinden in Lacans essay “Kant avec
Sade” (Lacan 1966: 765-790). In Eros & Ethiek ga ik uitvoerig op de perversie in (De Kesel 2002b: 212-217).

134
projecteren, en vervolgens te loochenen. Dit „perverse‟ gevaar belaagde de “war on terror” die
de Amerikaanse president in de eerste jaren van de 21ste eeuw wereldwijd op touw zette.
Religie, waar dood en eindigheid ook centraal zijn, is evenmin immuun voor dat
procedé. Mohammed Bouyeri‟s “open brief” is exemplarisch voor de manier waarop een
islamitische logica daaraan ten prooi kan vallen. Maar ook de christelijke logica is niet per
definitie immuun tegen dat euvel. Als bij geen andere godsdienst staat in het christendom de
dood centraal. Maar waarop komt de doctrine van verrijzenis en eeuwig leven anders neer dan
op een ontkenning van dood en eindigheid? Zodra men in naam van die ontkende dood gaat
spreken, zodra men zich in naam van God zelf uitlaat en zich de vertolker van zijn Laatste
Oordeel gaat wanen, dreigt die ontkenning de perverse vorm aan te nemen die we bij Bouyeri
aan het werk zagen.
Let wel, de religie is altijd ook een cultureel uitgebouwde manier om het risico van die
perversie juist te pareren, ook de islam, ook het christendom. Zoals eerder betoogd, huldigen
de monotheïsmen de stelling dat alleen God God is, dat met andere woorden niemand kan
beweren God te zijn of hem te vervangen. Dit is de kritische – en zelfs godsdienstkritische –
kant van het monotheïsme: eerder dan zich in de zekerheid te nestelen dat jouw god dé God
is, vraagt het monotheïsme een permanent kritische houding die je telkens opnieuw in die te
stellige zekerheid onderuit haalt. Als je al de naam van God in de mond kunt nemen, is het om
te zeggen dat niemand zonder meer in Zijn naam kan spreken, zelfs jij niet op het eigenste
moment dat je dit zegt.
Maar ook met deze paradox is voor de monotheïstische cultuur de zaak niet rond: die
paradox appelleert aan het blijvend verlangen van de mens in Gods naam te spreken en met
Gods volheid samen te vallen, en het komt er niet op aan dat verlangen uit de wereld te helpen
(wat onmogelijk is) noch om het boudweg te erkennen, maar om het in cultuur te brengen, om
het te cultiveren als iets waarmee we nooit in het reine komen – gelukkig maar, al was het
maar omdat dit soort reinheid ons verlangen zou uitdoven. En sinds Lacan weten we dat we
dat verlangen „zijn‟, en derhalve leven van het oninlosbare, onbevredigbare van dat verlangen.

8.4. [Coda: Laatste Oordeel]
Op Michelangelo‟s fresco van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse kapel wendt de oordelende
Mensenzoon het hoofd af terwijl zijn rechterhand de definitieve „oer-deling‟ aanbrengt tussen
waarheid en leugen, tussen leven en dood. Het kon een illustratie zijn van één van Bouyeri‟s
boutades in zijn “open brief”: “slechts de DOOD zal de waarheid van de leugen scheiden”.
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Want is die mensenzoon in zekere zin niet de figuur van de DOOD, zoals Bouyeri die opvat:
een dood die oordeelt over leven en dood, omdat hij zichzelf aan leven en dood onttrekt,
daarom Eeuwig Leven is, en dus ook het eeuwige Gelijk aan zijn kant heeft? En wendt hij het
hoofd niet af van de wereld waarover hij oordeelt omdat hij reeds vanuit die andere, zuivere
wereld oordeelt – net zoals de moslimfundamentalist die „zonder aanzien des persoons‟
oordeelt over de verdorven wereld vanuit een positie die die wereld al verlaten heeft? Het is
een kwaadaardige vergelijking, al zijn er ten overvloede momenten en figuren in de
christelijke geschiedenis aan te wijzen die de Oordelende Mensenzoon op een gelijkaardige
manier tot model namen voor hun oordeel over mens en wereld.
Misschien moeten we daarom Christus‟ afwijzende hoofd vooral interpreteren als een
afwijzing van onze identificatie met Hem. Als wilde hij ons ervan weerhouden te oordelen
zoals Hij oordeelt. Omdat het Laatste Oordeel inderdaad de monotheïstische God toekomt,
een God die monotheïstisch heet omdat geen sterfelijk standpunt vanuit Zijn blik naar de
wereld kan kijken.
In Ezechiël 28: 6-7 lezen we: “Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en gij zegt „Ik
ben een god, een godenwoning betrek ik midden in de zee‟ – terwijl gij een mens zijt en geen
god – en gij in uw hart uzelf gelijk stelt met een god. Ik breng vreemdelingen over u, de
gewelddadigste der volken.” Ik kan me een christendom voorstellen dat deze tekst als
uitgangspunt neemt om met moslims – moslimfundamentalisten inbegrepen – in discussie te
gaan.
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ALLEEN GOD IS GOD
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9

„O MIJN GOD!‟
Religie en het primaat van het verlangen

The Christian scripture and doctrine contained the
basis both for violence and the condemnation of
violence.
Michael Gaddis151
Dire qu‟il y a un sujet, ce n‟est rien d‟autre que
dire qu‟il y a hypothèse.
152
Lacan

Tijdens een persconferentie in Rome, 29 oktober 1974, wordt Jacques Lacan de vraag gesteld
wat hij denkt van de relatie tussen psychoanalyse en religie. Zijn antwoord geeft duidelijk te
kennen dat de twee niet mooi naast elkaar kunnen bestaan: “Het is of het één of het ander”,
antwoordt hij prompt. Maar bij de vraag wie dan het gevecht zal winnen, aarzelt hij even en
laat zich ontvallen dat “religie nooit ten onder zal gaan”. Ze zal “overwinnen”, voegt hij er
zelfs aan toe. En na nog even nadenken, komt hij tot een tegenovergestelde conclusie wat de
psychoanalyse – en dus ook zijn eigen theorie – betreft: een overwinning is haar niet gegeven,
hooguit een tijd lang “overleven”.153
Wat maakt religie dan zo onoverwinnelijk? En wat doet de psychoanalyse, ook in haar
meest (auto)kritische lacaniaanse versie, zeggen dat ze het tegen de religie moet afleggen? Dit
hoofdstuk licht de lacaniaanse theorie door op wat ze over religie te vertellen heeft. De
confrontatie met dit thema, zo zal blijken, dwingt die theorie ook en vooral over haar eigen
condities na te denken. Tegelijk maakt dit ook veel duidelijk over de „kritieke‟ conditie
waarin het laatmoderne kritische denken zich bevindt.
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Gaddis 2005: 25.
Lacan 1975a: 130.
153
Lacan 1975b: 13-14.; 2005: 79-80. De editie uit 2005 is om onbegrijpelijke redenen door de redacteur
„herschreven‟; hij liet zelfs de hele eerste pagina van de oorspronkelijke tekst weg; het citaat “C‟est en somme
ou l‟un ou l‟autre” komt uit die pagina; voor de volledige versie zie op het internet: http://www.ecolelacanienne.net/documents/1974-10-29.doc).
152
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9.1. Het probleem geneutraliseerd
Als Lacan in het begin van de jaren vijftig zijn ophefmakende „retour à Freud‟ afkondigt en in
dit kader een seminarie start waar hij meer dan een kwarteeuw lang zijn conceptualisering van
de psychoanalyse zal uitwerken, behoort religie niet tot de thema‟s die hij er aan de orde stelt.
Zijn visie daarover gaat immers niet zozeer op Freud dan wel op Lévi-Strauss terug. Voor die
laatste stelt religie op zich geen probleem, eenvoudigweg omdat er vanuit zijn structuralistisch
perspectief geen substantieel verschil is tussen religieuze en andere vormen van cultuur. 154
Van Lévi-Strauss heeft Lacan geleerd dat wie een cultuur wil begrijpen, die niet langs de weg
van haar betekenissen – haar signifiés – moet benaderen, maar zich in de eerste plaats moet
houden aan de materiële signifiants waarop die betekenissen rusten. Niet wat een cultuur zegt
is van belang om te begrijpen wat wezenlijk is voor haar sociaal systeem. Het gaat om hoe ze
dat zegt of, exacter, hoe de materiële elementen waarin dingen gezegd of getoond worden
(betekenaars) op elkaar inwerken en een eigen, autonoom opererend referentieel systeem
vormen. Het primaat van de betekenaar: dit is wat Lacan uit Lévi-Strauss‟ oeuvre heeft
weerhouden, en wat voor hem het juiste licht werpt op Freuds Traumdeutung, op diens boek
over de grap en de psychopathologie van het alledaagse leven en op alle andere teksten waarin
Freud inderdaad uitgaat van het primaat van het spreken en het woord.155 Daardoor begreep
hij ook goed waarom de freudiaanse praktijk primordiaal een „praatkuur‟ is. Zowel de
psychische als de culturele realiteit moet je als symbolische grootheden benaderen, dit wil
zeggen als autonoom opererende systemen van „betekenaars‟, zo maakte Lévi-Strauss Lacan
duidelijk. Een onderzoek naar typisch menselijke fenomenen vraagt eerst en vooral om een
observatie en beschrijving van hun symbolisch systeem. Niet om te zien welke betekenis de
participanten daaraan geven, maar om na te gaan hoe de tekens die ze met elkaar uitwisselen
een eigen, autonoom systeem vormen, onafhankelijk van de daaraan toegeschreven zin of
betekenis.
In dit perspectief vormt religie niet langer een probleem op zich. Net zoals elk ander
cultureel fenomeen moet zij niet naar haar inhoud, maar naar haar vorm worden bestudeerd,
naar de manier waarop materiële betekenaars onderling een systeem vormen dat pas in tweede
instantie een inhoudelijk effect op mensen ressorteert. Uiteraard houden mensen de diverse
facetten van hun cultuur voor zin- en betekenisvol op zich, maar een (mens)wetenschappelijke
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Die letterlijke „oplossing‟ van het probleem is typisch voor het structuralisme, aldus René Girard die in deze
spreekt van een “strategische terugtrekking” (“retraite stratégique”) (Girard 1978: 13).
155
Sigmund Freud 1987a; 1984c; 1988a.
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aanpak moet daar abstractie van maken en die als een autonoom opererende, symbolische
realiteit beschouwen. In die zin is niet alleen het symbolische systeem genaamd „religie‟
illusoir te noemen. Dit geldt voor om het even welk cultureel systeem. Alleen doet dit er op
zich niet veel toe. Wat er wel toe doet is of die illusies al dan niet productief zijn, of ze
werken en een significant effect ressorteren in de werkelijkheid, of ze – zoals Lévi-Strauss het
noemt – een symbolische werkzaamheid hebben (“une efficacité symbolique”).156

9.2. Bidden en vloeken

In tegenstelling tot die van Lévi-Strauss gaat Lacans theorie van het symbolische
uitdrukkelijk in op het probleem van het subject. In feite is deze onderbelichte (of simpelweg
genegeerde) problematiek in Lévi-Strauss‟ theorie één van de impulsen geweest die Lacan
ertoe bracht om de freudiaanse psychoanalyse te herdefiniëren als een innovatieve
subjecttheorie. Voor Lévi-Strauss is het „subject‟ van een cultureel gegeven – dit wil zeggen
datgene waarop het rust, waarin het zijn „hupokeimenon‟, zijn „subjectum‟, zijn „grondvlak‟ of
„drager‟ vindt – het symbolische zelf, de betekenaars. De „mens‟ – wat of wie de mens denkt
dat hij is – is daar het effect van. Lacan neemt dit idee over, maar schrijft dit „effect‟ een eigen
werkzaamheid toe. Dat de mens meent de grond – het subject – van zijn identiteit te zijn, mag
dan louter verbeelding zijn, het heeft als verbeelding een verdraaiend („perverterend‟) effect
op de symbolische realiteit (de betekenaars) waaruit hij bestaat. De psychoanalyse biedt een
theorie die de logica van die perverterende verbeelding uittekent en daarom onze
laatmoderniteit van een gepaste subjecttheorie voorziet, aldus Lacan. Zij tekent de libidinale
relatie uit die het verbeelde subject lieert aan de gestolde, met iedereen gedeelde verbeelding
– de symbolische orde – waarin het zich als identiteit moet waarmaken.157
Voor Lacan zijn we uiteraard ook reële wezens van vlees en bloed. Maar wat ons
„drijft‟ is een polymorf-perverse libido die zijn lustwinst niet rechtstreeks uit onze reële
conditie haalt. Daaruit concludeert Lacan (zoals Freud) dat de plaats van waaruit we leven
niet de reële werkelijkheid is. Op het niveau waarop we leven ontglipt het reële zijn ons, en
zijn we wat Lacan noemt een “tekort-aan-zijn” (“manqué-à-être”)158. De list van de libidinale
economie bestaat er immers in om dit reële tekort te verdringen, in casu te vervangen door een
156

Zie het hoofdstuk 10, getiteld “L‟efficacité symbolique”, in Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale I
(Lévi-Strauss 1974: 213-234). Zie ook Zafiropoulos 2003: 60-61.
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Het menselijke lustwezen is tegelijk (passief) onderworpen aan (assujeti à, subjected to) de symbolische orde
en het (actieve) subject van die orde. De psychoanalytische theorie biedt een specifieke (met name libidinale)
logica van die paradoxale positie van het subject.
158
Lacan 1966: 655, 667.
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ander, beter leefbaar tekort: een tekort dat eigen is aan de betekenaar. Dat tekort zorgt ervoor
dat elke betekenaar telkens weer naar een andere betekenaar verwijst. Geen enkele verwijzing
bereikt de definitieve betekenis, laat staan het reële. Als libidinale wezens leven we niet op
het niveau van het reële, maar op dat van de betekenaars, een niveau dat Lacan, met LéviStrauss het symbolische noemt. Hier treffen we de meest basale intuïtie van de hele
lacaniaanse theorie: het onleefbare tekort waarmee het lustwezen op het niveau van het reële
wordt geconfronteerd, wordt verdrongen (want vervangen) door een leefbaar tekort: het tekort
dat het veld van betekenaars operationeel in gang houdt of, nog anders, het tekort van het
symbolische.
Dit heeft verregaande consequenties voor de manier waarop men aankijkt tegen het
„zelf‟, tegen identiteit. Precies op de plaats waar het symbolische rust in zijn tekort, verbeeldt
onze libidinale economie zich een „zelf‟. Op de plaats van dit tekort, houdt het zich voor
identiek aan zichzelf. De locus van dit tekort is de „grond‟ („drager‟, „hupokeimenon‟,
„subjectum‟) van onze identiteit – of, exacter, van wat we ons verbeelden onze identiteit te
zijn. Het tekort van de betekenaar is de symbolische „grond‟ van onze imaginaire identiteit,
om het met de geijkte lacaniaanse termen te zeggen. Onze identiteit is het effect van een
(imaginaire) identificatie met een spiegelbeeld, een „ander‟. Dit laatste is slechts mogelijk op
grond van een identificatie met wat anderen over ons zeggen, met betekenaars dus. Deze
„vervreemding‟ in het symbolische of in „de Andere‟ – deze reductie tot wat betekenaars
representeren voor andere betekenaars (zoals Lacan het stelt)159 – is de positieve
mogelijkheidsvoorwaarde voor het Ik. Het Ik is met andere woorden gegrond in een
„verloren‟ punt dat het symbolische ontsnapt (al was het maar omdat het er enkel door
gerepresenteerd kan worden).160
159

In een definitie van de betekenaar – die in feite een verkapte definitie van het subject is – stelt Lacan dat de
“betekenaar datgene is wat het subject representeert voor een andere betekenaar” (“le signifiant est ce qui
représente le sujet pour un autre signifiant”). Zo formuleert hij het aan het eind van zijn les van 6 december 1961
(Lacan 1996b: 60).
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Lacans subjecttheorie gaat uit van het idee dat het menselijk lustwezen „zelfloos‟ wordt geboren, dat het
„reële‟ hem geen enkele vorm van „zelf‟ biedt, reden waarom het dat zelf in de symbolische orde (betekenaars)
moet zoeken. In een eerste, imaginaire fase, verbeeldt het zichzelf de zin (‘signifié’) te zijn van al die
„betekenisloze‟ betekenaars die het rond zich hoort en ziet. Dit is de fase van „his majesty the baby’: in plaats van
zich het tekort-aan-zijn te voelen dat het „reëel‟ is, veronderstelt de infans dat het de anderen zijn die een tekort
vertonen, en doet het alsof het zelf het antwoord en de invulling van dit tekort is. De infans ervaart dus zijn tekort
als dat van de betekenaars uitbrengende anderen en het verbeeldt zichzelf van die betekenaars de betekenis, de
zin te zijn. De identiteit is hier gebaseerd op een ontkenning van het tekort in de ander. Deze list doet het na een
tijd niet meer, al was het maar omdat het kind ervaart dat die ander niet eenvoudig voor hem leeft, dat hij over
hem heen naar anderen en andere dingen verlangt. Om dit trauma te counteren, moet het kind een nieuwe
libidinale list aanwenden om alsnog een „zelf‟ gefabriceerd te krijgen. Het zal zich ook nu een zelf „uitvinden‟ in
referentie aan het tekort van de ander, maar het zal dit tekort als tekort een plaats geven. Het zal zich
identificeren met een door tekort getekende, want verlangende ander. Pas nu verwerft het lustwezen een min of
meer stabiele toestand. In lacaniaanse termen heet het dat het zich constitueert als het subject (drager) van het
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Op het niveau van het bewuste verbeeldt de mens zich (imaginair) dat hij samenvalt
met zichzelf en de volle eigenaar is van zijn identiteit. Maar in tijden waarin hij met „zichzelf‟
in de knoei zit, wankelt dit imaginaire Ik. Dan gaat hij spontaan schreeuwen om de Ander
waaraan hij zijn bestaan (als drager/subject van betekenaars) te danken heeft. Ook al meent hij
op het bewuste niveau dat hij om een andere persoon schreeuwt, op het niveau van het
onbewuste, richt hij zich tot orde van betekenaars waarin zijn lusteconomie opereert. „O mijn
God‟ is veruit de meest universele gestalte van die schreeuw. Op het moment dat mijn Ik de
(imaginaire) grond vanonder de voeten voelt wegschuiven, roept het om de Ander, in de
onbewuste veronderstelling dat die Ander mij ondersteunt op het moment dat mijn
(imaginaire) Ik dat niet meer doet.
Hier komt de mogelijkheidsvoorwaarde voor bidden en vloeken bloot te liggen. De
God tot wie ik me richt als ik „O mij God!‟ schreeuw, is niet noodzakelijk de God tot wie een
confessionele religie zich richt. Vanuit een lacaniaans perspectief is die God de Ander, de
symbolische orde die onze identiteit de „stof‟ biedt waaruit ze zich kan weven. In het geval
dat mijn imaginaire Ik zich niet meer thuis voelt in een bepaald symbolisch universum,
schreeuw ik expliciet om een ondersteuning van dit betekenaarsuniversum als zodanig.
Om die reden is, in de uitlating „O mijn God!‟, God inderdaad „de mijne’. Dit is niet in
tegenspraak met het universele karakter dat ik God toeken. Uiteraard richt ik mij tot een
universele God, de God die het universum onderstut. Maar zoals de imaginaire logica leert,
wil ik een singuliere en geprivilegieerde link met God. Ik wil immers dat hij mijn falend
imaginaire ego ondersteunt. Bidden en vloeken tonen de verdrongen
mogelijkheidsvoorwaarde van mijn „identiteit‟. Omdat die identiteit niet op het niveau van het
reële bestaat, moet zij haar steunvlak vinden in een veld van betekenaars, in de Ander.
Wanneer het imaginaire ego dreigt weg te vallen, gaat men zich, tastend naar een steunvlak,
rechtstreeks tot de Ander wenden.
Het maakt ook weinig uit indien „O mijn God!‟, in plaats van door een Ik, door een
Wij wordt uitgesproken. De libidinale – en dus symbolische – grond van een collectieve
identiteit is formeel dezelfde als die van haar individuele pendant. Ook de identiteit van een
gemeenschap – een „polis‟ – bestaat enkel in referentie aan de Ander, aan het symbolisch veld
waarin zij zich beweegt. In tijden van crisis bidt ook de „polis‟ tot haar God of verwenst zij
Hem. In beide gevallen roept zij om een ondersteuning vanuit het betekenisuniversum om

verlangen van de Ander. Het is de drager van een keten van betekenaars die onophoudelijk naar andere
betekenaars verwijzen en op die manier eindeloos het moment van ultieme bevrediging en volle, reële zelfheid
uitstellen. Ik kom daar verder op terug in 11.3.
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haar toe te staan haar eigen singuliere „zelf‟ te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het indringend
exposé van Sjatov uit Dostojevski‟s Demonen:
Het doel van alle activiteit van een volk, bij ieder volk en in iedere periode van zijn bestaan, is enkel en
uitsluitend het zoeken naar God, naar zijn God, beslist zijn eigen, en het geloof in hem als in de enigware. God is de saamgevatte persoonlijkheid van het hele volk, van zijn begin- tot zijn eindpunt
beschouwd. Het is nooit gebeurd, dat alle of verscheidene volkeren één gemeenschappelijke God
hadden; altijd had ieder volk zijn eigen. Het kenteken der ondergang van een volksgemeenschap is, als
zijn goden gemeengoed worden. Als goden algemeen worden, sterven de goden en het geloof in hen
tegelijk met de volkeren zelf. Hoe sterker een volk is, des te specifieker is zijn god. 161

Voor Lacan is religie dus niet simpelweg één van de traditionele elementen die deel uitmaken
van ons gangbare symbolisch universum. Religie heeft wortels in onze relatie tot de
symbolische orde als zodanig. Ze is ingebed in de roots van onze identiteit. Gebed en vloek
zijn fenomenen die ons de „transcendentale‟, meer bepaald libidinale basis voor religie laten
zien. Het zijn twee manieren om terug te vallen op de verborgen (verdrongen) constitutie van
onze identiteit, op het feit dat we drager/subject van betekenaars zijn. Al bij al is het dus niet
zo verwonderlijk dat Lacan tijdens de persconferentie in 1974 waarvan hierboven sprake, tot
de conclusie kwam dat religie zo gauw nog niet zou verdwijnen.

9.3. Religie, religiekritiek en/als verlangen

Er zijn trouwens nog elementen in de lacaniaanse theorie die deze conclusie ondersteunen.
Een ander centraal concept uit die theorie is het „verlangen‟. Dit concept vertolkt volgens
Lacan onze basale menselijke conditie als lustwezen. Eerder dan verlangen te hebben, is de
mens verlangen, onvervuld en onvervulbaar. Als drie eeuwen harde religiekritiek niet baten
om religie te doen verdwijnen, is dat mede omdat zij beantwoordt aan die conditie. Het is,
zoals Lacan zegt, één van de diverse vormen om het verlangen in cultuur te brengen.
In feite geldt de intentie om het verlangen levend – en dus onvervuld – te houden voor
elke religie en, ruimer, voor elke vorm van cultuur. Daarom legt de mens zijn lot in de handen
van wie of wat hem te boven gaat – de goden, de ene God, een Idee, een Ideaal – in de hoop
dat hij bij die goden, God, Idee of Ideaal eindelijk thuis kan komen. Twee op het eerste zicht
tegenstrijdige zaken zijn hier in het spel: het verlangen wordt opengehouden op een „buiten‟,
op wat voorbij de greep van de mens ligt, en dit „buiten wordt ervaren als het echte „binnen‟,
161
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het ware thuis. Het intiemste van de mens, datgene waar hij het diepst naar verlangt, is wat
hem uitgerekend niet doet samenvallen met zichzelf. Deze tegenstrijdigheid maakt de mens
tot een (onvervulbaar) verlangen.
De goden maakten Odysseus tot een gebroken man, ontnamen hem twee decennia lang
zijn thuis, zijn vrouw en kinderen, zijn stad. Maar zijn hoop op een eventuele thuiskomst
legde hij bij de wilsbeschikking van diezelfde goden. Jahwe God “sloeg [de mens] mank bij
de heup” (wat Jacob overkwam in Genesis 32), liet het water “tot zijn kin reiken” (Psalm 69),
sloeg hem met “de roede van zijn wraak” en “brak hem de benen” (Klaagliederen 3); tegelijk
echter, aldus hetzelfde hoofdstuk in Klaagliederen, “houdt Zijn goedheid nooit op en is Zijn
mededogen eindeloos”, of, zo Psalm 18, blijft “God […] mijn rots, mijn schild, mijn
toevlucht”.
Vanuit een lacaniaans perspectief valt religieuze cultuur niet te reduceren tot een
keuze tussen de negatieve en de positieve aspecten van de goden of de godheid. Religie staat
juist voor een cultivering van de spanning tussen beide. Op die manier biedt zij een
geschakeerde uitdrukking aan de basale onzekerheid die de mens als subject van verlangen
tekent. Psychoanalytisch gezien verwijst die onzekerheid naar onze polymorf-perverse
driftconditie, meer bepaald naar het feit dat het lustprincipe de drift doet „spelen‟ met de
levensfuncties in plaats van zich integraal aan hun logica te onderwerpen.162 “Cultuur”, zoals
Lacan die definieert in de laatste les van zijn zesde seminarie (Le désir et son interpretation,
1958-59), gaat terug op een cultivering van die polymorf-perverse conditie, en dus van de
fundamenteel conflictueuze en onzekere aard van de menselijke drift.163 Een jaar later, in het
zevende seminarie, staat die typering van „cultuur‟ model voor zijn definitie van de
“sublimatie” als een spel met betekenaars (“façonnement du signifiant”) waarbij één
betekenaar de plaats krijgt toegewezen van het „Ding‟, het „extieme‟ centrum waarrond alle
andere betekenaars – en het hele verlangen dus – op duizend en één manieren draaiende
worden gehouden.164 De hoofse liefde – de poëtische cultuur die de onbereikbaarheid van de
begeerde Dame evoceert – is Lacans grote voorbeeld. Ook religie is een sublimatie, een “spel
met betekenaars” rond een centraal onbereikbaar – en in die zin „extiem‟ – punt dat het
verlangen eindeloos gaande houdt.
Zowel de polytheïstische als de monotheïstische godheid kun je zien als „gestolde‟
onzekerheid, en uitgerekend in die hoedanigheid is hij voor de hopende mens tegelijk ook een

162

De Kesel 2002b: 27-28.
Lacan 1996a: 539-541.
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laatste ankerpunt van zekerheid. Deze dubbelheid geeft het verlangen de kans zich op een
gevarieerde manier tegenover zijn basale tekort te verhouden en het zowel draaglijk als open
te houden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het onbewuste procedé van de verdringing
(Verdrängung). Wat geldt als een rots van zekerheid op het bewuste vlak, opereert op het
onbewuste niveau als een aangehouden onzekerheid. Niets is zo onbetrouwbaar om zich op te
verlaten dan een god. Alle heilige mythen, verhalen en gezangen getuigen daarvan. Maar dit
belet niet dat mensen zich aan hun godheid vastklampen als ging het om de ultieme garantie
voor hun leven.
In een polytheïstische cultuur vindt die onzekerheid haar expressie in een vaak
onoverzichtelijke variëteit aan goden. Het monotheïsme is in dit perspectief te interpreteren
als een „contractie‟ van die onzekerheid. Zij wordt hier als het ware gekapitaliseerd en aan een
goddelijke eenheidsinstantie toegeschreven. Die is nu de enige onzekerheid die imaginair
door gebed en vloek – lees door het verlangen – tot ultieme zekerheid wordt. Aan dit ene
zekere/onzekere punt knoopt de mens de belofte van een thuis vast, zoals Abraham deed in
het eerste boek van de Bijbel. Het is een manier is om te zeggen dat hij nooit thuis zal komen.
De lotgevallen van Abrahams nazaten laten dit al te overtuigend zien. Van die God, zo gaat
het joods monotheïstische fantasme, ontvingen de nazaten een onnatuurlijke, absolute Wet die
hen een thuis belooft – een Beloofd Land – eens zij de verordeningen van die Wet zullen
hebben vervuld. Dat dit nooit het geval zal zijn, maakt die Wet alleen maar absoluter.
De enige „thuis‟ die de Ene God aan de libidinale mens geeft, is zijn Wet of, om het
met een andere Bijbelse term te zeggen, zijn Logos: een wereld van woorden die als wetten
gelden omdat ze nooit hun precieze betekenis en zin prijsgeven maar ons voorgoed aan een
hoop op zo‟n betekenis en zin binden. Het thuis van de mens is er een waarin hij een vreemde
blijft. In lacaniaanse termen heet het dat geen enkele betekenaar in staat is hem te brengen tot
zijn ultieme verlangde betekenis of identiteit. Uitgerekend dit soort „thuis‟ houdt rekening met
wat de mens werkelijk is: een niet te stillen verlangen.
Ook in de kritiek – religiekritiek incluis – is dezelfde menselijke conditie genaamd
„verlangen‟ in het spel. Daarom zijn religie en religiekritiek niet zonder meer tegengesteld aan
elkaar. Zeker niet in het christendom en in het monotheïsme in het algemeen. Daar maakt,
zoals bekend, religiekritiek de kern uit van de religieuze cultuur. In het licht van een libidinale
economie weerhoudt die kritische opdracht de mens ervan zich te nestelen in een positie die al
te bevredigend – en dus dodelijk – is voor zijn verlangen. Het verhindert een volkomen
bevrediging, al was het maar omdat het ons ervan weerhoudt ons volkomen thuis te voelen in
onze wereld. Natuurlijk heeft die religie het ook over een God die van ons houdt als een vader
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en ons de wereld schenkt als onze thuis, maar dit verhaal doet ons alleen maar verlangen naar
wat het vertelt. Het verlangen als zodanig, en niet de bevrediging van het verlangen vormt het
fundament van het monotheïsme.165 Dit fundament heeft de vorm van een extreem
onnatuurlijk, monolithische en ondoordringbare God, die zich tot de mensen verhoudt door
middel van een absolute Wet die niet te reduceren is tot de normale wetten van het leven –
een Wet die nooit te vervullen is en in die hoedanigheid het menselijke verlangen eindeloos
gaande houdt.
In lacaniaanse termen gesteld haalt het monotheïsme de religiositeit weg uit de sfeer
van het imaginaire waar elke vraag bij voorbaat een antwoord heeft. Het plaatst die op het
niveau van het symbolische, waar vraag en antwoord per definitie nooit volledig op elkaar
afgestemd geraken. In het monotheïstisch verhaal loopt de vraag van de mens naar God nooit
uit op een antwoord dat zich bezegeld weet door Gods presentie. Dit antwoord doet nooit
méér dan naar zo‟n presentie verwijzen. Het bevestigt vooral Zijn afwezigheid. Als antwoord
op de vragen waarmee Israël God bestormt krijgt het geboden en wetten toe geslingerd die
alle vragen omduiden tot taken en plichten. Dit is de kern van het Joods monotheïstisch
fantasme.
Het monotheïsme maakt de kortsluiting tussen vraag en antwoord tot centrum van een
religieuze cultuur. Op die manier brengt het de ware (symbolische) dimensie aan het licht die
verborgen zit achter de (imaginaire) vragen waar een „normale‟ religiositeit van leeft. In de
religieuze vragen zelf affirmeert het de dimensie van het verlangen. Daarin ligt voor Lacan
zijn waarheidswaarde.
In deze zin is het monotheïsme geen offerreligie. De zorg van die religie bestaat er niet
in de goden te geven wat zij ons vragen opdat zij op hun beurt ook ons zouden geven wat wij
van hen vragen. De religie van de Wet overstijgt het imaginair procedé van de klassieke
religiositeit. Levend onder die Wet, realiseren de mensen zich dat ze er nooit in zullen slagen
ten volle tegemoet te komen aan de vraag van God die in die Wet haar uitdrukking vindt.
Maar des te sterker zullen ze zich daarom aan de letter van de Wet houden. Hun trouw aan de
Wet, hun verering voor het letterlijke woord van God en hun steeds weer uitgestelde hoop op
totale vervulling: het zijn even zovele elementen waarmee het oorspronkelijke (Joodse)
monotheïsme vorm geeft aan het menselijke verlangen.

165

Ook een geloof in een voortbestaan na de dood is niet essentieel voor monotheïstische religie. Dit van
oorsprong Grieks filosofisch idee, kwam in Israël pas laat in voege, meer bepaald in de 2de eeuw voor onze
tijdrekening. Het leeuwenaandeel van de joodse bijbel is geschreven vanuit de aanname dat de overledene in het
geheel geen hemel of hel te wachten stond.
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De monotheïstische God affirmeert Wet en Woord. Hij evoceert de Logos, het
symbolisch universum van betekenaars waarin en waarvan we leven en geeft zodoende plaats
aan de dimensie van het verlangen.166 De imaginaire afgoden daarentegen verdonkeremanen
die dimensie door de economie met het goddelijke te reduceren tot een spel van vraag en
antwoord, van tekort en vervulling.

9.4. Geloof

Hier raken we misschien niet enkel de kern, maar ook het meest precaire punt van het hele
monotheïsme. Het ontmaskert de heidense „figuren van onzekerheid‟ (de goden) als valse
zekerheden en kapitaliseert alle onzekerheid/zekerheid in één God. Het is een manier om
religie tot een cultuur van het verlangen te maken. Maar het kan ook een manier zijn om de
dimensie van onzekerheid als zodanig – en dus ook het verlangen – te ontkennen. Haar
cultuur van kritiek kan van de monotheïstische religie ook een geloof maken , een waar
geloof, een geloof in de waarheid. Of, nog exacter, een geloof dat er gewild of ongewild van
uitgaat dat datgene waarin je gelooft, niet echt geloofd moet worden omdat het nu eenmaal de
waarheid zelf is. Het soort geloof dat het monotheïsme promoot, loopt met andere woorden
altijd het risico te worden beleefd als weten, als kennis. En dit dreigt het verlangen zijn
openheid, zijn onvervulde karakter te ontnemen.167
Ook kennis en wetenschap, zeker in hun moderne setting, hebben het in zich om het
verlangen te ontkennen, aldus Lacan.168 Het ongekende waardoor hun verlangen wordt
gestimuleerd, ligt bij hen mooi vóór hen uit. Het is iets wat ooit zal ophouden ongekend te
zijn, iets wat hun verlangen naar kennis ooit zal bevredigen. En voor zaken die voorgoed
ongekend zal blijven, reserveren ze het geloof, kantiaans gedefinieerd als de aanname van iets
waarover geen wetenschappelijke kennis mogelijk is. Maar wat is die aanname anders dan een
kennis: een kennis die niet wetenschappelijk gefundeerd is, maar wel degelijk als kennis, als
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Zie onder meer wat Lacan zegt over de typisch monotheïstische “commandement primordiaux en tant qu‟ils
sont les lois de la parole” (Lacan 1986: 206).
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“Il ne suffit pas que certains thèmes ne soient usités que par des gens qui croient croire – après tout, qu‟en
savons nous? – pour que ce domaine leur reste réservé. Pour eux, si nous supposons qu‟ils y croient vraiment, ce
ne sont pas ces croyances, ce sont des vérités. Ce à quoi ils croient, qu‟ils croient qu‟ils y croient ou qu‟ils n‟y
croient pas – rien n‟est plus ambigu que la croyance –, une chose est certaine, c‟est qu‟ils croient le savoir. C‟est
là un savoir comme un autre, et à ce titre cela tombe dans le champ de l‟examen que nous devons accorder à tout
savoir, dans la mesure où, en tant qu‟analystes, nous pensons qu‟il n‟est aucun savoir qui ne s‟enlève sur le fonds
d‟ignorance. C‟est cela qui nous permet d‟admettre comme tels bien d‟autres savoirs que le savoir
scientifiquement fondé.” (Lacan 1986: 202).
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waarheid fungeert. Deze laatste waarheid houdt zich buiten de waarheidsvraag op en is
daarom des te absoluter.
Het is geen toeval dat de psychoanalyse is uitgevonden in een tijd waarin de moderne
wetenschap zich stevig gesetteld begon te voelen in onze cultuur. Zij is het resultaat van een
kritiek op dat gesetteld gevoel. Psychoanalyse is immers niet zozeer een theorie van het
onbewuste, een theorie die het onbewuste tot zijn studieobject neemt, als wel een theorie die
er juist van uitgaat dat je het onbewuste nooit tot object van kennis kunt reduceren. Met het
verschijnen van de psychoanalyse ontdekte de Verlichting in haar kern een niet-weten. Niet
het laatste „donkere continent‟ dat nu eindelijk klaar lag om ontdekt te worden, maar een nietweten als de grondslag voor elke ontdekking en elk verlicht weten. Zij ontdekte met andere
woorden dat het primaat van het (onvervuld) verlangen ook voor de wetenschap geldt,
inclusief de wetenschap van het verlangen die de psychoanalyse is. De Verlichting verlangt
ernaar met haar Licht het hele universum te ontsluiten. Maar het verlangen dat haar daarbij
leidt, zal nooit anders dan een open, onvervuld en in die zin donker verlangen zijn. De
zekerheid waarmee de Verlichting zich profileert stoelt dus op een „geloof‟, en dat geloof
functioneert als de ontkenning van het verlangen dat het drijft.
Wat moet dus worden geanalyseerd (of, zo je wil, gepsychoanalyseerd) in de moderne
wetenschap zowel als in het Christendom en in religie in het algemeen? Datgene wat, in tijden
van wetenschap en kennis een veilige haven belooft: geloof. Aangezien de moderne, (en dus
niet-essentialistische)169 wetenschap op puur wetenschappelijke gronden niet in staat is zich
gefundeerd te weten in de essentie van de realiteit, kan zij enkel geloven dat de dingen zijn
zoals zij zegt. Wat haar in laatste instantie rest, is geloof. Dit geloof is in feite een geloof in
het geloof, en geloof in wat ze gelooft waar te zijn, en dus weet. Het is een geloof dat opnieuw
een ontologische grond aan onze kennis toedicht. Op die manier wordt het weten van zijn
tekort ontdaan en krijgt het zijn absolute zelfverzekerdheid terug.
Hier komt de psychoanalyse tussen en zegt dat het weten rust in het onbewuste. Dit
wil zeggen in een radicaal niet-weten. Niet “de wolk van onweten”, het mystieke einddoel
waar alle kennis op afstevent naar het gelijknamige middeleeuws traktaat beweert170, maar
een niet op te heffen onweten als grond en vertrekpunt van alle kennis. Het onbewuste als de
mogelijkheidsvoorwaarde voor elke bewuste kennis. Zijn negatief theologische aard doet het
christelijke geloof beweren dat God zich aan elke kennis onttrekt. Toch blijft diezelfde God
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wel het subject van een kennis die verondersteld wordt door geen enkel tekort getekend te
zijn. Zo blijft geloven in God als de Onkenbare een manier om zichzelf gedragen te weten
door Gods absolute weten. Achter ‟s mensen „wolk van niet-weten‟ schuilt nog steeds Gods
almachtige kennis. Psychoanalyse is een poging om het weten te herdefiniëren als gefundeerd
in een radicaal niet-weten, in het onbewuste.
Betekent dit dat de christelijke religiositeit noodzakelijk de positie inneemt van het
absolute weten? Dit is stellig overdreven. Er zijn in elk geval een aantal aspecten die de
noodzaak daarvan kunnen temperen. Zo is er bijvoorbeeld het gegeven dat het christendom,
dramatisch uitgedrukt, de religie van „de dood van God‟ is, van het Woord dat vlees is
geworden, van het Oneindige dat zich geïncarneerd heeft in het eindige en het sterfelijke. Een
lacaniaanse benadering heeft veel voeling met de typische christelijke idee van het primaat
van de Logos, van woord en taal, niet beschouwd in hun spirituele, idealistische, maar in hun
geïncarneerde dimensie, in hun materialiteit als veld van betekenaars. Het christendom, en het
monotheïsme in het algemeen, is de religie van de betekenaar. Het is de religie van het woord,
niet gebaseerd in zijn „diepere‟ betekenis, maar in zijn oppervlakte-effect: als een op zich
betekenisloze klank of betekenaar die nooit in staat zal zijn te rusten in de betekenis die hij te
kennen wil geven.
De incarnatiegedachte haalt het goddelijke naar beneden. Het stelt dat je het ware en
oneindige moet zoeken in het eindige en het materiële. In die zin is de “Entzauberung” van de
Verlichting reeds met het christendom ingezet. Geheel in de lijn van het christendom drijft de
Verlichting de strijd tegen de „afgoden‟ op, tegen de vermeende „essenties‟ of ander vormen
van zogenaamde „ontologisch‟ – in het reële zijn – gefundeerde evidenties. Door de goden
dood te verklaren, had het christendom die zuivering al een eerste elan gegeven. Tijdens en na
de Renaissance herhaalt het die beweging door zowel het middeleeuwse aristotelisme achter
zich te laten als de heropleving van de antieke goden in de kiem te smoren.171 Met de religie
van het Geïncarneerde Woord werd alles tot Logos – tot betekenaar. De dimensie van het
reële (van de ontologisch gefundeerde essenties) werd radicaal buiten het domein van de
wetenschap gestoten.
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“Il fallait aller sûrement un peu plus loin que Platon dans la dénaturation [„naturation‟ is wat de aristotelische
theorie kenmerkt] du désir pour que les choses débouchent autrement [dan de natuurtheorie, de „fysica‟, van
Aristoteles]. La science moderne est née dans un hyperplatonisme, et non pas dans un retour aristotélicien sur, en
somme, la fonction du savoir selon le statut du concept. Il a fallu, en fait, quelque chose que nous pouvons
appeler la seconde mort des dieux, à savoir leur ressortie fantomatique au moment de la Renaissance, pour que le
Verbe nous montrât sa vraie vérité : celle qui dissipe, non pas les illusions, mais les ténèbres du sens d‟où surgit
la science moderne.” Lacan 1996b: les van 15 november 1961.
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De christen die, in deze „oppervlakkige‟ wereld, in God gelooft, gelooft de facto in de
dood van God, met andere woorden in de God die stierf op het kruis en incarneerde in de
menselijke Logos, in het universum van betekenaars. Wanneer hij, daarvan bewust, toch blijft
volhouden te geloven in het bestaan van een levende God, dan betreft zijn zorg niet zozeer
God als wel zichzelf. Dat geloof drukt zijn wens uit gedragen te worden door een
betekenaarsuniversum – door de Logos – waarin hij in staat is zichzelf te constitueren als (het
subject van) verlangen. Geloven in Gods bestaan zegt hem dat hij (de gelovige) wegzinkt in
het grondeloos universum van woorden waarin en waarvan hij effectief leeft, maar dat dit
gewichtsloze universum toch ergens nog een absolute grond heeft: God. Wat dit geloof
verdonkeremaant, is Gods dood, dit wil zeggen het feit dat Hij is geïncarneerd in een eindige
wereld waarvoor Hij geen enkele (oneindige) garantie kan geven.
Geloven in Gods levende existentie en daarom zijn incarnatie (zijn dood) ontkennen is
altijd ook een manier om de kern van de moderniteit weg te dringen. Het verdonkeremaant
met name dat de mens het subject (drager) is geworden van een wereld waar elke
ontologische grond ontbreekt. ‘Moderniteit’ betekent dat de wereld nu op ons rust, ook al
hebben we zelf geen eigen grond onder de voeten. De ‘grond’ moeten we gaan zoeken in de
wereld waarover we spreken, de wereld van de betekenaars. En toch moeten we doen alsof
wij het zijn die de wereld dragen/gronden. De mens is het subject/drager van een Logos die
tegelijk ook voor hem het enige draagvlak is waarop hij kan staan. Alsof hij grond en drager
moet zijn voor de grond die hém draagt. Ziehier de Munchausen-conditie van het moderne
subject.172
Ziehier ook een reden waarom de moderne mens geneigd blijft om zich tot een God te
wenden. Hij wenst dat God hem zou bijstaan in de taak die hem als subject op de schouders
rust. Maar ook dat hij die God in diens onmogelijke taak kan bijstaan. Dit laat ook zien dat het
subject inderdaad het kernprobleem van de moderniteit blijft, inclusief dat van de zogeheten
postmoderniteit. Binnen de moderne en postmoderne conditie is religie inderdaad een
symptoom van ons onvermogen om in het reine te komen met het probleem van het subject.

172

Zie onder meer De Kesel 2002b: 35. Een essaybundel van mijn hand met die titel is in voorbereiding. Als
concept drukt “het Munchausenparadigma” raak de conditie van het moderne subject uit. Het verwijst naar één
van de fantastische verhalen over Baron Munchausen, bijgenaamd de „leugenbaron‟. Op het punt in een moeras
te verdrinken, redt de baron zich door zich bij de staart van zijn pruik te grijpen en zichzelf samen met zijn paard
het water uit te tillen. Het punt van waaruit Munchausen zich uit het water optrekt kan als paradigma dienen
voor het moderne subject. Het evoceert de veronderstelde grond waarin de moderne mens zich gefundeerd
waant. Totaal afhankelijk van de wereld, doet hij toch alsof die wereld van hem afhankelijk is en hij er naar
believen mee kan omspringen. De positie die hij inneemt is die van het cartesiaanse subject, maar dan niet als
substantie gedacht, maar als boude veronderstelling (wat de letterlijke betekenis van subjectum/sup-positie/hypothese/onder-stelling). Voor het verhaal, zie Raspe 1977: 43. Zie ook 10.7.
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In die zin dwingt religie ons – ook in de gruwelijkste vormen die zij vandaag soms aanneemt
– om het probleem van het subject opnieuw op te nemen.
9.5. Twee paradigma‟s van moderne religie

De ervaring die aan de basis van de moderniteit ligt zoals hierboven gedefinieerd, komt dicht
in de buurt van een radicaal, om niet te zeggen cynisch173 scepticisme. Het is de ervaring dat
niets is wat het lijkt. De wereld komt over als een incoherent amalgaam in een verregaande
graad van verval en ontbinding. Zelfs God kun je daarover niet langer aanspreken. Die lijkt
zich voorgoed uit de wereld teruggetrokken te hebben. Descartes‟ hyperbolische twijfel is een
eerste filosofische formulering van die ervaring. De „angst‟ van Pascal is een eerste
existentiële beschrijving van dit typisch moderne gevoel.
Voor deze moderne ervaring heeft de christelijke religie twee paradigmatische
antwoorden gegenereerd. Het eerste antwoord is terug te vinden in heel wat vormen van
protestantisme. Het stelt dat de wegzinkende grond waarmee de moderniteit zich
geconfronteerd weet des te overtuigender aantoont dat de enige ware grond in God gelegen is.
De moderne angst leidt tot een inzicht dat God soevereine genade is. Dit is de God van Pascal.
De wereld wankelt op zijn grondvesten; schijn, corruptie en leugen zijn regel geworden; en de
wetten hebben hun vaste grond verloren. Dit alles wijst er voor Pascal op hoe aards het aardse
wel is, en hoe goddelijk het goddelijke. Om te zijn wie God is, heeft Hij niets van al wat aards
is nodig. Zelfs als niets bestond van alles wat is, zou het God aan niets ontbreken. Daarom
ook is „niets‟ de meest waarachtige naam voor alles wat bestaat, de mens incluis. En als dat
„niets‟ dan toch iets blijkt te zijn, dan is dat enkel dankzij de genade van Gods soevereine
wilsbesluit. Het hele universum is een gratuite gift van God, een gift die de mens geenszins
verdient en waarvoor hij daarom enkel eindeloos dankbaar kan zijn, zelfs in de gevallen dat
die gift hem minder voordelig uitkomt dan hij zou wensen.
Pascals gedachtegang lijkt op het eerste gezicht één grote klacht over hoe vergeefs en
ijdel het leven en de wereld wel zijn. Voor hem zelf echter is dit juist een apologie van het
christelijk geloof en een bevestiging van de centrale doctrine over de genade. Mens en wereld
zijn „niets‟, maar het boude feit dat dit „niets‟ bestaat, toont aan dat het mag bestaan en dat het
een eerbetoon is aan diegene die het dat bestaan heeft geschonken. „Niets mag bestaan‟: lees
die uitspraak in de positieve zin dat zelfs (iets van) „niets‟ mag bestaan van God, en je hebt de
173

Voor een reflectie over het laat- en postmoderne cynisme, zie verderop hoofdstuk 11: “Een tuin die enkel
goden toekomt”.
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kern van Pascals (en Kierkegaards en Karl Barths) religieuze affirmatie van de moderniteit
alsook zijn moderne affirmatie van de christelijke religie.
Zij rijmt met die andere typisch moderne ervaring, die van de techniek. Bij momenten
beseffen we plots hoe onze grenzeloos machtige greep op de realiteit er tegelijk helemaal
geen greep op heeft. Ons onvermogen tegenover de dodelijke almacht van ons nucleaire
kunnen illustreert dit even macaber als treffend. Daar voelen we hoe ons oneindig technisch
vermogen is overgeleverd aan een donkere genade. Die blijkt veel weg te hebben van de
genade die uitgaat van de moderne God tegenover wie we ons verplicht voelen tot een
dankbaarheid die al even verpletterend is.174
Het andere moderne paradigma om tegen religie aan te kijken zou je Hamletiaans kunnen
noemen. Ook in Shakespeares bekendste theaterstuk is het uitgangspunt de ervaring van een
wereld als een poel van valsheid, corruptie en leugen. Dit is in elk geval wat Hamlets „God‟,
in dit geval de geest van zijn vader, hem bij elke nachtelijke verschijning op het hart drukt. In
tegenstelling tot het eerste paradigma echter wijst dit er niet op dat de betreffende godheid aan
het aardse dal van zonde en verderf ontsnapt. Hamlets „God‟ is daar zelf het slachtoffer van,
zo geeft hij herhaaldelijk toe. En het is dan ook aan Hamlet-de-zoon om dit recht te zetten, om
de moord op zijn vader te wreken, en de juiste orde te herstellen. Als je dit vertaalt naar de
situatie waarin de moderne religie verkeert, betekent dit dat God zelf getekend is door het
tekort waaronder de mens lijdt. Het is dan ook niet Hij die ons genadig moet bijstaan (zoals in
het vorige paradigma), maar wij die Hem moet helpen om van zijn tekort af te komen en hem
in Zijn majesteit te herstellen. Het is aan ons om de tekortkomingen van God te compenseren
met ons eigen engagement. Ons menselijk tekort erkennen en inzetten op Gods genade heeft
hier geen zin. Integendeel, het enige wat zin heeft is te „werken‟, in de specifiek katholieke
betekenis die de term met de Contrareformatie heeft gekregen. Het komt er op aan God onze
„werken‟ aan te bieden, hem dáár bij te staan waar zijn incarnatie dreigt te falen en hem
zodoende te helpen het tekort te overwinnen dat Hem tekent. Hier komt religiositeit neer op
„werken‟: „werken‟ aan Gods schepping en zo aan God zelf, „werken‟ zowel met de moed der
wanhoop als met de vreugde van de utopie.175
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Voor een excellent commentaar over de consequenties die deze logica voor de geschiedenis van de Westerse
reflectie op de liefde heeft, zie onder meer Le Brun 2002.
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Dit is de God waar Wiesels reflectie over “waar was God in Auschwitz” op uitloopt. In zijn „oratorium‟ Ani
Maamin (Wiesel 1973), rebelleren rabbijnen tegen God en verwijten hem zijn weigering hen van de Shoah te
redden. De rabbijnen krijgen gehoor bij de aartsvaders van het Joodse volk: Abraham, Isaak en Jacob vertrekken
en laten God alleen achter. God gaat evenwel met hen mee, in tranen en gebukt onder zijn onmacht. Hij is een
“anthropopathic God, in need of human redemption”, aldus Anson Laytner die Wiesel oratorium bespreekt in
zijn boek Arguing with God (Laytner 1990: 217).
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In deze twee paradigmatische vormen van moderne religiositeit werkt zoals gezegd het
probleem van het moderne subject door. Het is de vraag of de mens, nu hij modern geworden
is, in staat is het subject/drager te zijn van de wereld en dus te doen wat voordien, in de
antieke oudheid, aan het Zijn zelf of, in de christelijke middeleeuwen, aan God toekwam.
Moet de mens – eerste optie – die taak op zich nemen terwijl hij beseft hoe „niets‟ hij is en
hoe dankbaar hij mag zijn dat hij desondanks mag bestaan? Moet hij het subject van de
wereld worden terwijl hij weet dat die soevereine taak alleen God toekomt – een God aan
Wiens volmaaktheid de totaliteit van de schepping niets toevoegt? Of, andere optie, moet de
mens die taak op zich nemen door God bij te staan, door in Zijn plaats te doen waartoe Hijzelf
niet meer in staat is? Moet de mens de onmacht van God compenseren zodat die niet helemaal
aan zijn eigen tekorten ten onder gaat?
Het subject dat hier in het geding is, is wel degelijk het subject van de moderniteit zoals
het voor het eerst filosofisch geformuleerd is in het werk van René Descartes. In een door
hyperbolische twijfel wegzinkende wereld, vindt de mens houvast en zekerheid in de twijfel
zelf. Het boude feit dat ik twijfel of mijn twijfel (of wat dan ook) een „grond‟ heeft, toont aan
dat er getwijfeld wordt en dat die twijfel dus een plaats (grond/platform/subjectum) heeft
waarop hij effectief plaatsvindt. En toch gaat geen van de beide religieuze paradigma‟s
waarvan hierboven sprake akkoord met de cartesiaanse definiëring van het moderne subject.
Beide verzetten zich tegen het idee van een twijfelloos punt van waaruit de moderne mens
zelfverzekerd de werkelijkheid tegemoet kan treden.
Ze schuiven dan ook beide een alternatief concept van het moderne subject naar voren.
Het punt van waaruit de mens de realiteit benadert, is niet „iets‟ (een „res‟), maar een „niets‟:
daarover zijn de beide religieuze antwoorden op Descartes het eens. Het ene antwoord zegt
dat wij precies daarom overgeleverd zijn aan een onbeschadigde en zuivere genade – een
genade die overweldigend en daarom ook verpletterend is omdat we niet in staat zijn
tegenover die gift een adequate tegengift in te brengen. Het andere antwoord zegt dat we
overgeleverd zijn aan een beschadigde en onzuivere genade, aan een God die ons daarom om
hulp en bijstand vraagt in het uitoefenen van zijn taak. Niet om zijn plaats in te nemen en zijn
functies over te nemen, maar om Hem te helpen het in de functies uit te houden en er opnieuw
de nodige luister aan te geven.
Dit alles werpt ook een licht op de problematische positie van de moderne en de
postmoderne gelovige. Hij is subject/drager van een wereld die Logos is geworden – een
Logos die grondt in zijn eigen tekort. Terwijl hij zichzelf positioneert op de plaats van dit
tekort, belijdt de gelovige niettemin dat die Logos in zichzelf rust, waarmee hij bedoelt dat hij
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in God rust. Hier loopt de gelovige het risico niet genoeg en niet correct te erkennen dat de
plaats waar de Logos zijn steunpunt vindt, ook de plaats is waar de mens zijn steunpunt vindt,
met name de plaats van een sterfelijke, zichzelf om de tuin leidende Munchausen. Hij loopt
met andere woorden het risico dat hij niet goed beseft dat hij, staande op die plaats, spreekt in
naam van een dode God.
Dit is waarom het christendom van de psychoanalyse te leren heeft wat de
psychoanalyse van het christendom geleerd heeft: dat die plaats de plaats van Gods dood is,
de plaats die de dode God bekleedt in ons symbolisch universum, de plaats die er een is van
tekort en leegte.176 Het is de plaats die ons verlangen, eerder dan een bevredigende thuis, de
onrust van een vreemdeling geeft, een onrust dat het verlangen onbevredigd en (dus) gaande
houdt. Dit soort onrust is het enige menselijke thuis voor het verlangen dat we „zijn‟.
Als de religie zal “zegevieren” over de kritiek die haar al eeuwen belaagt, zal dat als
een religie van het verlangen zijn – een religie die zich profileert als een positieve cultuur van
tekort en eindigheid. Daarvoor scherpt die religie best haar eigen kritisch – ook religiekritisch
– potentieel aan en sluit ze zich niet op in het profiel van een „religie als geloof‟. Religie heeft
immers een kritisch potentieel aangaande de centrale mythe van de moderniteit, met name de
mythe van – en dus het geloof in – de volheid van het subject, van een subject dat
veronderstelt zijn eigen drager te zijn en zich daarom als zekerheid profileert. In tegenstelling
tot wat die mythe wil hooghouden, is het moderne subject niet eerst en vooral subject van
zichzelf, zoals Descartes dacht, maar van de Ander, aldus Lacan. Het is de drager van een
wereld waarin het voorgoed gealiëneerd is, waarvan het volstrekt afhankelijk is (zoals Pascal
en de religies van het eerste paradigma benadrukken), en waarvoor het verregaand
verantwoordelijk is (zoals de hamletiaanse religies stellen). Monotheïstische religies – en
zeker het moderne christendom – hebben voldoende in huis om een kritische analyse te
maken van de „ontkenning van het verlangen‟, waaraan de moderniteit zich vaak schuldig
maakt. Daarom is het niet enkel aan de kritische theorieën, de lacaniaanse theorie inbegrepen,
om het kritisch potentieel in de religie te ontwaren. Ook de religie zelf moet zich met
theorieën inlaten die – met andere concepten en vanuit een verschillend perspectief – delen in
eenzelfde kritische geest.
9.6. Fantasme …
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Dit is de “monstrosity of Christ” waar Slavoj Žižek het over heeft in zijn samen met John Milbank uitgegeven
boek onder die titel (Žižek, Milbank & Davis 2009).
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Maar is religie niet louter fantasie, zoals eeuwen moderne kritiek hebben beweerd? Uiteraard.
Ook als cultuur van het verlangen is religie het product van menselijke verbeelding. Maar wat
is verbeelding? Wat is fantasie? Is zij het tegenovergestelde van het reële? Is fantasie zonder
realiteit, zonder grond?
Hier is het cruciaal te beseffen dat de psychoanalyse haar ontstaan te danken heeft aan
een radicale herdefiniëring van wat fantasie is. Freud werd al bij zijn eerste patiënten
geconfronteerd met verhalen over infantiel seksuele trauma‟s. Toch is hij pas echt
psychoanalytisch naar die verhalen gaan luisteren wanneer hij besefte dat die trauma‟s voor
een aanzienlijk gedeelte gefantaseerd waren. Ook in dat geval, zo zag hij in, blijven ze de
oorzaak van de symptomen waaraan de patiënt lijdt. Een ‘malade imaginaire‟ kan wel
degelijk ziek zijn enkel en alleen omdat hij denkt – fantaseert – dit te zijn.
Freuds praktijk dwong hem tot de aanname dat fantasie niet zomaar het
tegenovergestelde van realiteit is. Op de een of andere manier is ook zij realiteit. Of, exacter,
zij herdefinieert realiteit, al was het maar omdat zij nooit afwezig is in de wijze waarop wij
ons tot haar verhouden. De realiteit waarmee we als libidinale driftwezens te maken hebben is
altijd bezet met lust, met wensen, en dus met verbeelding en fantasie. Lacan begreep als eerste
echt goed dat dit freudiaanse inzicht een radicaal gewijzigde visie op realiteit tout court
impliceert. Daarom was hij ook zo vatbaar voor de basisintuïties van Lévi-Strauss, die de
realiteit herdefinieerde als „symbolische‟ grootheid. Wat we „realiteit‟ noemen – zeker
culturele realiteit – is in de eerste plaats een veld van betekenaars. Ze vormen de materie van
de „fantasie‟ waaruit onze wereld, onze religies en zelfs onze identiteit is opgebouwd.177
Maar er is meer. Religie is niet enkel fantasie, zij is ook een verzameling fantasmes.
En fantasme is in het lacaniaanse vocabularium geen synoniem voor fantasie. In tegenstelling
tot fantasie die een beschrijvende term is, is fantasme een concept en bekleedt het in die
hoedanigheid een centrale plaats in de lacaniaanse subjecttheorie. Het betreft een kleine, min
of meer vaste serie betekenaars – Lacan spreekt van een “scenario”178 – dat onwillekeurig in
het hoofd van de patiënt opkomt maar dat in tegenstelling tot de symptomen en de traumata
die deze oproepen, geen emotionele ontreddering bij de patiënt teweegbrengt.
Het klassieke, freudiaanse voorbeeld is: “Ein Kind wird geschlagen”. Dit is een frase
die Freud op een bepaald moment noteert bij diverse van zijn patiënten en die hij analyseert in
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Voor een innoverende interpretatie van Ferdinand de Saussure en het structuralisme als een nog lang niet
afgesloten reflectie over het “ontologisch” statuut van de taal, zie Maniglier 2006.
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Zie onder meer Lacan 1996a: 343.
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het bekende essay met die titel.179 Zijn analyse loopt erop uit dat die zinsnede een verdrongen
andere frase verhult: „de vader slaat mij‟.180 Anders dan Freud die deze zinsnede enkel als
fenomeen bestudeert, duidt de lacaniaanse theorie haar als de expressie van een cruciaal
element in de constitutie van het subject. Het libidinale wezen constitueert zijn „zelf‟ op basis
van een identificatie met het imaginaire beeld van anderen. Dit levert een imaginair ego op.
Op een fundamenteler niveau is het „zelf‟ echter geconstitueerd als een subject van
betekenaars, als „drager‟ van een verhaal dat over hem wordt verteld. Dit symbolische subject
zorgt ervoor dat het lustwezen nooit in de volle, reële zin van het woord „zichzelf‟ is.
Schuivend van de ene betekenaar naar de andere, blijft het verlangend op weg naar „zichzelf‟
als naar een ander. Die „ander‟ is nu een symbolische Ander (vandaar de hoofdletter). Het is
een door tekort getekende, en daarom verlangende Ander. En van dit verlangen van de Ander
is het lustwezen het subject, de drager. Dat bedoelt Lacan met „symbolisch subject‟.
En wat is dan een fantasma? Een imaginair element dat deel uitmaakt van dit
symbolisch subject. Nog vóór de vorming van het symbolische subject en zijn fantasme, was
het „zelf‟ een imaginair ego dat zich constitueerde als signifié van de signifiants waarin (en
waarvan) het leefde. Wanneer dit procedé (onvermijdelijk) op een impasse uitloopt, moet het
driftwezen zich een „zelf‟ construeren enkel en alleen in referentie aan betekenaars.181 Binnen
dit symbolische construct is het fantasme het imaginaire beeld van die conditie. Dit vast
scenario van betekenaars legt imaginair vast hoe het subject enkel bestaat als gerepresenteerd
door betekenaars, als wat altijd al onder de keten van die betekenaars is weggeslagen. Als wat
enkel bestaat als „verondersteld‟ door betekenaars, als hun „suppositie‟ of „hypothese‟
(equivalenten van het woord „subjectum‟).
Zoals reeds gezegd verhult de frase „een kind wordt geslagen‟ nog een andere, met
name dat „de vader mij slaat‟. In die frase komt dus ook een verborgen wens van het kind tot
uitdrukking. Het wil door de vader worden „geslagen‟. Lacaniaans gelezen is de vader hier
een metafoor voor de symbolische orde en vertolkt die zinsnede de wens van het lustwezen
om definitief te verdwijnen onder de betekenaars waardoor het wordt gerepresenteerd. Het
fantasme houdt met andere woorden ook een ultieme doodswens verdrongen en maakt
daarom het normale (wens)leven mogelijk.
Het beeld dat in het fantasme wordt vastgehouden toont wat het subject – als drager
van verlangen – in laatste instantie wenst: komaf te maken met het verlangen, op te houden
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Een van die patiënten, zo laat Freud onvermeld, is zijn eigen dochter Anna; zie Jonckheere 2003: 20 e.v. Voor
dit hele essay, zie Freud 1985: 21-53.
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Freud 1985: 32-33.
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Zie onder meer De Kesel 1998: 3-30.
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een subject van verlangen te zijn, op te houden een subject zonder meer te zijn en eindelijk
reëel te verdwijnen in het ultiem verlangde object, in het object waar het verlangen (inclusief
zijn subject) in uitdooft. Om zo „niets‟ te worden als het „niets‟ waar mijn verlangen
uiteindelijk naar verlangt.
“Een kind wordt geslagen”, te vertalen als “de vader slaat mij”, is eerst en vooral te
beschouwen als een scenario van betekenaars die, in hun hoedanigheid van betekenaars,
verhinderen reëel waar te maken wat ze zeggen. Maar ze functioneren ook en vooral als een
imaginair beeld, een Gestalt die laat zien wat de betekenaar voor het subject betekent. Dit
fantasmebeeld werkt op een dubbele manier. Enerzijds „toont‟ het waar het lustwezen in
laatste instantie op uit is: niet langer te verlangen, zichzelf als subject van verlangen op te
geven en te verdwijnen in het reële. Anderzijds werkt het fantasmebeeld als een vangnet om,
eens het subject inderdaad verdwenen is, het toch te behouden, maar nu als ‘beeld’ van zijn
verdwijnen. Dat beeld neemt dan de functie van het (verdwenen) subject over.
Valt zoiets voor? Is er een situatie waarin het subject zijn functies neerlegt, zichzelf
opgeeft en verdwijnt in het niets? Dit is inderdaad het geval, met name in het „genot‟ of
„jouissance‟, de toestand waarin het verlangende lustwezen bezit neemt van zijn ultieme
lustobject. Die jouissance grijpt niet plaats op het niveau van het reële, want dan zou het
driftwezen ophouden te verlangen – en dus überhaupt te bestaan. Als dit in het moment van
genot niet gebeurt, is het dankzij het fantasme. Het fantasme laat toe dat het subject van het
verlangen kan verdwijnen zonder dat de libidinale economie daardoor elk draagvlak verliest
en „crasht‟. Daarom is genot ook enkel fantasmatisch mogelijk.
In het genot verdwijn ik als het subject van mijn ervaring. Op het moment van het
genieten, is het mij niet gegeven er bewust bij te zijn. Het Franse erotisme had daar vanouds
al een term voor: „la petite mort‟. Dit betekent echter niet dat er geen genotservaring is
geweest. Alleen is die enkel mogelijk dankzij mijn „verdwijnen‟, een verdwijnen dat
vastgelegd is in een beeld, in de imaginaire constructie van het fantasme. In het ogenblik van
genot rust mijn hele libidinale economie enkel nog in dat beeld, in dit tot kristal geworden
scenario van betekenaars.
9.7. … en monotheïstische religie

Indien religie zo resistent blijkt te zijn na eeuwenlange moderne godsdienstkritiek, ligt dit niet
alleen aan het feit dat zij inhaakt in onze tragische conditie als verlangende lustwezens. Het
komt ook omdat zij appelleert aan onze fantasmes. Deze imaginaire transcendentale
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schemata182 maken dat onze traumatische conditie tegelijk de mogelijkheidsvoorwaarde vormt
voor de „positieve‟ ervaring van het genot. Ook in het domein van fantasmes en jouissance
heeft religie dus haar ankerpunten. De twee paradigma‟s die we in de moderne religiositeit
onderscheiden, het pascaliaanse en het hamletiaanse paradigma, kun je voor zulke
transcendentale fantasmatische schemata houden waardoor moderniteit en religie op elkaar
inhaken.
Het eerste, naar Blaise Pascal genoemde paradigma drukt de dubbelheid van het
fantasme raak uit. De loodzware genade waaronder de mens gebukt gaat, vertolkt het
tragische karakter van zijn libidinale conditie. Dezelfde genade die hem tot niets reduceert,
geeft tegelijk het genot te kennen waar zijn libidinale economie op uit is. Die dubbelheid heeft
in de concrete beleving van een individu niets contradictorisch. De listige logica van de
betekenaar stelt het lustsubject in staat het moment van jouissance telkens weer uit te stellen
en zo het primaat van het verlangen gestand te doen. Daarenboven beschikt de betekenaar
over het vermogen een scenario vast te leggen dat het subject toestaat zich imaginair
opgenomen te weten in de alles verslindende genade van het genot.
En genot is inderdaad de inzet van die pascaliaanse religiositeit. Het is in elk geval de
inzet van Pascals fameuze „gok‟, aldus Lacan.183 Verloren in een heelal zonder middelpunt en
zonder grens, heeft de moderne mens alleen zijn menselijke, al te menselijke rationaliteit ter
beschikking om min of meer vaste coördinaten te vinden waarnaar hij zich kan richten.
Niettemin kan – en als hij nadenkt, moet – hij altijd de gok wagen en inzetten op wat voorbij
zijn sterfelijke, zondige conditie ligt, zo stelt Pascal. Hij moet zijn kans wagen thuis te komen
in een hemels oneindig genot dat geen uitstaans meer heeft met het aardse eindige geluk dat
binnen ons bereik ligt.
Het pascaliaanse denken, één van de eerste grote gestalten van de moderne
rationaliteit, weet zichzelf georiënteerd in de richting van zijn eigen transgressie. De typisch
moderne rationele zekerheid (gekristalliseerd in het cartesiaanse subject) gokt hier op wat per
definitie onzeker is en de dood van het gokkende subject veronderstelt. Het beoogde genot
situeert zich bij Pascal immers in het hiernamaals. In de pascaliaanse religie worden de twee
aspecten samengehouden en vormen ze het fantasme dat de contradictorische relatie tussen
wet en transgressie tot een „libidinaal‟ schema maakt. Je moet het geluk dat binnen bereik is
opofferen en je zult een oneindig kwantum aan geluk winnen dat nu nog buiten je bereik ligt.
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Bernard Baas leest het lacaniaanse fantasme doorheen het concept van „transcendentaal schema‟ zoals dat is
uitgewerkt in Kants Kritik der Reiner Vernunft (Baas 1992: 22-82).
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Lacan gaat uitvoerig in op „de gok van Pascal‟ in zijn seminarie D’un Autre à l’autre (Lacan 2006: 107-183).
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De transactie die in dit fantasme wordt voorgesteld, bevestigt de libidinale mens dus in zijn
hoedanigheid van subject van verlangen.
Op zijn manier doet het hamletiaans paradigma van moderne religiositeit hetzelfde.
Het biedt de moderne mens het verhaal van een gewonde God en nodigt ons uit Diens
kwetsuren op ons te nemen. Zo kan God weer worden wie Hij is. Omdat het maar een
verzameling betekenaars is, stelt dit verhaal het moment waarop mens en God elkaars tekort
definitief opheffen, tot in het oneindige uit. Maar het bevat tevens het fantasme, het centrale,
maar verborgen scenario van dit verhaal waarin dit moment van opheffing imaginair wordt
vastgehouden. Dood en genot maken daar deel uit van één en dezelfde gestalte. Die houdt het
moment vast waar de „dood‟ van het subject tegelijk als mogelijkheidsvoorwaarde verschijnt
voor zijn verlangen en zijn genot. Het hele theaterstuk lang op zoek naar zijn verlangen, vindt
Hamlet dit pas helemaal aan het eind, wanneer hij onherroepelijke door de dood is getekend
en die dood met genot op zich neemt. Het is het moment waarop het in gif gedrenkte zwaard
van Laërtes hem fataal verwondt. Pas als dode vindt hij zichzelf als subject van verlangen.
Dan neemt hij opnieuw de positie in van een „dode‟ die enkel „leeft‟ als door betekenaars
gerepresenteerd. Dan is hij weer onderworpen aan – lees het subject van – het verlangen van
de Ander.184
In tegenstelling tot het subject dat de identiteit soepel en vloeiend op de rails van de
steeds verglijdende betekenaarsketen houdt, garandeert het fantasme een imaginaire vastheid.
Het voorziet het verglijdende subject van een ankerpunt. De verankering is des te steviger
omdat het ankerpunt buiten de verglijdende symbolische orde ligt. Het subject is met andere
woorden ultiem verankerd in een transgressief punt, een punt waar het de wet van de
betekenaar te buiten gaat. Wat het subject zijn laatste „grond‟ of „platform‟ geeft is juist een
beeld van een situatie waarin het dit platform te buiten gaat, waar het de wetten die het aan dit
platform houden overtreedt. Het fantasme formaliseert met andere woorden het inzicht dat het
subject grondt in zijn eigen dodelijke transgressie.
Dit geldt voor allerlei soorten libidinale identiteiten, ook religieuze identiteiten als het
monotheïsme. Als een “façonnement du signifiant” maakt het monotheïsme plaats voor het
verlangen en zijn subject. En het verankert dat subject in een beeld dat zijn transgressie
vastlegt. Dat laatste vertolkt de typisch „fantasmatische‟ kant van de religie. Waar het
eerstgenoemde aspect vooral de kritische kant van het monotheïsme noemt, representeert het
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Zie wat verderop, in 11.3, wordt gezegd over het primaat van betekenaar en representatie in de
subjectconstitutie – over Lacans definitie van het subject als „wat door een betekenaar wordt gerepresenteerd
voor een andere betekenaar‟.
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laatstgenoemde de meer „religieuze‟ kant, de kant die verantwoordelijk is voor de
conservatieve reflex, voor de gehechtheid aan de vaak meest duistere elementen uit de
orthodoxie. Aan haar fantasmatische kant dankt de religie dus haar gekende
behoudsgezindheid.
Dit werpt een nieuw licht op de uitroep „O mijn God‟ die we eerder al onder de loep
namen. Zoals gezegd is het de kreet van een imaginair ego in moeilijkheden. Het biddende of
vloekende lustwezen hoopt op die manier zijn „zelf‟ opnieuw op de rails van het symbolische
(en dus van het verlangen) te krijgen. Het wil opnieuw over het betekenaarsoppervlak heen en
weer kunnen bewegen onder leiding van een (verdrongen) symbolisch subject. Maar wat
gebeurt er wanneer niet alleen het imaginaire ego, maar ook het op de betekenaars surfende
subject in de knoei raakt? Dan schreeuwt het subject om een imaginair vangnet, dat niet het
ego is, maar het fantasme.
De hulpkreet heeft hier een behoorlijk ander gehalte. Ontevreden over zijn bestaan als
subject van verlangen, verdraagt het bij momenten niet langer de gladde positie die het
inneemt in het betekenaarsuniversum. Dan schreeuwt het subject om iets wat voorbij die
betekenaars gaat. Het schreeuwt om wat eindelijk geen verlangen meer is, maar een antwoord
daarop. Het schreeuwt om het ultieme object dat eindelijk zijn verlangen kan stillen. Het bidt
om het object van genot, en klampt zich vast aan het imaginaire scenario dat dit genot in beeld
brengt, het fantasme.
Hier treffen we een ander element uit de subjectconstitutie waarnaar de
monotheïstische God verwijst: het object van jouissance: het object dat, eens het in bezit is
genomen, ons verlangen – en dus ons leven – uitdooft. God, niet als het „logische‟ materiaal
waaruit onze verlangende identiteit is opgebouwd, maar God als het fantasmatische antwoord
op dat verlangen, als het object dat mijn identiteit een ankerpunt geeft wanneer mijn subject
wegdeemstert en de libidinale economie die ik ben alleen nog door mijn fantasme
ondersteund wordt. Het is de God waar de mystici het over hebben. Lacan analyseert die God
onder meer in zijn seminarie Encore.185 Die God staat voor het ultieme, „reële‟ object van
verlangen dat zich buiten de symbolische orde situeert. Let wel, ook die God is een dode God,
een God die „niets‟ is voor het verlangende subject, zij het dan het „niets‟ waarin het
uiteindelijk verlangt te verdwijnen. Het is het zeven keer “nada” dat Juan de la Cruz aantreft
aan de top van de Berg Karmel.186 Deze typering van het „reële‟ benadrukt des te harder de
radicale incompatibiliteit ervan met het levende subject van verlangen. „God‟ en „reële‟ zijn
185
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Lacan 1975.
Zie vederop 11.5.
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slechts namen voor het feit dat een libidinale identiteit in laatste instantie gebaseerd is op het
beeld van haar ontbindende transgressie. Wat een identiteit bijeenhoudt, valt dus niet zonder
meer samen met wat een subject op zijn plaats houdt.
Raakt een identiteit in de knoei met zichzelf, dan volstaat het soms niet dat ze haar
subject aanpakt, dit wil zeggen haar positie in het veld van vlottende betekenaars. Mogelijks
verdraagt ze juist het vlottende van haar subject niet langer en schreeuwt ze om een houvast
voorbij haar subject. Dan schreeuwt ze om haar fantasme. Dat fantasme heeft inderdaad zijn
draagvlak niet in het subject, maar in het object van verlangen. De identiteit tracht dan dit
object veilig te stellen. Daar ligt immers haar ultieme gronding. Cruciaal is dan dat zij wel
denkt zichzelf veilig te stellen, maar in feite een „beeld‟ koestert van hoe dat „zelf‟ verdwijnt
in een ultiem object van verlangen. De reflex van zelfbehoud waartoe een bedreigde identiteit
haar toevlucht zoekt, behoudt in dit geval enkel een beeld en offert in extremis zichzelf aan
dat beeld op. De poging om zichzelf te redden wordt een offer ten voordele van een fantasme.
De manier waarop fundamentalisten vandaag hun religie verdedigen, illustreert dit
treffend. Want ook hier is een identiteit in het geding, gerealiseerd in een symbolisch
universum waarin religieuze betekenaars de toon aangeven. Die identiteit wordt echter niet
beleefd als iets wat zich vlottend in dat universum beweegt, gebruik makend van zijn
betekenaars om een verlangen gestalte te geven. Hier zit een identiteit in de knoei juist omdat
zij die vlottende conditie (van onvervuld verlangen) niet langer verdraagt. De fundamentalist
duldt het niet dat de wereld – zijn religie inbegrepen – het moet hebben van een onophefbaar
tekort, van een niet-vervuld en niet te vervullen verlangen. Hij verdraagt het niet dat zijn
religie slechts een “design van signifiants” is die het onvermogen evoceert om een ultiem
antwoord te geven op de vraag waar de mens mee samenvalt. Hij pretendeert een volle
identiteit – een identiteit aan het verlangen voorbij – en ontkent dus het tekort waar die op
teruggaat.
Hij ontkent met andere woorden dat zijn identiteit in laatste instantie wordt gedragen
door een fantasme. Vechtend voor de volle, onaangetaste identiteit van zijn religie, vecht hij
voor een fantasmatisch imago. Dat fantasme jaagt hem tot voorbij de grenzen van zijn
symbolisch universum, het enige waarin hem een leven beschoren is. De logica die zijn
lustleven leidt, gaat in dit geval voorbij het zelfbehoud. In extremis is hij bereid zichzelf voor
zijn identiteit op te offeren. Alleen komt hij dan niet op voor zijn ware zelf (zoals hij zelf
graag beweert), maar voor zijn fantasme en het object waarin dat verankerd is. Daaraan offert
hij zijn subject letterlijk op.
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De religieus gemotiveerde zelfmoordterrorist van vandaag gelooft dat hij zich inzet
voor de zuiverheid van zijn religieuze identiteit, terwijl hij enkel vernieling en dood zaait.
Eigenlijk verdraagt hij de traditionele religie niet die hij zegt te verdedigen; hij verdraagt
enkel een beeld dat hij voor werkelijker houdt dan de concrete realiteit rondom zich. Hier
wordt het fantasme niet beleefd als een verdrongen scenario dat iemands identiteit ongezien
ondersteunt terwijl die zich soepel vlottend houdt in een zee van betekenaars. Het fantasme
wordt hier voor werkelijkheid gehouden. Alles wat niet met dat beeld overeenstemt, houdt
men voor onwerkelijk of, actiever, voor een werkelijkheid die het niet waard is dat ze er is en
derhalve vernietigd moet worden. In die zin is het niet zo paradoxaal dat de ergste vijand voor
de moslimfundamentalist de meerderheid van normale moslims is, die zijn moslimidentiteit
beleeft als het subject van een verlangen (moslim te zijn). Meer dan het contrast met andere
godsdiensten of met atheïsten, zijn het juist de kleine verschillen die de gewone moslims
onderscheiden van het fantasmatische beeld van de „ware‟ Moslim dat in de ogen van de
fundamentalist bewijst hoe verloederd de islam wel is. In het licht van dit soort fantasmatische
norm zijn nagenoeg alle moslims bij voorbaat veroordeeld.

9.8. Fantasme en kritiek

Het fantasmatische facet van de religie is duidelijk haar gevaarlijkste kant. De verdediging
van haar identiteit loopt het risico uit te monden in een verdediging van haar fantasme, van
iets wat, eens gerealiseerd, vernietigende terreur met zich meebrengt: vernietiging van al het
andere en, tenslotte, zelfvernietging. Het religieuze fundamentalisme is maar één van de
illustraties van dit procedé. Alle moderne ideologieën, ook de niet- of antireligieuze, hebben
zich aan dit euvel schuldig gemaakt. Het slachtofferen van mensen aan een of ander
fantasmatisch beeld is een fenomeen dat de vorige eeuw verre van onbekend is. En het is lang
niet zeker dat het de 21ste eeuw zoveel anders zal vergaan.
Moeten we daarom tegen alle mogelijke fantasmes ten strijde trekken? Moeten we ons
keren tegen het fantasme als zodanig? Dit is het ergste wat we zouden kunnen doen, al was
het maar omdat een strijd tegen fantasmes het niet kan stellen zonder de ondersteuning van
fantasmes. Ze vormen een basaal en onmisbaar element in de libidinale constitutie van elke
identiteit. Fantasmes kunnen niet worden geëlimineerd of zelfs maar geneutraliseerd. Wie
zich daar toch aan waagt, komt nooit verder een ontkenning. En we weten ondertussen dat
zo‟n ontkenning een identiteit niet belet zich zelfvernietigend aan haar fantasme op te offeren.
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Het problematische aan fantasmes ligt niet in die fantasmes zelf, maar de positie die
het subject er tegenover inneemt. Normaliter ondersteunt het fantasme een libidinale identieit
in de soepele wijze waarop zij zich in een immer verglijdend veld van betekenaars beweegt.
Het moet met andere woorden die identiteit helpen om haar libidinale constitutie onbewust en
verdrongen te houden. Wanneer die met zichzelf in de knoop is geraakt, komt dat omdat die
verdringing tekortschiet. Zij weet zich niet langer „thuis‟ in een wereld waar ze in reëel
opzicht nooit thuis zal zijn (want nooit aan haar „reële‟ zelf zal goekomen). Zoals we al zagen
klampt zij zich daarom extra gaan vast aan haar imaginair ego of, als dit niet helpt, aan haar
fantasme.
Wanneer een identitiet te zeer op haar fantasme gaat steunen, is het daarom zaak, niet
om dat fantasma uit de weg te ruimen, maar om de verdringing te herstellen. Het fantasme
moet opnieuw deel gaan uitmaken van de immer vlottende libidinale identiteit. Het moet
opnieuw het libidinale subject helpen „glijden‟ over het gladde oppervlak van betekenaars. Op
een of andere manier moet het fantasme als zodanig, als fantasme dus herbevestigd worden.
En dit is per definitie zo goed als onmogelijk. Hoe kan het subject het fantasme
erkennen en bevestigen als het juist de verborgen, supplementaire ondersteuning van het
subject van die erkenning vormt? Hoe het fantasme affirmeren als het fantasme het
noodzakelijk verborgen supplement van die affirmatie is? Er is simpelweg geen plaats
mogelijk buiten het fantasme van waaruit iemand de positie kan innemen om het te erkennen
en te affirmeren. Het fantasme behoort onvermijdelijk tot die plaats en die positie zelf, het
vormt er een constitutief element van. Juist de positie van waaruit het subject opereert (wat
strikt genomen een definitie van het subject is) wordt noodzakelijk ondersteund door een
fantasme. Enkel door dit te loochenen kan iemand zichzelf in de waan laten dat hij een
fantasme kan manipuleren of herstellen. Op die manier laat hij de vrije loop aan de gekende
perverse gevolgen.
En toch moet het fantasme herkend en bevestigd worden. De gevaren die met onze
moderne conditie zijn meegegeven, laten ons geen andere keuze. Om niet het slachtoffer te
worden van onze eigen ontkende fantasmes, moeten we ze op de een of andere manier onder
ogen zien en erkennen. We moeten er ons van bewust zijn dat ze de idealen waarnaar we
streven en de volle identiteit die we graag claimen onbereikbaar maken. Natuurlijk kunnen we
die fantasmes als zodanig niet wetenschappelijk kennen. Maar we kunnen er wel weet van
hebben. We kunnen het onbewuste niet bewust maken, maar we kunnen ons daarvan wel
bewust zijn. We kunnen op fantasmes de hand niet leggen, we kunnen ze niet manipuleren,
herstellen of vernietigen, maar we kunnen – en moeten – ze in die hoedanigheid wel in
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rekening brengen. We moeten ze kennen als verdrongen. Het is in die zin dat je een herstel
van de verdringing moet begrijpen. We kunnen niet anders dan de formaties van het
onbewuste (en dus ook onze fantasmes) verdringen, maar dat belet ons niet met die
verdringing rekening te houden en manieren te vinden om die affirmatief te onderkennen.
Binnen het wetenschappelijke veld vormt de psychoanalyse zo‟n manier. Zij bouwt
een „weten‟ uit dat zich centreert rond de affirmatie van een principeel ongekende en
onkenbare factor. De kennis die ze pretendeert gaat uit van het inzicht dat het ultieme
kenobject een fantasme is. Psychoanalyse is dan ook geen „wetenschap‟ die de verdringing
ongedaan maakt (zoals algemeen wordt aangenomen en zoals ook Freud zich af en toe laat
ontvallen). Haar „wetenschappelijke‟ inzet bestaat er juist in de verdringing te herstellen, en
wel op zo‟n manier dat we weet hebben van de verdringing en het onbewuste zonder ze te
hebben toegeëigend in een sluitend weten.
Hier ontmoeten psychoanalyse en monotheïsme elkaar. Monotheïsme, als religie
gebaseerd op tal van „heilige‟ fantasmes, beschouwt niettemin religiekritiek als haar kerntaak.
Het is een als religie opgevatte religiekritiek. Ze stelt afgoden en andere fantasmes onder
kritiek, maar onderkent tegelijk haar eigen fantasmes – lees: haar eigen heilige „scenario‟s‟
waarin ze de vervreemdende relatie van de mens tegenover zijn onbereikbare God imaginair
vastlegt. Alleen is die religiekritische religie niet zonder ambiguïteit en is ze verre van
immuun voor allerlei misbruiken. Haar geschiedenis heeft dit helaas ten overvloede
aangetoond.
Maar zelfs dit maakt van die religie een adequaat beeld waarin de aard en lotgevallen
van de laatmoderne kritiek zich weerspiegelen. Ook deze kritiek moet de fantasmes
doorlichten waarin de moderne mens dreigt te verdwijnen, terwijl ze tegelijk het constitutieve
karakter ervan dient te vrijwaren. Bovendien moet deze kritiek haar eigen fantasmes onder
ogen zien als elementen die ook voor haar identiteit onmisbaar zijn. Psychoanalyse – zeker in
haar lacaniaanse versie – kan een aantal „tools‟ bieden om het statuut van de moderne kritiek
in die zin te herbekijken. Nu zij echter in het hedendaagse wetenschappelijke landschap
gemarginaliseerd is geraakt, is het voor haar van belang voeling te blijven houden met haar
basisintuïtie dat wetenschap en kritiek zelf nooit zonder onbewuste en fantasmes zijn. Dat de
heersende wetenschap dit ontkent en doet alsof ze niet in (onvervulbaar) verlangen en
fantasmes is gefundeerd, vormt misschien wel de voornaamste reden van haar
marginalisering.
Waarom moet psychoanalyse zich inlaten met monotheïsme? Omdat het daar een
geschiedenis van religiekritische religie krijgt aangereikt, een geschiedenis van een kritiek die
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niet kan pretenderen te ontsnappen aan wat het bekritiseert, zelfs al spelen in dat laatste
gevaarlijke fantasmes. De geschiedenis van het monotheïsme laat zien hoe moeilijk het is om
dat inzicht vast te houden en hoe gemakkelijk men zich opnieuw tot een absoluut weten laat
verleiden – door, bijvoorbeeld, religie te definiëren als geloof (in onderscheid tot weten). Om
dezelfde reden moet het monotheïsme zich ook inlaten met de psychoanalytische theorie. Het
is een van de weinige theorieën die haar kunnen helpen om religiekritiek opnieuw als haar
kerntaak te erkennen.
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10

RELIGIE ALS KRITIEK, KRITIEK ALS RELIGIE
Reflecties over de monotheïstische zwakte van de hedendaagse kritiek
Kom je Boeddha tegen, dood hem.
Boeddhistisch gezegde
Critici volharden in de gewoonte om een mens die openlijk voor zijn gevoel
van menselijke kleinheid en onmacht tegenover de wereld in haar totaliteit
uitkomt, voor ‟diep religieus‟ te verklaren, ofschoon niet dit gevoel de kern
van de religiositeit vormt, maar pas de volgende stap, de reactie erop, die tegen
dit gevoel een remedie vormt. Wie niet verder gaat, wie deemoedig genoegen
neemt met de onbeduidende rol van de mens in de grote wereld, die is juist in de
waarste zin van het woord irreligieus.
Sigmund Freud187

Car ma position vis-à-vis de la Religion est d‟une importance considérable dans ce
moment dont j‟ai commencé à parler. Il y a des religieux parmi mes élèves, et j‟aurai
à entrer sans aucun doute en relation avec l‟Église, dans les années qui vont suivre,
sur des problèmes à propos de quoi les plus hautes autorités voudront voir clair pour
prendre parti. Qu‟il me suffise de te dire que c‟est à Rome qu‟en septembre je ferai le
rapport de notre Congrès de cette année et que ce n‟est pas par hasard s‟il a pour
sujet : le rôle du langage (j‟entends : Logos) dans la psychanalyse.
Jacques Lacan aan zijn broer in een brief van 7 april 1953 188

10.1. De comtiaanse paradox

Voor de negentiende-eeuwse filosoof Auguste Comte ligt religie definitief achter ons. Als
fabel paste ze nog bij de infantiele fase van de menselijke evolutie, maar algauw ruimde ze
plaats voor een metafysische benadering van de realiteit. Vandaag de dag, zo schreef hij meer
dan anderhalve eeuw geleden, zijn we in staat “positief” – lees realistisch – tegen de
werkelijkheid aan te kijken. Comtes denkschema vond snel ingang. Tot vandaag kan het op
een zeer ruime aanhang rekenen. Ook zij die religie niet definitief afschrijven, hebben haar in
elk geval goeddeels uit het domein van de wetenschap en de publieke cultuur geschrapt.
Wereld en cultuur lijken zich voorgoed te hebben geëmancipeerd van hun vroegere
theologische bevoogding. Vanuit religieuze hoek ondervindt een positivistische kijk op de
wereld in elk geval nauwelijks nog concurrentie.189
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De toekomst van een illusie, hoofdstuk VI (Freud 1987b: 132-133).
Voor die brief, zie:
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Behalve op een aantal „heikele‟ dossiers, zoals bijvoorbeeld het creationisme. Maar ook daar is van echte
concurrentie weinig sprake. De hardline creationisten zijn, ondanks de furore die ze in de momenteel heersende
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Maar stelde Auguste Comte ook niet dat een positivistische aanpak van de realiteit de
enig ware godsdienst is? Zag hij zichzelf niet als de stichter – de “Paulus” – van een nieuwe
universele “Religie van de Mensheid” (“Religion de l‟Humanité”)? Op het moment waarop
hij de naam voor zijn “positieve filosofie” (“philosophie positive”) veranderde in een
“positivistische filosofie” (“philosophie positiviste”), maakt hij haar expliciet tot een doctrine,
tot een heuse religie.190 Hij riep zichzelf uit tot haar “hogepriester” en schreef prompt en
zonder de minste ironie zijn welbekende “positivistische catechismus” (1852). Deze exclusief
wetenschappelijke kijk op de wereld was voor hem een ware, want “bewezen religie” (“une
religion démontrée”).191
De hele idee van een “bewezen”, “positivistische religie” komt ons wat naïef over. Die
indruk hadden overigens ook zijn aanhangers, die bij de ouder wordende Comte steeds
duidelijker paranoïa constateerden. En toch heeft hij in zekere zin voorvoeld wat vele andere
religiekritieken pas naderhand konden toegeven. Lucien Scubla is deze mening toegedaan. De
Franse antropoloog wijst erop hoe bijvoorbeeld de religiekritiek van het marxisme niet belette
dat het al vlug zelf als een soort religie ging functioneren.192 Anders dan Comte was Marx
blijkbaar niet in staat om het religieuze gehalte van zijn theorie te voorzien of door te denken,
aldus Scubla. Net zo min als vele twintigste-eeuwse revolutionaire denkers en politieke
leiders dat waren. Comtes visie op religie en moderne wetenschap lijkt naïef, maar in het licht
van de recente geschiedenis is het nog de vraag of alles daarin wel zo stupide is als het lijkt.
Wat betekent het dat Comtes religiekritiek tegelijk erkent dat die kritiek zelf een religieus
statuut blijft behouden? Het lijkt bij nader inzien dé vraag die zich vanuit dat „gekke‟ oeuvre
van Comte aan ons opdringt.
Is het misschien daarom dat de religie drie eeuwen meedogenloze godsdienstkritiek
verrassend goed heeft overleefd? In een aantal gevallen is die religie er zelfs in geslaagd om
ook de rol van de kritiek over te nemen. Ooit werd over haar gedacht als “opium van het
volk”: een batterij aan illusies die de aandacht afleidt van het reële leven. Maar zelfs al zou dit
waar zijn, zelfs al was ze één grote illusie, dit belet haar niet om mensen een militante,
kritische plaats op de politieke scène te verlenen. De grote slagvelden van ons tijdsgewricht
„Darwin-hype‟ weten te maken, in de volstrekte minderheid. In ieder geval is hun invloed op de wetenschap
verwaarloosbaar.
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worden vaak opnieuw uitgevochten in naam van de religie, hoe vals deze referentie in veel
gevallen ook mag zijn. De stem waarmee niet-westerse populaties zich een plaats in ons
werelddorp veroveren, is niet zelden expliciet religieus. Hun godheid, fabuleus of niet,
verleent hen de kritische positie die vereist is om echt tot de Westerse wereld te behoren, een
wereld waarin kritiek overigens tot de basisvereisten van een actief burgerschap behoort. Ooit
was religie het voorwerp bij uitstek van een ideologiekritiek. Nu geldt religie vaak zelf als
inspiratie en garantie voor zo‟n kritiek.
In dit kader past ook de positieve interesse die religie krijgt binnen heel wat
hedendaagse theorieën. Toonaangevende „linkse‟ politieke filosofen als Alain Badiou,
Giorgio Agamben, Antonio Negri en Slavoj Žižek verwijzen positief naar de christelijke
Paulus. Zoals Žižek het formuleert, is het “christelijke erfgoed het waard om ervoor te
vechten”.193 De vraag die zich opdringt is of dit kritisch denken niet tegen het christendom
aankijkt als tegen zijn eigen spiegelbeeld. Alsof de laatmoderne kritiek plots haar eigen
lotgevallen herkent in die van het christendom. Wanneer het waar is dat de religieuze doctrine
gefaald heeft in het genereren van een antwoord op de cruciale vragen die de moderniteit aan
de orde stelde, geldt dat dan ook niet evenzeer voor de moderne kritiek? Was de val van de
Berlijnse Muur in 1989 niet een teken van haar finale onvermogen tot een reëel alternatief
voor het traditionele (kapitalistische bourgeois) systeem, dat het zo lang met de beste
argumenten had bekritiseerd? Neemt men vandaag die links kritische traditie niet onder vuur
om gelijkaardige redenen als waarom het christendom zo lang onder vuur is genomen?
Wat de huidige kritiek hierbij opvalt, is dat het christendom onder die aanvallen niet is
bezweken. Nu de moderne kritiek beseft niet in staat te zijn tot een reëel alternatief voor het
bestaande economische en politieke systeem, hoopt zij misschien van het christendom te leren
hoe met zo‟n onvermogen om te gaan. Hoe een bestaande situatie bekritiseren zonder een
reëel alternatief in petto te hebben? Dit is de moderne of (wat op het zelfde neerkomt)
postmoderne vraag die zich vandaag opdringt. En komt die inderdaad niet sterk in de buurt
van de vraag waarvoor het (post)moderne christendom zich geplaatst weet: hoe de bestaande
(post)moderniteit te bekritiseren als je enkel een illusie als alternatief te bieden hebt? Hoe
illusies bekritiseren als men die enkel door andere illusies kan vervangen?
Deze cruciale vraag typeert ook een psychoanalytisch geïnspireerde kritiek. Dat ze
religie voor een illusie aanziet, stelt haar nog niet in staat een alternatief te bieden dat geheel
zonder illusies zou zijn. Religie geldt er als een fabel die het onbewuste trauma waarop een

193

Badiou 1997; 2008; Agamben 2000; Žižek 2000.

168
cultuur is gegrond veilig verdrongen moet houden. Echter, in tegenstelling tot wat men vaak
denkt, is het de psychoanalyse er niet om te doen dit verdrongen onbewuste weer bewust te
maken. Het onbewuste is niet zozeer het object van de psychoanalytische theorie, als wel haar
algehele conditie. Psychoanalyse is niet een wetenschap die de ontsluiering van het onbewuste
op haar palmares kan schrijven. Het is een wetenschap die er zich van bewust is dat alle
wetenschap en kennis – de psychoanalytische incluis – stoelen op een radicaal onbewuste, op
wat per definitie aan bewustzijn en kennis ontsnapt. Psychoanalyse is dan ook niet zomaar een
wetenschap onder de wetenschappen. Ze gaat terug op een kritiek op de moderne – dit wil
zeggen cartesiaanse – premissen van wetenschappelijkheid tout court. Zij berooft met andere
woorden wat normaliter wetenschap heet van zijn fundamentele (cartesiaanse) zekerheid en
herdefinieert het paradigma en de conditie van wetenschappelijke kennis überhaupt.
Zij herdefinieert in die zin ook het paradigma van ons kritisch denken. In haar optiek
is dit niet langer gebaseerd op een inzicht in de alternatieve, ware stand van zaken. Kritiek
verliest hier zijn formeel platoonse karakter dat haar echt van vals, waarheid van leugen,
realiteit van fictie deed onderscheiden. Voor de psychoanalyse kijken we tegen de
werkelijkheid aan vanuit het primaat van de wens. Dingen zijn voor ons nooit wat ze zijn
maar altijd ook en vooral wat we wensen dat ze zouden zijn. Ze zijn bij voorbaat door de
fantasmen van ons verlangen aangetast. Ze maken met andere woorden deel uit van een
wereld waar het fictionele evengoed realiteit is. In die zin is de wereld goeddeels „fictie‟, en
moet je ook zoiets als waarheid niet buiten (zoals Plato dacht), maar binnen de grenzen
daarvan definiëren. Sinds Nietzsche en Freud is waarheid niet langer te beschouwen als het
volstrekte tegendeel van fictie en fabel.
Een psychoanalytisch geïnspireerde kritiek kan de verdrongen wensen en trauma‟s wel
aanwijzen, maar zij kan de mens er niet geheel van bevrijden. Ze kan de verborgen
traumatische structuur die onder de religieuze fabel ligt even naar boven halen, maar ze kan
de verdringing ervan niet definitief ongedaan maken. Ze kan de mens niet doen leven zonder
fabel.
Hier treffen we opnieuw de comtiaanse paradox. Die geldt niet alleen voor de
wetenschap, maar ook voor de kritiek. Een psychoanalytische kritiek op de religieuze fabel
mondt uit in het behoud van die fabel of in de installatie van een nieuwe. Zij kan de
verdringing nooit ten volle omkeren, ze kan die enkel draaglijker, „lucider‟ maken of
vervangen door een „betere‟ verdringing.
En wat is dan nog het verschil tussen psychoanalyse en religie als beide de verdringing
in stand houden of herinstalleren? Want dit is inderdaad het doel van een analytische kuur.
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Schuilt er met andere woorden ook in de psychoanalyse iets dat haar in „religie‟ doet
uitmonden? Het mag dan geen wetenschappelijk “bewezen religie” zijn, geen “religion
prouvée” zoals Auguste Comte voor ogen stond, maar misschien is het wel een soort kritische
religie. Kritiek als religie: een kritiek die, omdat ze geen alternatief heeft voor de illusies die
ze te bestrijden heeft, enkel nog haar eigen kritische geste kan celebreren? Bij gebrek aan
reële ankers voor haar kritiek, lijkt het immers alsof ze enkel haar eigen kritische move heeft
als fundering. Haar draagvlak lijkt in laatste instantie haar geloof in haar eigen kritische geste
als zodanig te zijn.
Hier lijkt de kritiek zich inderdaad weer erg dicht in de nabijheid van de religie op te
houden. Haar „fabel‟ zegt dat het bekritiseren van fabels blijft opereren binnen een fabuleuze
horizon. Ook kritiek gaat terug, niet op een zekerheid, maar op een geloof – een geloof in het
feit dat kritiek op zich zin heeft. Ze komt sterk in de buurt van wat Kant „Vernunftglaube‟
noemde. Kritiek die zich in laatste instantie op geloof moet verlaten. Op religie. Maar op
welke religie?

10.2. Religie als kritiek

De religie waarmee het allemaal begon en die eeuwenlang het voorwerp van onze Westerse
godsdienstkritiek is geweest, is niet zomaar een religie. Het is het monotheïsme. Dit is, zoals
eerder gezegd, enkel in een heel specifieke zin een religie. Zij beschouwt het als haar
religieuze plicht om religie nooit zonder meer te vertrouwen. „Eenvoudige‟, „natuurlijke‟
religies vertrouwen zichzelf, vertrouwen het geloof dat ze hebben in hun goden, inclusief het
beeld dat ze van hen koesteren. Monotheïsme is per definitie kritisch tegenover dit soort
vertrouwen en geloof. Zijn centrale claim is dat alleen God God is. Wat wij graag voor goden
of God aanzien, is God niet. De ware godheid is nooit iets of iemand waarin we spontaan, op
„natuurlijke‟ wijze geloven. Waar we dit wel doen, verlaten we ons op valse, onechte afgoden.
In monotheïstisch opzicht is spontane, natuurlijke religie onvermijdelijk vals. Ware religie
vereist een doorlichting aan de hand van een waarheidscriterium. Zij stoelt derhalve niet op
„basic trust‟, maar op permanent kritisch onderzoek van het hoe en het wat van waarin we
geloven en waaraan we vertrouwen schenken. In feite moeten we, in naam van God, ons
vertrouwen en geloof in Hem wantrouwen.
Die kritische houding gaat ook samen met het openbaringskarakter van de
monotheïstische God. Alleen het ondermijnen van de beelden en de ideeën waarin we ons
hebben genesteld maakt ons ontvankelijk voor een waarheid die vanuit een radicaal andere
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horizon op ons afkomt. Een onbereikbaar en onvoorstelbaar „buiten‟: dit is de plaats van
waaruit de monotheïstische God in onze wereld binnenbreekt. Hij breekt er binnen in een per
definitie onnatuurlijke, storende en in die zin subversieve manier. De God die aan Jacob,
derde en definitieve patriarch van de joods-monotheïstische traditie, een nieuwe naam – Israël
– gaf, is een vreemde, weerbarstige God. Van de twee tweelingbroers, Esau en Jacob, gaat
zijn voorkeur uit naar de jongste. Boven de oudste, onintelligente maar rechtschapen Esau,
verkiest Jahwe-God Jacob die een loopje neemt met het recht en geen list onbenut laat. In een
mysterieus nachtelijk gevecht tussen Jacob en Jahwe, wijzigt Jahwe Jacobs naam en noemt
hem precies naar dit gevecht: Israël: “diegene die met God gevochten heeft en toch in leven is
gebleven”. Het verhaal staat in Genesis 32.
Maar tijdens de nacht stond hij [Jacob] op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf
kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier
had gebracht, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad.
Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij het worstelen boven de heup, zodat
die ontwricht werd. Daarop zei de man: „Laat mij gaan want de dageraad is aangebroken‟. Maar hij
antwoordde: „Ik laat u niet gaat wanneer u mij niet zegent‟. Hij vroeg: „Wat is uw naam?‟ Hij
antwoordde: „Jacob‟. Toen zei hij: „Voortaan zult u geen Jacob meer heten maar Israël, want u hebt met
God gestreden en met mensen en u hebt overwonnen.‟ Jacob vroeg: „Maak mij uw naam bekend.‟ Maar
hij zei: „Waarom vraagt u naar mijn naam?‟Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. […] Jacob
noemde die plaats Peniël. „Want‟, zo zei hij, „ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien en ben
toch in leven gebleven.’ (Genesis 32, 24-26; 33)

De gespannen relatie tussen God en mens, het regelrecht gevecht tussen beiden dat uit dit
fragment spreekt, mag gerust als paradigma gelden voor het hele monotheïsme. Als God in de
verdere Bijbelse tekst een God van gerechtigheid en genade blijkt te zijn, dan is Hij dit nooit
zonder eerst met Hem de strijd te zijn aangegaan.
Tegen die achtergrond speelt overigens altijd ook de innig daarmee verbonden strijd
tegen de afgoden. De joodse en christelijke Bijbel alsook de Koran – die de basis vormen voor
de drie „godsdiensten van het Boek‟ – doen ons verslag van een nooit aflatende
waakzaamheid tegen de menselijke neiging om hoop en vertrouwen in afgoden te stellen.
Daarmee start de joodse traditie – denk aan Mozes‟ houding tegonover het Gouden Kalf en
zijn vereerders – en die trend wordt in de twee andere monotheïsmen even sterk doorgezet.
De drie tradities voorzien bovendien aan het einde der tijden een ultieme strijd die voorgoed
afrekent met alles wat met afgoden en andere valsheden te maken heeft.
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Niet wat mensen denken dat God is, is God. Enkel God is God. Daarom draait het hele
monotheïsme. Natuurlijke, spontane, op het „buikgevoel‟ teruggaande ideeën en gevoelens
over God zijn per definitie leeg en illusoir. In het monotheïsme staat het waarheidscriterium
centraal. Het ziet het als zijn heilige plicht alle schijn(heiligheid) te ontmaskeren. De
monotheïstische religie is daarom ook altijd in gevecht met zichzelf, met haar eigen neiging
terug te vallen in een normale, natuurlijke religie, en geloof te hechten aan wat wij spontaan
voor God of goddelijk houden. Zij maakt het wantrouwen in religie tot haar ware „religieuze‟
kern.
Toch was ook het Hebreeuwse „monotheïsme‟ bij zijn aanvang hoogstwaarschijnlijk
een „normale‟ religie van mensen die spontaan vertrouwen schonken aan de god van wie ze
voorspoed en macht verwachtten. Dit moet het geval geweest zijn in Israëls vroegste
geschiedenis. Toen het in fanfare zeven dagen lang rond Jericho paradeerde tot Jahwe-God
tussenbeide kwam en de stadsmuren slechtte (Jozua 6). Of in de tijd dat koning David, naakt
dansend aan het hoofd van een processie, God zijn dank betuigde omdat hij de stammen van
Israël zo‟n florissante natie had geschonken (2 Samuel 6: 20).
Het monotheïsme dat geleid heeft tot de tradities die vandaag dat label dragen
(jodendom, christendom en islam), kent zijn herkomst echter in een veel latere periode. Het
ontstaat in een tijd waarin het Hebreeuwse volk met zijn „eenvoudige‟ en „natuurlijk‟ religie
op het punt stond te verdwijnen. Pas tijdens de Babylonische ballingschap kwam de kritiek op
de „normale‟ religie van weleer centraal te staan in het Joodse bewustzijn. In Babylon werd
het de Joden duidelijk dat de ware religie niet af te lezen valt uit de grootheid van de politieke
macht of van de voorspoed waarin het rijk baadt.194 Over deze valse god of goden valt nu een
kritisch verdict. Ware religie is er een van het hart, een religie gebaseerd op innerlijke
bekering. Ze uit zich in een spiritueel en – voornamelijk – moreel hoogstaand leven. Ze laat
recht geschieden aan de rechteloze, aan de “weduwe en de wees”, de “zwakke en de arme”.195
Dit hadden heel wat profeten geopperd in de eeuwen voor de Ballingschap. De meeste van
hun tijdgenoten hielden hen voor dissidente profeten die ingingen tegen de belangen van de
machthebbers. De profeten leenden er zich niet toe om met „godsspraken‟ de heersende
politieke machtsaanspraken van een goddelijke legitimatie te voorzien. Maar nu de “rest” van
het ooit zo machtige Israël zat te treuren “bij de rivieren van Babylon”196, begon men te
beseffen hoe die dissidente profeten het bij het rechte eind hadden. Ook nu herinnerde men
194
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zich weer dat andere verhaal dat vertelde hoe de stammen van Israël ooit eens als slaven uit
Egypte waren bevrijd en hoe hun God hen op die zwerftocht datgene had gegeven wat
volgens die profeten de ware kern van hun religie was: de Wet. „Gods volk‟, zo beseften ze
nu, was geen politieke term, het stond niet voor de heerschappij van een machtig land. „Gods
volk‟ was eerst en vooral een sociaal-morele categorie. Het definieerde hen die gehoorzaam
waren aan Gods Wet, waar ze ook waren en in welke situatie zij zich ook bevonden. Zelfs
hier, berooid en geruïneerd aan de oevers van Babylons rivieren, was het hen gegeven trouw
te zijn aan de Ene Ware God. Nu pas beseften ze dat hun religieuze loyauteit niet zozeer een
wet betreft die de „economie‟ tussen sterfelijken en onsterfelijken regelt als wel een wet die
een sociaal rechtvaardige en ethisch hoogstaande samenleving op het oog heeft. In rechte
leven met God is hetzelfde als recht doen wedervaren aan de „rechteloze‟, de „weduwe en de
wees‟. Zij die enkel God dienen, dienen een afgod. Hun religie is een valse religie of, beter
nog, in het geheel geen religie. Ware religie is immers nooit enkel en alleen maar religie,
enkel en alleen maar een zaak tussen de mens en God.
Binnen dat monotheïstische perspectief is het evenwel niet gemakkelijk om een
definitie te geven van wat religie dan wel is. Want de monotheïstische religiekritiek definieert
zichzelf wel degelijk als een religie, met een cultisch luik, met rituelen, gebeden, heilige
voorwerpen, gestes, feesten, et cetera. Kortom, ook het monotheïsme installeert een
„economie met het goddelijke‟. Het is weliswaar kritisch ten aanzien van offers, zeker
mensenoffers (die zijn uitdrukkelijk verboden)197 en staat afkerig tegen het idee dat het van
God afkomstige leven bij tijden aan die godheid teruggegeven moet worden. De
monotheïstische God wordt geacht niet vatbaar te zijn voor dit soort „leven/dood trafiek‟.198
Om te zijn wat Hij is, heeft die godheid de giften (offers) van zijn schepselen niet nodig. Bij
de andere goden is dat wel het geval. Als er geen mensen meer zijn om hen met gebeden en
offers de eer te betuigen die ze verdienen, voelen ze zich als godheid zonder meer bedreigd.199
197
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De monotheïstische God voelt zich nooit bedreigd. Hij is absoluut soeverein en heeft van zijn
schepselen niets nodig. Daarom zijn Zijn giften ook gratis. En toch blijft ook de
monotheïstische God om giften en offers vragen – met uitzondering van mensenoffers, het
offer van zijn eigen zoon niet meegerekend. Ook het christendom, dat in zijn kern het ultieme,
laatste offer bevat – het „offer van het offer‟, het offer waarna geen offers meer mogelijk zijn
– blijft een religie, dit wil zeggen een cultuur waar de mens geacht wordt God te geven wat
hem naar aloude religieuze gewoonte toekomt: lof, gebeden en offers.
Monotheïsten horen kritisch te zijn over wie of wat mensen (zijzelf incluis) God
noemen. Een godheid waarin ze spontaan geneigd zijn te geloven, horen ze te wantrouwen.
Alleen God is God. En toch stelt de monotheïst in die God zijn vertrouwen en drukt hij dit uit
op een ontegensprekelijk religieuze manier, door te bidden en zijn God met geschenken en
offers te vereren. Dit is de paradox van de monotheïstische religie: het is religiekritiek die
zich manifesteert als religie.
10.3. Religiekritiek …

Dit is in elk geval een paradox voor wie de typisch moderne, historisch evolutionaire aanpak
van het probleem niet aanvaardt. Voor wie dat wel doet, is van geen paradox sprake. Is de
monotheïstische „religieuze religiekritiek‟ – zo redeneren zij – niet enkel een noodzakelijke
fase binnen de evolutie van de Westerse beschaving? En gaat die evolutie niet ondubbelzinnig
in de richting van een meer en meer uitgezuiverd atheïsme? De Westerse cultuur – en a
fortiori de moderne cultuur – is toch het resultaat van een kritiek op – en breuk met – de
religie. Alleen vergde het heel wat tijd vooraleer die breuk zich effectief voltrokken had. In
het begin kon de „religieuze religiekritiek‟ alleen van binnenuit werken. Ze kon enkel de
logica volgen van het voorhanden theoretisch denkkader, en dat was nu eenmaal integraal
religieus. Een ontmaskering van de religieuze fabel bij middel van religieuze concepten: dit
was de bestaansreden van het monotheïsme. Maar eens het monotheïsme de dominante religie
werd, ging ook de daarin opererende religiekritiek een stap verder. Dit is de reden waarom de
apotheose van het christendom in de late middeleeuwen en de renaissance het zaad plantte
voor zijn eigen kritiek, met name de Reformatie. En die maakte naderhand de harde
godsdienstkritiek van de Verlichting mogelijk. Zo werd de weg vrij gemaakt voor de in se
areligieuze bourgeois samenleving van na de Franse Revolutie en kwam het dispositief
klaarliggen voor het vandaag wijd verspreide atheïsme. In die zin is atheïsme niet het
tegengestelde van christelijk monotheïsme, zoals de Verlichting graag voorhield. Het is
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veeleer de voortzetting of zelfs de verwerkelijking ervan. Om gerealiseerd te krijgen waar het
in het monotheïsme om te doen is (de joodse en islamitische Wet of de christelijke Liefde die
alle op hun manier pogen recht te doen aan de „weduwe en de wees‟), moet men niet alleen af
van de (heidense) goden, maar ook van de monotheïstische God zelf. Niets van wat je denkt
God te zijn is God, zelfs God niet. Het ware monotheïsme mondt uit in een atheïsme, net zoals
atheïsme in feite het enig ware monotheïsme is.
Heel wat moderne denkers zijn deze mening toegedaan. Denk bijvoorbeeld aan Hegels
statement dat de kern van het christendom om de dood van God draait, een idee dat hij uit een
17de-eeuwse lutherse hymne had opgevist.200 In het christendom is de waarheid van de religie
– dat geen enkele God God is – tegelijk ontmaskerd én naar een hoger, spiritueler vlak getild
(‘aufgehoben’). In het atheïsme van de Verlichting gebeurt iets dergelijks met de waarheid
van het christendom. En ten slotte loopt alles uit op de ultieme ‘Aufhebung’ van het verschil
überhaupt tussen religie en haar tegengestelde of, wat op hetzelfde neerkomt, tussen het
atheïsme en zijn tegengestelde. Het mondt uit in wat Hegel „het absolute weten‟ („das
absolute Wissen‟) noemt.201
Hoe bekritiseerbaar ook, dit idee over religie heeft een aanhang die groter is dan we
geneigd zijn te denken. Het verschil tussen religie of atheïsme en hun tegengestelde lijkt
inderdaad alle belang verloren te hebben. Beide zijn voorwerp van een geïndividualiseerd,
louter persoonlijk geloof geworden, zodat hun tegenstelling er in de praktijk nog bijzonder
weinig toe doet. Wie het nog voor één van de beide wil opnemen en van daaruit de problemen
wil aanpakken, wordt vandaag al vlug voor „fundamentalist‟ aangezien. Men gaat er van uit
dat zulke zaken nu eenmaal thuis horen in de binnenkamer van de menselijke ziel. Ze
verdragen het niet om als absolute waarheid aan de buitenwereld te worden opgedrongen. Wat
op zich natuurlijk zelf een absolute waarheid is die bewust of onbewust aan de buitenwereld
wordt opgedrongen.
Toch zijn er ook expliciet niet-absolute filosofieën die het verschil tussen religie en
atheïsme weten te overstijgen. Zo beweert bijvoorbeeld Gilles Deleuze – een van de meest
vehemente anti-hegelianen uit de late 20ste eeuw – dat de meest strenge, abstracte en
gesofisticeerde theorieën over God die traditionele denkers als Duns Scotus, Spinoza en
Leibniz erop nahouden, in feite paradijzen van vrij denken zijn. Op een gelijkaardige manier
vindt de traditionele christelijke schilderkunst in de dogmatische idee van God, eerder dan een
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restrictie, juist een reële stimulans om des te vrijer aan kunst te doen.202 Gods oneindigheid
heeft de eindige mens bevrijd van zijn valse, verdrukkende grenzen. Nadenken over God en
hem zelfs tot uitgangspunt van reflectie maken betekende niet dat het vrije, atheïstische
denken daardoor werd belemmerd. Integendeel, het stimuleerde wonderwel onze meest
verlichte, libertaire denkstromingen, zo stelt Deleuze.203
Iets gelijkaardigs geldt ook voor de freudiaanse analyse van religie en atheïsme.
Zonder twijfel beaamt Freud de atheïstische tendens die in de moderniteit schuilt, en spreekt
hij expliciet de hoop uit dat religie in de toekomst haar aanhang hoe langer hoe sterker zal
zien verminderen.204 Daarom trouwens spreekt uit zijn analyses een zekere appreciatie voor
het christendom. De christelijke fabel als middel om de onderliggende waarheid te verdringen
is zo „dun‟, dat je die evengoed als een ontmaskering kunt lezen. Is het louter toeval, zo
redeneert Freud, dat in de christelijke religie de „zoon‟ de plaats heeft overgenomen van de
„vader‟ die centraal stond in de joodse en zovele andere religies. De oorsprong van de religie
– en tegelijk ook de oorsprong van de samenleving in haar geheel – moet je niet zoeken bij de
vader, maar bij diens zonen, en meer specifiek bij wat zij met de vader deden. Refererend aan
Charles Darwin, dist Freud hier zijn moderne, „wetenschappelijke‟ fabel op.205 Binnen de
„oerhorde‟ – de samenlevingsvorm in het prille begin van de menselijke geschiedenis –
ontzegde de vader aan zijn zonen elk seksueel genot. Hij eiste meer bepaald alle vrouwen van
de horde voor zich op. In haar hoedanigheid van levensprincipe, liet de libido de zonen geen
andere uitweg dan de verdrukker van hun lustleven om te brengen. Het aanhoudend
schuldgevoel dat op die vadermoord volgde, verplichtte de zonen echter een nieuwe vader te
creëren – een totem, en later een god – tegenover wie ze die schuld konden uitspreken.
Religie verschijnt hier dus als een manier om, via verdringing, de schuld aan de imaginaire
goden – de vermoorde vaders – te vereffenen. Zodoende raakt men af van dat (even
imaginaire) schuldgevoel. Daarom valt de oorsprong van de samenleving samen met die van
de religie.
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“Deleuze […] suggests […] [that], [i]n the hands of great painters like El Greco, Tintoretto and Giotto, this
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De christelijke mythe bracht een inhoudelijke modificatie in die verdringing en werd
daardoor minder opaak. In het idee dat Gods zoon zichzelf moet slachtofferen om ons van alle
zonde wit te wassen, zijn de aanwijzingen in de richting van een vadermoord in elk geval veel
duidelijker. De aard van de remedie verraadt hier de aard van de zonde, met name moord.
Alleen de dood van de Zoon kan de moord op de Vader goedmaken. In de christelijke mythe
voel je de verdrongen onbewuste schuld van de zonen manifester naar de oppervlakte dringen.
Christus‟ offer is het offer van de Zoon, en in die hoedanigheid een adequate repetitie van het
offer van (lees: de moord op) de Vader – een repetitie die de facto niet ver verwijderd is van
een bekentenis. Het christendom is in elk geval een beslissende stap in de omkering van het
onbewuste in het bewuste. Vandaar Freuds „christocentrisme‟. De christelijke fabel legt op
een haast onverholen wijze bekentenis af van de vadermoord die aan de basis van religie en
maatschappij ligt.
10.4. … binnen de grenzen van de illusie alleen
Inderdaad “haast” en dus niet zonder meer “onverholen wijze”. Freuds redenering aarzelt
hier. Enerzijds hoopt hij dat het onbewuste van het christendom bewust wordt zodat de hele
bestaansreden van dat christendom (en van alle andere religies) komt te vervallen. Dit is de
„verlichte‟ zijde van Freuds positie, zoals hij die expliciteert in Zukunft einer Illusion. Daar
kun je de ernst proeven van zijn hoop dat we ooit eens zullen zijn verlost van onze nood aan
religieuze en andere illusies. Anderzijds echter beseft Freud dat het christendom zoals elke
andere religie inderdaad een illusie is – „illusie‟, hier gedefinieerd als een libidinaal product.
Dit laatste impliceert evenwel dat het allesbehalve zeker is dat we het ooit zonder illusies
zullen kunnen stellen. Want ook al kun je verdringingen en illusies blootleggen en is een
bewuste inkijk daarin mogelijk, ze blijven niettemin onmisbare elementen binnen de
onherroepelijk onbewuste libidinale economie van het menselijk driftwezen. Ze zijn met
andere woorden onbewust en zullen dat, ook nadat ze zijn „blootgelegd‟, altijd blijven.
In Zukunft einer Illusion vermeldt Freud drie redenen waarom onze voorouders tot de
creatie van religieuze illusies zijn overgegaan: om de terreur van de natuur te bannen (onze
libidinale constitutie maakte ons immers helemaal onaangepast aan de natuur), om verzoend
te geraken met het noodlot, en tenslotte als compensatie voor de frustraties die de beschaving
met zich meebracht. Religie is dus een “schat aan voorstellingen”, die ons “aan twee kanten
bescherming biedt. Enerzijds tegen “de gevaren van natuur en noodlot” (de tragische conditie
van leven en sterven); anderzijds tegen de “de schade die de menselijke samenleving zelf hem
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berokkent”.206 Om ons tegen dit alles in bescherming te nemen, hebben we vandaag de dag
geen religie meer nodig. De wetenschap neemt die taak wel over, aldus Freud. Alhoewel
wetenschap ook geneigd is frustraties te verwekken, zo moet hij er meteen aan toevoegen.
Zelfs de cultuur in haar geheel roept onvermijdelijk onbehagen en frustraties op. Wetenschap
en cultuur sluiten aan bij de wensen en verlangens waar we op het meest fundamentele –
libidinale – vlak van leven. Maar zij beknotten ook altijd ons verlangen en maken frustraties
onvermijdelijk. Zoals Freud in een ander beroemd essay stelt, is “cultuur” nooit zonder
“onbehagen” en om die reden ook nooit zonder voor waar gehouden wensdromen, fantasieën,
illusies.207 Precies omdat de cultuur de libidinale wensen nooit geheel zal kunnen doen rijmen
met de eisen die vanuit de realiteit worden gesteld, zullen onbehagen en illusie altijd de twee
zijden blijven van een en dezelfde medaille.
Hoewel Freud dat in Zukunft einer Illusion niet met zoveel woorden zegt, spreekt het
toch uit de strikt “psychologische” analyse die hij daar zegt te maken. Want, zo stelt hij daar
aan het eind van het zesde hoofdstuk, het ontmaskeren van illusies is niet hetzelfde als hun
inhoud analyseren. “Het valt buiten het bestek van deze studie om een standpunt in te nemen
over het waarheidsgehalte van de religieuze doctrines. Het is voor ons voldoende dat wij ze in
hun psychologische natuur doorzien hebben als illusies”.208
Ook zonder een detailanalyse van de vier hoofdstukken die op deze passage in Zukunft
einer Illusion volgen, is het al vlug duidelijk dat de lange reeks objecties en weerleggingen
die Freud daar de revue laat passeren niet alleen de bekritiseerde religie betreffen. Zij gelden
ook en vooral voor het statuut van zijn eigen kritische geste, van zijn “psychologische”
analyses zoals hij ze noemt. Ontmaskeren dit soort analyses echt het valse geloof van
mensen? Houden de mensen met andere woorden op in God te geloven, eenmaal ze
“rationeel” doorhebben dat Hij een illusie is? Hier is Freud erg duidelijk: de atheïstische
psychoanalyse zal nooit de gelovige van zijn geloof of religie afbrengen.209 Geloof is
daarvoor te zeer een “psychologische” zaak, een kwestie van onbewuste wensen en
verzuchtingen. En ook al kan een psychoanalyse sommige onbewuste wensen bij iemand tot
bewustzijn brengen, zij kan dat niet voor het onbewuste in zijn geheel. Daarvoor is het te zeer
een fundamentele structuur die mede de mogelijkheidsvoorwaarden van het psychische
apparaat, inclusief het bewustzijn, uitmaakt.
206

Freud 1987b: 115.
Zie Freuds essay Das Unbehagen in der Kultur (Freud 1984a: 77-173).
208
Freud 1987: 132.
209
“Ik beweer nog altijd dat mijn geschrift in één opzicht geheel ongevaarlijk is. Geen enkele gelovige zal zich
door deze of soortgelijke argumenten van de wijs laten brengen in zijn geloof.” Freud, 1987b: 149.
207

178
Betekent dit dan dat de psychoanalyse een nieuw fundament kan aanleveren voor
geloof en religie? Daarvoor zal ze zeker worden gebruikt, zo geeft Freud toe.210 Maar hij laat
niet na erop te hameren dat zijn psychoanalyse voor het tegenovergestelde doel moet worden
ingezet. Religie behelst immers een “denkverbod”, en het blijft “ons psychologisch ideaal”
het “primaat van de intelligentie” te consolideren.211 Een paar regels verder is Freud echter al
weer bereid zijn verlichtingsijver wat te temperen. Hij geeft toe dat ook hij misschien wel een
illusie najaagt.212 Dit belet hem dan weer niet om nog eens zijn geloof uit te drukken in de
noodzaak van een rationele kritiek – en dus van een volgehouden religiekritiek.
Is ook Freuds eigen theorie in laatste instantie niet gebaseerd op een geloof – in dit
geval een geloof in de waarde van het rationele denken en van kritische intelligentie? Stoelt
ook zijn psychoanalytische theorie tenslotte niet op een soort „Vernunftglaube‟? Gaat zijn
hoop in een bevrijding uit de „pathologische‟ ketenen waarmee we aan onze onbewuste
driften zijn gebonden niet terug op een geloof in de rede? Is zijn theorie meer dan een illusie?
En zoja, brengt dit de hele religiekritiek niet in diskrediet? Heeft een kritiek die religie als een
illusie ontmaskert, nog wel zin als zij zelf op illusies stoelt? Is Freuds religiekritiek in de
grond niet evenzeer een „religie‟?

10.5. Genot

Ook Lacans gesofisticeerde theorie is niet in staat dit probleem beslissend op te helderen.
Maar zij kan wel van enige hulp zijn om de analyse een stap verder te brengen. Haar
begrippenapparaat laat immers toe om een zwakheid – een zekere naïviteit – te detecteren in
Freuds „Vernunftglaube‟. Al zal ook dit weinig garantie bieden om de aporie waarin Freud
was terechtgekomen te ontwijken.
Mét Freud stelt Lacan dat de wet, als bron van een blijvend ongehagen, in libidinaal
opzicht altijd ook iets positiefs heeft. Hij geeft inhoud en structuur aan de lusteconomie. Hij
markeert meer bepaald het ultieme object van het verlangen en verleent daarom het verlangen
210

“Kan men uit de toepassing van de psychoanalytische methode een nieuw argument tegen het
waarheidsgehalte van de religie halen, tant pis voor de religie, maar haar pleitbezorgers zullen met hetzelfde
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een structurele oriëntering. De wet legt weliswaar een verbod op dat object, maar dat maakt
dat ons verlangen onvervuld en dus verlangen blijft. Dit object geeft in de zelfde beweging
ook een richting – en zodoende een structurele steun – aan het verlangen.
Hier gaat Lacan nog een stap verder en stelt, duidelijker dan Freud, dat het verboden
object tegelijk het object van genot is. In zijn seminarie over “de ethiek van de
psychoanalyse” legt hij uit dat het object van genot per definitie buiten het domein van wet en
verlangen te lokaliseren valt. Het bevindt zich – zo stelt Lacan – buiten de symbolische orde.
Daarmee bedoelt Lacan het domein van de betekenaars waar iemand, om te zijn wie hij is,
onophoudelijk naar andere betekenaars verwijst. Op die manier schuift hij het ultieme object
van verlangen (van genot dus) onophoudelijk voor zich.213 Het gaat hier wel degelijk om het
voorwerp van een genot, zij het dat, op het moment zelf van het genot, het genietende subject
heel even verdwijnt. Genot is met andere woorden maar mogelijk wanneer het subject er niet
bij aanwezig is. Je kunt naar genot verlangen, je kunt er een herinnering aan koesteren, maar
je kunt er op het moment zelf niet bij aanwezig zijn. Dit is het cruciale punt in Lacans
jouissance-concept: het is een libidinale bevrediging op het niveau van het subject waarbij, in
het moment zelf van het genot, het subject even wegdeemstert en de hele libidinale economie
zijn „drager‟ vindt in een „fantasme‟ (zie hierboven 9.6).
Freud stelt dat het ultieme object van ons verlangen per definitie buiten de wet ligt.
Lacan voegt eraan toe dat die wet ons tegelijk in die richting georiënteerd houdt, waardoor dat
object een constitutieve plaats krijgt in de structuur van de libidinale economie. Hoewel
onmogelijk en fantasmatisch, is dat verboden object wel de laatste „drager‟ of „grond‟ voor
het geheel van onze libidinale economie. Het schraagt die economie, ook als zijn normale
drager – het subject – het laat afweten (zoals het geval is in het genot).

10.6. Religie als sublimatie

Zo komt religie in een enigszins ander daglicht te staan. Zij is niet alleen een ondersteuning
voor de autoriteit van de wet; zij ondersteunt tegelijk ook de neiging om de wet te overtreden
en van het verbodene te genieten. Let wel, religie staat geen reële transgressie toe. Ook de
jouissance doet dit niet. Daarom heet ze fantasmatisch. Maar religie ondersteunt wel het
verlangen naar transgressie, naar jouissance. Ze viseert het domein voorbij wet en verlangen,
en houdt op die manier het verlangen gaande. Dit is wat Lacan voor ogen heeft wanneer hij
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haar typeert als een sublimatie. In het vorige hoofdstuk kwam Lacans definitie van sublimatie
al aan bod. Het is een manier op het ultiem begeerde object “te verheffen tot de waardigheid
van das Ding”. (Lacans toenmalige term voor het ultieme object van verlangen).214 In de
sublimatie wordt een willekeurige betekenaar afgezonderd van de rest van de betekenaars en
gelokaliseerd op de plaats van het Ding. Alle andere betekenaars worden dan zo in het spel
betrokken dat ze onophoudelijk omheen dit Ding draaien, zonder er ooit toegang toe te
krijgen. De ode die men het Ding opdraagt, komt dus de facto het (onvervuld) verlangen ten
goede.
In die zin hoef je religie niet te beschouwen als wat het verlangen enkel beknot of
verdringt. Zij kan ook functioneren als een sublimatie, waardoor zij aan verlangen juist een
bepaalde vrijheid garandeert. Zij geeft dat verlangen weliswaar niet wat het in ultieme zin wil,
maar juist daarom gunt ze de mens te zijn wat hij is: een niet te vervullen verlangen. Religie
mag dan een illusie zijn, in het cultiveren van het verlangen staat de religie in dienst van de
meest basale menselijke realiteit.
Dit lacaniaanse perspectief werpt een ander licht op zowel religie als religiekritiek,
zoals het ook de notie van waarheid en realiteit drastisch heroriënteert. Met betrekking tot
psychische of sociale realiteiten is de waarheid niet te vinden in iets „reëels‟ dat van het valse
of het fictieve te scheiden valt. De realiteit zelf bestaat hier goeddeels uit fictie, meer bepaald
uit een van het reële afgesneden veld van betekenaars (‘signifiants’). Hun betekenis
(‘signifié’) heeft met andere woorden geen grond in het reële. Zij is een effect van het
autonome spel tussen de betekenaars onderling en van de manier waarop het libidinale
driftwezen zich daarin een plaats verovert.
Zoals Lacan het voorstelt, is onze wereld een van het reële afgesneden „symbolische
orde‟. Is in die wereld nog plaats voor zoiets als waarheid? In tegenstelling tot wat een
uitgevlakt postmodernisme voorhoudt, blijft het concept waarheid hier volledig overeind.
Alleen definieert Lacan het niet als de overeenkomst tussen woord en ding, tussen idee en
reële werkelijkheid. Waarheid wordt hier gedacht binnen de horizon van het primaat van het
verlangen. Een vertoog of een handeling is dus waar in zoverre het primaat van het verlangen
daarmee gediend is. Exacter gaat het onderscheid waar/vals over hoe het subject zijn positie
assumeert binnen de symbolische orde. Het gaat over hoe de mens zich herkent en erkent als
drager/subject (niet van zichzelf, maar) van een verlangen dat in eerste instantie dat van een
Ander is.
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Lacan definieert het subject inderdaad op die manier. Het is niet langer het
cartesiaanse subject dat „grond‟ („drager‟, ‘hupokeimenon’ of ‘subjectum’) is van zijn eigen
zijn. Het is „grond‟ van zijn verlangen (om te zijn), een verlangen dat hij oorspronkelijk
gekopieerd heeft van een ander. Het lustwezen kan zijn oertrauma – zijn onvermogen lust te
winnen uit het reële zijn – enkel counteren (in casu verdringen) door zich te aliëneren in de
orde van betekenaars. Daarom maken wij ons als subject slechts waar voor zover we
subject/drager van betekenaars zijn. We bestaan maar als wie we denken te zijn in zoverre we
door betekenaars worden gerepresenteerd. Dit zorgt ervoor dat we, op het meest fundamentele
niveau van onze identiteit, samenvallen met wat “een betekenaar representeert voor een
andere betekenaar” – om één van Lacans definities van het subject te citeren.215 Van de
autonoom functionerende betekenaars is het subject de „drager‟. Het valt samen met de locus
waar die betekenaars concreet plaatsvinden. Het is de plaats of „grond‟ waarop ze
„geschieden‟ en geschiedenis maken.
Het subject is dus zelf geen betekenaar, maar datgene wat door de betekenaar nooit
anders dan verondersteld kan worden. Het is het veronderstelde „onderstel‟ (letterlijke
vertaling van subjectum) van de betekenaar. Een veronderstelling die geen reële, ontologische
grond heeft. Het is een fictief „onderstel‟, „fictief‟, niet in de zin dat het het werk is van onze
eigen soevereine verbeelding, maar van een autonome „Einbildungskraft‟ operatief in de
anonieme symbolische orde waarin we zijn gealiëneerd. Als ik op zoek ga naar mijn ware zelf
(mijn waarheid), dan „vind‟ ik dit in het subject, in een punt dat zich ophoudt buiten de
betekenaars – en dus buiten mijn bereik. Waarheid typeert dan de specifieke houding die het
onbereikbare van dit „zelf‟ affirmeert en erkent dat ik enkel een verlangen (naar mezelf) ben.
Dit moment van waarheid – een radicaal singulier moment dat met niemand anders te delen
valt – sluit de analytische kuur af. De meer sociale en culturele gestalte daarvan is de
sublimatie.
Wat is dan, binnen de lacaniaanse theorie over waarheid en subject, de plaats van
religie en religiekritiek?
In tegenstelling tot de Verlichting, bekritiseert de lacaniaanse theorie de religie niet als
een fictie. Ze ziet de realiteit zelf immers goeddeels als fictioneel – als veld van betekenaars.
In haar optiek is de waarheid van de religie dan ook te situeren in de manier waarop de religie
het subject relateert aan die (fictionele) realiteit – waarop ze met andere woorden vrijheid
geeft aan het verlangen. De cruciale vraag is hier in welke mate religie bijdraagt tot de
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erkenning en de cultivering van het verlangen dat wij „zijn‟. Helpt ze ons onze identiteit te
erkennen, niet als een substantieel subject dat zich zijn eigen grond waant, maar als een
subject dat paradoxaal de „grond‟ is van datgene waarvan het tegelijk het effect is216 (want het
subject is van een verlangen dat van de Ander is)? Het zijn dit soort vragen die een kritische
benadering van religie naar lacaniaanse snit sturen.
We begrijpen ook beter nu waarom die theorie niet per definitie wars is van een zekere
appreciatie voor religie. Wanneer mensen in de knoei zitten, is het niet ondenkbaar dat ze
zich, gealiëneerd als ze zijn in de symbolische orde (de Ander), tot die symbolische orde zelf
gaan wenden en tot die Ander gaan bidden als tot een godheid. De Ander bidden dat hij de
singuliere persoon die ik ben zou redden, geeft aan dat mijn hele bestaan afhankelijk is van
die Ander, dit wil zeggen van de symbolische orde waarin ik vervreemd ben. Zoals hierboven
al is vermeld (9.2), schuilt daarin de libidineuze waarheid van het religieuze gebed. Het is wel
een verborgen waarheid. Het gebed ontkent immers dat de Ander tot wie ik mij richt, niet
bestaat.217 Op het bewuste niveau blijft ik blind voor het feit dat dieAnder de grenzeloze
„fictie‟ – de symbolische orde – is waarin en waarvan ik leef. En zo ontgaat het mij ook dat
mijn uniek heil erin ligt de vervreemding in die fictie te onderkennen en te assumeren dat de
uitweg daaruit de jouissance is.
Het is niet onbegrijpelijk dat ik jouissance verwar met de hemel waar mijn religie het
over heeft. Een psychoanalytische kijk deconstrueert dit idee echter. Hij gaat dit beetje bij
beetje ontmaskeren om mij zo met mijn waarheid te confronteren, met name dat ik onvervuld
verlangen ben en dat de beoogde hemel niets dan een (per definitie vergeefs) genot is. Enkel
het genot geeft mij de soevereiniteit waarnaar ik verlang, een „soevereiniteit die NIETS is‟,
zoals Georges Bataille het stelde.218
Opnieuw blijkt „atheïsme‟ hier de bestemming te zijn van „s mensen gevecht met zijn
„goden‟, dit wil zeggen met de wensen die hij te gemakkelijk voor werkelijkheid neemt. Dit is
één van de redenen waarom Lacan, in de lijn van Freud en diens „christocentrisme‟, aan de
“Romeinse religie” (christendom) refereert als de “ware religie”.219 Dit spreekt zijn stelling
niet tegen dat „atheïsme‟ het meest ultieme is waarnaar een cultuurmens kan streven. Zowel in
haar theorie als in haar praktijk voert de psychoanalyse naar dit ultieme, atheïstische punt
216

Hierboven (10.7) heb ik dit het Munchausenparadigma genoemd.
Of, zoals Slavoj Žižek het stelt in zijn analyse van het boek Job, dat die Ander (God) “onmacht” is (Žižek
2003: 125-127).
218
Zie de laatste zin in Georges Batailles La souveraineté (Bataille 1976: 456). Voor de invloed van Bataille op
Lacan, zie onder meer het eerste hoofdstuk in Jean-François de Sauverac, Le désir sans foi ni loi (de Sauverac
2001: 21-60).
219
Dat doet hij onder meer tijdens de persconferentie in Rome, 29 oktober 1974: “La vraie religion, c‟est la
romaine. […] c‟est la religion chrétienne." (Lacan 1975 : 15).
217

183
waar duidelijk wordt dat de waarheid van alle verlangen naar God niet God is, maar
(goddeloos) verlangen.

10.7. [Coda]

Monotheïsme is een cultuur van het verlangen. Dit wil niet zeggen dat er geen gevaarlijke
kanten aan zijn. Het is en blijft een religie, en dus een discours dat iemand in staat stelt te
spreken in naam van God. Zo iemand affirmeert niet zozeer zijn verlangen (naar God) als wel
de vervulling ervan (God zelf). Door in Zijn naam te spreken, eigent hij zich Gods
onbereikbare positie toe en neemt hij Zijn absolute macht over. Zoals we bij een
fundamentalist als Mohamend B. hebben gezien220, geeft zo iemand voor het antwoord op het
verlangen van de anderen in pacht te hebben. Die pretentie kan hun verlangen echter enkel
miskennen. Hier is de limiet die het verlangen van zijn ultiem object scheidt veronachtzaamd,
en neemt men de plaats van het genot in. Men steelt van de anderen zowel hun verlangen als
hun genot en verplicht iedereen die hij in zijn greep heeft om te doen alsof zijn of haar
verlangen is vervuld.
We treffen hier, om met Slavoj Žižek te spreken, de “perverse kern van het
christendom”.221 Door elke toe-eigening van God (als ultiem object van verlangen) onder
kritiek te stellen, bevestigt het christendom het primaat van het verlangen. Ongemerkt kan die
bewering echter evengoed het tegenovergestelde effect beogen. Door te refereren aan God als
het punt van waaruit alles aan kritiek onderworpen wordt, eigent het christendom zich dit punt
toe en waant het zichzelf immuun voor alle kritiek. Reden waarom het zelf – zowel in zijn
open als in zijn gesloten gestalte – steeds weer opnieuw aan kritiek onderworpen moet
worden. Hier komt het inherente gevaar bloot te ligen dat in elke monotheïstische kritiek
schuilt: haar kritische beweringen kunnen makkelijk tot instrumenten worden die, in weerwil
van wat ermee wordt gezegd, de ontkenning van het verlangen impliceren. Anders uitgedrukt:
monotheïstische kritiek loopt steeds het gevaar om te slaan in fundamentalisme.
Maar is het niet juist van dit kwalijke aspect van de monotheïstische kritiek dat haar
moderne opvolger een en ander te leren heeft? Loopt ook de moderne kritiek – zeker in heel
wat van haar zogeheten postmoderne versies – niet ook het risico ongemerkt een absolute, in
casu perverse positie toe te laten. Wie een dergelijke kritiek in de mond neemt wordt dan
onaantastbaar en hanteert een zelfde soort list als zijn monotheïstische voorganger. Met een
220
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discours dat elk verlangen de vrije ruimte lijkt te geven, maakt hij de facto elk verlangen
onmogelijk. Vaak zonder het goed te merken, vervalt hij in een cynisme waarvan zoveel postof laatmoderne kritieken blijk geven. Het laatste hoofdstuk gaat daar nader op in.

185

11
EEN TUIN DIE ENKEL GODEN TOEKOMT
Over laat- en postmodern cynisme, christelijk monotheïsme
en (heel even) over antieke religie

… il regardoit toute la terre de haut en bas, & il
exérçoit sur le genre humaine une censure
magistrale, & se croyoit sans doute fort supérieur
au reste des Philosophes.
Pierre Bayle over Diogenes van Sinope222
Être rien, pour être à sa vraie place dans le tout.
Simone Weil223

Cynisme had in de antieke oudheid niet de slechte naam die het vandaag heeft. Het stond voor
een compromisloze en provocatieve cultuurkritiek en werd juist daarom door een ruim deel
van de toenmalige intelligentsia geapprecieerd. Natuurlijk had Plato geen hoge dunk van de
masturbatorische224 en andere praktijken waarmee Diogenes van Sinope, de bekendste onder
de cynici, de goegemeente choqueerde. Hij doopte hem denigrerend “Socrates
mainoumenos”: “de gek geworden Socrates”.225 Maar schrijft ook hij niet – in de Phaedrus
bijvoorbeeld226 – dat het denken het altijd ook van een dosis waanzin moet hebben? Dat wie
zoekt naar de waarheid het niet kan stellen zonder het soort demon dat Diogenes zo gek
maakte? Al had Plato het inderdaad enkel over een dosis waanzin, over een homeopatische
behandeling met dit demonische „farmakon‟. Hoewel onontbeerlijk, is het virus van het
cynisme tegelijk ook de gevaarlijkste vijand van het denken.
Die appreciatie heeft het cynisme ook in latere tijden gekend. Bij de vroegmoderne
Pierre Bayle treft je gelijkaardige lofprijzingen op het kritische potenteel van Diogenes aan.227
Vrij denken, zo heet het ook daar, is onmogelijk zonder het „demonische‟ recept dat bij
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antieke cynici zo onversneden werd opgediend. En ook Bayle raadt meteen aan om de
omgang met die demon strikt te doseren.
Is het niet juist dit gedoseerde, homeopathische aspect dat het laat- en/of postmoderne
cynisme heeft verloren? Het lijkt wel of het in zijn huidige versie elke zelfbeperking heeft
laten varen en het de grammatica van onze dagdagelijkse omgang met de wereld bepaalt.
Niets ontsnapt nog aan onze nooit aflatend kritisch cynisme. Niets is voor ons nog wat het
lijkt. En onze relativeringsdrift laat zich nergens door tegenhouden.
Toch dringt de vraag zich op of dit algehele cynische scepticisme niet vooral een
drogreden is om onze lakse gewoontes te rechtvaardigen en alles maar bij het oude te laten.
Een klassieke ideologie viel nog te definiëren als een soort van “basale, constitutieve
naïviteit”: „we doen het, maar beseffen niet wat we precies doen. De ideologie van het
heersend cynisme klinkt meer in de trant van: „we weten zeer goed wat we doen, maar doen
het niettemin‟.228 In zijn Kritiek van de cynische rede, definieert Peter Sloterdijk modern
cynisme als “verlicht verkeerd bewustzijn”, als een door het eigen licht verblinde
Verlichting.229 Zo opgevat zijn we vandaag allemaal Diogenes geworden, klonen van de „gek
geworden Socrates‟. En het heeft er alle schijn van dat we juist daardoor ons kritisch impact
op de realiteit zijn verloren. We lijken alleen het gekke van Diogenes overgehouden te
hebben, niet het engagement van zijn kritiek. Al moeten we, als we Sloterdijk mogen geloven,
de remedie tegen ons cynisme toch in dezelfde hoek blijven zoeken. Meer bepaald in wat hij,
met een dichter bij het (oorspronkelijk) Grieks aanleunende woord, “kynisme” noemt. Deze
term drukt voor hem de ware kritische kern van het denken uit. Of daarmee de paradox van
Diogenes‟ demon als onmisbaar virus voor het denken uit de wereld is geholpen, is een
andere zaak. Kritisch denken kan het niet stellen zonder een soort gekheid, een kynisme, dat
altijd ook daarom gek is omdat het zo gemakkelijk in zijn tegendeel keert, in cynisme. Wat
het kritisch vermogen stimuleert is tegelijk het virus dat het dreigt te ruïneren.
Deze paradox vertolkt raak de situatie waarin het hele laat- of postmoderne denken
zich bevindt. We zijn allen min of meer cynisch geworden. Ook al zijn we ons bewust van de
gevaren die ermee verbonden zijn, we weten het nooit definitief van ons af te zetten. Zowel
het (slechte) cynisme als zijn remedie, het kynisme, putten daarvoor te zeer uit dezelfde bron.
In dit hoofdstuk duid ik deze paradox als een typisch modern symptoom en breng het
cynisme in verband met de kern van de moderniteit (11.1 – 11.2). Om dit symptoom te
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analyseren zal ik mij bedienen van een freudo-lacaniaans georiënteerde benadering. (11.3 –
11.4). Dit laat me toe een licht te werpen op de theologische achtergrond van dit probleem en
op de implicaties daarvan voor een theorie over de religie als „cultuur van het verlangen‟
(11.5 – 11.7).
11.1. De „cynische‟ bronnen van de moderniteit

Aan het eind van de zestiende eeuw gaat een golf van scepticisme door renaissancistisch
Europa. De Essays van Michel de Montaigne zijn daar de vermaardste uiting van. Vandaag
minder bekend maar destijds even succesvol was het werk van Francisco Sanchez. Ook dit
illustreert de toendertijd sceptische toon die bij momenten ongezouten cynisch was. Zijn boek
Quod nihil scitur (Er valt niets te kennen of te weten) uit 1585 is mogelijks een inspiratiebron
geweest voor René Descartes‟ hyperbolische twijfel.230 Zoals Descartes, was ook Sanchez op
zoek naar een nieuwe – wat toen wilde zeggen niet-aristotelische – grond voor wetenschap en
kennis. Zijn opvatting daarvan is onbekend gebleven. Het was het onderwerp van het verloren
gegane (of nooit geschreven231) vervolg op Quod nihil scitur. Dit laatste houdt het exclusief
bij een scherp sceptisch standpunt en stelt de mogelijkheid van wetenschap en kennis
überhaupt in vraag. Niets kan volgens Sanchez echt worden gekend. Met die stelling sluit hij
nauw aan bij het radicaal negatieve cynisme van Diogenes voor wie het enige doel van de
filosofie (van het denken in het algemeen) er in bestaat datgene wat zich als kennis aandient
onderuit te halen.
Deze sceptische/cynische positie is het methodische uitgangspunt van diegene die het
moderne paradigma voor het eerst heeft geformuleerd, René Descartes. Uiteraard zijn scepsis
en twijfel zo oud als de filosofie zelf. Het was het antieke en het middeleeuwse denken
allesbehalve vreemd. Maar tegelijk was toen de waarschuwing om daarin niet te ver te gaan
nooit veraf. Al was het maar om niet in de „gekheid‟ van een Diogenes te vervallen. Met
Descartes verandert de houding tegenover twijfel en scepsis radicaal. Als het aan hem ligt,
dient de twijfel zo ver te gaan al hij maar kan. Twijfelen is de eerste en meest fundamentele
taak van elk denken. Enkel een „methodisch‟ volgehouden twijfel kan tot een nieuwe grond
voor wetenschap en kennis leiden. Die nieuwe grond – dit draagvlak, „hupokeimenon‟ of
„subjectum‟ – wordt immers door de twijfel zelf geleverd. En ook als dit „subject‟ eenmaal is
geïnstalleerd, blijft twijfelen de aangewezen methode voor wetenschappelijke activiteiten.
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Het argument dat Descartes ontwikkelt in zijn Discours de la méthode is
welbekend.232 Ik kan over alles twijfelen („Is alles wat ik zie niet een droom, aangezien ik ook
in mijn droom dit alles zie?‟ „Is mijn bestaan zelf geen droom?‟ et cetera), maar ik kan er niet
aan twijfelen dat ik twijfel, dat mijn twijfel plaatsvindt, dat hij een plaats en een subjectum
kent die samenvalt met mij als actor van die twijfel. Twijfelend, ook aan mezelf, tref ik
mijzelf onmiddellijk aan als de substantiële drager van mijn twijfel en dus van mijn denken in
het algemeen. En omdat mijn twijfel – nu methodisch aangewend – zo ver als mogelijk gaat,
kan ik datgene wat aan die twijfel weerstand biedt ook voor absoluut zeker aanzien. Hiermee
formuleert Descartes de twijfelloze zekerheid als nieuwe, moderne grondslag voor
wetenschappelijke kennis.
Tegelijk bleef de twijfel de basale methode voor elke wetenschappelijke kennis. Bij
elke stap van haar onderzoek, was de moderne wetenschap het aan zichzelf verplicht zo lang
als ze kon haar scepsis hoog te houden. Haar wetenschappelijke methode valt samen met haar
methodisch aangehouden wantrouwen en ongeloof. Haar fundamentele aanname zegt dat alles
in de wereld bedrieglijk kan zijn en dat iedereen vals kan spelen, degene die denkt eraan te
ontsnappen incluis. Sloterdijk formuleert in die context een alternatieve definitie voor het
cartesiaanse cogito:
Ik word bedrogen, dus ik ben; en: Ik ontmasker misleidingen, ik misleid zelf, dus zorg ik voor mijn
zelfbehoud. Ook zo kan men Descartes‟ cogito, ergo sum vertalen.233

Enkel zo‟n „cynisch‟ subject garandeert wetenschappelijke zekerheid. Alleen moet je het
daarvoor steeds weer opnieuw installeren in een niet-aflatende reflex van twijfel en
wantrouwen.

11.2. Modern cynisme

Maar liet de moderniteit dit cartesiaanse idee van een op zichzelf staand, substantieel cogito
niet vallen? Reduceerde zij de „ziel‟ niet tot iets lichamelijks, tot een onderdeel van de
materiële res extensa? Hield het typisch moderne materialisme van de achttiende eeuw niet
voor dat de enige substantiële wereld – lees: het enige wat fundament kan geven aan
wetenschappelijke uitspraken – de wereld van het louter materiële is?

232
233

Descartes 2002.
Sloterdijk 1983: 538.

189
De reductie van het cogito tot de res extensa – van de „ziel‟ tot het „lichaam‟, van het
geestelijke tot het materiële, van het subjectieve tot het objectieve – was inderdaad de enige
manier om af te geraken van het hoogst problematische dualisme dat Descartes‟ denken
veronderstelde. Het denkende, twijfelende „ding‟ (het cogito) verschilde radicaal van de
dingen waaraan het twijfelde. Het eerstgenoemde „ding‟ stond voor een wereld van vrijheid,
het laatstgenoemde voor de door vaste wetmatigheden gedetermineerde dingen in de
buitenwereld. Tussen de twee gaapte een – in de harde zin van het woord – wezenlijke kloof.
Om toch een brug tussen die twee werelden te slaan, om te maken dat mijn los van die wereld
opererend denken ook iets zei over de objectieve dingen, vond Descartes geen andere
oplossing dan opnieuw een beroep te doen op de oude, middeleeuwse God. Uiteindelijk kon,
in Descartes‟ redenering, alleen Gods Almachtige Goedheid instaan voor het feit dat twee zo
van elkaar verschillende werelden in de feiten één en dezelfde menselijke realiteit uitmaken.
Toen de achttiende-eeuwse philosophes zich van die God wilden ontdoen, was dit
vooral om af te geraken van het onhoudbaar dualisme waarmee Descartes‟ systeem het
moderne denken had opgezadeld. Zo verklaarde La Mettrie in zijn L’homme machine uit 1748
één van de twee werelden – met name die van het cogito of de ziel – voor niet-bestaand. Die
laatste vormde geen „res‟, geen „substantie‟.234 Het enig substantiële – het enige wat kon
worden beschouwd als drager/subjectum van realiteit – is de materiële res extensa. De ziel
bestaat enkel als een epifenomeen van het lichaam. Alle kwaliteiten die we normaliter
toeschrijven aan de ziel (aan het subjectieve, aan denken, voelen en willen) zal ooit eens
ondubbelzinnig aan het lichaam toe te schrijven zijn. Alleen als het subjectieve integraal als
een effect van het objectieve wordt beschouwd, is een wetenschap van het subjectieve
mogelijk. Enkel in die zin kan het menselijk subject het voorwerp van wetenschap worden. En
van die wetenschap is het objectief lichamelijke de „drager‟ of „grond‟, met andere woorden
het „subject‟.
Maar wat is dan de drager of subject van die wetenschappelijke kennis? Niet van het
voorwerp van die kennis, maar van die kennis zelf? La Mettrie‟s materialisme (evenals elke
wetenschappelijk aanpak na hem, inclusief die van onze 21ste eeuw) verklaart deze vraag
ongeldig. Volgens La Mettrie situeert het subjectum van kennis en wetenschap zich in het
gekende object. Hoe meer progressie ze maakt, hoe beter de wetenschap dat zal kunnen
aantonen. Wat echter betekent dat ze dit nu enkel kan veronderstellen. Dat het
wetenschappelijk zeker zal zijn dat kennis een volledig materieel proces is, dat zij meer
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bepaald in de materie die ze kent haar grond vindt en in die zin haar eigen „subjectum‟ is: dit
is iets wat zal worden bewezen in de toekomst. La Mettrie‟s argument steunt volledig op de
toekomstige tijd. Zoals ook de argumenten in het huidige debat daaromtrent dat steeds doen:
het zal worden aangetoond.235 Wat zoveel wil zeggen als dat we dat alles nu veronderstellen.
Tot nader order is het „subject‟ van de wetenschap vandaag dus een veronderstelling – ook in
de etymologische betekenis van het woord: een suppositie of hypothese, letterlijk „geplaatst
onder‟ de wetenschap. De „grond‟ en „drager‟ – het „subject‟ – van de moderne kennis is iets
wat er „hypothetisch‟ is „onder geplaatst‟, ver-onder-steld. Moderne wetenschap en modern
denken vinden hun subject in een veronderstelling – ook in de gangbare betekenis dat dit
woord heeft in de dagdagelijkse omgang: fictie, verzinsel, fantasie, verbeelding.
Descartes zocht een nieuwe grond – een nieuw „subject‟ – voor het denken en ontdekte
het denken zelf als grond/subjectum van onze moderne manier om tegen de werkelijkheid aan
te kijken. Maar wat hij dacht een ontologisch gefundeerd, substantieel subject te zijn, blijkt
een louter verondersteld subject te zijn. Het materialisme ging er daarom vanuit dat kennis
zijn subject had in het materiële voorwerp van die kennis. Maar door de bewijslast van de
argumenten integraal naar de toekomst te verschuiven, vergat – of, beter, ontkende – het dat
het hier enkel om een veronderstelling ging, om verbeelding, fictie, fantasie.
Hier kijkt de „cynische‟ conditie van het moderne subject haar eigen oorsprong in het
gelaat. Enerzijds houdt de moderne mens niet zijn eigen vrije, „cynisch‟ twijfelende denken,
maar de objectieve materie voor het ware subjectum van zijn kennis. Wat niet betekent dat,
anderzijds, het twijfelen ooit ophoudt. Vrijdenker als hij is, blijft hij de „cynicus‟ die alle
traditionele en nieuwerwetse waarheden wantrouwt. Enkel die „cynische‟ twijfel verleent hem
de vrijheid die hij zichzelf toeschrijft. In de objectieve werkelijkheid, de werkelijkheid voor
zover die voorwerp van wetenschappelijk onderzoek is, komt hij die vrijheid nergens tegen.
In dit opzicht is het cynische subject dat zich niet langer aan enige waarheid gelegen
laat liggen perfect compatibel met het subject dat zich op wetenschappelijke waarheden
verlaat. Elk op hun manier typeren beide de moderne conditie van het menselijk subject.
Zoals Descartes liet zien, is modern „geloof‟ in wetenschappelijke waarheid gefundeerd in een
procedure die hypothetisch elke waarheid uitsluit, want eraan twijfelt. En Descartes heeft
eveneens laten zien dat die twijfel een punt veronderstelt dat ontsnapt aan alles waaraan kan
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worden getwijfeld. Daarom behoort het zogeheten „objectieve‟ standpunt – conditio sine qua
non voor de moderne wetenschap – principieel niet tot het object van de wetenschap. Denk
bijvoorbeeld aan de gedragspsycholoog die, om een groep mensen „objectief‟ waar te nemen,
plaats neemt achter een scherm van waaruit hij iedereen kan observeren zonder zelf door
iemand te worden gezien. Zijn positie bevindt zich noodzakelijk buiten het door hem
geobserveerde object.
In tegenstelling tot wat men algemeen aanneemt, heeft de moderne wetenschap het
cartesiaanse subject niet achter zich gelaten. Zij heeft het alleen leeg gemaakt en van elke
substantie ontdaan. Het is gereduceerd tot een louter formeel punt buiten het „object‟. Toch is
en blijft dit punt – dit subject – de grondslag uitmaken van elke „objectieve‟ wetenschap. Al
functioneert die slechts omdat ze dit ontkent. Objectieve wetenschap is enkel mogelijk dank
zij de eclips van haar eigen subject. Daarom ontbreekt het haar per definitie aan instrumenten
om haar eigen subject aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen.236
Maar is een „cynische‟ twijfel dan niet een uitgelezen manier voor het subject om zijn
ontkenning te boven te komen of te omzeilen? Alleen door elke gesettelde waarheid in vraag
te stellen, wordt het subject zich bewust van de plaats waar het, onbewust, door de
wetenschap wordt geponeerd. Dan staat het bewust waar de wetenschap het veronderstelt:
buiten de waarheid waarmee het zich groot houdt. In het cynische scepticisme kan het subject
zich in elk geval openlijk de plaats toekennen van het vraagteken bij elke waarheidsclaim.
Daar kan het moderne of postmoderne subject zichzelf poneren als de vrije „veronderstelling‟
– het vrije subject – van een wereld die enkel om die reden als vrij gedefinieerd kan worden.
Postmodern relativisme en moderne wetenschappelijke zekerheid zijn niet zo met elkaar in
tegenspraak als op het eerste gezicht lijkt. Je hoeft tenslotte maar even om je heen te kijken
om te zien hoe ze de facto wonderwel samengaan.

11.3. Subject van ficties

Lacans oeuvre biedt nergens een specifieke analyse van het cynisme. Toch werpt zijn theorie
een licht op dit fenomeen. Niet dat zij een psychologische – of zelfs psychoanalytische –
uitleg ervoor te bieden heeft. Zoals gezegd is de freudiaanse theorie voor Lacan trouwens niet
zozeer een „analyse van de psyche’ – een „psychologie‟ dus – als wel juist een kritiek op de
mogelijkheid daarvan. Het freudisme moet je volgens hem lezen als een kritiek op de
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bestaande menswetenschappen, meer bepaald op de ontkenning van het subject die aan de
basis ligt de moderne wetenschap en die vooral bij de menswetenschappen voor problemen
zorgt.
Descartes heeft de kaarten anders geschud en de wereld verdeeld in ziel en lichaam –
in het object en het subject van wetenschappelijke kennis. Dit legt het dispositief klaar voor
een nieuwe „zijnsleer‟, in casu de newtoniaanse fysica. „Phusis‟, „natura‟, „nature‟, wordt
voortaan gedefinieerd als de „objectieve‟, waarneembare en meetbare werkelijkheid van de
res extensa. Na Newton probeerden de “Newtons of the mind” (de uitdrukking is van Peter
Gay237) die nieuwe objectieve „natuurwetenschap‟ ook toe te passen op het domein van het
subject. Ook dit ging men als een „object‟, als iets materieels benaderen. Als Lacan aan
Newton refereert, is het om erop te wijzen dat diens wetenschap voor het objectieve nog
steeds zijn pendant niet heeft in een wetenschap van het subjectieve. De wereld van het
subject wacht in zijn ogen nog steeds op een gelijkaardige wetenschappelijke revolutie – een
revolutie die leidt, niet tot een „objectieve‟ wetenschap van het subject (zoals de heersende
psychologieën, sociale wetenschappen en philosophies of mind pretenderen), maar tot een
nieuwe “wetenschap van het subject”, een wetenschap die naar een andere logica luistert dan
de bestaande „objectieve‟ wetenschappen.238 Die nieuwe wetenschap gaat niet over de „ziel‟,
want ook voor Lacan is die even fictief als voor La Mettrie. Maar in tegenstelling tot La
Mettrie acht Lacan een wetenschap van die „fictie‟ als fictie mogelijk en zelfs noodzakelijk.
Subjectieve zaken als denken en willen dienen gelieerd te worden aan het „subject‟ als een
fictieve drager van een fictieve identiteit.239 Het subject is een fictie, maar als fictie bestaat het
wel, en hoort een wetenschappelijke benadering het ook ernstig te nemen.
Het subjectieve leven van de mens is in hoge mate fictief en imaginair. Het moet in die
hoedanigheid au sérieux worden genomen. Alleen vraagt dit een andere logica dan die van de
„objectieve‟ fysica. Niet de logica van een onmiddellijk zichzelf bepalende vrijheid die
Descartes veronderstelde, noch de deterministische logica van de moderne fysica en
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zoals Webster en zovele anderen beweren, maar een „theorie van het subject‟ – subject begrepen in de streng
moderne (cartesiaanse) betekenis van het woord. Daarom is volgens Lacan psychoanalyse niet zomaar een
wetenschappelijke theorie, als een theorie die de grondslagen van wat vandaag wetenschap heet onder kritiek
stelt.
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aanverwante wetenschappen, maar een soort logica die, in vergelijking met de gangbare,
verwrongen, verdraaid, „geperverteerd‟ lijkt. Het uitwerken van die logica vormt de hele inzet
van Freuds en Lacans oeuvres. Het is een logica waarin haat en liefde hand in hand gaan (zij
het nooit in harmonie), waar de oorzaak noch gedetermineerd noch vrij is, waar de dood
evengoed een levensprincipe kan zijn en waar negaties in het discours van het onbewute van
weinig of geen tel zijn. Het is met andere woorden een psychoanalytische logica.240
Deze logica is in staat om de „ontkenning van het subject‟ die aan de basis van de
moderniteit ligt, voldoende in kaart te brengen en te analyseren. Ook al wordt het subject
ontkend en voor een onbestaande fictie gehouden, toch is het wel degelijk in het spel. En
wanneer het, cynisch, tegen de wereld aankijkt als tegen een onzekere verzameling ficties,
dan poneert het inderdaad zichzelf als het subject (drager, grond), niet van het reëel objectieve,
maar van de ficties waarmee het zich groot houdt.
Dit is voor Lacan de essentie van het freudisme. We zijn de dragers/subjecten van een
betwijfelbare wereld, een wereld gebouwd op veronderstellingen en ficties. Niet dat de
waarheid van geen tel meer is. Alleen moet die worden gewonnen uitgaand van het primaat
van de fictie. Ook Descartes ging uit van de mogelijkheid dat alles fictie, waan of droom was,
maar keerde die hypothese onmiddellijk om in absolute zekerheid. Wanneer Freud de dromen
en fantasieën van zijn patiënten beluisterde, kon hij zich minder rap afmaken van de ficties
die daar in het spel waren. Om de verborgen wensen te achterhalen die zijn patiënten noopten
hem op te zoeken, zo besefte hij algauw, moet je niet uitgaan van hun vermeende zekerheid,
maar juist van hun ficties, hun wensen. En zelfs al zijn die wensen, fantasieën en symptomen
goeddeels imaginair en fictief, het leed van de patiënt is er niet minder om. Freud zag in dat
hij, om hen te helpen, geen ander „materiaal‟ had om mee te werken dan die ficties. Het was
binnen dit onontwarbaar web van wensen en fantasieën dat zijn patiënten op zoek gingen naar
hun verloren „zelf‟. Zoals Descartes waren zij ook in zichzelf op zoek naar een solide grond,
een subject. Freud kwam er echter achter dat dit laatste niet aan die ficties voorafgaat, maar
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dat het er zelf integraal een effect van was. Het subject was geen zelfbewust gegeven van de
eerste orde, zoals Descartes dacht, maar een constructie die onbewust was gefabriceerd door
goeddeels op zichzelf opererende ficties. Enkel door die laatste vrij spel te geven (tijdens de
vrije associatie bijvoorbeeld), komt de patiënt in de buurt van wat er echt met hem gaande is.
In die zin had Shakespeare het bij het rechte eind toen hij Prospero in The Tempest (IV,1) liet
zeggen dat wij in „psychisch‟ opzicht gemaakt waren “van de stof waaruit dromen zijn
gemaakt” (“we are such stuff as dreams are made on”). De unheimliche autonomie van
verbeelding en fictie: dit is wat Freud met het onbewuste ontdekte en wat hem ertoe dwong
een nieuw soort logica uit te bouwen die in kaart bracht hoe ficties en dromen de „stuff‟
kunnen zijn waaruit we onszelf – dat „zelf‟ dat we denken te zijn – opbouwen.
Lacan neemt Freuds basisintuïtie over. De „wetenschap van het subject‟ die hij wil
opzetten, gaat uit van het inzicht dat fictie een eigen realiteitswaarde heeft. De „wetenschap
van het object‟– de newtoniaanse fysica – vond haar epistemologische legitimering in het
werk van Immanuel Kant. Hij limiteerde wetenschappelijke kennis tot het domein van de
fenomenen, en verklaarde daarom de dingen zelf – das Ding an sich – onkenbaar. Zo heeft
ook nu het subject, in zoverre het niet tot een fenomeen te reduceren valt, nood aan een eigen
wetenschap die zich laat gezeggen door dezelfde restrictie, en die afstand doet van de
pretentie het subject als iets reëels (als een Ding an sich) te kunnen kennen. Die nieuwe
wetenschap zal zich inlaten met ficties, beelden, representaties, voor zover die niet terug te
voeren zijn naar een of andere substantiële gronding.
De paranoïde patiënt, zo stelt de jonge Lacan al, is verwikkeld in een gevecht met
zichzelf als met een beeld, een imaginaire fictie.241 Zo had hij één van de beruchte crimescenes van die dagen geïnterpreteerd, het drama van de gezusters Papin. Deze twee
bescheiden, gehoorzame diensters hadden op een nacht hun meesteres en haar dochter, aan
wie ze bijzonder gehecht waren, op gruwelijk wijze vermoord. De sleutel tot dit drama ligt in
hun beider paranoïde zelfbeeld, dat het resultaat was van een identificatie met hun
„meesteres‟, aldus Lacan in een van zijn vroegste teksten.242 Ze verdroegen plots de afstand
niet langer die gaapt tussen hen en „henzelf‟, dit wil zeggen tussen hen en hun
identificatiebeeld – reden waarom die laatste uit de weg moest worden geruimd. Voor Lacan
is het duidelijk dat de drager – het „subject‟ – van hun daad een beeld is, en dat dit soort
imaginaire subject niet tot een fysiekere grond terug te brengen is. Daarvoor is het te zeer het
exclusieve resultaat van een identificatie met anderen.
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In die zin is het „zelf‟ (het subject) niet eens de imaginaire „ghost in the machine‟ die
op de achtergrond van La Mettrie‟s pamflet speelde. Dat „zelf‟ is veeleer een „ghost in the
society‟. In zekere zin is voor Lacan „psychologie‟ in de grond sociologie243: iemands
„psyche‟ – datgene wat hij voor zijn „grond‟, „identiteit‟, „subject‟ houdt – is het effect van
een identificatie met anderen, met de socii. Identificatie met anderen uit onze sociale
omgeving gaat aan onze identiteit vooraf en grondt haar. Identiteit is door en door sociaal. De
ander – het sociale veld of, zoals Lacan het conceptualiseert, l’Autre, de Ander – gaat aan het
zelf en de identiteit vooraf.
Het subject is een fictief punt in een sociaal veld, een punt van waaruit iemand naar de
ander kijkt om zich langs die weg een identiteit te kopiëren/creëren/verbeelden. De vroege
Lacan dacht dit beeld als een Gestalt, verwijzend naar de populaire Gestaltpsychologie uit die
tijd. Het werd de basisreferentie voor zijn theorie over het spiegelstadium. Daar gold dat het
sociale veld waaraan iemands identiteit was ontleend, voor een imaginaire scène werd
aangezien.244 In de vroege jaren 50 werd die scene verregaand geherdefinieerd. In navolging
van Claude Lévi-Strauss vatte Lacan haar nu op als georganiseerd niet door beelden, maar
door betekenaars die luisterden naar een linguïstische logica.245
De fictionele identiteit is nu niet langer een beeld, maar een verhaal, een met
taaltekens – betekenaars – opgemaakte representatie. Op het meest fundamentele niveau is
iemands identiteit nu het effect van een identificatie met wat anderen over hem vertellen. We
zijn geworden wie we zijn enkel nadat we ons geïdentificeerd hebben met de betekenaars
waarmee anderen het over ons hebben, en we constitueren ons een „zelf‟ door te verlangen
identiek te zijn met diegene waarnaar die betekenaars verwijzen.
Daar ligt inderdaad voor de lacaniaanse theorie de oorsprong van wat subject en
identiteit heet: om iemand te worden moet het kind zichzelf waarmaken als het onderwerp –
het subject – waarover anderen praten als ze het over hem hebben. Daarin, in dat
onderwerp/subject, vindt het de hupokeimenon/subjectum/drager/subject voor de identificatie
met het verhaal dat het uit de mond van anderen hoort. De aanvankelijk Ik-loze „infans‟
identificeert zich in laatste instantie met diegene waarover hij meent dat de betekenaars het
hebben die hij uit de mond van de anderen rondom hem verneemt. Dit subject/onderwerp
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vormt de basis/subjectum/subject voor zijn verdere identificatie en voor het geheel van zijn
(uit betekenaars opgebouwde) identiteit.
Alleen is dit subject zelf geen betekenaar. Die betekenaar representeert het subject
alleen maar. Als zodanig is het subject nooit anders dan afwezig in de wereld (van
betekenaars) waarin het leeft. Het subject is “wat een betekenaar representeert voor een
andere betekenaar”, aldus één van Lacans formules.246 Het bestaat enkel als een insisterend
tekort in de keten van betekenaars die naar hem verwijzen, als een tekort in elke betekenaar
die daarom steeds weer naar andere betekenaars verwijst en er zo voor zorgt dat het lustwezen
zich realiseert als het subject van een verlangen (naar zichzelf of naar wat dan ook). Het is
enkel als tekort dat het subject de „drager‟ is van de betekenaarsketen en garant staat voor de
identiteit die met dit soort „stuff‟ is gebouwd. Wat hetzelfde wil zeggen als dat het het subject
is van een verlangen naar zichzelf als naar een ander. “Je est un autre”, citeert Lacan Arthur
Rimbaud.
Het subject is dus echt wat dat woord letterlijk zegt: een onderstel, veronderstelling,
suppositie, hypothese. En als modern subject is het een fictionele hypothese. Het is wat de
betekenaars veronderstellen te representeren, wat zij zich voorstellen als datgene waarop hun
verhaal teruggaat. Want terwijl die betekenaars voorhouden het subject te representeren,
representeren ze in feite enkel hun eigen tekort als betekenaar. En toch kunnen die
betekenaars niet ophouden te doen alsof ze dat niet doen, alsof het echt een werkelijk
substantieel iemand is die aan ze ten grondslag ligt. Dit is in elk geval wat we, op het niveau
van het bewustzijn (lees: in het imaginaire), concreet geloven. Op dit niveau blijven we
cartesiaanse modernisten en geloven wij dat we in eerste instantie zijn wat we zijn, en ons pas
in tweede instantie hebben gespiegeld naar het verhaal dat anderen (en wijzelf) over ons
vertelden. Wij geloven met andere woorden dat wij voorafgaan aan het verhaal waarin we ons
nochtans nooit definitief „uitgezegd‟ krijgen
11.4. Postmodern cynisme: …

Maar wie doordrongen is van het inzicht dat niets zeker en alles relatief en fictief is, wie weet
dat niets is wat het lijkt en niemand echt het reële subject is waarvoor hij zich houdt, die
neemt niet langer de positie in van een klassiek, zelfverzekerd subject. Zo spreekt de
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postmodernist. Zo iemand heeft veeleer de non-positie van een nomadisch bewustzijn dat het
zonder vaste woonplaats en dito identiteit kan stellen.247
Maar wat mag zo‟n non-positie zonder identiteit wel zijn? Is dit niet juist bij uitstek de
positie van het lacaniaanse subject? In de lacaniaanse theorie heet het dat de menselijke
identiteit bestaat uit een eindeloos verglijdende keten van betekenaars voortgedreven door en
rustend in het eigen tekort. Uitgerekend op de plaats van dit tekort verbeeldt het menselijk
lustwezen zichzelf als de drager van die betekenaars. De identiteit waarvoor hij zich houdt,
gaat op dit punt terug. Bewust houdt hij zich voor een zelfverzekerd, vrij subject. Onbewust
echter is hij het subject van een verlangen vrij en zeker te zijn. Hij is de drager van het
“verlangen van/naar de Ander”, het subjectum van een onvervuld – en nooit te vervullen –
verlangen. 248 Hij draagt dit verlangen uitgerekend op de plaats waar het door een tekort is
getekend en waardoor dit verlangen onvervuld zal blijven. Een fictief subject van een fictief
verlangen: zo luidt, op het niveau van het onbewuste, de definitie van onze menselijke
conditie.
Deze omschrijving spoort wonderwel met de postmoderne conditie. Maar ze zet wel
degelijk onze onbewuste conditie neer. Het onbewuste is niet iets dat ooit tot het bewustzijn
behoorde of er ooit opnieuw toe zal behoren. Het is de fundamentele aard en horizon van ons
bewustzijn. Een kuur brengt bij de analysant niet het onbewuste tot bewustzijn, maar
confronteert hem juist met het onomkeerbare van zijn onbewuste. Zij doet hem voeling
krijgen met een onherroepelijk tekort dat drager (subject) is van zijn bewustzijn een Ik, een
identiteit te zijn. Op de plaats waar hij „zichzelf‟ terugvindt, staat hij oog in oog met zichzelf
als de drager van een betekenaarsketen die hem representeert – of, wat op hetzelfde neerkomt,
als het subject van een verlangen dat in eerste instantie dat van een Ander is. Natuurlijk gaat
zo‟n confrontatie gepaard met een soort van inzicht, maar dan wel een anamorfotisch inzicht,
gewonnen op een moment waarop men de zaak onverwachts „schuins beziet‟ (om het met een
verwijzing naar de titel van een van Slavoj Žižeks boeken te noemen249). De meest
doeltreffende confrontatie levert enkel een korte, indirecte glimp op die nooit ten volle in
bewuste kennis te keren valt.
Nu pas zijn we in staat een „verkeerd‟ – in casu cynisch – soort postmodern bewustzijn
begrippelijk te vatten. Wanneer iets schort aan de postmoderne claim dat niets echt en alles
fictie is, betreft het niet de inhoud ervan, maar de subjectpositie die daarmee wordt
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ingenomen. Het gaat fout waar de postmodernen ontkennen dat wat zij over anderen beweren,
ook voor zichzelf geldt, wanneer zij ontkennen dat ook hun eigen claim – inclusief de
subjectpositie die deze veronderstelt – door fictie is aangetast. Het postmodernisme wordt dus
cynisch als het de fictieve status van zijn eigen subjectpositie loochent.
Het is daarom niet voldoende om de postmoderne claim te bekritiseren als een
contradictie. Een zuiver logische analyse zou aangeven dat de bewering dat alles fictie is, zelf
fictie en dus ongeldig is. Hoewel op zichzelf geldig, opent dit argument de weg naar een
cartesiaanse oplossing en grijpt men naast het echte probleem. De twijfel die alles voor
mogelijke fictie aanziet, confronteert me inderdaad met mezelf als drager van die twijfel. En
zoals Descartes aantoont is de enige conclusie die zich dan opdringt dat dit subject
noodzakelijk aan die fictie ontsnapt. Onder de contradictie van die zogeheten fictie kan men
enkel een „reëel‟ en zelfverzekerd subject veronderstellen.
De postmodernen die we zijn, zijn inderdaad meer cartesiaan gebleven dan ons lief is.
Op een sluikse wijze laat ons relativisme ons toe om onszelf te poneren als het zelfverzekerde
subject waarop de wereld rust. Het is evenmin toeval dat de postmoderne kritiek op de
klassieke bourgeois mentaliteit, die laatste vooral ondersteunt: beide veronderstellen immers
een vrij en onafhankelijk subject dat zijn afhankelijkheid van de wereld ontkent.
Deze trek is typisch voor het heersende cynisme: de kritiek die het uit, dient vooral om
het bekritiseerde ongemoeid te laten en een aan elke kritiek ontsnappend subject voorop te
stellen. Het enige verschil met Descartes is dat het postmoderne cynisme dat op sluikse wijze
doet.
De bewering, enerzijds, dat de wereld zonder grond is, gekenmerkt door harde fictie,
ontdaan van elke reële grond en de bewering dat dit een contradictie is, ontkennen beide de
„reële‟ status van het moderne subject. Beide ontkennen dat dit subject elke reële grond
ontbeert en dat noch dit tekort noch het subject voluit het voorwerp van kennis en bewustzijn
kunnen worden. Beide blijven er blind voor dat het subject fundamenteel niet het subject van
een (zelf)bewustzijn, maar van het onbewuste is – niet het subject van de zekerheid maar het
subject van het verlangen (naar zekerheid of naar wat dan ook).
Bleek uit het voorgaande echter niet dat een bewuste affirmatie van het fictionele
karakter van het subject nooit ten volle mogelijk is? Is er dan überhaupt wel een alternatief?
Het antwoord dat de lacaniaanse theorie in petto heeft, is markant. Het alternatief voor
ontkenning is voor haar niet erkenning maar verdringing. Dit psychoanalytisch concept
verwijst niet naar de manier waarop zaken onderdrukt worden om ongeweten en vergeten te
blijven. Verdringing is veeleer een oppervlakteprocedé, waarbij we „weten‟ en tegelijk niet
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echt „weten wat we precies weten‟. Natuurlijk weten we dat het leven de ondraaglijke
lichtheid is die Milan Kundera in zijn gelijknamige roman evoceert, maar tegelijk (en
gelukkig maar) weten we niet echt wat we daarmee weten. Dit noemt Freud “Verdrängung”.
Inhoudelijk betreft het onbewuste een basaal trauma. Door dit trauma te verdringen,
blijven we er wel weet van hebben, maar weten we niet echt wat we daarmee weten. De
ervaring van het onbewuste leert precies dat, hoe dichter we bij het trauma komen (zoals in de
loop van een analytische kuur), hoe duidelijker het onvermogen zich opdringt om er echt in
contact mee te komen. De ervaring van het onbewuste valt samen met die van de noodzaak
het te verdringen. Het einde van de kuur maakt dus de verdringing niet ongedaan, maar
herstelt ze juist. Als puntje bij paaltje komt, leren we dat verdringing de horizon van elk
bewust weten is of, wat op hetzelfde neerkomt, dat het onbewuste de basis voor het bewuste
vormt.
De verdringing valt te definiëren als „weten zonder te weten‟. De ontkenning
daarentegen „meent te weten wat men weet‟. Zij gaat ervan uit dat het bewustzijn zijn eigen
grond, zijn eigen subject is. Het weten dat zich in zichzelf gegrond weet, ontkent inderdaad
dat het stoelt op zijn eigen eindigheid, zijn eigen limieten. Vanuit een theorie die het primaat
stelt van het onbewuste, valt ook over de basale houding van de moderne wetenschap iets
dergelijks te zeggen. Lacan typeert die met de aan Freud ontleende term Verwerfung.250 De
wetenschap verwerpt het verlangen – en dus de eindigheid – waarop ze gefundeerd is. Zij
neemt aan dat haar grenzen vóór haar uit liggen – dat zij wijzen op wat ze nog niet weet en
dus mogelijk ooit zal weten. Op die manier verwerpt de wetenschap haar fundamentele
eindigheid, met name het feit dat ze daarop rust, dat haar eindigheid in haar uitgangspunt ligt
(en niet in haar steeds terugwijkend eindpunt). Het is haar manier om niet te hoeven zien dat
het ongekende en onkenbare de grond van elke kennis uitmaken. Enkel een radicale
eindigheid (de eindigheid van haar „radix‟) maakt weten en wetenschap mogelijk. Enkel die
geeft de moderne wetenschap waarvan ze leeft: een verlangen (tot weten en kennen). Dit
verlangen wordt door die wetenschap structureel verworpen. Uiteraard drukt zij haar
verlangen uit steeds meer te weten te komen over de realiteit, maar ze erkent daarmee nog niet
het primaat van het verlangen en haar eigen gronding daarin.
Deze verwerping is verantwoordelijk voor het uitzonderlijk elan dat de moderne
wetenschap heeft gekend en nog kent. Maar zij ligt tegelijk aan de oorsprong van een niet te
onderschatten risico. Het jaagt het verlangen naar kennis tot voorbij zijn limieten, niet de
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limieten die het vóór zich heeft, maar die waar het op rust. De moderne wetenschap dreigt met
andere woorden de grond weg te slaan waarop ze is gefundeerd. Haar macht is dermate
onbeperkt, dat ze er in bepaalde gevallen ook zelf geen greep op heeft. In haar gaat een
doodsdrift schuil, die zich uit in de dreiging van nucleaire oorlogen, ecologische catastrofes
en dergelijke. In staat alles te beheersen en te manipuleren, stoot de wetenschap op een punt
waar ze die almacht nauwelijks nog machtig is. Op dat moment kan haar typisch technische
kennis het probleem waarvoor die staat in elk geval niet langer technisch oplossen. De door
haar mogelijk gemaakte nucleaire catastrofe blaast letterlijk het fundament – het subject –
weg waarop zij, en wij met haar, rusten. De verwerping van het subject waarop ze rust
realiseert zich hier in haar extreme, al te reële consequentie.
Dit gevaarlijk soort nihilisme schuilt ook in het moderne cynisme. De claim dat niets
is wat het is, draagt – als men het subject ervan niet problematiseert – het risico in zich dat
„niets‟ op een desastreuze manier werkelijkheid te doen worden. In weerwil van de kritische
toon die het aanslaat, laat dit cynisme alle bekritiseerde problemen de facto ongedeerd en
verlamt het elk verder kritisch potentieel. De massieve manier waarop het cynisme wijst op de
grondeloosheid waar we op rusten, maakt er ons in feite blind voor. Op de locus van die
grondeloosheid houden wij onszelf voor de grond – de drager, het subject – van die
grondeloze wereld. Door blind te blijven voor de hoogst problematische aard van die locus –
en, dus, van het subject – wordt het spel waarin we ons vermeien extreem gevaarlijk. Het
houdt onze aandacht weg van het feit dat het „niets‟ waarmee het koketteert reëel kan worden,
en dat dit reële de vernietiging van de bestaande (symbolische) orde impliceert.
Daarmee is echter de vraag nog niet opgelost hoe je zo‟n problematische subject-locus
bewust kunt assumeren indien elke vorm van zelfbewustzijn een noodzakelijke ontkenning
ervan veronderstelt. Hoe te erkennen dat, in een wereld zonder grond, mijn bewustzijn
daarvan evenmin grond onder de voeten heeft? Hoe dit voor mekaar te krijgen zonder een
cynische, postmoderne bourgeois te zijn die heimelijk zichzelf de zelfverzekerde positie van
een cartesiaans subject toemeet?
In zekere zin is het geheel van Lacans „onderwijs‟ – zoals hij zelf het publieke
seminarie noemt dat hij meer dan een kwarteeuw in Parijs heeft gehouden – één lange
reflectie over dit probleem. Indien ik het in wat volgt, houd bij een commentaar bij één
welbepaald moment uit dat „onderwijs‟, is dit omdat hij daar inzoomt op het probleem van het
christendom. De eindigheid van het menselijk subject erkennen en tot uitgangspunt van
denken nemen is een taak die niet alleen het modernisme en postmodernisme zich stellen. Het
is tevens één van de centrale thema‟s van het christendom. En ook voor dit laatste is de
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mogelijkheid van een cynische houding nooit echt ver weg. Pas een ernstige confrontatie met
de mogelijkheid van een christelijk cynisme dwong Lacan een beslissende wijziging aan te
brengen, niet enkel in zijn visie op dit probleem, maar in zijn hele subjecttheorie.
Maar voor dit aan de orde komt, is het goed eerst na te gaan of er zoiets als een
christelijk cynisme bestaat. Of er, bijvoorbeeld, in de eerste eeuwen van onze tijdrekening een
historische link te ontwaren valt tussen het jonge christendom en de toen niet onpopulaire
cynische filosofie.
11.5. … een christelijke erfenis?
Menig expert antwoord positief op die vraag. Al was het maar omdat je „filosofie‟ hier best
niet verstaat in de „professionele‟ zin van het woord. De „cynici‟ profileerden zich veeleer als
rondtrekkende „predikers‟ wier publiek de man in de straat was. Het is niet ondenkbaar dat zij
invloed hebben uitgeoefend op de vroegchristelijke predikers, en mogelijk zelfs op de
apostelen en op Jezus van Nazareth zelf.251 Denk bijvoorbeeld aan Jezus‟ aanmaning alle
dagdagelijkse beslommeringen achter ons te laten om rechtstreeks uit Gods hand te gaan
leven. “Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet”
(Mattheus 6, 26)252. Dit devies had evengoed uit de mond van een contemporaine cynische
filosoof kunnen komen. Ook het streng ascetische ideaal dat een Johannes de Doper, een
Simeon de Styliet of andere vroege woestijnvaders voorstonden, komt vaak in de buurt van
het gedrag waarvoor de toenmalige cynici beroemd waren.
Natuurlijk was dit bij de cynici een uiting van radicaal „negatieve‟ kritiek aan het adres
van de heersende moraal. Maar was dit ook niet het geval voor de christelijke kritiek die in
het licht van het komende Rijk Gods de hele bestaande beschaving ten dode opgeschreven

251

Downing 1988; 1993; 1998. Zie ook: Visser 1956. Reeds Bultmann schreef over dit thema: Bultmann 1984.
Zie ook: Bosman 2008.
252
“Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook
niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de
kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt
ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven?
En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze
spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als
God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te
meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we
drinken? Wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet
wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles
erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken
over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Mattheus 6, 25-33; vertaling Katholieke
Bijbelstichting.
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verklaarde? Leefden de eerste christenen niet alsof de hele bestaande orde al onder Gods
apocalyptisch oordeel verbeurd was verklaard?
Zowel de vroege christenen als de cynici keerden zich af van de bestaande cultuur met
haar algemeen aanvaarde waarden en normen. De cynici hekelden de ijdele verlangens
waaraan mensen zich vastklampten en stelden hen een uiterst eenvoudig, natuurlijk leven
voor, wars van alle eisen waarmee cultuur en beschaving het verzuurden. De christen keek uit
naar een radicaal nieuwe wereld waar in dit geval al het natuurlijke en bestaande achterwege
was gelaten en vervangen door een Eeuwig Leven waar mens en God opnieuw met elkaar
waren verzoend. Beide, cynici en christenen, stonden echter op een gelijkaardige manier
kritisch tegenover de bestaande realiteit. Het cynisme spaarde in zijn kritiek niets of niemand
en weerhield dan ook vaak letterlijk niets; het christendom deed hetzelfde, maar weerhield
wat het zelf het hoogste achtte: God.
En zelfs die twee doelstellingen lijken elkaar minder uit te sluiten dan op het eerste
gezicht lijkt. Zo kijken tenminste heel wat christelijke mystici tegen de zaken aan. Bij hen
blijkt God vaak uiteindelijk om „niets‟ te gaan. Het meest uitgelezen voorbeeld hiervan is
uiteraard Johannes van het Kruis‟ schets van de bestijging van de berg Karmel die hierboven
al ter sprake kwam (9.7). Daar beschrijft de 16de-eeuwse Spaanse mysticus de weg die de ziel
moet gaan om ten volle te krijgen wat ze in haar mystieke verlangen koestert: een eenheid met
God.253 Johannes van het Kruis laat zich over die vereniging uit in termen waarin zonder veel
moeite elementen uit het antieke „cynische‟ bewustzijn te herkennen zijn. In zijn „schets‟ van
de bestijging van de Berg Karmel, beschrijft hij de aankomst op de top – de mystieke
eenwording of het schouwen van God – als volgt:
Pad naar de berg Karmel – Geest van volmaaktheid: niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, en ook
boven op de berg niets.254

Ook de adviezen die hij onderaan de schets van de „bestijging‟ geeft, zijn moeiteloos
„cynisch‟ te lezen:
Op te geraken tot het smaken van ALLES – heb smaak in NIETS. Op te geraken tot het weten van ALLES –
wil NIETS weten. Op te geraken tot het bezit van ALLES – wil NIETS bezitten.255
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Verlangen naar God staat gelijk met verlangen naar niets: elke cynische filosoof zou zo‟n
paradox in de mond hebben kunnen nemen.
Dit wijst er in elk geval op dat het centrale thema in beide tradities het verlangen als
zodanig is. Het christelijke verlangen naar God en het cynische verlangen naar radicaal
eenvoudig leven situeren het moment van vervulling eerder in „niets‟ dan in „iets‟. In die zin
celebreren ze het verlangen als zodanig, het verlangen voor zover het ondanks zijn
bevrediging blijft verlangen. Alles waarnaar we verlangen – God inbegrepen – is ijdel, niet
omdat het in zichzelf ijdel is, maar omdat het wegleidt van de realiteit, dit wil zeggen van het
verlangen in zijn verlangende staat – het verlangen zoals het ons bestaan definieert.
Zowel de (filosofisch) cynische als de (christelijk) mystieke kijk op het verlangen lijkt
hier te sporen met de lacaniaanse theorie. Ook die erkent dat de bevrediging van het verlangen
in een „niets‟ te situeren valt. Ze stelt het verlangen als „primair‟ en definieert ons bestaan als
een onvervuld en onvervulbaar verlangen. In haar ogen kunnen we dan ook enkel bevrediging
vinden in wat ons verlangen ongestild laat. „Niets‟ kan ons verlangen stillen, reden waarom
datgene waarin het gestild en bevredigd wordt de kwalificatie „niets‟ blijft behouden. Het
verlangen neemt ons onophoudelijke bij de neus door elke beloofde bevrediging
onophoudelijk weer uit te stellen. Toch is het precies dit „cynisch‟ bedrog dat ons toestaat te
zijn wie we zijn: verlangen.
Die „cynische‟ structuur is evenmin afwezig in het christendom, zo moet Lacan
hebben gedacht in wat achteraf één van de keermomenten in zijn oeuvre is gebleken. In zijn
zesde seminarie (1958-59)256, dat uitgerekend over “het verlangen en zijn interpretatie” gaat,
komt zijn theorie erg dicht in de buurt van wat een 20ste eeuwse mystica daarover schrijft,
Simone Weil. In het boek van haar dat hij in dat seminarie citeert, La pesanteur et la grâce zet
Weil in haar typisch aforistische stijl haar visie op religie en religieus leven uiteen. 257 Voor
haar is religie niet zozeer een geloof – in de kantiaanse, rationalistische betekenis van „voor
waar aannemen wat zich niet wetenschappelijk laat kennen‟. Religie is voor haar in de eerste
plaats een cultivering van het verlangen. God is er een naam voor het ultieme voorwerp van
verlangen, dat alleen al daarom elk gewicht ontbeert. Dit in tegenstelling tot alle andere zaken
– zorgen, angsten, beslommeringen, et cetera – die wel op een mens wegen. Die laatste dingen
vertegenwoordigen het principe van de “pesanteur”, de “zwaartekracht”. Waar we ten dieptste
van leven, is echter lichtheid en genade (“grâce”), aldus Weil. Dingen gaan wegen omdat we
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eraan gehecht zijn en we ons verlangen erin investeren. Willen we ons echt vrij maken, horen
we ons onthecht te maken van alles waarnaar we verlangen. Zowel het zuiverste verlangen als
de hoogste bevrediging die we kunnen krijgen bestaat erin los te komen van alles wat is en
uiteindelijk „niets‟ te bezitten. Simone Weil illustreert dit met de paradox van de vrek. In La
pesanteur et la grâce, schrijft ze :
Te weten komen wat de vrek wiens schat is gestolen precies verloren heeft: dit zou ons heel wat
leren.258

Weten wat een vrek mist als hem zijn schat is ontvreemd, zou duidelijk maken dat hij in feite
niets mist, en ook nooit iets heeft gemist. Want wat hij kwijt is, was hij altijd al kwijt. Dat hij
zijn schat voor iedereen angstvallig verborgen houdt, geldt immers ook en vooral voor
hemzelf. Niet alleen anderen belet hij het genot ervan, hij staat het ook zichzelf niet toe. Het is
als tekort dat die schat van hem de vrek maakt die hij is. Daarom blijft hij hunkeren en
constitueert hij zichzelf als „subject van verlangen’. Wil hij van zijn vrekkigheid afkomen, zal
het zaak zijn te beseffen dat hij altijd al vrekkig om niets is geweest. Alleen dit geassumeerde
„niets‟ kan zijn verlangen weer vrij doen ademen en zijn leven opnieuw een soevereine,
genadige lichtheid geven.
Voor Simone Weil neemt God in de geest van de gelovige dezelfde plaats in als de
schat in die van de vrek. Omdat hij gemis en leegte is, is God in staat ons verlangen weer vrij
te maken. Voorbij alles waarnaar we verlangen, moeten we gericht zijn op het Hoogste
Goede, en dit God noemen betekent precies dat er niet zoiets is als een Hoogste Goede, tenzij
„niets‟ dan. De hoogste vervulling van het menselijke verlangen is dit extreem soort „niets‟.
Religieus leven is een cultivering van het verlangen dat zich richt naar (dit) „niets‟. In het
zelfde boek schrijft ze:
In alles trouwens moeten we boven en buiten het speciale object wat dit ook zij, de leegte willen, léégwillen [vouloir à vide]. Want het goed dat wij ons niet kunnen voorstellen noch omschrijven of bepalen,
is inderdaad een leegte voor ons. Maar die leegte is voller dan elke volheid. […]. Het goede is voor ons
een Niets, omdat geen enkel ding goed is. Maar dat Niets is niet onwerkelijk. Alles wat bestaat is, in
vergelijking met dat niets, irreëel.259
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Zoals de schat de vrek kan bevrijden, mits hij als tekort erkend wordt, zo kan God de mens
bevrijden indien hij in zijn God niets ziet.260
In zijn seminarie over “het verlangen en de interpretatie ervan”261 spreekt Lacan
uitdrukkelijk zijn appreciatie uit voor Simone Weils inzicht. Het komt hem voor dat dit
merkwaardig goed spoort met zijn eigen theorie over het verlangen. Aangezien we verlangen
zijn, inclusief verlangen naar onszelf, vinden we onszelf – ons subject – in een paradoxaal
„niets‟ dat ons verlangen gaande houdt. Daarin treffen we onszelf als het tekort waarop het
verlangen (dat we zijn) rust. Dit tekort kun je conceptualiseren als het tekort waarop de
betekenaar rust, de „stuff‟ waaruit onze identiteit is gemaakt. Dit is de precieze plaats waarin
het menselijk lustwezen zich een „zelf‟ verbeeldt. Daar realiseert het zich als subject/drager
van het verlangen van de Ander.
Volgens Lacan geldt iets dergelijks voor de religie in het algemeen. Zich verlatend op
God, geeft de gelovige toe niet zonder meer in zichzelf te rusten, maar onderworpen te zijn
aan iets waarnaar zijn verlangen uitgaat. Hij belijdt impliciet dat hij enkel bestaat dankzij zijn
verlangen naar God en het verlangen van God (naar hem toe), en dat hij in die zin de drager
of het subject is van het verlangen van/naar de Ander. De waarheid van de religie ligt echter
niet in wat men gelooft of leert, maar in de manier waarop dit geloof en die lering aan het
menselijke verlangen ruimte verleent. Religie is ook altijd een manier om het primaire en
onvervulbare karakter van het verlangen voorop te stellen. Mystieke tradities geven daar het
duidelijkst blijk van: zij hollen de religie inhoudelijk uit en houden alleen het menselijk
verlangen over naar dat vreemde „niets‟ waarnaar de naam van God verwijst. De stelligheid
waarmee ze beweren dat, naarmate de mystieke weg vordert, God meer en meer met een niets
te verwarren valt, is een manier om aan te geven dat het verlangen de enige echte realiteit is.
Het is niet Gods liefde die de wereld schraagt, maar het verlangen van de mens naar het
„niets‟ waar die goddelijke liefde voor staat. Wat hem als mens „draagt‟ is met andere
woorden louter verlangen.
Simone Weils goddelijke „niets‟ waarin ze het innerlijke centrum van de mens
lokaliseert, correspondeert met het „niets‟ waarin het hele symbolische universum rust. Het is
voor de mens dan ook zaak om het verlangen dat hij is, te affirmeren en de plaats van dat
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„niets‟ in te nemen. Enkel daar, op de plaats van dit menselijke en goddelijke „niets‟, rust zijn
verlangen in „zichzelf‟, dit wil zeggen in zijn tekort, in zijn onvermogen de vervulling te
realiseren waarop het is gericht. In dit „niets‟ sluit de cirkel: daar vindt het verlangen
„zichzelf‟ (want) in zijn verlangen (naar „zichzelf‟).
Maar daar ligt ook het hele probleem. Want het idee van een zijn eigen cirkel rond
makend verlangen is niet zonder ambiguïteit. Enerzijds bevestigt dit het verlangen als de
meest fundamentele menselijke conditie en als belangrijkste chiffre van zijn radicale
eindigheid (we zijn nooit wat we zijn, maar ons verlangen daarnaar: daar gaat onze eindigheid
over). Maar drukt dat anderzijds ook niet het volstrekte tegendeel uit? Maakt het feit dat het
verlangen in „niets‟ zijn ultieme bevrediging vindt, dat verlangen niet juist oneindig? Is dit
„niets‟ dan niet het punt waar het verlangen inderdaad zichzelf vindt en meester over zichzelf
wordt? Zijn we hier niet getuige van een superieure vorm van zelftoe-eigening? Door „niets‟
gelimiteerd, blijkt het verlangen hier in staat meester over alles te zijn. En wanneer wij dan,
als subjecten van het verlangen, die plaats van het niets „innemen‟, hebben wij meteen ook
deel aan die zelftoe-eigening. Dan installeert het verlangen opnieuw onze positie van
autonoom en vol subject. En zijn we niet langer het eindig en gespleten subject zoals Lacan
stelt, maar het oneindige, volle en autonome subject in de meest klassieke zin van het woord,
in de zin waarin een cartesiaans subject meester is over zichzelf, en misschien zelfs in de zin
waarin een goddelijk Subject meester is over het universum. De positie innemend van het
Niets waarin het verlangen de cirkel rond maakt, blijken we de positie te delen met een God
die op oneindige wijze het domein van onze eindigheid in goede banen leidt.
Deze ambiguïteit is inherent aan de christelijke theorie van het verlangen die je (onder
meer) in het werk van Simone Weil terugvindt. Enerzijds legt het de volle nadruk op de
radicale eindigheid van het menselijke verlangen, gekenmerkt als het is door een onophefbaar
tekort dat het verhindert aan te komen bij zichzelf en een gesloten, onvervreemde identiteit te
worden. In niets komt het bij zichzelf aan, niets eigent het toe. Anderzijds echter schrijft de
christelijke cultuur – en die van het monotheïsme in het algemeen – dit niets te gemakkelijk
met een hoofdletter, waardoor het op die manier het verlangen van een nieuwe grond voorziet.
Nu grondt het verlangen in iets van Niets, in iets dat voorbij alles ligt, iets dat het verlangen
zijn greep op zichzelf teruggeeft en maakt dat het in zichzelf kan rusten. Het hoofdletterlijke
Niets gunt het verlangen opnieuw een volle identiteit. Het maakt het weer onvervreemd
identiek aan zichzelf. Hier verwijst het verlangen niet langer naar het rijk van de onophefbare
verschillen – het rijk van wat Lacan de Ander noemt – maar naar dat van het Zelfde. Zelfs in
zijn hoedanigheid Niets te zijn, garandeert God nog steeds dat de totaliteit van het verlangen
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in zichzelf rust, in zijn eigen oneindige zelf. De referentie aan een God – hoe niets die verder
ook mag betekenen – staat hier voor een verholen opheffing van de eindigheid van dat
verlangen. De term „opheffing‟ heeft in dit geval de betekenis van een hegeliaanse Aufhebung.
Het goddelijke Niets waarin het verlangen wortelt, maakt dat we een positie delen van waaruit
de volle controle over het verlangen kan worden uitgeoefend. Het is een manier om het
principieel niet toe te eigenen karakter van het verlangen – diens andersheid – toch toe te
eigenen. In dit geval is een affirmatie van het eindige verlangen heimelijk identiek aan de
herinstallatie van een oneindig verlangen en van de absolute positie die dat voor het subject
veronderstelt. Door openlijk God de status van een „niets‟ toe te kennen, poneren we onszelf,
net zoals de vroegere God, impliciet als meester over alle eindigheid en alle verlangen.
Waarin ligt hier het ambigue? Precies in de mogelijkheid om de twee interpretaties
tegelijk in te zetten. Een referentie aan God erkent de eindigheid van het menselijke verlangen
en drukt ons onvermogen uit het verlangen een vaste grond te geven. Tegelijk echter betreft
die referentie Iemand die – ook al is Hij Niets – de eindige orde van ons verlangen een solide
grond, want een oneindig draagvlak geeft. Cruciaal is hier dat iemand, heimelijk, altijd de
beide posities tegelijk kan innemen en tegen elkaar uitspelen. Terwijl hij eindigheid erkent,
neemt hij reeds een positie in die deze – in een beweging van Aufhebung – opheft. Sprekend
in naam van een onmogelijke oneindigheid, heft uitgerekend de act van zijn spreken zelf, die
eindigheid al op, en keert deze in een absoluut standpunt waarin alle eindigheid is
„aufgehoben‟. Beweren dat niemand in Gods naam kan spreken is een uitspraak die meteen in
naam van de Onuitspreekbare kan worden gedaan. Zelfs wie spreekt in Gods naam als in de
naam van Niemand of Niets, spreekt vanuit een punt waarin het hele menselijke universum,
dat een universum van verlangen is, rust. Met andere woorden: spreken in de naam van het
verlangen als zodanig sluit ongezien het verlangen zelf uit van de spreekact waarmee het zich
aan de orde gesteld weet. Ongemerkt komt de spreker op een positie te staan die zich buiten
het eindig verlangen bevindt – een positie waarin het verlangen zijn cirkel rond maakt en
geniet van een grenzeloze zelftoe-eigening.
Het ambigue karakter van die positie is te wijten aan de double bind logica waaraan ze
beantwoordt, een logica waarin een bewering altijd tegelijk haar tegendeel kan betekenen,
zodat diegene die haar in de mond neemt, steeds kan claimen het gelijk aan zijn kant te
hebben. Door op eindigheid in te zetten, neemt hij tegelijk een oneindige positie in. En zijn
pretentie oneindigheidsclaims te doen kan hij altijd afzwakken door naar zijn
eindigheidsaffirmatie te verwijzen. Spreken in de naam van een God die je als Niemand en
Niets definieert, dreigt je snel in de buurt te brengen van zo‟n double bind positie.
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Het is deze positie waar de kern van Lacans kritiek ten aanzien van het christendom op
focust. Net als Lacans eigen theorie, bevat het christendom in zijn zuiverste vorm een
erkenning van de eindigheid die we „zijn‟ en heeft Simone Weil hierin overschot van gelijk.
Maar de kans is bijzonder groot dat het christendom die eindigheid claimt vanuit een
standpunt dat die eindigheid „opheft‟ (aufhebt) en ons heimelijk opnieuw installeert als
subjecten in de meest klassieke (lees: cartesiaanse) zin van het woord.
Dit soort ambiguïteit is verre van afwezig in onze laat- of postmoderne mentaliteit.
Zoals het christendom is ook het postmodernisme een poging om de menselijke eindigheid en
de grondeloosheid van het verlangen dat we zijn, ten volle ernstig te nemen. Daarom verklaart
het alle grote verhalen voor verbeurd: die staan niet langer garant voor solide waarheden zoals
hun premoderne voorgangers dat nog deden. In feite herhaalt het postmodernisme de basale
ervaring van de vroege moderniteit, zoals dat voor het eerst duidelijk gearticuleerd is door de
fameuze „angst van Pascal‟. Die drukt het besef uit verloren te zijn in een universum dat geen
vaste coördinaten meer heeft. In Pascals geometrische termen heette het dat wij, modernen,
leven ergens in “een oneindige bol waarvan het middelpunt overal, en de omtrek nergens
is”.262 Ontdaan van elke vaste „grond‟, is de situatie waarin we ons bevinden die van complete
verlorenheid en vervreemding.
Al die elementen kenmerken ook onze laat- of postmoderne mentaliteit, op één na: de
angst. We weten dat de dingen hun grond verloren hebben en dat zelfs waarheid contingent en
relatief is, maar we voelen ons daar niet langer angstig om. Dit besef geeft ons veeleer een
gevoel van vrijheid. We weten onszelf immers de grond – het subject – van dit alles. Uiteraard
beseffen we dat we niet het subject van de wereld zijn op de manier zoals Descartes dat
besefte. En we beseffen niet zo weinig als Descartes dat we niet onze eigen grond – ons eigen
subjectum – zijn.
Maar dit belet ons niet te doen alsof dit het geval is. Niet in onze wetenschappen, want
daar gaan we ervan uit dat, hoewel onbewezen, de dingen de grond – het subject – zijn voor
de wetenschappelijke uitspraken die we erover doen. Maar naast de wereld van de
wetenschappelijke zekerheden, blijven we de onzekerheid en grondeloosheid affirmeren die
eigen is aan onze laat- of postmoderne cultuur. Maar zoals bleek plaatst die laat- of
postmoderne twijfel ons in een positie die zo veilig en vast is als het cartesiaanse cogito van
weleer. Bewerend dat er geen waarheden zijn, promoten wij onszelf als criterium voor
waarheid en meteen zelfs als laatste en enige waarheid. Alleen doen we dat heimelijk, en dat

262

Pascal 1997: 85.

209
maakt ons tot de laat- of postmoderne cynici die we zijn. De cynische manier om elke
voorgehouden waarheid te kelderen is de meest voor de hand liggende weg geworden om
(heimelijk) onszelf op de positie van de absolute waarheid te positioneren.
Zoals reeds gesteld, is de logica hier double bind. We kunnen beweren dat er helemaal
geen waarheden zijn en tegelijk zweren bij wetenschappelijke zekerheden. In beide gevallen
ontkennen we het onmogelijk karakter van de ingenomen positie en installeren we ons als een
door eindigheid geplaagd zelfzeker subject. Zeggen dat er geen zekerheden meer zijn en
zeggen dat zekerheden niets met ons te maken hebben omdat het om wetenschappelijk
bevestigde feiten gaat, verraadt in beide gevallen dezelfde positionering van een absoluut en
zelfverzekerd subject. De ontkenning die in beide speelt, legt de kern bloot van het heersende
cynisme.
Die double bind logica waaraan we de huidige hegemonie van een absoluut subject te
danken hebben, is zelfs werkzaam in een van de meest bescheiden en intelligentste vormen
van christendom, Simone Weils mystieke denken. En ondanks alle kritiek die het op het
christendom blijft spuien, hangt ook het laat- of postmodernisme zich op aan een zelfde
double bind logica die een gelijkaardig soort van absoluut subject genereert. Het confronteert
ons eens te meer met de wortels van ons hedendaags cynisme.

11.6. Laat- of postmodern cynisme: tussen sublimatie en perversie

Maar ontsnapt Lacans eigen theorie aan dit soort double bind logica en dus aan het cynisme
dat eruit voortspruit? Wanneer Lacan in de loop van zijn zesde seminarie merkt dat zijn eigen
theorie van het verlangen rijmt met die van Simone Weil, dan is het uitgerekend deze vraag
die zich gaandeweg aan hem opdringt. Het was ook zijn intentie om de eindigheid van het
verlangen te doen uitkomen door voorop te stellen dat „niets‟ het verlangen kan doen
ophouden te verlangen. Zijn theorie definieerde dit „niets‟ niet als God, zoals Weil deed, maar
als het tekort van de betekenaar, het tekort waarop de symbolische orde rust en op die manier
het verlangen blijvend gaande houdt. Daar, op de plaats van het tekort, constitueert het
menselijk lustwezen de grond voor zijn fictionele identiteit als drager (subject) van die
symbolische orde en, dus, van het verlangen van de Ander.
Maar ging het subject op die manier niet in naam van het verlangen spreken om zich
zo de sluitende cirkel van dit verlangen toe te eigenen? Installeerde zo‟n theorie niet opnieuw
een vol cartesiaans subject dat zich meester over het verlangen toont precies door te stellen
dat niets het verlangen meester kan? Was dit niet ook het soort ambiguïteit dat aan het werk
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was in Simone Weils christelijke verlangenstheorie? Affirmeren dat het universum rust in een
God die in laatste instantie „niets‟ is, bleek het mogelijk te maken in naam van dat goddelijke
Niets te spreken en zich op die manier het punt toe te eigenen waarop het hele universum rust.
Veronderstelt Lacans theorie, in weerwil van wat zij beweert, al bij al niet een gelijkaardig vol
subject dat de eindigheid van het verlangen zonder meer meester is?
Lacan kon niet anders dan die kritische vraag tot de zijne maken. En ze dwong hem
zijn theorie tot in haar kern bij te sturen. Enkele maanden na zijn uitlatingen over Weils
reflecties over het menselijk verlangen, werkt hij een nieuwe kijk uit op het soort „niets‟
waardoor het verlangen wordt bevredigd, en waarin het zijn fundament vindt. Hij is dan al
zijn zevende seminariejaar begonnen. Het thema is nu “de ethiek van de psychoanalyse”. Daar
komt hij tot het inzicht dat het ultieme object van het verlangen niet langer uitsluitend als het
tekort van de betekenaar te definiëren valt, maar als een “ding” dat zich voorbij de betekenaar
bevindt.263 Ook dit ding ontbreekt in het veld van de betekenaars, maar niet op dezelfde
manier als het tekort dat de betekenaar grondt. Lacan vat het ultieme object van het verlangen
nu op als radicaal verschillend van de „orde van het verschil‟ (andere naam voor het veld van
betekenaars). Het „ding‟ is principieel anders dan de elementen in de orde van andersheid (de
Ander, de symbolische orde) waarin het verlangen zich beweegt. Als nieuwe term voor het
ultieme object van het verlangen ontbreekt het ding er op een niet-symbolische manier.
Hier schuift Lacan de dimensie van het reële naar voren als een beslissend
structuurelement in de constitutie van het subject. We zagen al dat het menselijk lustwezen
volgens Lacan niet kan gedijen in het domein van het reële. De lust waarvan het infantiele
lustwezen leeft, kan het niet rechtstreeks aan de reële werkelijkheid winnen. Het kan die lust
enkel onrechtstreeks winnen, langs de Ander om. Dit wil zeggen: langs het bad van
betekenaars waarmee de infans zich een identiteit knutselt en een subject wordt (lees: het
subject wordt van het verlangen van/naar de Ander). Afgesneden van het reële, is dit
betekenaarsveld het geëigende element van het verlangen waarin het soepel van de ene
betekenaar naar de andere kan glijden. Afgesneden van het reële, kan „niets‟ het verlangen
stillen en overleeft het elke „bevrediging‟. Was die bevrediging reëel, dan zou het verlangen
ophouden met verlangen. Het zou de dood van het verlangend subject betekenen. Daarom,
nogmaals, draagt niets dan „fictie‟ – en dus in zekere zin „niets‟ – het verlangen dat we zijn.
Het wordt, zo had Lacan tot dan altijd gedacht, zeker niet gedragen door het reële; de reële
bevrediging waarnaar de mens uitkijkt zou, gerealiseerd, zonder meer zijn dood betekenen.
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Na confrontatie met Simone Weils christelijke reflecties over het verlangen, voelt
Lacan zich echter genoodzaakt om het reële op te waarderen in de economie van het
verlangen. Meer bepaald, zo stelt hij, blijft het verlangen, hoewel er voorgoed van
afgesneden, op het reële georiënteerd. Natuurlijk opereert het verlangen in de fictionele
wereld van betekenaars (net zoals religieus geloof opereert in ficties die op hun manier het
verlangen gaande houden), maar niettemin verlangt het lustwezen wel degelijk reële
bevrediging. In zijn zevende seminarie ontdekt Lacan dat de meest fundamentele „drive‟ van
het verlangen erin bestaat tot voorbij de betekenaar en zijn „niets‟ te gaan. Het ultieme object
van verlangen ligt niet in het „niets‟ of „tekort‟ waarop de symbolische orde rust, maar daar
voorbij. Wat het lustleven ten laatste drijft is een drang tot transgressie die het datgene doet
achterlaten waar het van leeft.
Hier krijgt de bevrediging van het verlangen op het niveau van het subject een nieuwe
definitie en een eigen concept, „jouissance‟.264 Zoals in een vorig hoofdstuk al aangegeven,
verwerft het lustwezen in het genot zijn ultiem begeerde object.265 Alleen wordt dit nu niet
langer opgevat als het verwerven van het „niets‟ waardoor het verlangen nog meer
aangezwengeld wordt. Nu overschrijdt het genot de grenzen van de orde van het „niets‟
waarin het gedijt en viseert het iets reëels. Als het genot niet dodelijk is (want het blijft zo dat
reëel genot de dood van de genieter impliceert), komt dat doordat het subject, in het eigenste
moment van het genot, even wegdeemstert. Genot gaat hand in hand met een „eclips‟ van zijn
subject, zo luidt Lacans nieuwe conceptualisering. Wat zoveel wil zeggen als dat het subject
niet in staat is aanwezig te zijn bij het moment waarop het geniet. Het kan daarnaar uitkijken
of ernaar terug verlangen, maar op het moment dat het genot plaats vindt, is het subject geen
aanwezigheid gegund.266
Lacans gemodificeerde theorie van verlangen en genot stellen hem in staat om de
valkuil van de christelijke en (post)moderne toe-eigening van het verlangen – of, algemener,
van de eindigheid – te vermijden. De bevrediging van het verlangen, zoveel is nu duidelijk,
installeert hier niet opnieuw het subject van het verlangen. Het „niets‟ waar het verlangen op
uit is, is niet het ultieme object van verlangen, en dus de plaats waar het „zichzelf‟ kan vinden
en toe-eigenen. Natuurlijk ontmoet het verlangen zichzelf – dit wil zeggen zijn fundamentele
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draagvlak, zijn subjectum – wanneer het in het genot zijn ultieme object verovert; maar het is
precies ook op dat moment dat het verlangen zijn subject even verliest, zo wijzigt Lacan hier
zijn vroegere theorie. Het ultieme object is een „ding‟ waarin het verlangen zijn subject niet
vindt, maar verliest. In het genot verliest het subject zich – tenminste op het niveau van het
symbolische (op dat van het reële zou dit de dood van het subject impliceren). In dat ogenblik
verliest de uit betekenaars bestaande lusteconomie haar fictionele grond (haar subject): het
opake, „transgressieve‟ object waarop het is georiënteerd wordt de enige consistente factor die
deze economie nog samenhoudt.
Duidelijker dan vroeger geeft de nieuwe theorie aan dat het verlangen niet in staat is
zich de eigen eindigheid toe te eigen. Op het moment dat het verlangen „zichzelf‟ vindt (in het
moment van genot), verliest het „zichzelf‟, dit wil zeggen zijn subject. Een subject dat in staat
is zijn eigen eindigheid op te heffen en zichzelf restloos toe te eigenen, is binnen die theorie
onmogelijk geworden. De eerste theorie liet dit wel nog toe, en wel dankzij de double bind
logica die daar met het subject was meegegeven. Onderworpen aan de betekenaar en de plaats
bekledend van het niets waarin het grondde, was dit subject in staat zich die „grond‟ toe te
eigenen. Volgens de nieuwe theorie is de ultieme grond van het verlangen nu een buiten de
orde van betekenaars vallend object, en op het moment dat dit object wordt toegeëigend (in
het genot bijvoorbeeld), deemstert het subject weg en blijft die „toegeëigening‟ alsnog
gedragen door een niet opgeheven tekort.
Lacans idee over de cultivering van het verlangen ondergaat hierbij ook een
beslissende wijziging. Natuurlijk gaat het nog steeds om een affirmatie van het „niets‟ waarin
het verlangen zijn ultieme vervulling vindt. Maar nu is dit „niets‟ een „ding‟ waar het
verlangen rond draait en blijft draaien. Het betreft een sublimatie, dit wil zeggen een min of
meer „gezonde‟ manier om met het in wezen onmogelijk verlangen om te gaan. Die term
wordt gedefinieerd als een “manier om betekenaars vorm te geven” (“façonnement du
signifiant”), waarbij men één van hen apart houdt en “verheft tot de waardigheid van het
ding” om zodoende andere betekenaars daar omheen te laten draaien.267 Lacans voornaamste
voorbeeld van sublimatie is de poëtische cultuur rond de Fin’Amors, de Hoofse Liefde.268
Daar is het de Dame die “verheven wordt tot de waardigheid van het Ding”. Het is een manier
om het verlangen van de verliefde dichter te etaleren in een beweging die onophoudelijk rond
zijn aanbeden liefdesobject draait zonder haar ooit te bereiken. Hoe abstract en geïdealiseerd
ze ook is, nooit benadert de dichter haar als een „niets‟ (zoals de God waar Simone Weil het
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over heeft). Zij staat precies voor de onmogelijkheid het ultieme object van verlangen tot
Niets terug te brengen. Als laatste draagvlak van het verlangen, belet dit object het subject
zich de grenzen en de eindigheid van zijn verlangen toe te eigenen.
Maar wat gebeurt er als iemand toch de grenzen van zijn verlangen opgeheven waant
en gaat spreken in de naam van het verlangen „zelf‟, van het verlangen voor zover het zich het
eigen tekort heeft toegeëigend? De positie die hij dan inneemt valt niet meer te interpreteren
als het „niets‟ waardoor het verlangen gaande wordt gehouden. Het is een positie buiten dat
„niets‟ en (dus) buiten het verlangen: de positie van het genot. En, zo weten we ondertussen,
op die plaats kan er geen sprake zijn van enig subject. Daar is het subject per definitie
weggedeemsterd. Wanneer met andere woorden toch iemand die positie claimt, kan hij dit
slechts doen indien hij de wezenlijke onmogelijkheid om zich daar als subject te positioneren
straal negeert.
Dit soort negatie of „ontkenning‟ is de kern van wat Lacan definieert als „perversie‟, in
onderscheid met de meer normale – want „verdringende‟ – neurose. De neurose „verdringt‟
inderdaad het fundamentele onvermogen om het verlangen meester te zijn en om aanwezig te
zijn bij de vervulling ervan (het genot). Natuurlijk beseffen we dat een totale bevrediging van
het verlangen ons niet gegeven is, maar tegelijk weten we niet goed wat we daar precies mee
weten. Daarom zijn we trouwens in staat tot genot. De verdringing van ons onvermogen reëel
te genieten maakt het genot mogelijk op het niveau van het symbolische. De perverteling
daarentegen houdt het genot voor mogelijk zonder verdringing. Hij geloof in een bewust,
reëel genot. Om dit voor zichzelf te bewijzen, zet hij een scène op waarbij hij het onvermogen
van het genot – en het menselijk tekort in het algemeen – projecteert op een ander; eenmaal de
ander letterlijk met dit tekort is gebrandmerkt, ontkent hij het bestaansrecht van dit tekort, en
meteen ook van hen die erdoor zijn getekend.
De scène die een sadist opzet, illustreert dit treffend. Om bij zichzelf elke vorm van
tekort (elke vorm van verlangen, van eindigheid, van falend genot) te ontkennen, kerft hij het
eerst in het lichaam van de ander, om het vervolgens daar te ontkennen. Eenmaal hij de tekens
van zijn eindigheid, pijn, verlangen en tekort op het lichaam van de ander heeft overgebracht,
ontkent de sadist ze meteen, en leest ze als tekens van genot. Het is zijn manier om te doen
alsof hij echt en reëel bij het genot aanwezig kan zijn. Hoe erger het slachtoffer lijdt, hoe
erger de sadist ontkent dat lijden überhaupt bestaat. Het ligt daarom nooit in zijn bedoeling
om zijn slachtoffer alleen maar te doden; hij plaatst het in een positie waarin het eeuwig moet
sterven, waarin het, al stervend, moet bewijzen dat de dood niet bestaat, dat sterven genot is
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en verlangen geen eindigheid, geen wet, geen belemmeringen kent en dus restloos met reëel
genot samenvalt.
Hier treffen we het cynisme van de sadist: hij weet terdege hoe erg zijn slachtoffer
lijdt, maar hij wendt dit besef aan om daar niets tegen te ondernemen en zichzelf te doen
geloven dat lijden helemaal geen probleem is, dat niets echt problematisch is omdat niets een
ongeremd en reëel genot in de weg staat. Het voorbeeld van de sadistische perversie werpt
ook een licht op de wrede ontkenningslogica die aan het werk is in het postmoderne cynisme.
Op het meest basale niveau is ook dit een procedé waarbij de ander tot slachtoffer wordt
gemaakt. Niet zijn relativisme maakt het postmodernisme gevaarlijk, noch het verhaal dat alle
grote verhalen dood zijn – want dat zijn ze in zekere zin ook. Het gevaar schuilt in het
zelfverzekerd (cartesiaanse) subject dat door die claims wordt verondersteld. Zo projecteert de
cynicus het relativisme op de ander om het, eens het bij die ander is, te ontkennen en zichzelf
er heimelijk van gezuiverd te wanen.
Denk bijvoorbeeld aan het heersend Westers cynisme tegenover het Zuiden (of wat
een paar decennia terug de „Derde Wereld‟ heette). Het Westen pretendeert niet langer de
universele standaard inzake beschaving te vertegenwoordigen, zoals in het koloniale en
andere tijdperken van economische en culturele hegemonie het geval was. Alle culturen
worden nu als gelijkwaardig gezien, en wel omdat geen enkele er aanspraak op kan maken de
Waarheid in pacht te hebben. Cultureel relativisme is het postmoderne antwoord op de
onterechte hegemonie die onze cultuur zich vroeger aanmat. Het cynisch resultaat van die
strategie is echter dat in weerwil van die mooie verklaringen, het Westen zonder meer de
standaardbeschaving van de geglobaliseerde wereld blijft. Op heimelijke wijze projecteren
wij, westerlingen, ons eigen relativisme op andere culturen om op die manier de relativiteit
van de onze te ontkennen. Door te laten zien hoe relatief zij zijn, ontkennen we stiekem het
relatieve karakter van onze cultuur. Ook wanneer we dit laatste uitdrukkelijk in de mond
nemen. Ook dan doen we die uitspraak vanuit een formeel (cartesiaans) standpunt dat zich aan
alle relativisme onttrekt.
De scène van de geglobaliseerde wereld waar niets nog vaste grond onder de voeten
heeft, opereert voor ons als een spiegel waarin we dit verlies aan grond bij onszelf ontkennen.
In die spiegel zien wij vooral hoe stevig de grond onder onze wereld nog is. Hieruit blijkt ons
regelrecht cynisme: we weten hoe vals het is ons de meesters van de wereld te wanen en
niettemin houden we niet op te handelen alsof dit inderdaad het geval is. Het gevaar van het
cynisme ligt dus in de perverse subjectpositie waartoe het aanleiding geeft en anderen tot het
slachtoffer maakt van een bij onszelf ontkend tekort.
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Het is niet eenvoudig aan dit cynisme te ontsnappen, en ook de lacaniaanse theorie
heeft in deze geen pasklare oplossing. Maar zij kan in elk geval aantonen dat het cruciale punt
niet ligt bij wat er wordt gezegd, maar bij het subject dat in het gezegde impliciet wordt
verondersteld en geïnstalleerd. Het laat- of postmodern cynisme moet niet zozeer om zijn
inhoud worden bekritiseerd, als wel omwille van de subjectpositie die het ongemerkt
installeert. Als dat subject de plaats gaat innemen van het ultieme object van verlangen dat uit
hetgeen gezegd wordt spreekt, loert een perverse subjectpositie om de hoek.
Een kritische analyse moet op die subjectpositie focussen. De permanente
mogelijkheid van zo‟n positie, vraagt om een permanente alertheid die te ontmaskeren. Dit is
de ethische imperatief die het lacaniaanse denken tegen dit soort kwaad in stelling kan
brengen. Daarnaast pleit dit denken ook voor een vernieuwde „cultuur van het verlangen‟, een
nieuwe sublimatie. In zekere zin is Lacans eigen reconceptualisering van de freudiaanse
analyse een poging om tot die nieuwe cultuur bij te dragen. Al is Lacan er tevens van
overtuigd dat de psychoanalyse zelf niet in staat is nieuwe vormen van sublimatie in het leven
te roepen.269 Is religie daar misschien wel toe in staat? Heeft zij het in zich om een nieuwe
cultuur van het verlangen te genereren die het heersende cynisme een halt kan toeroepen?
11.7. „Misken de plaats van een godheid niet‟

Het mag reeds duidelijk zijn dat het christendom, hoewel zelf een hoogcultuur van het
verlangen, niet meteen de beste remedies in petto heeft om de listen van het heersende
cynisme te counteren. Lacans reflecties over Simone Weil toonden aan dat de christelijke God
te gemakkelijk de weg opent voor een ambiguïteit die eindigt in de perverse subjectpositie,
zoals hierboven beschreven. Als ultiem begeerd object kan God inderdaad als een „niets‟
worden onderkend en kan hij op die manier opereren als een betekenaar die het primaat van
het verlangen bevestigt. Maar dit „niets‟ is in zekere zin nog onvoldoende niets: het staat ons
te makkelijk toe te spreken in naam van een verlangen dat zijn eigen cirkel mooi rond maakt
en zijn eigen tekort heeft aufgehoben. Wie dit doet, spreekt echter niet in naam van het „niets‟
waarop het verlangen geacht wordt te rusten, zo corrigeert Lacan zijn theorie, maar in naam
van het „ding‟ voorbij het verlangen – een „ding‟ dat geen enkele subjectpositie meer toelaat.
Behalve dan natuurlijk de perverse positie die dit onvermogen tot subjectivering straal
ontkent. En zoals bleek is dit procedé nooit zonder gevaar, want zelden zonder slachtoffers.
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In christelijke termen gesteld heet het dat het cruciale punt hier ons onvermogen is,
niet alleen om in Gods naam te spreken, maar ook en vooral in naam van het radicale
onvermogen dit te doen. Ook dit laatste is immers een manier om onze menselijke eindigheid
toe te eigenen (en dus op te heffen) en die te keren in een oneindig machtige positie – een
positie die ons in staat stelt altijd het gelijk aan onze kant te weten, welke kritiek we ook te
verduren krijgen. Lacans thesis is hier dat zelfs het beaamde onvermogen om in Gods naam te
kunnen spreken niet het meest basale draagvlak kan zijn voor een religieuze cultuur. Het
ultieme draagvlak voor een religie, haar laatste raison d’être is een „object‟ dat op afstand
wordt gehouden en niet valt te subjectiveren, noch door onszelf die ons ertegenover
verhouden, noch door het „object‟ (door God of door het „niets‟ dat hij is). God als ultiem
voorwerp van menselijk verlangen kan inderdaad enkel worden geaffirmeerd als een object op
afstand.
Uitgerekend die afstand beschouwt het christendom als overbrugd of vernietigd. In
Christus wordt God immers mens en kunnen mensen in rechtstreeks contact met God treden.
Of, wat op hetzelfde neerkomt: God is het vlees geworden Woord en het Woord geworden
vlees. De christelijke God is met andere woorden de symbolische God par excellence. In feite
ís hij zonder meer de symbolische orde. Hij ís het Woord en de betekenaar voor zover die
geïncarneerd zijn tot op het concrete niveau van onze lichamelijke, „vleselijke‟ realiteit. In
Christus stierf God, maar het was zijn manier om de vleselijke wereld te redden en die het
lichaam van Christus te laten worden, zijn ekklesiaal „sooma‟), dat in principe
 („kat’holikon‟) is, dit wil zeggen de hele wereld omsluit. Christus‟ dood verloste
het hele universum door het terug te brengen tot het originele rijk van het Woord – lees de
betekenaar, de symbolische orde. In dit opzicht is het christendom te beschouwen als een
uitgelezen symbolische religie, een religie van het Woord of de betekenaar.
Maar juist om deze reden valt het christendom in zijn hoedanigheid van „cultuur van
het verlangen‟ ook te bekritiseren. Het ontkent op die manier immers het niet-symbolische,
reële karakter van zijn begeerde object, en veronachtzaamt zodoende de afstand die het van
dit object scheidt. De valkuil van het perverse cynisme is met andere woorden haast inherent
met zijn discours meegegeven.
In dit licht wordt ook Lacans fascinatie voor niet-christelijke, meer bepaald antieke
religie duidelijker. Toch moet Lacan de toehoorders van zijn seminarie verrast hebben
wanneer hij in de loop van zijn achtste seminarie op een dag in november 1960 zijn reflecties
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daaromtrent aan hen voorlegde.270 Voordien had hij er altijd op gehamerd hoe het
christendom de moderne wetenschap had beïnvloed, juist door alle nadruk op het woord (de
van het reële afgesneden betekenaar) te leggen.271 Zo ook is enkel van een onderkend primaat
van de betekenaar een volwaardige cultuur van het verlangen te verwachten. De beslissende
invloed van het christendom op de geschiedenis van het Westen is in die zin onomkeerbaar en
noopt tot een zekere reserve tegenover de lange traditie van “nostalgie naar het Antieke
Griekenland” en de daarmee samengaande verleiding terug te willen naar het toenmalige
paganisme.272
Tot zover Lacan vóór zijn achtste seminarie. Op die bewuste dag in november 1960
oppert hij echter dat het monotheïsme, juist door de heidense goden verbeurd te verklaren, een
belangrijke „cultuur van het verlangen‟ hebben vernietigd. 273 Niet omdat die goden als
belangrijke betekenaars golden, maar omdat ze reëel waren. Ook al functioneerden ze wel
degelijk als centrale betekenaars in het toenmalig symbolisch systeem, zij stonden tegelijk
voor wat zich voorbij het symbolisch systeem ophield. Zij gaven naam aan het reële op een
manier die, door die naamgeving, hun reële karakter niet totaal wegveegde.
In het antieke paganisme treffen we dus een religie die naadloos spoort met wat Lacan
als sublimatie definieert in zijn ethiekseminarie. De goden zijn betekenaars, maar dan wel
“verheven tot de waardigheid van het ding”, dit wil zeggen tot het niveau van het ultieme
object van verlangen voor zover dit gesitueerd is voorbij de betekenaar, in het ontoegankelijk
domein van het reële. Deze betekenaars zijn vormelijk in zo‟n positie geplaatst dat het
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Lacan 2001: 58 (les van 30 november 1960).
Het christendom kan worden gezien als een stap in de richting van de moderniteit waar, inderdaad, het
oneindige tot „woord‟ is geworden, dit wil zeggen waarin de werkelijkheid gezien wordt als een oneindige
verzameling van (van het reële afgesneden) betekenaars. Dit is in elk geval de manier waarop Lacan de
moderniteit definieert, daarbij sterk beïnvloed door Koyré (Koyré 1968). Moderniteit is in die interpretatie het
resultaat van een de-ontologisering van onze wereld. In de antieke tijd waren we geacht een kennis van de
werkelijkheid in haar essenties te hebben. In de middeleeuwen brachten we die essenties in verband met hun
Schepper, God. Laatmiddeleeuws en vroegmodern anti-aristotelisme ging twijfelen aan ons vermogen de
essentie van de dingen te kennen. Die tendens liep uit op de kantiaanse these dat de „dingen zelf‟ buiten het
bereik van wetenschappelijke kennis lagen. De structuralist Lacan interpreteerde de kantiaanse reductie van de
wereld tot het „fenomenale‟ als een reductie tot betekenaars, waarmee hij op een zuiver formeel niveau de oude
christelijke stelling herhaalde die zegt dat de onze wereld gemaakt is uit Gods Woord, het Woord dat in Christus
vlees is geworden. In die zin is het geen wonder dat Simone Weil, in haar intentie de moderniteit te omhelzen,
tegelijk ook de christelijke mystiek omhelst. Haar God is het in het niets opspringende, scheppende Woord; hij is
het Niets waarop het Woord rust, de „stuff‟ waaruit we zijn gemaakt.
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Zie onder meer Taminiaux 1967.
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Lacan 2001: 58. Reeds een snelle lectuur van het eerste hoofdstuk van Augustinus, De Civitas Dei, geeft een
idee van de grondigheid waarmee het christelijke monotheïsme die klus klaarde. Maar het toont ook hoe moeilijk
die klus was. Augustinus heeft vijfhonderd pagina‟s nodig om uit te leggen dat de Romeinse en heidense goden
niets waard waren. Hoe aandachtiger we zijn argumenten lezen, hoe meer we overigens beseffen niet goed te
weten wat Augustinus – en met hem de hele antieke tijd – precies moet hebben begrepen wanneer hij het over
“de aard der goden” heeft (zie onder meer ook Cicero‟s De natura deorum; Cicero1993). Voor een interessante
benadering van de sociale en politieke „natuur‟ van de goden, zie ook Sheid 2001.
271

218
verlangen er eindeloos omheen kan draaien zoals het omheen zijn ultiem en onbereikbaar
object draait. Dit is de manier waarop de Antieke religies het primaat van het verlangen
onderkennen. Hier is niemand in staat in de naam van het verlangen te spreken, omdat het
object ervan onderkend wordt als iets wat er per definitie aan ontsnapt. Niemand kan er
spreken in de naam van een god. En als iemand dat toch doet, zoals bijvoorbeeld de Pythia,
Appolo‟s priesteres in Delfi, dan betreft het iemand die door (goddelijke) waanzin is getekend
en woorden uitkraamt die voor gewone stervelingen levensgevaarlijke enigma‟s zijn,
enigma‟s die op het moment dat ze begrepen worden, de dood of verminking van de
„begrijper‟ impliceren. Als hier al van perversie sprake is, komt die geheel de goden toe. Dit
maakt in elk geval duidelijk dat een perverse positie onmenselijk, want niet voor sterfelijke
mensen weggelegd is. Wanneer sterfelijken op perverse wijze de positie van een god claimen,
worden ze een regelrecht gevaar voor anderen en voor zichzelf.
Het devies dat uitgaat van zo‟n heidense religie in haar hoedanigheid van „cultuur van
het verlangen‟ zou kunnen luiden:„Misken de plaats van een godheid niet; ontken niet dat het
ultieme object – en (dus) draagvlak – van uw verlangen te lokaliseren is op een plaats waar je
als subject van dat verlangen enkel afwezig kunt zijn. Een plaats van zelfverlies en genot waar
het enkel perverse, cynische goden gegund is aanwezig te kunnen zijn. Een tuin hoe
aanlokkelijk ook, die jij als sterfelijk mens enkel op afstand kunt houden om er des te intenser
naar te verlangen.‟
Dit devies is geen aansporing om terug te grijpen naar antieke heidense religiositeit,
laat staan naar haar offerpraktijken. Maar het suggereert wel dat we nieuwe, moderne vormen
van cultuur moeten uitvinden waarin dit soort „afstand‟ een centrale rol speelt. Wij zijn
verlangen of, wat op hetzelfde neerkomt: wij zijn de afstand tussen onszelf en wie/wat we
verlangen te zijn. Dit soort afstand maakt van ons de „onnatuurlijke‟ lustwezens die we zijn;
het maakt onze reële natuur (onze natuur in haar dimensie van „reële‟) onherroepelijk
verschillend van wat we ook zijn of doen.
In zekere zin is dit ook de afstand die de cynicus in het centrum van de filosofie – en
van cultuur in het algemeen – plaatst. En het is uitgerekend dit wat die cynici afstand deed
houden tegenover wat klassiek voor filosofie en cultuur doorging. Deze afstand – alsook het
ondraaglijke object waartegenover het verlangen afstand houdt – heeft alles te maken met de
demon aan het werk bij zowel de „perverse‟ Diogenes als de „goddelijke‟ Plato. Een demon
die ons niet doet samenvallen met onszelf of met het idee dat we daarvan hebben. Die
demonische afstand tussen ons en onszelf is de eigenlijke plaats voor het denken.
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Diezelfde afstand staat ook centraal in het laat- of postmoderne cynisme. Zoals het
modernisme, kijkt het postmodernisme naar de wereld van op een afstand zonder zich daarbij
op een welbepaalde positie vast te pinnen. Alleen houdt het een afstand in acht om zich op
heimelijke wijze die afstand toe te eigenen en op die manier toch opnieuw een absolute positie
in te nemen. Zo zitten we nog steeds gevangen in een soort van hegeliaanse „list van de rede‟.
Zelfs met de hulp van de lacaniaanse „hyperdialectiek‟, blijft het moeilijk om de valkuilen van
het laat- en postmoderne cynisme nauwkeurig te detecteren en uit de weg te gaan. Wat niet
betekent dat elke moderne cultuurkritiek – alsook elke relgiekritiek en, wat voor het
monotheïsme op hetzelfde neerkomt, elke religie – niet de plicht heeft om die immer
mogelijke cynische positie steeds weer opnieuw te ontmaskeren. Het is de categorische
imperatief die haar denken – of, zo je wil, haar geloof, hoog in het vaandel dient te houden.
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