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Statement	  bij	  boekpresentatie	  van	  Gert-‐Jan	  van	  der	  Heiden,	  	  

Het	  uitschot	  en	  de	  geest:	  Paulus	  onder	  filosofen,	  Nijmegen:	  Vantilt,	  2018	  
Campusboekandel	  Roelants,	  Radboud	  Universiteit,	  Nijmegen	  	  

	  
	  
	  

	   Marc	  De	  Kesel	   	  
	  
	  
	  
	  

Staat	  dan,	  uw	  lendenen	  omgord	  met	  de	  waarheid,	  bekleed	  met	  het	  harnas	  der	  

gerechtigheid,	  de	  voeten	  geschoeid	  met	  ijver	  voor	  het	  evangelie	  van	  de	  vrede.	  

Hanteert	  daarbij	  het	  grote	  schild	  van	  het	  geloof,	  waarmee	  gij	  alle	  brandende	  

pijlen	  van	  de	  boze	  kunt	  doven.	  Neemt	  ook	  de	  helm	  van	  het	  heil	  en	  het	  zwaard	  van	  

de	  Geest,	  dat	  is,	  het	  woord	  Gods.	  	  

	  

Aan	  het	  woord	  is	  de	  held	  waarover	  Gert-‐Jans	  nieuwe	  boek	  gaat:	  aan	  zijn	  riem,	  als	  aan	  

revolver,	  de	  waarheid,	  om	  zijn	  borst	  het	  harnas	  der	  gerechtigheid,	  het	  geloof	  als	  schild,	  

het	  heil	  als	  helm	  en	  in	  zijn	  hand	  het	  zwaard	  van	  de	  Geest,	  Gods	  Woord	  (τὴν	  μάχαιραν	  τοῦ	  

πνεύματος,	  ὅ	  ἐστιν	  ῥῆμα	  θεοῦ).	  De	  held,	  dat	  weet	  u,	  is	  Paulus.	  En	  Bijbelvast	  als	  u	  allen	  bent,	  

wijst	  u	  ook	  moeiteloos	  het	  citaat	  thuis:	  Brief	  aan	  de	  Efesiërs	  6:	  14-‐17.	  	  

Let	  wel,	  of	  Paulus	  voor	  Gert-‐Jan	  zelf	  een	  held	  is,	  weet	  ik	  niet,	  maar	  hij	  is	  dat,	  op	  

Nietzsche	  na	  dan,	  toch	  in	  min	  of	  meerdere	  mate	  voor	  de	  andere	  filosofen	  die	  in	  zijn	  boek	  

aan	  bod	  komen:	  Heidegger,	  Taubes,	  Badiou,	  Agamben	  en	  Žižek	  –	  uiteraard	  met	  alle	  

nuances	  en	  verschillen	  die	  voor	  elk	  van	  deze	  mastodonten	  van	  het	  moderne	  denken	  in	  

acht	  genomen	  dienen	  te	  worden.	  	  

	   En	  de	  vraag	  die	  zich	  opdringt	  –	  en	  die	  het	  boek	  vanuit	  velerlei	  hoek	  benadert	  en	  

die	  ik	  hier	  enkel	  van	  wat	  persoonlijke	  reflecties	  ga	  voorzien	  –	  is	  wat	  die	  moderne	  

filosofen	  zien	  in	  deze	  antieke	  zelfverklaarde	  anti-‐filosoof.	  Wat	  appreciëren	  zij	  in	  die	  

zwaarbewapende	  waarheidskrijger	  die	  zo	  dapper	  met	  zijn	  zwaard	  zwaait?	  	  

Is	  het	  niet	  vooral	  zijn	  “zwaard”?	  Dat	  “zwaard”	  waarvan	  in	  het	  citaat	  sprake,	  het	  

“zwaard”	  dat	  in	  de	  christelijke	  iconografie,	  naast	  het	  al	  dan	  niet	  opengeslagen	  boek,	  

steevast	  Paulus’	  attribuut	  is.	  Zwaard	  en	  boek:	  het	  citaat	  leert	  dat	  die	  inwisselbaar	  zijn.	  
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Het	  zwaard	  is	  dat	  van	  de	  Geest,	  dus	  dat	  van	  het	  Woord,	  en	  van	  het	  Boek,	  de	  Bijbel.	  Met	  

boek	  en	  zwaard	  gewapend	  staat	  Paulus	  voor	  de	  στρατιώτης	  Χριστοῦ	  (2	  Tim	  2:	  3),	  de	  miles	  

Christi,	  de	  soldaat	  van	  Christus,	  de	  militant	  die	  zijn	  waarheid	  als	  een	  zwaard	  in	  het	  

lijzige,	  luie	  lijf	  van	  de	  vadsige	  ten	  onder	  gaande	  wereld	  drijft	  om	  die	  zodoende	  te	  geven	  

waar	  die	  naar	  hunkert	  en	  waar	  die	  recht	  op	  heeft:	  Gerechtigheid,	  Waarheid,	  Eeuwig	  

Leven.	  

Ligt	  de	  interesse	  van	  de	  hedendaagse	  filosoof	  in	  de	  waarheid	  die	  met	  dat	  zwaard	  

verkondigd	  wordt?	  Niet	  bepaald.	  Zijn	  interesse	  ligt	  veeleer	  bij	  het	  zwaard,	  en	  enkel	  

daarbij.	  Dit	  geldt	  zeer	  zeker	  voor	  Alain	  Badiou.	  Tegen	  het	  weke	  postmodernisme	  in,	  

houdt	  hij	  een	  pleidooi	  voor	  waarheid,	  universele	  waarheid,	  en	  die	  kan	  in	  zijn	  ogen	  niet	  

zonder	  de	  militant,	  de	  man	  of	  vrouw	  die	  het	  universele	  ondergesneeuwd	  ziet	  door	  het	  

web	  van	  particuliere	  belangen	  en	  daarom	  de	  waarheid	  weer	  tot	  “zwaard”	  maakt	  om	  

haar	  zodoende	  universeel	  te	  doen	  gelden.	  Niet	  de	  inhoud	  van	  Paulus’	  waarheidsdoctrine	  

interesseert	  deze	  atheïst,	  maar	  de	  ‘procedure’	  waarmee	  ze	  wordt	  wat	  ze	  is.	  Want	  de	  

waarheid	  is	  een	  inherent	  historische	  fenomeen	  –	  een	  ‘événement’	  noemt	  hij	  dat	  –	  en	  dat	  

waarheidsevenement	  laat	  zich	  niet	  vanzelf	  gelden.	  Waarheid	  ‘gebeurt’	  pas	  als	  mensen	  er	  

trouw	  aan	  zweren	  en	  er	  hun	  schouders	  onder	  zetten	  om	  haar	  te	  realiseren	  zoals	  ze	  zich	  

aandient,	  dit	  wil	  zeggen	  universeel.	  De	  waarheid,	  hoe	  Joods	  die	  uit	  de	  mond	  van	  de	  Jood	  

Jezus	  ook	  mag	  klinken,	  is	  er	  voor	  Jood	  én	  Griek,	  wist	  Paulus,	  voor	  man	  én	  vrouw,	  voor	  

vrije	  én	  slaaf.	  Of	  ook:	  de	  waarheid	  is	  in	  de	  handen	  van	  de	  proletariers	  aller	  landen,	  zoals	  

Marx	  wist.	  De	  waarheid	  is	  een	  tegen	  particuliere	  belangen	  optornende	  universele	  claim	  

en	  vereist	  daarom	  militantisme.	  Dit	  is	  wat	  gelovigen	  én	  ongelovigen	  van	  Paulus	  kunnen	  

leren.	  De	  waarheid	  kan	  niet	  zonder	  “zwaard”.	  Aldus	  Badiou.	  

Martin	  Heideggers	  Paulus	  is	  vast	  niet	  de	  militant	  die	  uit	  Badiou’s	  interpretatie	  

spreekt,	  maar	  op	  zijn	  manier	  staat	  Paulus	  ook	  bij	  Heidegger	  vooral	  voor	  het	  zwaard	  

waarmee	  hij	  zwaait.	  In	  een	  college	  uit	  1920-‐21,	  over	  de	  “fenomenologie	  van	  het	  

religieuze	  leven”,	  leest	  de	  nog	  jonge	  professor	  in	  het	  thema	  van	  de	  tijd	  –	  exacter	  	  van	  de	  

eindtijd	  –	  die	  Paulus	  obsedeert,	  de	  algemene,	  existentiële	  manier	  waarop	  ook	  de	  

moderne	  mens	  nog	  in	  de	  tijd	  staat.	  Of,	  beter:	  hij	  leest	  er	  de	  radicaal	  tijdelijke	  manier	  

waarop	  de	  mens	  in	  de	  wereld	  staat,	  een	  manier	  die	  primordiaal	  ‘toekomstig’	  is	  en	  die	  

van	  het	  ‘heden’	  een	  snijbeweging	  maakt	  waarmee	  het	  ‘ontwerp’	  genaamd	  ‘mens’	  zich	  uit	  

zijn	  geworpenheid	  wegsnijdt	  en	  zich	  vooruitwerpt.	  	  In	  die	  snee	  in	  de	  tijd	  ‘gebeurt’	  de	  

mens	  en	  ‘gebeurt’	  al	  wat	  is.	  De	  mens	  is,	  zo	  je	  wil,	  het	  zwaard	  dat,	  snijdend	  in	  wat	  is,	  de	  



	   3	  

ruimte	  vrijmaakt	  waarin	  het	  zijn	  de	  kans	  krijgt	  te	  zijn,	  dit	  wil	  zeggen	  te	  ‘gebeuren’;	  of,	  

simpeler	  (maar	  met	  een	  simpelheid	  die	  onvermijdelijk	  niet	  beseft	  wat	  ze	  zegt),	  waarin	  

het	  zijn	  gebeurt.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Ook	  voor	  Giorgio	  Agamben	  is	  het	  Paulus	  om	  tijd	  en	  eindtijd,	  te	  doen,	  en	  ook	  hij	  

leest	  die	  eindtijd	  niet	  als	  een	  toekomstige	  wereldcatastrofe	  die	  alles	  en	  iedereen	  met	  

zich	  meesleurt.	  Tijd	  is	  wat	  op	  elk	  moment	  een	  eind	  kan	  stellen	  aan	  de	  tijd	  die	  er	  is,	  

omdat	  in	  het	  snijpunt	  van	  elk	  ‘nu’	  de	  tijd	  wordt	  opgebroken	  in	  zijn	  grenzeloze	  

potentialiteit.	  Paulus	  wordt,	  om	  het	  wat	  kort	  door	  de	  bocht	  te	  zeggen,	  de	  voorloper	  van	  

Walter	  Benjamins	  Jetztzeit.	  	  De	  tijd	  als	  een	  snijdend	  nu,	  als	  de	  houw	  van	  een	  zwaard:	  dit	  

is	  de	  waarheid	  die	  we	  uit	  Paulus	  kunnen	  halen.	  	  	  	  

En	  bij	  Slavoj	  Žižek	  is	  het,	  formeel	  althans,	  niet	  zo	  anders.	  Hij	  leunt	  aan	  bij	  Hegel	  

die	  in	  Paulus	  de	  verkondiger	  ziet	  van	  het	  ultieme	  waarheidsgebeuren	  dat	  in	  het	  

christendom	  schuilt.	  Dat	  gebeuren	  is	  wat	  Žižek,	  Hegel	  vertalend,	  “the	  monstrosity	  of	  

Christ”	  noemt:	  het	  sterven	  van	  Christus	  op	  zijn	  kruis,	  wat	  niets	  minder	  is	  dan	  de	  dood	  

van	  God.	  God,	  eeuwenlang	  naam	  voor	  de	  essentie	  van	  het	  zijn,	  heeft	  Zichzelf	  onderkend	  

als	  dood,	  als	  radicale	  negatie.	  En	  van	  die	  radicale	  negatie,	  die	  gestorven	  God	  verkondigt	  

Paulus	  de	  verrijzenis.	  In	  Paulus	  heeft	  de	  mens	  voor	  het	  eerst	  door	  dat	  het	  de	  dood	  zelf	  is	  

die	  de	  verrijzende	  kracht	  is.	  De	  dood,	  het	  radicaal	  negatieve,	  dit	  onherleidbare	  ‘niets’	  is	  

niets	  dan	  de	  motor	  zelf	  van	  de	  werkelijkheid.	  Die	  motor	  is	  een	  ‘zwaard’	  dat	  in	  alles	  wat	  is	  

een	  splijting,	  een	  differentie	  drijft	  om	  het	  juist	  ín	  die	  splijting	  (ín	  die	  differentie	  met	  

zichzelf)	  zijn	  ware	  zelf	  te	  laten	  vinden.	  Het	  zelf	  als	  de	  ‘zelfvervreemding	  zelf’:	  dit	  is	  in	  

Hegels	  ogen	  het	  zwaard	  dat	  Paulus	  predikt;	  het	  vertolkt	  de	  waarheid	  van	  het	  

christendom	  en	  mutatis	  mutandis	  van	  de	  werkelijkheid	  als	  zodanig.	  	  

Maar	  waar	  Hegel	  nog	  dacht	  dat	  het	  zwaard	  van	  die	  zelfvervreemding	  zou	  

uitmonden	  in	  een	  ultiem	  zelfbewustzijn	  dat	  zijn	  vreemdheid	  helemaal	  door	  heeft,	  

houden	  linkse	  	  hegelianen	  waaronder	  Žižek	  die	  vervreemding	  open	  en	  blijft	  het	  

negatieve	  radicaal	  negatief	  –	  ook	  voor	  het	  scherpzinnigste	  ‘negatieve	  dialectiek’.	  Dat	  

Paulus	  op	  de	  dood	  van	  God	  de	  verrijzenis	  laat	  volgen,	  is	  geen	  overwinning	  op	  de	  dood,	  

maar	  schuift	  de	  dood	  naar	  voren	  als	  openheid	  op	  een	  nooit	  toe	  te	  eigenen	  differentie,	  op	  

een	  andersheid	  die	  de	  mens,	  zijn	  denken	  en	  zijn	  geschiedenis,	  blijft	  openhouden	  op	  een	  

manier	  die	  daar	  nooit	  mee	  in	  het	  reine	  komt.	  Maar	  die	  in	  principe	  catastrofale	  openheid	  

is	  tegelijk	  de	  nooit	  aflatende	  potentialiteit	  waarop	  de	  hele	  werkelijkheid	  rust	  en	  die,	  
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zeker	  voor	  Žižek,	  alleen	  in	  de	  ‘daad’	  van	  een	  revolutie	  in	  zijn	  ware	  volheid	  wordt	  

geaffirmeerd.	  	  

Paulus’	  zwaard	  snijdt	  de	  bestaande	  zekerheden	  waarin	  de	  mens	  zich	  vastrijdt	  

steeds	  weer	  opnieuw	  open:	  elk	  op	  hun	  manier	  beamen	  de	  laatmoderne	  denkers	  die	  hem	  

omhelzen	  –	  Badiou,	  Heidegger,	  Agamben	  en	  Žižek	  –	  die	  paulinische	  waarheid.	  Paulus	  

staat	  aan	  de	  basis	  van	  een	  steeds	  weer	  terugkerende,	  want	  steeds	  weer	  noodzakelijke	  

‘Umwertung	  aller	  werte’.	  Een	  referentie	  aan	  Paulus	  staat	  garant	  voor	  een	  keermoment,	  

een	  breukvlak,	  een	  snijpunt,	  een	  ‘zwaard’	  dat	  in	  één	  houw	  alles	  anders	  maakt.	  	  	  

‘Umwertung	  aller	  werte’:	  de	  verwijzing	  naar	  die	  nietzscheaanse	  term	  komt	  van	  

Jacob	  Taubes,	  een	  van	  Gert-‐Jans	  auteurs	  die	  ik	  hierboven	  nog	  onvermeld	  liet.	  Als	  Gert-‐

Jan	  in	  dit	  debat	  een	  ‘held’	  heeft,	  is	  het	  misschien	  wel	  Taubes.	  Al	  was	  het	  maar	  omdat	  

Taubes,	  met	  die	  nietzscheaanse	  uitspraak,	  Nietzsche	  zelf	  voor	  schut	  zet.	  Paulus	  is	  

volgens	  Nietzsche	  de	  kwade	  genius	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  soort	  waarden	  dat	  

aan	  een	  radicale	  Umwertung	  toe	  is.	  Maar	  ziet	  Nietzsche	  dan	  niet,	  vraagt	  Taubes	  zich	  af,	  

dat	  Paulus	  zelf	  een	  van	  de	  grootste	  Umwertungen	  aller	  Werte	  heeft	  gerealiseerd,	  een	  

Umwertung,	  een	  creatie	  van	  nieuwe	  waarden,	  die	  ook	  na	  twee	  millennia	  nog	  zijn	  effecten	  

ressorteert?	  	  	  

	   Misschien	  noem	  ik	  Taubes	  wel	  Gert-‐Jans	  ‘held’	  omdat	  hij	  die	  redenering	  for	  

granted	  lijkt	  te	  nemen	  en	  ik	  niet	  zo	  geneigd	  ben	  dat	  te	  doen.	  Want	  waar	  gaat	  het	  

Nietzsche	  om	  wanneer	  hij	  oproept	  om	  onze	  hele	  waardenschaal	  drastisch	  om	  te	  gooien?	  

Gaat	  het	  om	  het	  omgooien	  op	  zich?	  Betreft	  het	  zwaard	  dat	  Paulus	  hanteert	  volgens	  

Nietzsche	  iets	  puur	  formeels?	  Geenszins.	  Het	  gaat	  om	  inhoud.	  Nietzsches	  punt	  is	  niet	  dat	  

waarden	  bij	  momenten	  aan	  Umwertung	  toe	  zijn.	  Zijn	  punt	  is	  dat	  die	  er	  nu	  aan	  toe	  zijn	  en	  

–	  belangrijker	  –	  wel	  om	  zeer	  inhoudelijke	  redenen.	  Ze	  zijn	  namelijk	  op	  waarheid	  

gefundeerd	  en	  juist	  daarom	  door	  en	  door	  pervers.	  Ze	  achten	  zich	  meer	  bepaald	  gegrond	  

in	  een	  leugen	  genaamd	  waarheid,	  en	  de	  reden	  waarom	  ze	  die	  leugen	  verzonnen	  is	  

hoogst	  suspect.	  	  

De	  mens	  heeft	  in	  de	  oudheid	  de	  waarheid	  uitgevonden	  en	  wel	  om	  twee	  redenen:	  

omdat	  hij	  bang	  was	  en	  omdat	  hij	  jaloers	  was.	  ‘Bang’	  voor	  het	  feit	  dat	  er	  geen	  grond	  of	  

fundament	  bestaat	  voor	  wat	  dan	  ook	  tenzij	  zijn	  eigen	  wil	  die	  kan	  willen	  wat	  hij	  wil.	  Voor	  

het	  grondeloze	  van	  de	  eigen	  wil	  was	  hij	  bang,	  	  en	  daarom	  vond	  hij	  ‘waarheid’	  uit.	  Zo	  

kreeg	  zijn	  wil	  toch	  grond	  onder	  de	  voeten.	  Wat	  niet	  belette	  dat	  diezelfde	  mens	  heimelijk	  

jaloers	  bleef	  op	  al	  die	  helden	  die,	  zonder	  grond	  onder	  voeten,	  enkel	  en	  alleen	  vanuit	  hun	  
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wil	  leefden	  en	  daarom	  geen	  waarheden	  nodig	  hadden.	  De	  ‘slaaf’	  die	  aan	  het	  leven	  hield,	  

bleef	  heimelijk	  jaloers	  op	  de	  ‘heer’	  die	  alleen	  vanuit	  zijn	  wil	  leefde	  en	  daarom	  geen	  

houvast,	  geen	  zin-‐van-‐het-‐leven	  of	  wat	  dan	  ook	  nodig	  had.	  Anders	  uitgedrukt:	  uiteraard	  

kent	  de	  heer	  angst	  voor	  de	  dood,	  maar	  hij	  weigert	  bang	  te	  zijn	  voor	  die	  doodsangst;	  de	  	  

‘slaaf’	  daarentegen	  staat	  zich	  wel	  toe	  bang	  te	  zijn	  voor	  de	  doodsangst,	  maar	  in	  plaats	  van	  

dit	  toe	  te	  geven	  en	  zijn	  jaloersheid	  ten	  aanzien	  van	  de	  heer	  te	  laten	  varen,	  blijft	  hij	  die	  

heimelijk	  koesteren	  en	  vindt	  daarom	  de	  waarheid	  uit.	  Zo	  kan	  hij	  de	  heer	  wijsmaken	  dat	  

de	  dood	  ‘niets’,	  ‘niet-‐zijn’	  is	  en	  dat	  de	  waarheid	  die	  van	  het	  onvergankelijk	  zijn,	  het	  

eeuwige	  leven	  is.	  Zo	  maakt	  hij	  de	  ‘heer’,	  net	  als	  hijzelf,	  tot	  ‘slaaf’	  van	  de	  waarheid.	  	  

	   ‘Hij’,	  dit	  is	  de	  antieke	  filosoof	  die	  uit	  puur	  ressentiment	  de	  waarheid	  heeft	  

uitgevonden;	  ‘hij’,	  dat	  is	  Paulus	  die	  de	  waarheid	  toegankelijk	  gemaakt	  heeft	  voor	  de	  

massa	  die	  te	  lui	  is	  om	  na	  te	  denken	  maar	  toch	  even	  slim	  wil	  zijn	  als	  de	  filosoof;	  ‘hij’,	  dat	  is	  

de	  moderne	  wetenschapper	  die	  zo	  is	  gaan	  geloven	  in	  de	  waarheid	  dat	  hij	  helemaal	  niet	  

meer	  doorheeft	  dat	  het	  een	  fabel	  is.	  	  

	   Nietzsche	  drijft	  het	  ‘zwaard’	  tussen	  de	  ribben	  van	  de	  waarheid	  zelf.	  Een	  straffe	  

stelling,	  dit	  is	  het	  minst	  wat	  je	  kunt	  zeggen.	  Maar	  ze	  geeft	  wel	  te	  denken.	  Ze	  plaatst	  

Paulus	  in	  een	  context	  die	  van	  de	  waarheid	  een	  historisch	  project	  maakt,	  en	  als	  we	  

Nietzsche	  mogen	  geloven,	  een	  dubieus	  gemotiveerd	  project.	  	  

In	  dat	  project	  staan	  religie	  enerzijds	  en	  filosofie	  en	  wetenschap	  anderzijds	  niet	  

tegenover	  elkaar	  zoals	  filosofen	  en	  antifilosofen	  vandaag	  graag	  denken,	  maar	  zijn	  het	  

gestalten	  binnen	  hetzelfde	  meer	  dan	  twee	  millennia	  oude	  ‘regime	  van	  de	  waarheid’.	  In	  

de	  zesde	  eeuw	  voor	  onze	  tijdrekening	  beginnen	  mensen	  zichzelf	  en	  de	  wereld	  te	  

verstaan	  vanuit	  paradigma	  waar/vals	  –	  vanuit	  de	  veronderstelling	  dat	  dingen	  maar	  

mogen/kunnen	  zijn	  als	  ze	  waar	  zijn	  en	  dat	  dingen	  die	  niet	  waar	  zijn	  in	  feite	  niet	  mogen	  

zijn.	  Omdat	  dat	  waarheidsparadigma	  tot	  ons	  DNA	  is	  gaan	  behoren,	  kunnen	  we	  ons	  niet	  

meer	  voorstellen	  wat	  voor	  drastische	  revolutie	  –	  wat	  voor	  Umwertung	  aller	  Werte	  –	  dit	  

geweest	  is.	  	  

Deze	  ongezien	  radicale	  ‘shift’	  inzake	  het	  menselijk	  zelfverstaan	  in	  de	  zesde	  eeuw	  

voor	  onze	  tijdrekening	  vond	  plaats	  op	  twee	  specifieke	  locaties	  en	  dit	  helemaal	  los	  van	  

elkaar:	  de	  Griekse	  eilanden	  enerzijds,	  in	  Babylon/Jeruzalem	  anderzijds.	  Het	  werd	  wat	  

heet	  de	  twee	  pijlers	  van	  onze	  cultuur:	  filosofie/wetenschap	  enerzijds	  en	  religie	  

anderzijds.	  We	  houden	  ze	  graag	  voor	  mooi	  gescheiden	  van	  elkaar.	  Er	  is	  waarschijnlijk	  

veel	  op	  Nietzsches	  straffe	  stelling	  aan	  te	  merken,	  maar	  hij	  heeft	  mijns	  inziens	  in	  elk	  geval	  
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gelijk	  als	  hij	  stelt	  dat	  die	  twee	  veel	  hechter	  in	  elkaar	  vervlochten	  zijn	  dan	  we	  denken.	  

Beide	  zijn	  exponent	  van	  wat	  ik	  zo-‐even	  ‘het	  regime	  van	  de	  waarheid’	  heb	  genoemd,	  

reden	  waarom	  wat	  wij	  religie	  noemen	  door	  en	  door	  filosofisch	  is	  en	  onze	  filosofie	  tot	  in	  

haar	  meest	  goddeloze	  haarvaten	  van	  religie	  is	  doordrenkt.	  

Vandaag	  manifesteert	  religie	  zich	  het	  hardst	  in	  een	  vaak	  waanzinnige,	  

nietsontziende	  waarheidsschreeuw.	  De	  filosofie	  kan	  best	  niet	  van	  die	  schreeuw	  

wegkijken.	  Die	  geschreeuwde	  waarheid	  is	  immers	  nooit	  zonder	  band	  met	  de	  waarheid	  

die	  ook	  zij	  in	  haar	  schoot	  koestert.	  In	  het	  fundamentalistische	  waarheidszwaard	  dat	  op	  

onze	  moderne	  wereld	  in	  hakt	  moet	  de	  filosofie	  het	  zwaard	  van	  haar	  waarheid	  

herkennen	  alsook	  –	  wat	  nog	  belangrijker	  is	  –	  het	  gevecht	  dat	  zij	  heeft	  gevoerd	  (en	  nog	  

voert)	  om	  dat	  zwaard	  (lees:	  die	  uitvinding	  genaamd	  waarheid)	  te	  temmen	  en	  te	  

domesticeren.	  	  

Reden,	  als	  u	  het	  mij	  vraagt,	  waarom	  wij	  filosofen	  Paulus	  moeten	  lezen,	  waarom	  ik	  

de	  auteurs	  die	  Gert	  Jan	  bespreekt	  dankbaar	  ben,	  net	  zoals	  ik	  Gert-‐Jan	  in	  jullie	  naam	  dank	  

dat	  hij	  die	  auteurs	  zo	  geduldig	  besproken	  heeft	  in	  het	  mooie	  nieuwe	  boek	  dat	  jullie	  zo	  

dadelijk	  met	  nauwelijks	  bedwongen	  gretigheid	  zullen	  kopen.	  Ik	  dank	  u.	  	  	  
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