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I. INLEIDING

I.

Het interpreteren

Interpretatie kan verschillende dingen betekenen. Als ik een tekst van Kant
zit te verklaren, wil ik weten wat Kant heeft bedoeld. Als ik een artikel van
het Burgerlijk Wetboek zit te interpreteren, wil ik weten hoe het nu moet
worden toegepast. Maar wat is het interpreteren van een droom, een mythe,
een sprookje of enig ander verhaal, in zover dit dieptepsychologisch een
boodschap lijkt te bevatten? Wat is met name - om het onderwerp van deze
mededeling te noemen - een dieptepsychologische interpretatie van het
Christelijke gedachtengoed?
Het 'interpreteren' van zulk een symbool of complex van symbolen is niet
datgene zeggen wat de verteller had willen zeggen. Hij heeft gezegd wat hij
te zeggen had en wat hij zeggen kon. Er was in hem ook niet een soort 'homunculus', 'onderbewustzijn' geheten, die eigenlijk iets anders bedoelde dan
de manifeste mens zei of schreef. In die zin valt er niets te interpreteren.
Maar in een andere zin wel.
Bij het lezen van een dergelijk verhaal kunnen ons gedachten invallen welke een structurele parallelie vertonen met die van de tekst, en wel op zodanige wijze dat deze parallelie niet toevallig kan zijn, en dat de aanwijzing ervan iets toevoegt aan het belang dat de tekst voor ons heeft. Naar zulke parallelen zochten van ouds de verklaarders van mythen en dromen. Dit is
toch wel wat men in deze derde zin interpretatie pleegt te noemen.
Interpreteren is een nog hachelijker onderneming dan vertalen, maar kan
er in sommige opzichten mee worden vergeleken. Een vertaling kan duidelijk fout zijn, en dan soms toch nog een zinnige zin opleveren ('hineininterpretieren' ). Een goede vertaling is soms niet de enige goede. Twee goede vertalingen zeggen meer dan één. Ook een goede vertaling evenaart of overtreft
zelden het origineel, en wekt in zoverre een gevoel van onbehagen jegens het
vertalersverraad (wellicht een van de factoren van de 'weerstand' tegen
interpretaties). Vertalen blijft intussen een uitdaging voor vertalers. 'Vertalen dient steeds opnieuw te geschieden' I, en niet alleen omdat onze taal verandert. Een vertaling treedt niet in de plaats van het origineel, maar kan er
naast worden geraadpleegd, als in de Loeb-edition. Dit laatste is een troost
voor hen die eigenlijk niet van vertalingen houden. 'Geef mij maar een walvis', schreef Sierksma mij, toen ik hem een proeve van interpretatie had
voorgelegd . De lezer mag zijn walvis houden, maar krijgt van mij de interpretatie er bij .
Een mythe is - evenals een droom of een gedicht - voor de interpretator
in zoverre een weerbarstige tekst, dat er veelal op deze beeldende wijze
wordt gesproken omdat de inhoud niet letterlijk uit te spreken was. Voor
sommige dingen hebben wij geen (gewone) woorden . 'De mythen zeggen
I Ernst van Altena in de inleiding tot zijn Villon-vertaling (François Villon, Ver<.amelde gedichun,
Amsterdam 1963, p. XII ).
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daarom iets wat in het gewone taalgebruik niet kan worden gezegd,2. Als de
interpretator meent dit wel te kunnen, is er reden zich afte vragen of hij niet
aan het simplificeren en banalizeren is (en eerst recht 'weerstand' verdient).
De interpretator die dit banalizeren tracht te vermijden, merkt al spoedig
dat hij zelf in een niet heel letterlijk te nemen taal vervalt. Hij slaat zelf aan
het 'mythologeuein'. In zoverre kun je niet alleen van een 'Hineininterpretierung', maar ook van een meer geslaagde interpretatie zeggen dat zij een
nieuwe mythe is 3 . Ze kon in zekere zin niet anders zijn. 'Auch der beste Erklärungsversuch ist nicht anderes als eine mehr oder minder geglückte Übersetzung in eine andere Bildsprache'4. De mythen interpreteren elkaar: 'die
Chiffern lassen sich deuten, doch so, dass ihr Sinn unerschöpfbar ist und die
Deutung im Grunde durch andere Chiffern geschieht'5. In zoverre zal een
ontmythologizering steeds hermythologizering zijn. Je kunt volgens Sierksma hoogstens streven naar een (voor ons? v. H.) 'meer adequate mythe,6. In
deze geest opgevat is interpretatie meer meditatie dan reductie of debunking.
Het besef van dit relatief mythische karakter van iedere poging tot herzegging van het onzegbare, mag de interpreet natuurlijk niet er van weerhouden, zich naar zijn eigentijdse mogelijkheden zo helder en on-mythisch mogelijk uit te drukken. Hij is niet, als Plato of Rosenberg, een opzettelijk mythenschrijver 7 . Veelal zal hij, met Hare, zich 'pursuit ofliteralness's tot taak
stellen. Maar die letterlijkheid is een snelle nimfl
Als interpretatie op zichzelf reeds een zo hachelijke zaak is, zal zij ook
moeilijk over het voetlicht komen. Verschil in idiolekt tussen spreker en
hoorder (of tussen schrijver en lezer) zal een grotere rol spelen dan bij een
vertoog over de nuchtere zaken waar de taal in de eerste plaats op is toegesneden. De hoorder komt in de verleiding, de hermeneuse letterlijker en

H.A. Molenaar, Odinns Gift, Betekenis en Werking van de Skandinavische Mythologie, proefschrift
Leiden, Meppel 1985, p. 218; vgl. Karljaspers, Zur Frage der Entmythologisierung, München 1954,
p. 19 en 91 ; Von der Wahrheit, 6-10. Tausend, München 1958, p. 489; Paul Tillich, Systematische
Theologie, deel I, derde druk, Stuttgart 1956, p. 259; Gesammelte Werke, deel V, Stuttgart 1964,
p. 187-195; W.B. Kristensen, Symbool en Werkelijkheid, tweede druk, Zeist-Arnhem-Antwerpen
1962 , p. 83; E.J. Kuiper, Symboliek en Hermeneutiek, proefschrift Leiden 1975 , p. 62; Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese, deel I, tweede druk, Olten en Freiburg im Breisgau 1985,
p. 20 en 219.
3 Vgl. Claude Lévi-Strauss, Mythologiques, deel I, Parijs 1964, p. 14 en 20.
• C.G. jung en K. Kerényi, Einftihrung in das Wesen der Mythologie, Zürich 1951, p. 11 9.
, Karl jaspers, Der philosoPhische Glaube angesichts der Oifenbarung, 8-13. Tausend, München 1963,
p. 192; vgl. Karljaspers en RudolfBultmann, Zur Frage der Entmythologisierung, München 1954,
p. 19. Zie ook het boek van Molenaar, p. 227.
• F. Sierksma, Freud, Jung en de religie, Assen 1951, p. 131.
7 Vgl. Ernst Cassirer, The Myth of the State, Anchor-editie 1955, p. 354-355; j.H. Phillips, Psychoanalyse und Symbolik, Bern en Stuttgart 1962, p. 97; R.F. Beerling, Wijsgerig-sociologische verkenningen, tweede bundel, Arnhem 1965, p. 78-79; Paul Tillich, Systematische Theologie, deel I-Il,
Berlijn en New Vork 1987, p. lIl.
8 R.M. Hare, Freedom and Reason, Oxford 1963. De passage (5.8) staat in de paperback-editie
op p. 82.
2
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exakter op te vatten dan zij is bedoeld. Hij heeft dus nog meer reden dan
de spreker, haar te zien als een die aan de subtiliteit en tussenzinnigheid van
het verhaal geen recht doet - een onzorgvuldig omgaan met een traditie die
juist als traditie wél allerlei snaren doet meeklinken. Bovendien is elke interpretatie, psychologisch gesproken, een terugnemen van projectie, en dus
reeds als zodanig weerzin-wekkend.
Wat de Christenen betreft: die hadden vaak allerminst bezwaar iegen een
interpretatie van het O .T. of van andere 'profetieën' (Vergilius, Kajafas, Pilatus) voor zoverre deze het Christusverhaal versterkten en onderstreepten;
maar van dat verhaal zelf moest de hermeneut dan wel afblijven. Op hun
bijzondere weerstand tegen een 'Deutung' die afbreuk doet aan de relevantie
van de historiciteit van Jezus, zal in het derde hoofdstuk nader worden ingegaan.
Er hebben van ouds verschillende stijlen van interpretatie bestaan. Soms
meende men in de mythe een verbasterd of gestileerd geschiedverhaal, dan
wel een futurologische voorspelling te zien, ofkwam men met een astronomische of een meteorologische interpretatie. Zulke interpretaties kunnen soms
juist zijn, maar ze zijn, zoals Drewermann in zijn Tiefenpsychologie und Exegese
heeft betoogd, niet het laatste woord . Dat de mens de moeite neemt historische gebeurtenissen, zon, maan of onweer tot mythologemen te maken, is
omdat hij er symbolisch iets van zichzelf in herkenë. Wij kunnen en moeten
van de historische of naturalistische uitleg dus doorstoten naar een psychologische en anthropologische lO .
Interpreteren geldt sinds Freud dan ook als psychologenwerk. Mij dunkt
zelfs in tweeërlei opzicht: De mythe of de droom is een boodschap van de
psyche over de psyche. Maar de dieptepsycholoog weet zeer wel, dat hij
soms moet luisteren naar de theoloog c.q. culturele anthropoloog als kenner
en - wat de theoloog betreft - reeds interpretator van vele der te interpreteren teksten; en de wijsgeer zou een inbreng kunnen hebben als (her)kenner
van sommige gedachten die bij de interpretatie te voorschijn zouden kunnen
komen. Kortom: de zaak moet interdisciplinair worden aangepakt. Ook hier
geld t de bekende ui tspraak van Popper: 'We are not students of some subject matter but students of problems. And problems may cut right across the borders of
any subject matter or discipline"'.
Uiteraard kan ik niet anders dan de bijdrage van een filosoof bieden, en
dat is misschien te merken aan een ietwat selectieve belangstelling voor de
dogmatische kant van de Christelijk religie. Toen ik in de vergadering van
de Akademie deze mededeling als een interpretatie van het Christendom
Vgl. Northrop Frye, Anato"!)' of Criticism, Princeton NJ 1957, in de paperback edition p . 121 ;
Claude Lévi-Strauss, La pensét sauvage, Parijs 1962, p . 126 en 196, noot I; Mythologiques, deel IV,
Parijs 1971 , p. 38; Gilles Quispel, Gnosis als WeltTeligion , tweede druk, Zürich 1972, p. 68; James
A. Boon, From Symbolism to StTuctuTalism, Oxford 1972, p . 158-159.
10 Zie verder hoofdstuk III 3.
11 Cursivering van Popper. De woorden, gesproken in 1952, zijn te vinden in Conjectures and Refutations, vierde druk, London en Henley 1972, p. 67.
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had voorgedragen, merkten de leden Van der Woude en Donner op, dat het
meer op een interpretatie van het christologisch dogma leek. Dat is in zekeren
zin waar, en toch zou een zodanige betiteling van de mededeling mij iets te
schraal lijken; ik heb dit dogma immers naar voren gehaald omdat ik hierin
een verwoording zie van het door de Christenen wel degelijk religieus beleefde wonder van kerstmis (Joh . I als evangelietekst van de nachtmis) . Ik geef
toe, dat deze opvatting reeds een begin van interpretatie is, met al het problematische van dien. Ik hoop door opneming van het woord 'bijdrage' in de
titel thans aan de kritiek van de genoemde leden te zijn tegemoetgekomen.
De zaak heeft uiteraard ook een persoonlijke kant, welke hier niet mag
worden verzwegen . Wanneer een theoloog aan het interpreteren is, als exegeet, dogmaticus en homileet (in deze volgorde), doet hij dit veelal als Christen, en dus van binnen uit. Dat zal men van mij wel niet zeggen; maar toch
benader ik het Christendom niet als een mij vreemde cultuur. Ongelovig
dooplidmaat van de Nederlandse Hervormde Kerk, besef ik dat ik dit stuk
niet had kunnen schrijven, als ik niet in het (reformatorische) Christendom
was grootgebracht en het in bepaalde opzichten positief geassimileerd had.
Dan had ik er ook geen behoefte aan gevoeld. Juist wie de godsdienst als zodanig niet in zijn wetenschappelijke wereldbeschouwing kan plaatsen, maar
er anderzijds te zeer mee verbonden is om haar zonder meer links te laten
liggen, zal behoefte hebben aan zulk een omgang met de stof. Een Philo van
Alexandrië, zoon van twee werelden, blijft de patroon der interpreten.
Met het onderwerp van deze mededeling heb ik mij reeds beziggehouden
in mijn proefschrift 12 , dat mij al spoedig niet meer bevredigde en waar ik mij
dan ook bij deze van wens te distantiëren. Ik had, toen ik deze jeugdzonde
bedreef, nog onvoldoende distantie tot het Christendom en beschouwde mijn
ideeën, dialectisch als ze in zekeren zin zijn, ten onrechte als Hegeliaans.
Mijn denkbeelden over de symboliek van staat en koningschap heb ik later
op een meer bezonnen wijze neergelegd in een nieuw boek 13 • Thans wil ik,
zij het in korter bestek, trachten ook mijn gedachten over de symboliek van
het Christendom opnieuw op een rijtje te zetten.
2.

De presentatie

Ten aanzien van de presentatie heb ik geaarzeld, ofik met het Christendom
dan wel met de filosofie moest beginnen. Dat ik de laatstgenoemde weg heb
gekozen, moet niet - dit in antwoord op de kritiek van De Rijk ter genoemde vergadering - in dier voege worden opgevat, dat ik het Christendom met
de 'idée préconçue' van een bepaalde filosofie zou hebben benaderd. Ik vermoed dat minstens evenzeer juist het Christendom mij op filosofische gedachten heeft gebracht, zodat je kunt spreken van een wisselwerking of hermeneutische cirkel. Dat geldt voor de 'context of discovery' en in beginsel ook

12

De staat als <.uivere vorm des menschen, Zwolle 1946 (promotie te Leiden bij G.E. Langemeijer).

I' Personificatie van sociale ~stemen, Deventer 1971.
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voor de 'context of justification' . Maar er is ook nog zo iets als een 'context
ofpresentation'. Hoe breng ik mijn gedachten over op de hoorder of lezer?
Het meest logisch zou inderdaad zijn, telkens te beginnen met een stuk
dogmatiek en daarvan vervolgens een verklaring op het psychologische of
wijsgerige vlak te geven. Dit zou echter de noodzaak van vrij uitvoerige filosofische parenthesen met zich mee brengen. Ik heb mijn hoorders en lezers
deze willen besparen, en begin dus in hoofdstuk 11 de m.i. relevante stukken
filosofie als zodanig uiteen te zetten. Eerst na aldus het konijn op zichzelf te
hebben getoond, haal ik het in hoofdstuk 111 uit de hoed; de hoorder of lezer
kan het dan gemakkelijker herkennen.

131

11. STUKJE FILOSOFIE

I.

Transcendentaal subject

Laat mij beginnen - meer kennis theoretisch dan anthropologisch - subject
en object tegenover elkaar te stellen. Ze zijn in beginsel van elkaar te onderscheiden. Het subject kan wel trachten zichzelf te kennen, doch maakt zich
daarmee tot object. Als subject is het immers niet het gekende, maar de kenner, en staat het buiten de wereld der gekende dingen, zoals er voor het oog
geen plaats is in het gezichtsveld .
Mogen wij het subject dan transcendent noemen? Alvorens daartoe te besluiten, doen wij goed de zaak nog even van de andere kant te bekijken. Die
buitenwereldse gesteldheid van het subject heeft namelijk een negatieve en
een positieve kant. Het subject als subject genomen behoort niet tot de objectenwereld, maar heeft er wel een relatie mee. Die relatie is nu juist het als
subject fungeren: het kennen, willen, handelen. Dat het oog buiten het gezichtsveld staat, betekent niet dat het niet ziet, maar juist dat het wél ziet.
Het is wel buiten, maar ook aan de wereld der objecten; buitenaan de wereld, zo men wil. Wij zullen het dus niet transcendent, maar transcendentaal
moeten noemen. En wat hier van het oog gezegd wordt, geldt voor het subject in het algemeen. Daarvan kan men zeggen, als Husserl doet in het begin
van de vierde van zijn Cartesianische Meditationen, 'daB das transzendentale
ego (in der psychologisch en ParalleIe die Seele) nur ist, was es ist, in Bezug
auf intentionale Gegenständlichkeiten'.
Werd door mij zojuist het oog als voorbeeld van subject gebruikt, ik had
in dezelfde geest ook over de hand kunnen spreken, aangezien het subjectzijn
niet alleen in kennen bestaat - trouwens ook de hand kent als tastorgaan maar tevens in willen en handelen.
In zekeren zin is reeds het kennen een bewerking van het object; pragmatisch is het een eerste stap tot handelen. Reeds in het kennen zelf doet het
subject iets met de objecten, en wel naar <.ijn criteria. Men kan zeggen dat
het ordenend, structurerend of vormgevend optreedt, en in zekere zin pas
daarmede het object als zodanig constitueert of stelt. Wie dit laatste te idealistisch vindt klinken, bedenk dat ik de mogelijke filosofieën hier zit te selecteren met het oog op wat ik staks ga ondernemen (de interpretatie van het
Christendom) .
De betrekking tussen subject en object is niet symmetrisch. Daarom juist
duiden wij de polen met verschillende woorden aan - subject en object. Aan
het subject is de aktieve rol - kenner, bewerker - aan het object de passieve
rol - gekende, bewerkte wereld . Als je het kennen of handelen schematisch
met een pijl zou weergeven, zou die pijl van subject naar object wijzen. Dit
suggereert dat het subject een soort primaat heeft, al zullen wij deze prioriteit niet strikt chronologisch mogen opvatten. In zekere zin stelt het subject
ook zichzelf, zodra het een object stelt; het is - Hegeliaans gesproken - 'übergreifend', de these; het object is het andere, de antithese.
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Integraal subject

Tot dusver heb ik gedaan of het subject een dimensieloos punt of zelfs een
dimensieloos non-punt was. In werkelijkheid kun je dat zonder een toer van
abstraktie natuurlijk niet zeggen - zelfs niet van het oog of van de hersenschors. De kennende mens is immers een geheel van organen, soms ten dele
vervangen door prothesen of verlengd door werktuigen. Met die organen,
prothesen en wJrktuigen subjecteert hij - kent en bewerkt hij de objectenwereld.
De prothesen en werktuigen hebben in zoverre een merkwaardige positie,
dat zij, van huis uit voorwerpen, functioneel tot de zijde van het subject
moeten worden gerekend. In zekeren zin geldt dat ook voor de eigen(lijke)
organen. De mens kijkt met zijn ogen, met zijn ingebrachte kunstlenzen, met
zijn contactlenzen, bril, verrekijker, telescoop of microscoop naar de wereld;
hij tast haar af met zijn vinger, zijn stok of zijn sonde, in dier voege dat dit
'polsen' of 'sonderen' met het uiteinde van het werktuig geschiedt'; hij bijt
er in met echte of gouden tanden . Natuurlijk kun je je bril ook afzetten en
bekijken, maar dan gebruik je hem niet als bril. Wat de bril tot bril maakt,
is niet zijn bestaan als object, maar als verlengstuk van het subject. Een thermometer - om maar eens een voorbeeld te noemen dat de fysicus Ubbink
mij aan de hand deed - is als thermometer niet om naar te kijken, maar om
op te kijken. De natuurkundige is niet geïnteresseerd in de temperatuur van
zijn thermometer, maar van datgene wat hij thermometert. Slechts dat laatste is het object van zijn onderzoek. Zijn werktuig en zijn hand kent hij niet 2•
Zo zijn onze organen, prothesen en werktuigen als <.odanig - het 'Zeug' in
de zin van Heidegger - geen delen van de objectenwereld, maar van het subject. Voor ons die geen metafysische geest of ziel meer aannemen, bestaat het
subject in deze organen; de mens heeft ze niet alleen, maar is ze, existe son
corps3. En ook in tijden waarin wél aan een metafysisch-substantiële geest of
ziel werd geloofd, zal de mens zich spontaan in het functioneren van zijn organen, wapens enz. als subject hebben beleefd, zoals hij zich daarin getroffen, geëerd of beledigd kon achten 4 •
Met betrekking tot dit subject, waarvan het transcendentale subject een
abstractie is, zou ik de term 'integraal subject' willen gebruiken.

3. Objecten
Tegenover het (transcendentale of integrale) subject staat de wereld der objecten. Zij is de wereld van ruimte en tijd; de voorwerpen hebben daarin
I M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la percePlion, Parijs 1945, p. 167 en 177-178; David Katz,
Handbuch der Psychologie, tweede druk, Bazel-Stuttgart 1960, p. 167; Martin Buber, Begegnung,
Stuttgart 1960, p. 32.
2 Jean-Paul Sartre, L'êlre el Ie néanl, Parijs 1943, p. 366.
, Sartre p. 394; vgl. p. 388-389 en 677; zie ook Helmut PIessner, Lachen un Weinen, derde druk,
Bern 1961 , p. 48.
• Zie Sartre p. 389.
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hun plaats, als de beelden binnen het gezichtsveld. Men zou ze 'immanent'
kunnen noemen.
Tot de objecten behoren ook de mensen. Maar zij zijn, zo niet voor de
bioloog, dan toch voor de filosoof, zeer bijzondere objecten, omdat zij tevens
subjecten zijn.
In sommige filosofieën wordt de tegenstelling tussen mens en wereld heel
scherp aangezet. Met betrekking tot het existentialisme is wel eens gezegd:
'11 n'y a pas de chiens à Saint-Germain' . In de wereld ziet men echter wel
honden rondlopen; er zijn verschillende graden van subjectzijn. De mens
voelt met andere levende wezens een soort verwantschap. In het licht der hedendaagse biologie mogen wij zeggen dat hij daar geen ongelijk in heeft. Op
een andere wijze worden de mensen in hun eigen kinderen en jeugdherinneringen geconfronteerd met 'Vorstufen' van hun menszijn. Zo heeft de bijzondere postitie van de mens, het object dat subject is, een ontologische, ontogenetische en fylogenetische achtergrond.
Dat de natuur geen sprongen maakt is een stelling die - behalve op het
gebied van de mikrofysica - bij de huidige stand van de wetenschap aannemelijker klinkt dan ooit. Dat neemt niet weg, dat de reeks van ding, systeem,
organisme, psyche-dier, sociaal dier en discursief mens, zoals ook de verdere
ontwikkeling van ons subjectzijn van 'Aha-Erlebnis' tot 'Aha-Erlebnis', door
ons beleefd wordt als een waarin de latere, meer gecompliceerde ('hogere')
trap iets verrassends heeft, een klein of groot wonder is, als de geboorte van
Athena 5 . Waar dit punt juist voor mijn onderwerp van belang is, zal ik mij
veroorloven in deze fenomenologische zin, zonder enige metafysische lading,
het woord 'emergentie' te gebruiken.

4. Gelijkstellingen
Wij hebben het transcendentale en het integrale subject onderscheiden - als
twee aspecten, niet als twee subjecten. Ieder mens is immers zowel het een
als het andere, en toch numeriek één mens. Ook hebben wij de mens als kennend organisme (integraal subject) en de mens als gekend organisme (object) onderscheiden - wederom ging het over één mens, en geen twee. Ook
hier ging het op een ander wijze over dezelfde mens.
Zo zouden wij dan kunnen zeggen: transcendentaal subject = integraal
subject = object mens. Maar dat is iets te veel gezegd, want de drie gebezigde begrippen duiden die ene mens niet voor niets op verschillende wijzen
aan. Voorzichtigheidshalve zet ik het gelijkteken tussen haakjes: transcendentaal subject ( =) integraal subject (=) mens als object.
In elk geval stuiten wij hier op een hoogst belangrijke paradox: de mens
is zelf één van zijn objecten. Een van de vele organismen die de wereld bevolken, heeft zich ontwikkeld tot een subject dat de wereld kent en haar in
, Zie P. Th. Hugenholtz over het 'humane' of 'natale' in: Over Tijd en Tijdsvormen, Zutphen
1938; Tijd en Creativiteit, Amsterdam 1959; tweede, herzien druk Utrecht 1972; Van tijdelijke makelij, Amsterdam 1978.
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zekere zin nu pas tot object constitueert. Men zou dit de anthropologische
paradox kunnen noemen .

5. Enkelvoud en meervoud
Wij zijn geneigd over het subject en de objecten te spreken. Dat is in zoverre
niet juist, dat er ook een veelheid van subjecten is; ieder mens is er één. Toch
is de gesignaleerde wijze van spreken niet toevallig. Als subjecten zitten wij
voortdurend over elkaars schouder mee te kijken en ons met elkaar te identificeren. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - maar wat je uiteindelijk wel kunt zien,
als ik je er op wijs. Het discursieve denken, de meest typisch menselijke vorm
van denken, waar de mens zijn eigenaardige 'excentrische positionaliteit'
(Plessner) aan te danken heeft, is een denken in dialoog; elk van de gesprekspartners stelt zich daarbij op het standpunt van de andere ('takes the attitude of the other')6. In zoverre is ons denken een streven naar een kennen
dat ons gemeenschappelijk is, een tussen ons in staande waarheid, de kennis
van een 'objectiver Welt, verstanden als Welt ftir Jedermann'7, d.i. voor velen in hun eenheid. 'In het weten van objectieve werkelijkheid door een enkel subject is de veelheid van subjecten en hun onderling verkeer voorondersteld,8. En hoewel wij een voor iedereen aanvaardbare kennis nooit helemaal
bereiken, hebben wij haar zozeer als een limiet voor ogen, dat wij een zekere
neiging hebben om over 'subject' of 'geest' in het enkelvoud te spreken. In
een enigszins idealistische trant kan men zeggen, dat het zuivere subject als
zodanig één is: de ikken zijn in de oorspronkelijkheid van hun 'ik fungeer'
niet aftelbaar9 ; informatie kan immers los van de pluraliteit van dragers worden gedacht (dit opstel en zijn exemplaren) . Zo kunnen wij werken met het
imago van één ideale en virtuele kenner - een 'suprasubject' à la Poortman,
maar dan zonder de realiteit welke deze theosoof er aan toekende 10. Zoiets
als een waarheidsspreker per definitie, uit wiens naam een elk van ons tracht
te spreken.
Niet geheel ten onrechte geldt daartegenover de objectenwereld als die
van het principium individuationis. Daar is op probleemloze wijze het ene
ding niet het andere, en de ene mens niet de andere. Zelfs de spreekwoordelijke twee druppels water zijn te onderscheiden naar plaats en (of) tijd.

George Herbert Mead on Social Psychology, Chicago 1964, p. 38.
Klaus Held in de Landgrebe-bundel Perspektiven traru.endalphänomenologischer Forschung, Den
Haag 1972, p. 25.
• J.G. Wattjes, Praktische Wijsbegeerte, tweede druk, Delft 1926, p. 495; vgl. Edmund Husserl,
!deeen ~u einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Psychologie, eerste boek, Den Haag 1950,
p. 106.
9 Klaus Held, Lebendige Gegenwart: Die Frage noch der Seinsweise des trans~endentalen [eh bei Edmund
Husserl, entwiekelt am Leilfaden der Z eitproblematik, Den Haag 1966, p. 161.
10 J.J. Poortman, Tweeërlei subjectiviteit, Haarlem 1929, p. 154-164.
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lIl . EEN MYTHE EN ZIJN INTERPRETATIE

I.

Ideotypering

De mens verstaat de kunst om in één woord, één afbeelding, één symbool,
één verhaal een menigte van individuele gevallen samen te vatten. De soortnaam duidt een menigvuldigheid van exemplaren aan; het prentje in de encyclopedie doet niet anders. Ook het kunstwerk kan in deze geest worden
verstaan. H et verhaal zegt tegen de lezer: 'Mutato nomine de te fabula narratur' I of kortweg 'Gij zijt die man'2.
Iedere beeldgebruiker, iedere verhalenverteller gaat impliciet op zodanige
wijze te werk. De wijze, waarop één teken voor vele dingen staat, is door
Plato gethematizeerd in zijn ideeënleer welke zelf iets van een mythe heeft.
Ook deze mythe behoeven wij niet met huid en haar (met name als ontologie
en kennistheorie) te slikken om er iets van mee te nemen. Wat wij er van opsteken is het inzicht in de verhouding tussen het ene teken en de vele dingen.
Zulk een mythe kan ons - als die van Oidipus aan de psychiater - een handzame terminologie leveren. Ik zal mij dan ook niet ontzien over 'idee' en
'metechein' te spreken als dat in mijn kraam te pas komt, zonder mij daarmee als 'idealist' in enige metafisische of kennis theoretische zin te willen profileren. Het gaat hier alleen om het idee-model dat in ieder gebruik van taal
of teken schuilt.
De idee vat het gelijksoortige samen: de stoelen, de tafels, de honden, de
mensen; deze ook als subjecten. Er zijn dus niet alleen ideeën van objecten,
maar er is ook een idee van subject te onderscheiden. Juist aan deze subjectsidee - idee van het subject dat u of ik zou moeten zijn - zullen wij bij het
interpreteren van mythen vaak moeten denken.
Men kan de dingen langs verschillende onderscheidingslijnen groeperen
tot klassen en dus onder ideeën. Men kan het doen naar allerlei feitelijke
('descriptieve' ) kenmerken, maar ook naar waardecriteria van allerlei soort.
De ene en de andere modus zijn in mythen en sprookjes niet zo netjes onderscheiden als een moderne filosoof het zou wensen. De held van het verhaal
zal veelal niet alleen maar een beeld van de jongeling of van de man of van
de mens zijn, maar ook die van een goed mens, een moedig mens, een slimmerik enz. Uiteindelijk een beeld van het subject dat wij allen zijn, maar ook
steeds nog moeten worden . Men zou kunnen spreken van een kennistheoretische en een ethische functie van de ideeën 3 .
Het personage symboliseert de idee op een gebrekkige wijze, omdat de
idee steeds idee van vele - vaak nogal verschillende - metechonta is. Wie in
een encyclopedie de hond opzoekt, krijgt een plaatje van een hond te zien, die
er niet helemaal in slaagt de hond voor te stellen. Van het prentenboek der
mythologie moet hetzelfde worden gezegd. Het personage stelt de mens voor,
I

2

3

Q Horatius F1accus, Saryrae, boek I, I, regels 69-70.
Ir Sam. 12:7.
L.M . de Rijk in Lampas 1973, p. 273.
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of althans de man, de vrouw, de boer, de rechtvaardige enz.; maar er wordt
voor het welslagen van die poging wel een sterk beroep gedaan op de welwillendheid van de lezer. Om de mens naar al zijn mogelijke varianten uit te
beelden zou de held wel datgene moeten wezen wat Mefisto spottend een
'Herrn Mikrokosmus' noemt en naar het rijk der poëzie verwijst. De dichter
behelpt zich soms door aan zijn personage verschillende, eigenlijk onverenigbare trekken, als mensdier, manvrouw, moedermaagd, gentleman-inbreker,
toe te schrijven. Maar op die weg kun je, artistiek gesproken, niet eindeloos
doorgaan. Zo blijft iedere uitbeelding van de idee gebrekkig. Zelfs de goden
van India komen handen te kort voor hun funkties.
2.

Wonderlij"ks

Hoewel het verhaal over u en mij gaat, behoeft het niet altijd een naturalistische roman te zijn. In sommige verhalen - met name de mythen en sprookjes
- gaat het vreemd toe. Er treden boven- of benedenmenselijke wezens op, er
geschieden wonderen, er wordt getoverd; de held ontmoet monsters van onbiologisch formaat, en ontwikkelt zelf bovenmenselijke kracht; in de beeldende kunst vinden wij de heiligeschijn als 'mythical feature'4. Ook treft men
dingen aan die niet strikt onmogelijk, maar naar gewone maatstaven wel
uitzonderlijk mogen heten: vondelingschap, koningschap, doorgang door of
redding uit het water. De méér dan natuurlijke frequentie waarmee zulke
dingen in een bepaald soort verhalen gebeuren, dringt ons de vraag naar
hun betekenis op.
Het feit dat deze wonderlijke zaken soms plaatsvinden in een overigens
niet onrealistisch verhaal, levert een eigenaardige spanning op. Wanneer je
als koningin doodgewoon en liefst nog wat beter moet zijn, hoe kun je dan
in een gouden koets rijden? De koninklijke en wonderbaarlijke elementen in
het verhaal leveren een zekere stijlbreuk op; in het Duits zou men kunnen
zeggen dat zij het kader van het verhaal 'sprengen'. Maar daar zijn zij juist
voor; de stijlbreuk is hier stijlfiguur. Zij wil ons zeggen dat het wonder altijd
vlakbij is.
Met dat al is globaal de vraag beantwoord, wat de betekenis van zulke elementen is. Men zou ze kunnen zien als 'linguïstische signalen' in een tekst hoe
hem te verstaan 5 . Ze signaleren ons wel in de eerste plaats dat er in dit opzicht iets bijzonders aan de hand is. Binnen de lijst zelf van het gepresenteerde vinden wij de waarschuwing: 'Ceci n'est pas une pipe'.
Vraagt men naar de meer bepaalde betekenis van zulk een element, dan
denk ik dat zij meer dan één functie hebben. De koningskroon of de nimbus
kan in de eerste plaats ons eraan herinneren, dat het over de idee van de
mens gaat, m.a.w. dat er überhaupt geïnterpreteerd moet worden om het
verhaal naar het alledaagse vlak van u of mij terug te brengen. Dat de mens
• Northrop Frye, Anatomy ofCriticism, Princeton NJ 1957, in de paperback edition p. 135.
, Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende, zevende druk, Bloemendaal 1980, p
605.
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in het verhaal een koning heet, betekent in zoverre dat hij een mens is en
dat dit ons aangaat. Zijn kroon is zoiets als de sleutel vóór de notenbalk. Dit
teken - als het woord 'Roman' op een titelblad of de aanhef 'Er was eens
. . .' - waarschuwt ons dat wij op een bepaalde manier moeten gaan lezen,
geen 'fait divers', maar een representatief verhaal verwachtend. Hier geldt
- als Van der Brugh over het kerstverhaal schrijft -: 'Het is eeuwige, altoos
geldende, aldoor zich verwerkelijkende waarheid, die daarom ook, zal ze
voorgesteld worden, den vorm van het wonder moet aannemen'6. Een zodanige symboliek heeft te maken met onze - ons aller - verhouding tot het verhaal, en staat dus (om zo te zeggen) loodrecht op het vlak van die vertelling
zelf: denk aan de vertikalistische symboliek van troon, goden berg of hemel.
Ik heb dit - in Personificatie van sociale systemen - wel eens de metadigmatische
dimensie van het verhaal genoemd.
Intussen meen ik, dat de wonderlijke of uitzonderlijke elementen van de
mythen niet geheel op deze wijze kunnen worden verklaard. Vele van hen
hebben een meer inhoudelijke betekenis. Die kan dan nog weer van tweeërlei
aard zijn. Het wonder kan verwijzen naar datgene wat als subject buiten het
vlak van de objecten ligt; het kan ook verwijzen naar de subjectwording
(zelfbevrijding) van de mens.
Op het laatstgenoemde punt heeft de zeer uitgebreide dieptepsychologische literatuur uit de therapeutische hoek betrekking; het voorlaatste zal hier
door mij worden besproken. Zoals gezegd, beoog ik daarmee een aanvulling,
geen miskenning van datgene wat van psychotherapeutische zijde is geschreven; veeleer wordt dit laatste voortdurend door mij voorondersteld. Men
kan het ene aspect van de zin der symboliek ook niet los zien van het andere.

3. Personen
In mythen gaat het - er werd in hoofdstuk I reeds op gewezen - in de grond
van de zaak over mensen. Verbeeld is datgene wat mensen doen, hebben, zijn
en worden. Zelfs wanneer het verhaal over dieren, planten of andere natuurverschijnselen gaat, is er iets van de mens in geprojecteerd. Helios is een mythologeem in zoverre hij niet alleen de zon, maar ook de vader, de wedergeborene, de getuige enz. is. Mythologie is geen meteorologie of sterrenkunde; ook waar zij het lijkt te zijn, moet men dóórinterpreteren.
In het verhaal treden personages op, anthropomorfe figuren. Wel worden
zij juist in de mythe en het sprookje niet altijd 'mensen' genoemd; men vindt
er goden en geesten, en ook gepersonificeerde natuurkrachten, sprekende
dieren of planten enz. De grenzen tussen deze kategorieën zijn niet altijd
scherp. In zoverre de wezens gepersonificeerd zijn en dus anthropomorfe
trekken vertonen, moeten wij aannemen dat er iets van de mens in geprojecteerd en uitgebeeld is.
Daarbij kan het accent op verschillende aspecten van de mens liggen,
zoals ook in de droom de dromer vaak naar de verschillende kanten van zijn
6

E.J. van der Brugh, Van Advent tot Pinksteren, Den Haag 1955, p. 23.
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persoonlijkheid in verschillende personages ten tonele verschijnt. In het verband van deze studie zou er met name op kunnen worden gewezen, dat bij
een bepaalde personificatie het accent kan vallen op de mens als transcendentaal of als integraal subject, of als immanent wezen in de objectenwereld,
zij het dan veelal een objectwezen dat tevens subject is en (of) subject moet
worden. Men kan deze verschillen betrekkelijkerwijze aflezen uit de manier
waarop het personage in het verhaal wordt voorgesteld en optreedt. Zo lang
de god een zekere individualiteit tegenover andere goden vertoont, een bepaalde sexe, stand of beroep vertegenwoordigt, zullen wij in hem het beeld
van een tamelijk integraal opgevat subject moeten zien; men denke aan een
polytheïsme als dat van de Grieken. Daarentegen zal een God als die van Israël of van de Islam, in zijn onthevenheid aan zulke onderscheidingen en
aan tijd en ruimte, moeten worden gezien als beeld van het transcendentale
subject. Men bedenke echter dat de grens tussen deze verschillende godsbeelden niet scherp is.
Hoe zuiverder de god als subject en met name als transcendentaal subject
wordt voorgesteld, des te meer wordt hij onttrokken aan het in de objectenwereld heersende principium individuationis. Twee bronnymfen zou ik nog
kunnen onderscheiden naar haar plaats op de landkaart, maar bij engelen
levert dat al moeilijkheden op; men zegt dat er daarom nooit meer dan één
engel van een soort kan zijn. Zo bestaat er een zekere correlatie tussen een
transcendentaalsubjectachtig godsbeeld en het monotheïsme. Men zou kunnen zeggen dat juist het zuivere transcendentale subjectzijn er zich in het bijzonder toe leent om in de gestalte van één ideale 'kenner' of 'geest' te worden
samengevat, zulks als symbolische pendant van de reeds gesignaleerde neiging van de mensen, zich juist als subject( en) met elkander te identificeren.
Bij de godsdiensten welker traditie verbonden is met de naam van Abraham, vinden wij een zeer scherpe onderscheiding tussen God en mens. God
is hier een zuiver geestelijk persoon, een uitbeelding van de idee van het
transcendentale subject. Omdat God aldus het subject uitbeeldt, is hij een
persoonlijke God, duidelijker nog dan in het henotheïsme van India of van
de late oudheid. De Abrahamitische traditie gebruikt het woord 'God' dan
ook als ware het een persoonsnaam (in de moderne talen dus met een hoofdletter en zonder lidwoord) . Maar een merkwaardige persoonsnaam is het
wel. God is de enige God - op het zuivere subjectsvlak valt het onderscheid
tussen de verschillende personen immers weg - en wordt dan ook veelal niet
aangeduid met een eigennaam, veeleer met een tot enkelvoud geworden
meervoud als Elohim, een algemene godsnaam als El, Allah, Theos, Deus,
God, of een even algemene titel als Adonai, Kyrios, Dominus, Here. Men
vindt dit ook in andere culturen en ook daar kan het een aanwijzing voor
een monotheïzerende tendentie zijn.
Een God die aldus volkomen subject is, staat buiten de objectenwereld. Je
zou hem een niet bestaande God kunnen noemen 7 • Hij is geen natuurgod als
Gnostische uitdrukking volgens Gilles Quispel, Gnosis als Weltreligion, tweede druk, Zürich
1972, p. 59.
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de Baäls. Hij is in de hoogste mate het beeld van wat ik de transcendentaliteit van het subject heb genoemd; de transcendentie ('das ganz Andere')
fungeert hier als symbool van transcendentaliteit. Hij is onafhankelijk van de
dingen . Als absoluut subject is hij niemands object, niemand dan hijzelf kent
of stelt hem (aseïtas). Volgens een fraaie formule (uit een ander cultuurgebied ) schept hij zichzelf door zijn naam te noemen B•
Heeft hij een naam? Omdat God zuiver subject is, is hij in zekeren zin helemaal niet te noemen; aan hem is het spreken, niet de rol van besproken
voorwerp. Om dezelfde reden is hij ook niet af te beelden. Wat betreft het
spreken over God in termen die aan het integrale subject zijn ontleend Gods oog of Gods rechterhand - kan worden gezegd dat dit strikt genomen
niet in dit transcendentalistische godsbegrip thuishoort, al zal men er telkens
weer naar grijpen - met een ietwat kwaad geweten - om toch iets te kunnen
zeggen over de Onzegbare.

4. Schepping
God, idee van subject, is de Schepper, idee van de mens die als subject de
objectenwereld constitueert. Bij het woord 'objectenwereld' kunnen wij hier
aan het totaal van de ideeën der objecten denken, maar ook aan het totaal
van de objecten in hun concrete werkelijkheid . In de idealistische beeldentaal zullen wij eerst aan het eerstgenoemde, en pas daarna aan het laatstgenoemde denken. God schept de ideeënwereld en daarna(ar) de werkelijkheid, zoals een architect eerst de bouwtekening en dan het huis maakt. Volgens een bekende formulering: God schiep de wereld nadat hij de Thora had
geraadpleegd 9 . Zijn Wijsheid of Logos is bij hem vóór de schepping der dingen.
Het scheppen, het constitueren van de wereld, is symbool van alle typische
subjectsactiviteit van de mens met betrekking tot de dingen: het kennen, het
willen, het handelen. Maar omdat in het hier besproken type van godsvoorstelling meer het transcendentale dan het integrale subject verbeeld wordt,
mogen wij verwachten dat het scheppen liever wordt beschreven in termen
van hoofd- dan van handenarbeid. God denkt de wereld, hij spreekt (beveelt) 10, meet en paalt af ll , onderscheidt en scheidt l2 - al kent Genesis 2 ook
het beeld van het boetseren 13.
God denkt of kent de wereld op een prototypische wijze die de maatstaf
Veronica l ons, Egyptian My thology, tweede druk, London en New Vork 1968, p. 40; vgl. p. 85,
96 en 109.
9 Een Indische parallel bij A.R . Scheepers, Adhyllsa, een Vergelijking tussen de Aduaita- Vedllnta uan
Samkara en de Fenomenologie uan Edmund Husserl, proefSchrift Leiden, Delft 1988, p. 81.
lOGen. I: 1-25.
11 J ob 38: 5; Spr. 8:29; Jes. 40: 12; Hiëronymus van Alphen, cantate Het Sterrenheir. O ver de Romeinse limita tio als beeld der schepping zie men Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen , deel 11, Berlijn 1925, p. 127-128; vgl. Ezech. 40: 5- 15; Openb . 11 : I.
12 Gen. I: 4-10.
13 Schepping door spreken en door boetseren ook in het oude Egypte.
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van alle kennen en denken, en daarmee van de waarheid op werkelijkheid
zelve is; die gedachte lijkt verwant aan het idealisme van Berkeleyen Fichte l4 . Wij zien de dingen zoals God ze ons voorgezien, a.h.w. voor-gelicht
heeft. Zijn zien doet zien. Brahmans 'kennen wordt vergeleken met een licht
dat op zijn objecten schijnt' 15. In de Christelijke en maçonieke ikonografie
is het Alziend Oog omgeven door lichtstralen. De universiteit van Wisconsin
voert dit embleem met de spreuk 'Numen Lumen'16.
Dat de schepping op een bepaald tijdstip plaatsvond, zal ik als interpretator niet letterlijk nemen. Wel kan men in een niet-temporele zin de vraag
stellen, of er vóór de schepping reeds iets of iemand was, m.a.w. of men zich
object en subject in beginsel los van elkaar kan denken. Hierover lijkt mij
het volgende te zeggen.
Zoals men zich de transcendentale God der Abrahamitische traditie moeilijk anders dan als Schepper, dus als God-van-de-wereld denken kan, zo kan
men in filosofische termen zeggen dat het begrip 'subject' zijn zin ontleent
aan de betrekking van het subject tot de objecten. Dat God niettemin geacht
wordt er eerder dan de wereld te zijn geweest, moet dan worden gezien als
een beeld van het kennistheoretisch primaat van het subject ten opzichte van
de objecten.
Anderzijds kan men de vraag stellen of er aan de objectenzijde vóór de
schepping iets was. Wat dat betreft heet het, dat God de wereld uit niets
heeft geschapen, of uit een chaos (tohu wa bohu). Deze kan worden gezien
als beeld van datgene wat kennistheoretisch nog zo goed als niets is, het ongekende 'Ding an sich'. Natuurlijk zou het naïef zijn te denken, dat de objectenwereld op zichzelve werkelijk chaotisch is, maar wij plegen ons haar symbolisch wel zo voor te stellen 17.
En waar komt die baaierd zelf dan wel vandaan? Eventueel zou men kunnen zeggen dat God ook dit minimale object eerst nog heeft geschapen. Zoals
zelfs het Kantiaanse 'Ding an sich' reeds een uitbroedsel van de geest mag
heten, zo kan men met de woorden van Berkhof zeggen: 'Oók het "woest en
ledig" komt van God!'lB.
De tegenstelling tussen God en wereld, dus tussen het transcendentale subject en zijn objecten, wordt in de Abrahamitische traditie zeer zwaar aangezet. De wereld is niet bevolkt met goden of nymfen; zon en maan zijn
slechts lichten 19 . Fortmann spreekt van 'Ontzieling en desacralisering der

14 Vgl. Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk, Amsterdam 1938,
gezang 136: 2.
15 A.R. Scheepers, Adhyása, Een Vergelijking tussen de Advaita-Veddnta van SaTrlkara en de Feno1TUinologie van Edmund Husserl, proefschrift Leiden, Delft 1988, p. 48.
16 Vgl. Victor Hugo , Les contemplations, boek VI, nr. XXV (CEuvres po/tiques complètes, ed. Pauvert,
Parijs 1961 , p. 470).
1 7 Zie Raymond Corbey, De mens een dier?, proefschrift Nijmegen 1988.
18 H. Berkhof, Bruggen en Bruggehoofden , Nijkerk 1981, p. 54.
I' J. Soetendorp bij P.A.H. de Boer e.a. (red. ), Zoals er gezegd is over De Schepping, Zeist en Antwerpen 1962, p. 48.
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wereld door het christelijk monotheïsme'2o Bekend is Schillers desbetreffende
klacht Die Götter Griechenlands. Zo wordt de wereld gezien als een zuiver objectenrijk, dat wij als zodanig mogen behandelen 21 , een wereld van dingen
waaraan wij wél namen mogen (d.i. kunnen) geven 22 .
Er zijn in die wereld dingen van verschillende aard en ook van verschillend niveau van emergentie. Genesis 1 drukt dit uit door ze op verschillende,
achtereenvolgende dagen geschapen te laten worden. Men bedenke dat de
oude Hebreeën niet de fylogenese, maar als moeders, vaders en veehouders
zeer wel de ontogenese kenden. Al te fraai klopt de volgorde van het scheppingsverhaaloverigens niet.

5. Mensen
In elk geval zien wij dat de mens als laatste wordt geschapen - uit klei en
Gods adem, en ook naar Gods beeld 23 . Blijkbaar is hij niet zonder meer een
wezen als een ander; hij is een object, als alle schepsels aan God onderworpen, maar ook een subject, een metechon aan de in God belichaamde subjectsidee. De interpretator zal zeggen, dat de mens als alle dingen door de
natuurwetten volkomen is bepaald (determinisme), maar anderzijds als subject deze dingen kennend transcendeert en er handelend in ingrijpt (indeterminisme). In deze laatste hoedanigheid is de mens dus niet de door God bepaalde, maar de tot God geroepene. Object is hij eens voor al; subject te zijn
c.q. te worden is de opgave waarin hij meer of minder goed kan slagen. Dit
is het probleem dat in Genesis 3 wordt uitgebeeld. De mens die als object tot
de 'zeer goede' maar ethisch neutrale schepping behoort, valt als subject
onder het oordeel.
Zodra Adam en Eva hun subjectsfunctie bewust assumeren - eten van de
vrucht van de boom der kennis - verliezen zij hun onschuld, hun amorele
natuurlijkheid. En daar zij als metechontes uiteraard nooit aan de idee zelf
kunnen tippen, zal men hen voortaan zondig moeten noemen. Dat behoort
tot de 'condition humaine' en heet in de latere dogmatiek dan ook 'erfzonde'. De lichamelijke schaamte waar het verhaal over spreekt, kan in dit verband worden gezien als symbool van morele schaamte, zondebesef. Maar
men zou ook aan iets anders kunnen denken. De mens die zich bewust is geworden subject te zijn, wil geen object meer wezen, niet gezien worden, zoals
bij Sartre de man die door een sleutelgat loert niet wil worden betrapt. Hij
is, ook in een wat bijzondere zin die het Engelse spraakgebruik kent, 'selfconscious' geworden.
Intussen zal de mens eraan moeten wennen, als subject steeds object te
blijven. Er is geen emergentie zonder substraat, geen informatie zonder dra-

'0Han M.M. Fortmann, Als ziende de Onzienlijke, deel 2, Hilversum en Antwerpen
vgl. H . Berkhof, Bruggen en Bruggehorifden, Nijkerk 1981, p. 66 en 184.
" Gen. I: 28.
" Gen. 2: 19.
" Gen. 2: 7, resp. I: 26-27.
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ger. De mens is ziel of geest, maar nooit alleen ziel of geest. Zijn subjectzijn
is wel kenmerkend voor hem in vergelijking met dingen, planten en dieren,
maar niet een menselijk essentiale in die zin, dat men de rest zou kunnen
wegdenken . De gedachte aan een overleven van de psyche na de dood is aan
het O.T. dan ook betrekkelijk vreemd . Het dodenrijk is hier, als bij Homerus, een hoogst marginaal gebied - goed voor halve heidinnen als de toveres
van Endor.
De Bijbel kent één God, maar mensen in het meervoud, als om ons er aan
te herinneren dat in de objectensfeer het principium individuationis is gelegen. Zo wordt de mens van Genesis reeds in het eerste hoofdstuk onderscheiden in man en vrouw, en vier kapittels verder in landbouwer en veehouder.
Naar mate het verhaal vordert, spreekt het meer en meer over mensen met
een bepaald gezicht en een bepaalde plaats in tijd en ruimte. Het gaat daarmee tot een ander genre behoren. Wat ik tot dusver enigszins cavalièrementop de wijze der dieptepsychologen - onder de naam 'mythe' heb samengevat, wordt door de literatuurwetenschappers immers in verschillende genres van verhalen onderscheiden. Een van de relevante factoren is daarbij de
verankering van het verhaalde in tijd en ruimte. Het sprookje heeft reeds tijdelijke en ruimtelijke dimensies, maar op een onbepaalde wijze: Er was eens,
in een heel ver land ... Andere verhalen, bijvoorbeeld romans, spelen op met
name genoemde tijdstippen en (bestaande) plaatsen. De historische roman,
de legende, de sage, het epos knopen zelfs aan bij belangrijke historische gebeurtenissen. Deze historische of historoïde bepaaldheid draagt bij tot de indruk, dat je een levensechte, waar gebeurde geschiedenis te horen krijgt - 'it
makes a story look the better in the face', volgens de goede korporaal Trim 24 .
Genealogie kan hiertoe - al komt zij ook in godenmythen voor - een
steentje bijdragen. Zij zal daarnaast voor de analyticus wellicht ook een andere zin hebben. De mens - er werd reeds op gewezen - is zijn bijzondere
eigenschap van subject onder de objecten niet komen aanwaaien. Hij vormt
in dit opzicht de top van een ontologische pyramide van wezens, de uitkomst
van een fylogenetische en ontogenetische ontwikkelingsreeks. Hij is van huis
uit een ding, een organisme, een dier, en blijft dit ook als mens. Niet voor
niets wordt dan ook in de mythe aandacht besteed aan de afstamming van
de held. Wij worden op zijn minst getrakteerd op een geboorteverhaal, en
soms op een hele stamboom. Vooral het O .T. denkt sterk genealogisch. De
ui tverkorenheid (dialogisch kan zij als een bijzondere betrekking tot God
worden voorgesteld) betreft niet alleen een individueel mens, maar ook een
geslacht. Zij heeft betrekking op het zaad van Abraham, Izaäk enJacob, het
volk Israël, het Aäronitische priesterschap en het Davidische koningshuis.
Het heil is goed voorbereid - en toch komt het telkens weer als die verrassing
welke wij met het woord 'emergentie' aanduiden. Ook op dit verrassende
,. Laurence Sterne, The Lift & Opinions of Tristram Shandy, gentleman, VIII 19; zie ook Linda
Hutcheon, Narcissistic Narrativt, the metajictional paradox, tweede druk, New Vork en London
1984, p. 63 .
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van de genade legt de Schrift grote nadruk. Herhaalde malen wordt boven
de ' heir apparent' een jonger kind uitverkoren (Abel, Seth, Izaäk, Jakob,
Rachel, Jozef, Efraïm, David, Salomo). Ook lezen wij dat de held, naar het
woord van Jesaja 54: I, uit een onvruchtbare, soms bejaarde vrouw wordt
geboren (Izaäk, Simson, Samuël, Johannes de Doper, en de Maria der legende). Het wonder van Jezus' geboorte ligt uiteraard in het verlengde hiervan . Ook lijkt Mattheüs 1 met een merkwaardige voorliefde te wijzen op heidinnen en andere onverwachte vrouwen in de stamboom van David en Jezus. Het is alsof met een en ander te kennen wordt gegeven, dat in de lijn
van ons leven en van onze traditie telkens weer het scheppende, onvoorzienbare optreedt. Het is dezelfde gedachte als wij in Griekse mythen vinden uitgedrukt waar aan de held een God als vader wordt toegeschreven. Moeder
en vader symboliseren dan onderscheidenlijk het substraat en de emergentie.
Dezelfde momenten treden - misschien op hoger vlak - weer op in de beschrijving van het leven van de held zelf. In zulk een verhaal vinden wij de
levensloop van een mens geschilderd, in menig opzicht niet anders dan zoals
dit ook in (bijvoorbeeld ) de Griekse of de Indische mythologie geschiedt, in
vele trekken echter ook typisch Israëlitisch gekleurd. Wat wij te zien krijgen
is in het algemeen de weg die een mens gaat om zichzelf te worden. Hier
geldt ten volle die dimensie van uitleg welke zo uitvoerig aan de orde wordt
gesteld in de dieptepsychologische literatuur. Voor de bijbelse figuren zie
men bijvoorbeeld het genoemde werk van Drewermann. Ik wijs daarop met
enige nadruk, omdat ik niet de indruk wil wekken, met mijn 'filosofische'
interpretatie een concurrent van de 'psychologische' te zijn. Veeleer heeft de
laatstgenoemde een rechtmatige en belangrijke plaats binnen de eerstgenoemde. Dat ik over de psychologische interpretatie hier niet uitweid, is
omdat er al zo veel en door meer bevoegden over is geschreven. Volstaan
moge worden met er aan te herinneren, dat de menswording van de mens
welke de psycholoog uit de mythe afleest, niet in de laatste plaats als subjectwording (van 'Es' tot 'Ich') kan worden gezien. In zoverre vooronderstelt de
psychologische interpretatie op haar beurt de wijsgerige.
Veelal heeft het verhaal een hoofdpersoon, maar is hij niet de enige figuur.
De held komt in betrekking tot andere personen te staan, en dat zijn - ook
als hijzelf een sterveling is - niet altijd mensen . Odysseus wordt vervolgd
door Poseidon; hij krijgt goede raad van Athena, wordt geholpen door Hermes en Leukothea, heeft ambivalente relaties met Kirke en Kalypso, ontmoet vreemde monsters van allerlei soort. Dergelijke contacten heeft Perseus,
heeft Herakies, heeft Achilleus. De mens in het sprookje kan te maken krijgen met feeën en heksen, reuzen en kabouters - en met de bij Jung en zijn
school geliefde 'hilfreiche Tiere'. Zou men van al deze machten een typlogie
willen opstellen, dan zou men kunnen onderscheiden tussen gunstige en ongunstige, maar ook tussen geestelijke en natuurlijke.
Bij het interpreteren lijken wij hier in de knoop te komen . Als de menselijke held van het verhaal een beeld van (de idee van) u en mij is, hoe is het
dan mogelijk dat hij op zijn levensweg zulke vreemdsoortige vrienden en
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vijanden ontmoet, en met name een god die op zijn manier óók de idee van
u en mij is? Kennelijk zijn de hem tegemoettredende goden en elementalen
geen objecten in, doch medesubjecten aan de wereld 25 • Hoe moet dan hun
optreden en het daarin meervoudig worden van het subject worden verstaan?
Ter beantwoording van deze vraag zij wederom herinnerd aan het uit de
dieptepsychologie bekende feit, dat een dromer de aspecten van zijn persoonlijkheid in een veeldheid van persoons beelden kan projecteren. De geestelijke en natuurlijke wezens die een mens op zijn pad ontmoet, zijn symbolen van geestelijke en natuurlijke trekken van hemzel(
Dat deze trekken in afzonderlijke personages worden uitgebeeld, is niet zo
vreemd als het lijkt. Een mens pleegt inderdaad niet een man of vrouw uit
één stuk te zijn. Het typisch menselijke deel van zijn denkwerk speelt zich
af op de wijze van een inwendige dialoog, als waarop reeds door Plato en
later door Mead en Vygotsky is gewezen. En één van de gesprekspartners is
daarbij nu juist het ideale subject, de geïdealiseerde medemens ('generalized
other') - dus wat wij op moreel gebied het 'geweten' en op cognitief gebied
wel eens het 'wetenschappelijk geweten' noemen. In zoverre zal het ons niet
mogen verwonderen, dat de held van het verhaal door een hoger en objectiever alter ego, hetzij in de voor hem bijzondere vorm van een daimon, genius
of engel, hetzij in de aan allen gemene gedaante van een Herrnes of Athena
wordt begeleid. De 'Auseinandersetzung' van de held (het 'ik') met al deze
stemmen binnen en buiten hem is de kern van zijn levensverhaal. Zo moet
ook het wandelen met God van de oudtestamentische aartsvaders en rechtvaardigen en ook het bidden van de hedendaagse gelovigen, worden verstaan. De mens is hier in dialoog met wat in hem het ideale subject vertegenwoordigt, zijn roeping om ook een zodanig subject - beelddrager Gods - te
ZIJn.
Uiteraard spelen in het verhaal ook andere dan persoonlijke symbolen een
rol. Zij kunnen de mens naar zijn objektzijde uitbeelden. Men denke aan
woning, kleding, wapenrusting, en ook aan het rijdier als beeld van het vitale en animale dat de basis van ons menszijn is. Bij Jezus kan men denken aan
de stal en de kribbe, de naadloze rok, de ezelin. In zijn objektzijn is de mens
ook aan lijden (in de dubbele zin van het woord) en aan de dood onderhevig. Zo wordt het hout (hyle, materia) van de kribbe van ouds in verband
gebracht met dat van het kruis. De vorm van het kruis herinnert aan een assenkruis, de dimensionaliteit der objektenwereld, en komt dan ook in andere
godsdiensten dan de Christelijke veelvuldig voor (mandala).

6. Christus
Jezus, wat hij verder ook mag zijn, wordt gezien als één van Israëls rechtvaardigen. Bijzonder is het dogma dat hem (en volgens de Katholieke kerk

25

V gl. H.J. Heering, Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte, Meppel en Amsterdam 1976, p. /74.
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ook zijn moeder) volkomen rechtvaardig noemt. De idealistische symboliek,
die een held of heilige als type van de mens kent, wordt hiermee tot het
uiterste doorgevoerd. In dit kader past de gedachte van Van Niftrik, dat
men naar jezus moet kijken om te weten wat een mens is 26 . Aldus pleegt
men immers te spreken over een idee in relatie tot haar ektypa of metechonta.
Bij de doordenking van het beeld van jezus als dat van de volmaakte
mens, stuiten wij op de reeds gesignaleerde moeilijkheid, dat je niet door de
beschrijving van één enkeling alle leden van de klasse der mensen kunt uitbeelden, waar deze in allerlei opzichten onderling verschillend zijn. Hier
ontstaat noodzakerlijkerwijze een zekere spanning tussen verschillende elementen van het verhaal. Met name raakt de dogmaticus die deze elementen
wil integreren, tot een merkwaardige paradox met betrekking tot het probleem van schuld en straf. Als figuur die ook in moreel opzicht het voorbeeld
van de mens is, moet jezus zonder zonde zijn, maar tevens op volmaakte
wijze aan de verleiding tot zonde weerstand kunnen bieden - wat leidt tot
het verhaal dat hij wel degelijk aan een zodanige verleiding (en dan van de
Satan in laagsteigen persoon!) zou hebben blootgestaan. Ook brengt zijn
volmaaktheid mee, dat hij de enige is die geen straf verdient en tevens de
enige die de straf werkelijk als straf - als consequentie van zijn zedelijke vrijheid 27 - kan ondergaan.
Dat de straf en rechtvaardigheid van Christus ons wordt toegerekend, betekent dat wij de metechontes zijn van de idee waar hij voor staat. Uiteraard
zijn wij niet zonder meer deze idee, men kan haar wel en niet op ons toepassen; in zoverre is elk van ons 'simul iustus et peccator'. Deze spanning, ook
in de inwendige dialoog, wordt aangeduid met paradoxale termen als 'genade', 'Heilige Geest' en ·'geiooP.
Als wij Christus, in de zin van de volmaakte mens, interpreteren als idee,
houdt dit uiteraard in dat hij inzoverre niet op een bepaald moment eens en
voor al heeft bestaan. Op dit punt spreekt het beeld een taal die de interpretator niet letterlijk kan verstaan. In de Christelijke dogmatiek wordt met
grote nadruk gesteld, dat de als jezus van Nazaret bekende volmaakte mens
inderdaad heeft bestaan, en nooit een andere dan hij. De volmaaktheid
wordt niet in hem verzinnebeeld zoals zij ook in een andere man of vrouw
verbeeld zou kunnen worden, maar is in hem, en in hem alleen, inderdaad
verwerkelijkt. Een dergelijke verwezenlijking van de norm in één specimen
zal door andersdenkende filosofen niet voor mogelijk worden gehouden.
Niet dat zij - als sommige schrijvers in het begin van deze eeuw - de historiciteit van de stichter der Christelijke religie ontkennen. Dat jezus van
Nazaret heeft bestaan en dat de verhalen van de evangeliën een kern van
historische waarheid bevatten, wordt thans door niemand meer betwijfeld.
2. G.C. van Niftrik, Zie, de Mens! Nijkerk 1951, p. 57-58, 61 en 77; genuanceerder Karl Barth,
Kirchliche Dogmatik, deel 111 2, Zollikon 1948, p. 47, 270, 330 en 334.
27 G.W.F. HegeI, Philosophie des Rechts, Berlijn 1821, par. 100.
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Toch is er in zoverre een historiciteitsprobleem, dat volgens de Christenen
hier binnen de geschiedenis iets is gebeurd dat principieel uniek en onherhaalbaar moet heten, hetgeen door de ongelovigen onmogelijk wordt geacht.
Het feit dat de Christenen aan deze éne historische figuur een objectief
unieke betekenis toeschrijven, komt onder meer tot uitdrukking in de bijzonder nadrukkelijke wijze waarop zij - sinds Lukas 2 - hem in de historische
werkelijkheid plaatsen en verankeren, als geboren onder Augustus en Quirinius, werkzaam op bepaalde plaatsen in Galilea en judea, en gekruisigd
onder Pontius Pilatus. Uiteraard zal dit de ongelovige belangstellende niet
beletten, deze lokaties en dateringen op zijn manier op te vatten, namelijk
als globaal juist wat de historische jezus betreft, en anderzijds een 'somewhere' en 'sometime' dat als symbool van 'anywhere' en ' any time' fungeert.
Dat de hermeneut hier in het verhaal iets leest dat er uitdrukkelijk niet
staat, behoeft ons niet méér en niet minder te verontrusten dan diepte-hermeneuse in het algemeen. De interpretator kan niet verwachten dat de gelovige in deze met hem meegaat; daar is hij gelovige voor. Het heeft geen zin
de op dit punt bestaande tegenstelling tussen twee denkwerelden te ontkennen of te verdoezelen. Wel meen ik dat een bepaald misverstand betreffende
de aard van deze tegenstelling kan worden rechtgezet.
Het komt namelijk voor, dat de interpreet, wegens zijn ontkenning van de
historiciteit van jezus, door Christenen een doceet wordt genoemd. Dit geschiedt naar mijn mening ten onrechte. Er worden daarbij twee verschillende
punten met elkander verward.
Volgens het verhaal was jezus een mens van vlees en bloed, en ook één
mens op een bepaalde plaats in tijd en ruimte. Men zou het eerste punt dat
van zijn lichamelijkheid, het tweede dat van zijn bepaaldheid kunnen noemen. Door de doceet wordt de eerste, door de moderne interpreet de tweede
trek weggeïnterpreteerd 28 • Dat zijn twee heel verschillende bewerkingen.
Wie zegt dat een bepaald verhaal niet waar gebeurd is, of dat het, voor zover waar gebeurd, niet daaraan zijn belang ontleent, verklaart het wel tot
literatuur, maar niet tot een spookverhaal. Een geschilderde kop van een
heel of half gefingeerd persoon hoeft er niet als een plaatje of als een geest
uit te zien.
Interpretatie als zodanig is dus geen docetisme. Natuurlijk zou het mogelijk zijn, een interpretatie van een docetisch Christendom te geven; ook het
docetisme is een mythe en kan ons als zodanig te denken geven. Zulk een
interpretatie heb ik hier niet beproefd. Veeleer heb ik als interpretandum het
gangbare, 'katholieke' (inclusief protestantse) Christendom gekozen. Door
het te interpreteren heb ik afstand genomen van de ' Einmaligkeit', maar niet
van de volbloedigheid (en zelfs bloedigheid) van het verhaalde.
Bevat de tekst zelf een metadigmatische sleutel die ons tot dit afstandnemen aanmoedigt? De wonderen rond jezus' leven en sterven kunnen als zo2. In dier voege dat de bepaaldheid van Ju.us wordt verstaan als beeld van de bepaaldheid van
elk mens.
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danig worden verstaan. Door Van den Bergh van Eysinga is - enigszins in
het voetspoor van Hegel - zelfs gesteld, dat met name de dood van Jezus
mede kan worden gezien als een teken van de opheffing van de voorstelling
van de Christus als 'een bepaalde geschiedkundige figuur'29 . Gezien de multi-interpretabiliteit van symbolen is het moeilijk zulk een uitleg zonder meer
te verwerpen; maar voor mijn gevoel gaat deze inhoudelijk wat al te zeer in
tegen de sfeer van het verhaal van Golgotha, dat immers meer de uiterste
consequentie dan een relativering van de hicceïtas van de Christus lijkt uit
te beelden.

7. Godmens
Bij Philo van Alexandrië vinden wij reeds de gedachte, dat een volkomen
rechtvaardige als Abraham of Mozes de wet zelve is. In deze lijn past de gedachte dat Jezus als volmaakt mens God zelf moet wezen. Wij stuiten hier
op het centrale dogma van het Christendom: de menswording Gods.
Het woord 'incarnatie' kunnen wij in dit verband beter vermijden. God
begeeft zich niet in een vreemd lichaam of in een schijnlichaam, maar wordt
zelf volledig mens. Hij word t niet de geest of de ziel van Jezus; hij wordt J ezus, zoals Adam niet naar zijn geest of ziel, maar als mens naar Gods beeld
werd geschapen.
Om het dogma der menswording te kunnen interpreteren, moeten wij in
aanmerking nemen dat de indentificatie van God en mens volgens de kerkelijke leer geschiedt via een soort middenterm, de Logos of Zoon, die geacht
wordt enerzijds één van de drie personen in God, anderzijds één van de twee
naturen van Christus te zijn.
Wij moeten ons niet laten afschrikken door de hier gebezigde woorden. De
termen 'hypostasis' en 'fysis' of ' natura' zijn onleend aan een oud filosofisch
spraakgebruik dat ons weinig meer te zeggen heeft; bovendien mag 'persoon'
een hoogst ongelukkige vertaling heten. Wellicht komen wij de structuur van
het leerstuk enigszins nader wanneer wij hier over 'aspecten' of ' opzichten'
spreken. Wanneer wij het dogma aldus verstaan - en wij kunnen, nog maar
nauwelijks interpreterende, zeggen dat het zo bedoeld is - zou de eigenlijke
interpretatie als volgt kunnen verlopen .
God ( = ) de Zoon ( = ) Jezus dient te worden gezien als beeld van datgene
wat ik in hoofdstuk 11 als volgt heb uitgedrukt: Het transcendentale subject
( = ) het integrale subject ( =) het object mens.
De Zoon of Logos, het mensvormige aspect van God, of liever gezegd het
Godsaspect waarnaar de mens is geschapen, is dan de idee van het subject
dat met zijn volle uitrusting (organen enz.) tegenover de te kennen en te behandelen wereld staat. Hij maakt als zodanig geen deel uit van deze objectenwereld. De geloofsbelijdenis van Nikaia legt er bijzondere nadruk op, dat
de Zoon niet tot de geschapen kosmos behoort, maar vóór de schepping en in
G.A. van den Bergh van Eysinga, Godsdienstwetenschappelijke studiën XVIII, Haarlem 1955, p.
58.
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het scheppen bij God (dus als subjectaspect) aanwezig was. Dat binnen het
subjectbegrip het transcendentale moment een zeker primaat heeft boven
het andere, wordt uitgedrukt met de titels 'Vader' en 'Zoon'; maar zoals een
mens tegenover zijn integrale zelf anders dan tegenover de wereld staat, is
God met zijn Logos nauwer dan met de wereld verbonden. De Zoon is uit
hem geboren, niet door hem gemaakt. Van het integrale subject kan men
echter ook zeggen, dat het als object zijn realiteit heeft in het organisme dat
mens heet; dus, op het vlak der idee: dat God in zijn mensvormigheid (Zoon
of Logos) niemand anders is dan de volmaakte mens Oezus) .
Intussen staat ook deze gelijkstelling in een bepaald opzicht onder spanning. De goddelijke Christus is volgens de dogmatiek een eeuwig wezen,
prae-existent ten opzichte van schepping en wereld (Spr. 8, Joh. I en 17, Nicenum), en ook post-existent (door opstanding, hemelvaart en wederkomst) .
De mensjezus heeft daarentegen een plaats binnen de geschiedenis (Luk. 2:2
en het 'geleden onder Pontius Pilatus'). Hij immers is het symbool van de
mens als object, en dus geplaatst binnen de coördinaten van de objectenwereld. Als object ben je altijd ergens, terwijl het subject - God, inclusief Christus als God - in zekere zin overal en nergens is.
Zo meen ik dat het Christologische dogma in zijn gebruikelijke vorm inderdaad een opvallende en niet toevallige structurele parallelie vertoont met
de wijsgerige anthropologie die ik in hoofdstuk 11 heb geschetst. Op deze
wijze kan men het dogma interpreteren naar een bepaalde en zeer fundamentele filosofische structuur toe. Daarmee zou niet alleen het dogma zelf
naar zijn inhoud geïnterpreteerd zijn, maar ook van zijn zware geladenheid
voor de gelovigen zou hiermede naar mijn mening een aannemelijk verklaring zijn gegeven. Volgens deze 'Deutung' betekent het genoemde dogma
immers inderdaad geen geringe zaak, veeleer de anthropologische paradox
bij uitnemendheid. Het betekent dat de mens, een ding van de wereld, geworden is tot een subject dat zichzelf als object kan zien en zijn eigen oorsprong kan opsporen - een en ander onverminderd zijn eenheid als mens.
Dat het dogma van de menswording Gods psychologisch bijzonder zwaar
geladen is, is inderdaad een feit. Dat spreekt nog sterker wanneer wij het tegen de achtergrond van een godsdienst als die van Israël beschouwen.
De godmens is een symbool dat wij ook in andere culturen aantreffen; ik
noem Krisjna, Rama, Herakies, de Dioskuren, de Egyptische koning. Maar
juist in de Abrahamitische traditie is deze figuur heel moeilijk te plaatsen.
De Griek was althans enigszins vertrouwd met de gedachte dat een god iets
menselijks heeft en een mens (als heros) iets goddelijks kan hebben. Dat
neemt niet weg dat ook voor hem de apotheose van Herakles of van Psyche
paradoxaal en zwaar geladen zal zijn geweest; maar in de wereld der Abrahamitische godsdiensten moet de gedachte der theanthropie een nog groter
schok hebben opgeleverd.
In deze cultuurkring werd en wordt immers een bijzonder grote nadruk
gelegd op de radikale onderscheidenheid van God en mens, en wordt elke
inbreuk op dit beginsel als een grote zonde en dwaasheid beschouwd. Dat
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God ooit mens zou worden, geldt hier als volslagen onmogelijk. Iets van deze
gedachte is in de Christelijke traditie overgegaan, met name in de bekende
stelling dat de vleeswording des Woords niet binnen het kader van de theologia naturalis kan worden begrepen. De menswording Gods geldt hier dus
nog steeds als volslagen onmogelijk, alleen niet Godsonmogelijk. En daaraan
ontleent de gedachte aan zulk een theanthropie - Tertullianus heeft het
scherp gezien - nu juist haar indringende kracht.
Men zou kunnen zeggen, dat in de Christelijke godsdienst de tegenstelling
tussen God en mens, als die tussen de these en de antithese van een Hegeliaanse drieslag, tot het uiterste wordt opgevoerd en doordacht, om eerst
langs deze weg tot haar opheffing te worden gebracht. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat deze dogmatiek zowel op Hegel zelf als na hem op vele
Hegelianizerende theologen (als G.A. van den Bergh van Eysinga en E.]. van
der Brugh) grote indruk heeft gemaakt. Met name in deze hoek leefde de gedachte, dat men van de Christelijke dogmatiek niet - als vele vrijzinnigen
deden - de scherpe kantjes moet afslijpen 30 (de zogenaamde aftrekmethode),
maar haar in haar volle paradoxaliteit naar de filosofie moet vertalen. Ook
zonder in typisch Hegeliaanse formuleringen te vervallen kan men zeker zeggen, dat het Christologisch dogma aan zijn spanning en paradoxaliteit de
aantrekkingskracht ontleent die er zulk een centraal punt van de Christelijke
geloofsleer van heeft gemaakt. Dit zal ook de oorzaak (of dieptepsychische
reden) zijn waarom de kerk dit dogma zo zorgvuldig heeft gehoed tegen hen
die Jezus zien als hetzij slechts mens (ebionieten, moslims, unitariërs) althans
schepsel (arianen ), hetzij een vermomde God (doceten). Al deze vereenzijdigingen ('hairêseis'), zoals ze vanuit de standaard mythe gezien wel moesten
heten, ontnemen er immers de spanning aan; datzelfde doet ook het nestorianisme met zijn losse verbondenheid tussen Christus' naturen.
Een bijzonder symbolisch thema is dat van de geboorte van Jezus als Godmens. Helden plegen, zoals wij reeds zagen, op bovennatuurlijke wijze te
worden geboren: volgens de Griekse mythologie pleegt de vader een god te
zijn, volgens Israëlitische traditie is de moeder een onvruchtbare vrouw.
Wanneer wij in aanmerking nemen dat ook een maagd in zekere zin onvruchtbaar mag heten, kunnen wij in het verhaal van Christus' geboorte een
combinatie van die twee motieven zien. Voor de interpretatie maakt het
stijlverschil althans in zoverre niet uit, dat in beide soorten verhalen sprake
is van een gewone vrouwen van een goddelijk wonder, het gebeuren van
wat van haar uit niet gebeuren kon 31 .
De vrouw kan hier worden gezien als een beeld van het substraat (de wereld ). In een sterk historizerende cultuur als die van Israël vertegenwoordigen Maria en Jozef als kinderen van Abraham of van David niet zonder
3. G.A. van den Bergh van Eysinga, Leeft ]e<.us of heeft hij alleen maar geleefd?, Arnhem 1930, p.
21 en 75; vgl. Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese, deel II, Olten en Freiburg im
Breisgau 1985, p. 630.
" Vgl. Kar! Barth, Kirchliche Dogma/ik, deel I 2, tweede druk , Zollikon 1939, p. 205.
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meer een wereld van brute objecten, maar reeds de voorbereidingen der genade, een zeker niveau van emergentie. Maar het goddelijk wonder wil zeggen dat de mens van deze natuurlijke basis uit tot steeds verder emergentie,
en met name tot de rol van subject is geroepen. Er zit in deze ontwikkeling
een kategorale sprong als aangeduid in de bijbelse geboortewonderen, en in
de distantie waarmee jezus soms over zijn moeder spreekt.
De substratale rol van Maria in relatie tot Christus wordt uitgebeeld in
een groot aantal symbolen. Zij is de nieuwe Eva, de nieuwe Ruth, de aartsmoeder; zij is het vlies van het teken aan Gideon, de ark des Verbonds, het
huis of de zetel der Wijsheid, de troon van Salomo (dus van Davids zoon)
- zoals Isis de troon van de farao is. Ook het madonna-motief kan op deze
wijze worden verstaan (vgl. Isis met het kind Horus op haar schoot). Tot
deze madonna verhoudt zich de pietà als kruis tot kribbe.
De emergentie voegt aan het menszijn iets toe, doet er niets aan af. Er
wordt in de katholieke kerk dan ook soms met enige nadruk gesteld, dat
Maria onder Gods genade datgene wat zij op zichzelf was ('maagd' =
vrouw op zichzelf), is gebleven; zij is niet als Semele door het vuur van die
genade verteerd. Op sommige schilderijen, zoals het drieluik van Fromentin
in de kathedraal van Aix-en-Provence, ziet men de madonna temidden van
het brandende, niet verbrandende braambos, soms met een opschrift dan
naar het behoud van haar maagdelijkheid verwijst 32 .
8. Communicatio idiomatum
Het dogma dat in het kort kan worden aangeduid met de formule God (=)
de Zoon ( =) jezus, leidt tot het probleem der communicatio idiomatum.
Mag alles wat over God te zeggen valt, ook over Christus gezegd worden en omgekeerd? Mag men spreken over Gods lichaam, Gods bloed, Gods
wonden, Gods nood, Gods moeder? Kan een geschilderde figuur met de traditionele trekken en attributen van jezus in een scheppingstafereel als beeld
van de Schepper fungeren 33? De katholieke traditie laat in het algemeen zulk
een spraak- en beeldgebruik wel toe. Men mag Maria aanduiden als theotokos; de Schepper kan en mag men als jezus (en niet anders!) afbeelden.
'Ziet, hoe teere is de Heere, die 't al draagt in zijne hand,34. G.H. Schokker
wees mij op een parallel in het Indische cultuurgebied. Tot de Godsincarnatie Rama spreekt zijn moeder: 'Full many a universe, created by illusion,
dweIIs in thy every hair - so say the Vedas - yet thou didst rest in my womb
- a jest to disturb the minds of the most sober wh en they hear it.'35.
"Louis Rénau, Iconographie de /'art chr/tien, deel I, Parijs 1955, p. 202 en 215; deel 11, Parijs
1956, p. 187; vgl. Eugen Drewermann, Tiifenpsych%gie und Exegese, deel 11, Olten en Freiburg
im Breisgau 1985, p . 391.
" Zie L.H. Grondijs, De iconographie van schepping en Godsverschijningen, Amsterdam 1942.
,. Psalmen en ge<.angen voor de eredienst der Neder/andscht Hervormde Kerk, Amsterdam 1938, gezang
15: 2.
" Rámacaritamánasa, in de vertaling van W. Douglas P. Hili, Tht Holy Lake tif the Acts of Rá7TUl,
London 1952, p. 89.
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Sommigen van de oude Christenen - de zogenaamde patripassionisten plachten het lijden van jezus zelfs aan God de Vader toe te schrijven. Die
gedachte is niet als rechtzinnig erkend en gaat ook inderdaad een stap verder dan gebruikelijk, inzoverre dat de door mij met het teken '( =)' aangeduide relatie hier als transitief is beschouwd, zodat men komt tot de volgende sluitrede: jezus ( = ) Zoon, Zoon (=) Vader, ergo jezus (=) Vader.
Een ander voorbeeld hiervan is een 'vierge ouvrante' die niet alleen jezus,
maar de hele Drieëenheid in haar buik blijkt te hebben 36 .
Het leerstuk van de communicatio idiomatum lijkt ook wortels te hebben
in met name die evangelie teksten waarin jezus als Davids zoon en heer
wordt aangeduid, of als een die eer dan Abraham is. In deze lijn heet Maria
in de slotzang der Divina Commedia de dochter van haar Zoon; Maerlant en
Vondel noemen haar de maagd die haar Vader voortbrengt en draagt 37 . Het
klinkt wonderlijk - met recht 'to disturb the minds ofthe most sober' - maar
komt welbeschouwd overeen met de verhouding tussen subject en objectenwereld, een verhouding waarbinnen de wereld naar wereldse coördinaten,
het subject echter op zijn wijze het primaat heeft. Het is diezelfde paradoxale verhouding welke ook Victor Hugo op het oog heeft, wanneer hij het eerste mensenwoord tegen het stoffelijk licht laat zeggen: 'Mon nom est FIAT
LUX et je suis ton aîné'38.
In de Rooms-Katholieke kerk heeft de lijn der communicatio idiomatum
nog een mariologisch verlengstuk gekregen. Indien Christus zonder zonde is,
is dan Maria het (op een afgeleide wijze) ook niet? Indien de Logos, God
naar zijn menselijke gestalte - blauwdruk voor de schepping van Adam en
Eva - ten opzichte van de wereld prae-existent is, moet men aan hem dan
niet ook naar dit voorbestaan een substrataal en in zoverre mariaal aspect
onderscheiden? Kan men met een beetje goede wil dan niet zeggen dat het
Woord is geboren uit Maria vóór alle eeuwen?
Het is een gedachte waar eeuwenlang mee is gespeeld, waarbij het vrouwelijk woordgeslacht van de term 'Sofia' - bijna equivalent van 'Logos' natuurlijk mooi uitkwam. In Oost-Europa plegen de Sofia-kerken hun patronaatsfeest te vieren op een Mariadag. De liturgie van Rome kent het lezen
van Sofia-teksten op mariale feestdagen. De pauselijke bul van 1854 over de
aangeboren zondeloosheid van de heilige maagd begint met de woorden:
'Ineffabilis Deus ab initio et ante saecula Unigenito Filio suo matrem elegit
atque ordinavit.' In dezelfde geest schrijft een latere paus in de bul Munificentissimus Deus van 1950 en de encykliek Fulgens corona van 1953. In deze
laatste heet Maria het huis dat de Wijsheid zich (volgens Spreuken 9: 1) heeft
gebouwd. En als om de prae-existentie een pendant in postexistentie te ge3. Louis Réau , Iconographie de l'art chrétien, deel 11, Parijs 1956, p. 28.
37 Jacob van Maerlant, Van den Vijf Vrouden, regels 13-15;Joost van den Vondel, Brieven der Heilige Maagden, martelaressen, achtste brief. Op deze parallellen is gewezen door W.M . Frijns, Vondel
en de Moeder Gods, Bilthoven 1948, p. 349-350.
3 8 Victor Hugo, Les contemplations, boek I, nr. VIII ((Euvres poétiques complètes, ed. Pauvert, Parijs
1961, p. 382).
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ven, verklaart de bul van 1950 dat Jezus haar in zijn hemel heeft opgenomen
(dus een ook al weer afgeleid soort hemelvaart). De lijn is duidelijk: al wat
in de lichamelijkheid van de mens meekomt, moet ook aan het integrale subject worden meegedacht.
9. Een parallel
Enigszins in aansluiting aan hetgeen ik in Personificatie van sociale .rystemen over
het persoons begrip met betrekking tot de staat en andere organisaties heb
betoogd, zou ik hier nog het volgende willen opmerken.
Het begrip 'staat' vertoont in zoverre een merkwaardig dialektisch karakter, dat wij met dit woord enerzijds het subject van het nationale positieve
recht aanduiden, dat eigenlijk - als door Kelsen is betoogd - met de optiek
van dit recht samenvalt, en anderzijds een organisatie die aan datzelfde
recht is onderworpen en gehoorzaamheid verschuldigd, ja, als 'rechtspersoon' naast andere rechts- en natuurlijke personen meespeelt binnen de
rechtsorde. Dit is de bekende paradox van de zelfbinding van de staat. De
onderhavige aspecten van de staat worden onderscheidenlijk aangeduid als
'état souverain' of 'puissance publique', en 'état personne,39.
Kelsen heeft er op gewezen, dat de identiteit van recht en staat, en de binding van de staat aan het recht, een structuur vertonen die parallel loopt
aan het christologisch dogma, waar de Zoon zowel ongescheiden van, als onderworpen en gehoorzaam aan de Vader is40 •
Deze parallel zou ik willen doortrekken door er op te wijzen, dat wat de
staat (als soeverein) met zichzelf (als persoon) gemeen heeft, met name ook
het 'apparaat' van 'organen' is. Ik wil niet beweren dat staatsorganen iets
van geheel dezelfde orde als menslijke organen zijn, maar de vergelijking
gaat in het onderhavige verband wel op. Evenals van de mens, kan men van
de staat zeggen, dat hij als transcendentaal subject in zekeren zin identiek
is aan zichzelf als integraal subject, en als zodanig weer samenvalt met zijn
bestaan op het vlak van de inhoud ('materie') van het recht. Parallel aan de
formule die ik voor de christologie opstelde, kan men dan zeggen: Staat als
recht (=) staat als overheidsorganisatie (=) staat als rechtspersoon.
Een andere parallel vinden wij in de symboliek van het koningschap. Een
bepaalde vrouw belichaamt de Staat der Nederlanden niet naar haar hoedanigheid van 'vrouw op zichzelf, maar ingevolge een door haar bekleed
ambt. Men kan zeggen: Recht of staat ( = ) koningin ( =) Beatrix, de 'draagster der Kroon'. Conform het model der communicatio idiomatum kennen
wij dan allerlei staatsattributen aan de koningin toe (de commissaris der koningin, de ministers, ambassadeurs en torpedobootjagers van hare majesteit,
's konings rok), en neemt zij anderzijds in haar koningschap vele trekken van
de menselijke 'natuur' mee, zoals haar man in de gouden koets, haar vóór-

3' Zie H. Berthé1emy,

Traité élémentaire de Droit administratif, bijvoorbeeld de dertiende druk, Parijs 1933, p. 50 .
•• Hans Kelsen, Der soóologische und der juristische Staa/sbegrijf, Tübingen 1922, p. 219-246.
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naam, haar vrouwelijk voornaamwoord, haar gelaat op munt en postzegel,
kortom alles wat aan het koningschap en daarmee aan de staat een persoonlijk gezicht geeft.
10.

Drieëenheid

In de paragrafen 6-8 van dit hoofdstuk werd een interpretatie gegeven van
het Christendom als de leer van de eenheid van God en mens in de Godmens. Ik geloof dat dit leerstuk voor de gelovigen de kern van het Christendom is. Als uitloper kon aan deze interpretatie meteen die van zekere - stellig minder centrale - Mariologische gedachten worden toegevoegd. Wellicht
zal men vragen, of aan dit alles niet een bespreking van de pneumatologie
en de Drieëenheidsleer moet worden toegevoegd. Ik zou dit zeer kort willen
doen. Allereerst bedenke men, dat het getal 'drie' als zodanig archetypisch
is. Een redenaar verwoordt zijn boodschap van ouds in drie punten 41 - drie
'stukken', zegt de ouderwetse dominee. Dat schema zal heel in abstracto wel
iets met opheffing van de tweeheid en dus met Fichte en Hegel te maken
hebben, maar kan op allerlei, niet altijd Hegeliaanse wijzen worden toegepast. Wij vinden ook in andere godsdiensten dan de Christelijke vaak triaden en soms een drieënige god (Trimurti, Hekate). Daarmee is niet gezegd,
dat al deze drietallen hetzelfde betekenen. Evenmin mogen wij vooropstellen
dat de Drieëenheid der Christelijke traditie - toch een wel wat schimmiger
godsbeeld dan de Christus - altijd en voor alle Christenen hetzelfde heeft betekend. En gezien de verschillende versies die van het desbetreffend leerstuk
hebben bestaan, zou het tegendeel wel eens het geval moeten heten.
Vormen de drie Personen bij Scotus Erigena een doorlopende reeks, waarin 'chaque personne est comme une étape dans Ie passage de I' un au multiple'42, de meeste Drieëenheidsleren vertonen de vorm van een driehoek. De
plaats van de onderscheidene Godsaspecten in het driehoeksverband lijkt
echter niet altijd dezelfde.
Evenals de Vader en de Zoon wordt ook de Heilige Geest in de dogmatiek
een 'persoon' genoemd; maar ik zei reeds dat dit een ongelukkige term is. In
elk geval wordt over de Heilige Geest haast nooit gesproken op de wijze
waarop men over personen in de gewone zin van het woord pleegt te spreken. Jezus staat als menselijke gestalte voor ons, de Geest wordt over hem
en Maria en ons uitgestort43 . Afgebeeld wordt de Geest in onpersoonlijke
symbolen als vuur en duifl4. Hij is geen figuur, maar een kwaliteit, onze methexis aan God. Men zou kunnen zeggen, dat het subjectzijn van de mens in
Christus naar zijn connotatie, in de Heilige Geest naar zijn denotatie wordt
afgebeeld; of in de terminologie van de Logica van Croce, als 'representatief
Zie W.J . Witteveen, De retoriek in het recht, Zwolle 1988, p. 23-24 en 59.
Emile Bréhier, La philosophie du Moyen Age, tweede druk, Parijs 1971, p. 59; vgl. p. 127.
"Vgl. Kar! Barth, Kirchliche Dogmatik, deel [ I, München 1932, p. 493; deel [ 2, tweede druk,
Zollikon 1938, p. I.
44 Barth t.a.p.; zie ook Theologische Realenqklopädie, deel XII, Berlijn en New Vork 1984, p. 220.
41
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zonder universaliteit' resp. ' universeel zonder representatieven inhoud'45.
'De geest is de naam voor God zelf in zijn werkzaamheid onder ons ... Christus en de Geest zijn de beide polen van het nieuwe verbond'46.
Deze laatste gedachte is door Irenaeüs in zijn vierde en vijfde boek Adversus haereses in dier voege uitgedrukt, dat de Zoon en de Geest de tweede handen van God zijn. Als zodanig staan zij afgebeeld boven het rechter absidiale
venster van de kerk te Schöngrabern in Oostenrijk 47 . Ook de Elkesaieten zagen Christus en de Heilige Geest als twee naast elkaar staande emanaties van
God, maar dan mannelijk en vrouwelijk (Ruach)48. Dit onderscheid naar
'gender' kan psychologisch wellicht in verband worden gebracht met een zekere neiging om de concrete gestalte als mannelijk en een meer diffuse entiteit als vrouwelijk te beschouwen, welke door Cassirer in zijn Philosophie der
symbolischen Formen voor de oer-Indogermaanse grammatica is gesignaleerd
en zich thans weer voordoet in de stijl van schrijven van de Nederlandse jongeren, de Nederlandse taal van de toekomst.
De Drieëenheidsleer van Irenaeüs en van de Elkesaieten vertoont een driehoek, maar een divergente en dus geen Hegeliaanse drieslag. Gods handen
convergeren slechts in hun gerichtheid naar de wereld. In zoverre zou men
aan een ruit kunnen denken.
De voorstelling van de Heilige Geest als vrouwelijk - de duif was ook de
vogel van Astarot-Afrodite - zou hebben kunnen leiden tot een drieslag van
Vader, Moeder en Zoon (vgl. Osiris, Isis, Horus). Men vindt deze gedachte
in oude teksten als het Evangelie der Hebreeën en het Apokryfon ]ohannis49 . 'Das
alles ist freilich nicht zu festen dogmatischen Begriffen verarbeitet worden;
über gelegentiiche Ansätze des Nachdenkens geht es nicht hinaus,5o. Toch
blijft de gedachte zo nu en dan opduiken. Zinsendorf spreekt over de Vader,
de Moeder en de Bruidegom der gemeente; Schoenmaekers noemt Maria 'de
Wereld-zelve, de Heilige Geest, de Schoone Stof als Gods Tegendeel'51 . En
mocht men deze schrijver wat erg onrechtzinnig vinden, wij lezen in een
boek dat twaalf jaar later met een warme aanbeveling van de bisschop van
Roermond (G. Lemmens) is verschenen, over Maria 'als orgaan van den H.
Geest'; tot Jezus staat zij in dezelfde verhouding 'als de H. Geest tot het
Woord,52.
Volgens een meer bekende voorstelling is het niet de Zoon, doch veeleer
de Geest die als het moment der synthese ofliefde tussen de twee andere Per-

., Benedetto Croce, Logica, Duitse vertaling Mohr 1930, p. 31.
•• H . Berkhof, Christelijk gelorif, vijfde druk, Nijkerk 1985, p. 323 (cursivering van B.) .
• 7 L.H. Grondijs, De iconographie van schepping en Godsverschijningen, Amsterdam 1942, p. 90, 91 en
99-102 .
•, Zie Adolfvon Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Tübingen 1909, p. 328 .
•• Aangehaald door Gilles Quispel, Gnosis als Weltreligion, tweede druk, Zürich 1972, p. 32.
,. Reinold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, deel I, vierde druk, Graz 1953, p. 142-143.
51 M .H.J . Schoenmaekers, Esoterisch Katholicisme, Bussum 1923, p. 89.
52 H . Derckx, De Kerk als Christus' mystiek lichaam en het moederschap van Maria, Kerkrade en Brugge 1935, p. 26.
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sonen wordt beschouwd. Men zou dit wel de gangbare leer over de Drieënige God kunnen noemen 53 . Zij past ook bij de tekst van de westerse geloofsbelijdenis: 'qui procedit a Patre Filioque'.
Waar over de Heilige Geest en zijn plaats in de Drieëenheid zo verschillende verhalen worden verteld, kan de vraag rijzen of er wel van één interpretatie sprake kan zijn. In elk geval is de leer van de Heilige Geest en van
de Drieeënheid weinig uitgekristallizeerd en is er geen reden om, als men
werkelijk het Christendom wil interpreteren, deze leerstukken zo centraal te
stellen als Hegel doet in zijn Philosophie der Religion, of Jung in zijn Symbolik
des Geistes.

"Zie bijvoorbeeld Kar! Barth, Kirchliche Dogmatik, deel I 1, München 1932, p. 492 en 504; H.
Berkhof, Christelijk gelooj, vijfde druk, Nijkerk 1985, p. 327 .
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