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Op donderdag 5 oktober 2017 vond in de Amsterdamse  

Singelkerk een door het Doopsgezind Seminarium  

georganiseerd symposium plaats onder de titel  

 

 

‘Tragiek & Toewijding’ 
 

 

De samenkomst werd gehouden ter gelegenheid  

van de benoeming van de nieuwe visiting professor  

vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium  

en de Vrije Universiteit te Amsterdam.  

 

In september 2015 begon prof. dr. Erik Borgman  

met zijn werkzaamheden aan het Seminarium en de VU.  

Twee jaar later, in september 2017, werd hij opgevolgd  

door prof. dr. Chris Doude van Troostwijk. 

 

In deze publicatie zijn de lezingen  

van de beide hoogleraren opgenomen.  
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Voorwoord 
Verleden, vrede, vrijheid 

 

In de jaren van zijn aanstelling aan het Seminarium is door Erik 
Borgman veel werk verzet. Hij heeft lezingen verzorgd in het land – 
voor gemeenten en predikanten en voorgangers – hij maakte kennis 
met de achtergrond en het gedachtegoed van doopsgezinden en hij 
werkte mee aan de realisering van een serie masterclasses, een 
nieuw initiatief voor doopsgezinde predikanten en voorgangers.   
 

Borgman nam afscheid met de in deze bundel gepubliceerde lezing onder 
de titel ‘Toegewijd in Gods ruimte. De tegenstelling tussen orthodoxie en 
vrijzinnigheid voorbij’. Hij vat daarin een aantal van zijn bevindingen sa-
men. Een centraal begrip in zijn verhaal is het woord toewijding. Juist in dit 
begrip ziet hij een verband tussen de monastieke traditie waarvan hij zelf 
deel uitmaakt en het doopsgezinde gedachtegoed. Het is een interessante 
visie die nader onderzoek verdient. 
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Chris Doude van Troostwijk koos voor het tragische, of de tragiek, als thema 
van zijn verhaal. De titel van zijn lezing luidde: ‘Het tragische tegoed. Aan 
orthodoxie en vrijzinnigheid vooraf’. Doude van Troostwijk zet in bij de 
menselijke tragiek. Volgens hem weten mensen veelal niet wat zij doen en 
kunnen zij de consequenties van hun handelen doorgaans niet overzien. 
‘Vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen’. Volgens Doude van Troost-
wijk begint het vrijzinnig denken bij de tragiek van het mens-zijn. In de on-
zekerheid van het bestaan en in de tragiek van het niet weten licht soms 
voorzichtig iets op van wat wezenlijk van waarde is voor een mens. 
 
Het Doopsgezind Seminarium ziet voor zichzelf een drietal kernthema’s. 
Een sterk accent heeft allereerst altijd gelegen op de bestudering van het  
verleden, de rijke doopsgezinde geschiedenis. Daar is gedurende de laatste 
jaren een tweede zwaartepunt bij gekomen, namelijk de vredestheologie. 
Als kerkgenootschap in de marge hebben doopsgezinden altijd kritisch ge-
staan tegenover staatsmacht en geweld. Sinds een tweetal jaren is daar een 
derde kerntaak bij gekomen: vrijzinnigheid. Vrijheid is steeds een belangrijk 
beginsel geweest in het gedachtegoed van doopsgezinden. Niemand mag 
immers heersen over het geloof van een ander? En zo kennen doopsgezin-
den een vrije belijdenis en is niets dogmatisch vastgelegd. Het vrijzinnige 
geluid heeft in doopsgezinde kring vaak ruime weerklank gevonden.  
 
Naar ik hoop vindt deze bundel een brede verspreiding in doopsgezinde 
gemeenten en daarbuiten. De rijke gegevens in de lezingen van Borgman  
en Doude van Troostwijk zijn het overwegen meer dan waard; in de  
persoonlijke doordenking, maar ook ter bespreking in gespreksgroepen en 
kringen. Want daar is het visiting professorship tenslotte voor bedoeld: om 
visie te ontwikkelen waarmee perspectief geboden wordt aan gemeenten en 
individuele gelovigen. 
 
Rest mij prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan van de faculteit Godgeleerd-
heid van de Vrije Universiteit, te bedanken voor zijn bereidwilligheid de 
door hem uitgesproken woorden tijdens het symposium nader uit te werken. 
Zij vormen een meer dan waardevolle toevoeging en tonen hoezeer het 
Doopsgezind Seminarium en de Vrije Universiteit innig met elkaar verbon-

den zijn. • 
 
Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Erik Borgman (1957) is lekendominicaan en hoogleraar 

theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de 

Universiteit van Tilburg. Hij heeft een groot aantal publicaties op 

zijn naam staan, veelal op het snijvlak van religie en samenleving 

en over het publieke belang van religie en christendom. In 2012 

werd hij uitgeroepen tot Meest Spraakmakende Theoloog. Sinds 

medio 2015 was hij visiting professor aan het Doopsgezind Semi-

narium, in 2016 sprak hij onder de titel Met open handen – de re-

formatie van de 21e eeuw de Menno Simons-lezing uit. 
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Toegewijd in Gods ruimte 
De tegenstelling tussen orthodoxie en vrijzinnigheid voorbij  
 
1.  
‘The courage to be is rooted in the God who appears when God has disap-
peared in the anxiety of doubt.’  
Het is de laatste zin van het boek The Courage to Be van de Duits-
Amerikaanse theoloog Paul Tillich (1886-1965), dat in 1952 voor het eerst 
verscheen1. In het Nederlands: ‘De moed om te zijn is geworteld in de God 
die verschijnt als God verdwenen is in de angst van de twijfel.’ Nu zou je 
kunnen zeggen dat Tillichs hele boek geschreven is om bij deze laatste zin 
te kunnen uitkomen en dat betekent omgekeerd dat het hele boek in deze 
ene zin meeresoneert. Tillich laat in zijn boek zien dat de ene na de andere 
voorstelling van God in onze tijd ontmaskerd is en wordt en dat dit in eerste 
instantie leidt tot vertwijfeling. Is er dan niets meer heilig of zeker? Kunnen 
wij nog ergens op vertrouwen? Maar, zegt Tillich, juist in deze vertwijfeling 
kun je ontdekken dat er niettemin iets in jezelf streeft naar bestaan en zich 
dus in deze zin verzet tegen de angst. Op dit ‘iets’ kun je vervolgens weer 
vertrouwen, aan dit ‘iets’ kun je je overgeven en toewijden en dan – zo zegt 
hij het niet, maar dat bedoelt Tillich wel – kom je uit bij wat de grondslag is 
van alle religie, maar schuil gaat achter de beelden, voorstellingen en theo-

10 

1. P. Tillich, The Courage to Be, New Haven/London: Yale University Press 2000 
(oorspr. 1952), 190. 
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rieën die suggereren dat zij geloofwaardig zijn, maar uiteindelijk niet be-
stand blijken tegen de veranderende kracht van het leven zelf. De ware God 
is de God die spreekt in het vertrouwen in het leven dat te midden van alle 
veranderingen en onzekerheden mogelijk blijkt. ‘De moed om te zijn is ge-
worteld in de God die verschijnt als God verdwenen is in de angst van de 
twijfel.’  
 
Hierbij volgt Tillich een denkschema dat voor het eerst ontwikkeld werd 
door de Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834)2. In de vijfde 
verhandeling van zijn beroemde jeugdwerk Over de religie gaat Schleierma-
cher in op de uiteenlopende positieve religies, waaronder de christelijke3.  
Het christendom beschouwt hij als ‘religie der religies’, omdat het het wezen 
van de religie, de verbinding tussen mens en universum, tussen eindig en 
oneindig expliciet maakt (310). Alle religie gaat daar volgens Schleiermacher 
uiteindelijk over, maar het christendom brengt dit aan het licht. Immers, 
naar christelijke overtuiging worden in de figuur van Jezus Christus eindig en 
oneindig verbonden en verzoend (290-295). Dit leidt in Schleiermachers 
visie niet tot statische tevredenheid, maar tot een ‘een onbevredigd verlan-
gen’ naar waarachtig contact met het oneindige. Dat dit oneindige alleen via 
het verlangen toegankelijk is, resulteert volgens Schleiermacher in wat hij 
samenvat als ‘heilige weemoed’ (299). Deze weemoed bestaat erin dat het 
heilige alleen toegankelijk is vermengd met het profane, hetgeen leidt tot de 
noodzaak om met het oog op het contact met het heilige zich te verbinden 
met dit profane. Schleiermachter spreekt echter van heilige weemoed, om-
dat het in het contact met het eindige en het profane gaat om het oneindige 
en het heilige.  
 
Anders gezegd, het is volgens Schleiermacher in de gebondenheid aan het 
eindige en in de onvrede met deze gebondenheid, dat het oneindige zijn 

2 Voor mijn eigen visie op de blijvende betekenis van Schleiermacher voor de theologie, 
zie nog steeds mijn ‘Gefundeerd, maar niet de funderen: Theologie als bevrijdende her-
meneutiek’, Tijdschrift voor Theologie 28 (1988) 113-134.  
3 F.D.E. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Veräch-
tern (1799), in: idem, Kritische Gesamtausgabe, Bd. I/2: Schriften aus der Berliner Zeit 
1769-1799, Hg. G. Meckenstock, Berlin/New York: Verlag Walter de Gruyter 1984, 185-
326 (oorspr. 1799). Nederlandse vertaling: Over de religie: Betogen voor de ontwikkel-
den onder haar verachters, Amsterdam: Boom 2007. Ik verwijs tussen haakjes in de tekst 
naar de pagina’s van de eerste druk, die in de meeste hedendaagse uitgaven en in de 
Nederlandse vertaling worden weergegeven.  



 

aanwezigheid doet kennen. Religie toont de wereld volgens Schleiermacher 
als ambivalent, als getuigend van een oneindige dat zij niet bevat en het 
christendom drijft dit op de spits. Verderf en verlossing, vijandschap en ver-
zoening zijn christelijke gesproken onlosmakelijk verbonden in een voortdu-
rende dynamiek (291). Op vergelijkbare wijze ziet Tillich elke Godsvoorstel-
ling als iets dat voortdurend moet worden doorbroken en opnieuw vormge-
geven. Hij lokaliseert niet in de voorstelling, maar in deze voortdurende 
doorbraak Gods aanwezigheid. God toont zich in zijn ongrijpbaarheid die 
ervoor zorgt dat ook wij niet voor één gat te vangen zijn en steeds weer 
nieuwe hoop en nieuw geloof weten op te brengen.  
 
Tillich plaatst zichzelf hiermee duidelijk en welbewust in de vrijzinnige tra-
ditie: elk beeld van God moet doorbroken worden, want is verbonden met 
de menselijke eindigheid en dus is logisch gesproken oneindigheid alleen te 
vinden dankzij deze steeds weer doorbrekende kracht die mensen over alle 
grenzen heen tilt. Menszijn is voor Tillich - met een technisch woord - zelf-
transcendentie. Transcendentie is een goddelijke eigenschap en doordat 
mensen in hun moed om te leven overstijgen wat zij zijn en uitreiken naar 
het onbekende en het verhevene, zijn zij beeld van God.  
 
2. 
Dit denkschema maakt het haast onmogelijk om nog met goed geweten or-
thodox te zijn. Orthodoxie verschijnt in deze visie immers noodzakelijk niet 
alleen als vasthouden aan wat niet alleen eigenlijk voorbij is – een religieuze 
belijdenis van gisteren, of van vandaag terwijl morgen al bezig is aan te bre-
ken – maar als afgoderij. Voorstellingen worden belangrijker geacht dan 
Gods oneindigheid zelf. Logisch dus dat tijdens de afgelopen Nacht van de 
Theologie de een na de ander voor de zoveelste keer opgelucht afscheid 
nam van haar of zijn orthodoxe verleden. Wij mogen denken en zeggen wat 
wij willen en er is geen voorgegeven waarheid: hoera! Eindelijk vrij.  
 
De Engelse literatuur- en cultuurwetenschapper Terry Eagleton vergelijkt in 
een boek met de titel Culture and the Death of God de huidige omgang met 
religie met de hedendaagse, beschaafde manier alcohol te gebruiken4. We 
versmaden de geneugten die ze te bieden hebben niet en we willen ons er 
zelfs wel eens tegen beter weten in een beetje aan te buiten gaan, maar zo-

12 

4.  T. Eagleton, Culture and the Death of God, New Haven: Yale University Press 2014, 
1-2.  
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dra ze echt invloed dreigen te gaan krijgen op ons dagelijks leven, proberen 
wij er afstand van te nemen. Blijkbaar heeft in ieder geval het spraakmakend 
deel van de Westerse bevolking niet langer behoefte aan de verdoving van 
opium – ooit het beeld van Karl Marx (1818-1883) voor de invloed van reli-
gie – of de vaak zelfgestookte wodka die in Rusland een belangrijke bedrei-
ging voor de gezondheid van de mannelijke bevolking vormt. Wel blijft er 
belangstelling voor een beschaafde hoeveelheid bier of wijn die op cruciale 
momenten de scherpe kanten van het leven kan verzachten, de sociale om-
gang wat soepeler kan laten verlopen en vooral de angst voor de leegte kan 
dempen. Eagleton laat hiermee tegelijk zien dat de moderniteit, haar gesecu-
lariseerde zelfbeeld ten spijt, niet kan zonder religie – of haar vele substitu-
ten. Hij maakt duidelijk hoe hedendaagse denkers, die om het hardst roepen 
zelf te verlicht te zijn om in God te geloven, met opmerkelijk respect en 
zelfs jaloezie spreken over het vermogen van religie om mensen te binden, 
ze zich te helpen verzoenen met tegenslag, de overtuiging bij ze te laten 
postvatten dat hun leven zin heeft. Van hieruit kunnen zij zich actief inzet-
ten om hun leven in handen te nemen, zodat zij maatschappelijk kunnen 
functioneren. Deze inzet kan de moderne samenleving wel sturen, maar niet 
zelf opwekken. Tegelijkertijd is zij van deze inzet afhankelijk.  
 
Eagleton zelf heeft dus maar weinig op met mensen als Alain de Botton, die 
als atheïst probeert de voordelen van religie ook voor ongelovigen bereik-
baar te maken5. Hij moet al helemaal niets hebben van degenen die binnen 
de kerken diens poging gebruiken om het christendom voor hedendaagse 
mensen als relevant te laten verschijnen. Veeleer probeert hij de dubbelhar-
tigheid duidelijk te maken van een moderniteit die de gedurige aandrift heeft 
God te doden, omdat het geen vreemde heersers kan dulden, maar die voor 
de gevolgen hiervan geen verantwoordelijkheid wenst te nemen. Eagleton 
meent dat de goden van de moderniteit – met wat in onze contreien voor 
vrijheid en autonomie doorgaat als eerste kandidaten – de vreemde heersers 
zijn die vandaag de dag zouden moeten worden bestreden.  
 
Eagleton suggereert aan het slot van zijn boek dat het feit dat de christelijke 
traditie zich niet goed in laat passen in wat de hedendaagse samenleving 
vraagt en wij als hedendaagse mensen redelijk vinden en denkbaar achten, 
wellicht uiteindelijk haar en onze redding is. Hij eindigt met wat moeilijk 

5. Zie m.n. A. de Botton, Religie voor atheisten: Een heidense gebruikersgids, Amster-
dam: Atlas 2011.  



 

anders te lezen valt dan als een oproep tot omkeer:  
 
 Het Nieuwe Testament heeft weinig of niets te zeggen over verant-
 woordelijk burgerschap. Het is helemaal geen ‘beschaafd’ document. 
 Het geeft geen blijk van enthousiasme voor sociale consensus. Omdat 
 het ervan overtuigd is dat dergelijke waarden op het punt staan te ster-
 ven, houdt het zich niet erg bezig met normen voor burgerlijke excel-
 lentie of codes voor goed gedrag. Wat het toevoegt aan de huis-tuin-
 en-keuken moraal is niet een of andere bovennatuurlijke onderbou-
 wing, maar het hoogst ongemakkelijke nieuws dat onze vormen van 
 leven radicaal moeten oplossen en herboren moeten worden als 
 rechtvaardige en barmhartige gemeenschappen. Het teken van dit op
 lossen is de solidariteit met de armen en machtelozen. Het is hier dat 
 een nieuwe samenhang van geloof, cultuur en politiek geboren kan 
 worden6.   
 
Voor Eagleton is de vraag of onze cultuur die scheidt en uitsluit en onzicht-
baar maakt en mensen hun waardigheid ontneemt, en die dat van zichzelf 
niet wil weten en weigert het onder ogen te zien, zich wel verdraagt met het 
geloof in God. En betekent dat niet dat het geloof in God verdedigd zou 
moeten worden? Met andere woorden, de vraag is of de eis om alle ruimte 
te geven aan de menselijke zelftranscendentie die ook het overstijgen zou 
betekenen van het overleverde Godsbeeld, wel zo bevrijdend is als vaak 
wordt gesuggereerd en wij doorgaans lijken te geloven.  
 
3. 
‘Het Nieuwe Testament heeft weinig of niets te zeggen over verantwoorde-
lijk burgerschap’, schrijft Eagleton. ‘En het is al helemaal geen “beschaafd” 
document’. Inderdaad: misschien zouden vriend en vijand het daar weer 
eens over ons moeten worden.  
 
Het is vervolgens door dit onbeschaafde document en precies vanwege de 
onbeschaafdheid ervan, dat de eerste generaties doopsgezinden zich voel-
den aangetrokken. De wereldse heersers kunnen wel denken dat een samen-
leving waar mensen geen eed zweren niet kan bestaan, maar als Jezus in de 
Bergrede zegt:  
 

14 

6. Eagleton, Culture and the Death of God, l.c., 207-208.  
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 Ik zeg jullie helemaal niet te zweren. Niet bij de hemel, omdat die de 
 troon van God is. Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is. Niet 
 bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook 
 niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt ma
 ken. Maar je ja zij ja en je nee zij nee (Matteüs 5,34-37) – 
 
Als de wereldse overheid zegt ‘Gij zult zweren’ en Jezus zegt ‘Gij zult niet 
zweren’, dan wordt er niet gezworen. Al was het maar om te laten zien niet 
van de overheid te zijn, maar van God. En precies het inzicht dat dit in ultie-
me zin bevrijdend kan zijn, lijkt vandaag de dag vrijwel geheel te ontbreken. 
Ik zou zeggen: tot ons collectieve ongeluk.  
 
Ik wilde mijn visiting professorship bij het Doopsgezind Seminarium gebrui-
ken om de eventuele sporen van dit inzicht te vinden, allereerst bij doopsge-
zinden. Ik wilde dat doen via de band van het religieuze leven, het klooster-
leven, dat mij mijn plaats geeft in de katholieke traditie. Hoewel overal in de 
westerse wereld vrijwel alle kloosterorden vergrijzen, is er tegelijkertijd een 
sterke belangstelling voor de traditie van het religieuze leven als wegwijzer 
naar een toekomst voor de christelijke presentie binnen onze cultuur. Deze 
belangstelling beperkt zich geenszins tot degenen die een band hebben met 
de rooms-katholieke kerk, of met andere kerken – zoals de lutherse en de 
anglicaanse – die in hun midden vormen van geïnstitutionaliseerd religieus 
leven kennen of hebben gekend. De belangstelling doet zich voor binnen 
alle varianten van christendom, en ook daarbuiten. Voor wie er gevoel voor 
heeft is het buitengewoon ironisch dat wij nu wij gedenken dat 500 jaar ge-
leden de Reformatie begon, we reële kans lopen protestantse voorgangers 
tegen te komen die zich regelmatig opladen met behulp van de Geestelijke 
oefeningen van Ignatius van Loyola (1491-1556)7. Er is bovendien ook een 
specifieke relatie tussen het kloosterleven en de doopsgezinden.  
 
Ik ga zowel op die groeiende populariteit van het kloosterleven als op de 
relatie tussen kloosterleven en doopsgezinden nader in.  
 
 

7. De door Ignatius gestichte jezuïetenorde gold lang als de contrareformatorische stoot-
troepen bij uitstek. De Nederlandse vertaling van Ignatius’ Geestelijke oefeningen door 
de Vlaamse jezuïet Mark Rotsaert wordt in druk gehouden door uitgeverij Averbode. De 
tekst is ook op het internet te vinden: zie:  
www.jezuieten.org/nl/spiritualiteit/de-geestelijke-oefeningen 



 

4.  
De actuele belangstelling voor het religieuze leven, en voor onderdelen en 
elementen hieruit, kent uiteenlopende gestalten. Open kloosterdagen trek-
ken talloze bezoekers en collectief of individueel verblijf in kloosters, ter 
bezinning of concentratie, is opvallend populair. Er worden cursussen gege-
ven en gevolgd in Benedictijns timemanagement en monastiek leidingge-
ven8. Kerkelijke gemeenten experimenteren met vormgeving volgens een 
‘kloostermodel’9. Individuele mensen beoefenen praktijken die hun oor-
sprong hebben in de traditie van het religieuze leven: lectio divina, het bid-
den van het getijdengebed, het regelmatig in stilte mediteren en zoals ge-
zegd, het doen van Geestelijke oefeningen zoals deze zijn ontwikkeld door 
Ignatius van Loyola. Alternatieve vormen van behoren tot en/of aansluiting 
zoeken bij tradities van religieus leven zijn en worden ontwikkeld en zijn 
relatief populair.  
 
Nu groeit de bredere belangstelling voor de traditie van het religieuze leven 
al langer. Vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt en is op tal van plaatsen 
geëxperimenteerd met nieuwe religieuze gemeenschappen, buiten traditio-
neel verband en op oecumenische grondslag. Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945) maakte met zijn boek Gemeinsames Leben over het experimentele 
seminarie van de Bekennende Kirche in Finkenwalde, dat in 1939 voor het 
eerst verscheen maar na de Tweede Wereldoorlog veel gelezen werd, de 
geesten buiten de Catholica rijp10. In 1938 ontstond de Iona-gemeenschap in 
Glasgow en na de Tweede Wereldoorlog in 1949 ontstond de broederge-
meenschap van Taizé in Frankrijk, om alleen deze twee te noemen. Al dan 
niet direct door deze of andere voorbeelden geïnspireerd, werden ook in 
Nederland plaatselijke gemeenschappen op oecumenische grondslag opge-
richt, die het leven ordenden volgens een samenhangend patroon van ge-
bed, gemeenschapsvorming en gastvrijheid. In 1964 werd bijvoorbeeld in 
Amsterdam de communiteit Spe Gaudentes gesticht en eveneens in 1964 

16 

8. Vgl. W. Derkse, Een levensregel voor beginners, Tielt: Lannoo 2003; idem, Gezegend 
leven: Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt, Tielt: Lannoo 2007; 
A. Grün, Spiritualiteit voor managers: Leidinggeven vanuit waarden en deugden, Utrecht: 
Ten Have 2005; idem, Bezielend leidinggeven, Utrecht: Ten Have 2008; idem/F. Asslän-
der, Spiritueel leidinggeven: Benedictijnse praktijken voor mens en bedrijf, Utrecht: Ten 
Have 2007.  
9. J. Jeroense, De kerk als klooster, Gorinchem: Narratio 2009. 
10. Vgl. D. Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, Güterloh: Güterloher Verlaghaus 1987; 
vgl. ook zijn uit 1937 stammende Nachfolge, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2008.  
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ontstond in Utrecht de Nikola Kommuniteit. Beide gemeenschappen bestaan 
nog altijd, maar anderen werden opgericht en zijn weer verdwenen. Steeds 
combineren dergelijke stichtingen elementen uit het traditionele kloosterle-
ven – van gezamenlijk gebed tot en met soms zelfs het dragen van een habijt 
– met een verruiming van de mogelijkheden om toe te treden – met name 
naar gehuwden of mensen die in andere zin gebonden zijn aan relaties, 
waar traditioneel het religieuze leven celibaat impliceert – en een differenti-
ëring van de wijzen waarop men tot de gemeenschap kan behoren.  
 
Internationaal trekt het laatste decennium de zogenoemde New Monasticism
-beweging de aandacht. New Monasticism was in eerste instantie een pro-
duct van de evangelicale beweging in de Verenigde Staten11. New Monasti-
cism bestond aanvankelijk voornamelijk uit groepen binnen de Emerging 
Church-beweging in de evangelicale en reformatorische christendom en het 
Fresh Expressions of Church-project van de Anglicaanse en Methodistische 
kerk in Engeland die zich laten inspireren door de traditie van het religieuze 
leven12. Oudere initiatieven als the Northumbria Community verschijnen in 
dit licht dan als voorlopers. Iets minder bekend, maar verwant is de New 
Friars-beweging, die zich nadrukkelijk niet laten inspireren door de monas-
tieke traditie, maar door de bedelorden die in de late Middeleeuwen reli-
gieuze gemeenschappen vormden te midden van en verbonden met het tur-
bulente leven van de stad13.   
 
In de periode van de late jaren dertig tot de jaren negentig van de vorige 
eeuw, wilden nieuwe religieuze gemeenschappen vooral het christelijk ge-
loof opnieuw tot een levende realiteit, ook sociale realiteit maken te midden 
van de ontwikkelingen binnen de naoorlogse, zich seculariserende cultuur. 
De groepen die vanaf de millenniumwisseling ontstaan, zoeken niet zelden 

11. Zie S. Claiborne, The Irresistible Revolution: Living as an Ordinary Radical, Grand 
Rapids: Zondervan 2006; J. Wilson-Hartgrove, New Monasticism: What It Has to Say to 
Today's Church, Grand Rapids: Brazos Press 2008. Voor een nadere indruk van het soort 
gemeenschappen waarom het gaat, zie S. Cross, Totally Devoted: The Challenge Of 
New Monasticism, Milton Keynes: Authentic Media 2010. 
12. New Monasticism as Fresh Expression of Church, ed. G. Cray, e.a., London: Canter-
bury Press 2013; vgl. Mission-shaped Church: Church Planting and Fresh Expressions of 
Church in a Changing Context, by the Archbishop’s Council, London: Church House 
Publishing 2004 en voor Nederland M. Vellekoop/N.D. van Loo, Ploeteren en pionieren: 
Nieuwe manieren van kerk-zijn, Amsterdam: Ark Media 2009. 
13. A. Bessenecker, The New Friars: The Emerging Movement Serving the World's Poor, 
Downers Grove: InterVarsity Press 2006. 



 

welbewust de marge van de huidige, door hen als post-christelijke en consu-
mentistisch ervaren cultuur op, soms door letterlijk in verwaarloosde huizen 
in economisch of sociaal achterblijvende gebieden te trekken die zij be-
schouwen als de woestijnen van de gemondialiseerde wereld. Zij zijn erop 
uit van daaruit alternatieve levensvormen te ontwikkelen die gebaseerd zijn 
op soberheid, solidariteit, gastvrijheid en lokale betrokkenheid. Tegelijkertijd 
valt bij de Nederlandse initiatieven op dat het vormgeven aan de eigen ge-
meenschap en het gemeenschappelijke leven, vaak uitgebreid met opvang 
voor mensen wier leven door omstandigheden uit de rails is gelopen of op 
de schop moet, centraal staat. Zo staat op het in 2015 in Amsterdam Zuid-
Oost van start gegane Kleiklooster:  
 
 Wij geloven dat het niet goed is voor een mens om er alleen voor te 
 staan. Daarom wonen wij bij elkaar. De mooie en blijde dingen wil
 len we samen vieren. Bij verdriet en tegenslag willen wij elkaar niet in 
 de steek laten. Zo geven wij ons geloof in Jezus handen en voeten. De 
 deuren van ons huis staan open14.  
 
Vergelijk dat eens met de slogan van The Simple Way, de gemeenschap van 
New Monasticism-pionier Shane Claiborne: together cultivating a neighbor-
hood we can be proud of, samen een buurt cultiveren waar we trots op kun-
nen zijn. Nederlanders koesteren klaarblijkelijk aanzienlijk minder grootse 
dromen.  
 
5.  
De New Monasticism-beweging is sterk beïnvloed door Mennonitische theo-
logen als John Howard Yoder (1927-1997) en door zijn leerling Stanley 
Hauerwas. Met name hun visie dat de kerk dient te breken met de geweld-
dadige en uitsluitende cultuur van het moderne empire en dat deze breuk 
haar rechtvaardiging en haar betekenis uitmaakt – dus niet haar duidelijke 
relevantie, haar uiterlijke succes of aanwijsbare invloed, maar haar - wat 
Yoder noemt - ‘revolutionaire onderwerping’ aan de wereld zoals deze is 
om daarin het zaad te zijn van het koninkrijk van God dat te midden ervan 
aanbreekt en doorbreekt – is voor deze nieuwe monastieken een belangrijke 

18 

14. Zie www.kleiklooster.nl 
15. Vgl. b.v. J.H. Yoder, The Politics of Jesus, Grand Rapids: Eerdmans 1972; S. Hauer-
was, The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics, Notre Dame: University of 
Notre Dame Press 1984. 
16. J.H. Yoder, The Legacy of Michael Sattler, Scottdale: Herald Press 1973, 87. 
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inspiratiebron15. Maar er is ook een historische relatie tussen de traditie van 
het kloosterleven en de dopers, en men heeft de doperse beweging wel ge-
zien als zelf een aanzet tot wat Yoder in eerste instantie losjes ‘a new mo-
nasticism’ noemde, een nieuwe vorm van monastiek leven16. Leonard Hjal-
marson schrijft in het verlengde hiervan in een Amerikaans Mennonitisch 
tijdschrift over de eerste dopers: 
 
 Zij vonden het klooster opnieuw uit zonder muren en zonder celibaat. 
 Dit komt neer op een lekenorde van monniken; het anabaptisme was 
 het New Monasticism van de zestiende eeuw17.  
 
Toen Yoder de term in 1973 voor het eerst gebruikte, had New Monasticism 
verder nog geen betekenis en het lijkt erop dat de associatie die de uitdruk-
king oproept zelf mede geleid heeft tot het ontstaan van de beweging. Het 
maakte het mogelijk kloosters en religieuze communiteiten te zien als radi-
caal rond het evangelie gecentreerde gemeenschappen van samen leven en 
samen werken, van samen bidden en samen getuigen van Gods aanwezig-
heid te midden van en tegelijkertijd in contrast met de verdeelde, gebroken 
en gewelddadige wereld. In de marge van de bestaande samenleving en het 
op dat moment heersende denken in de kerk werden zo nieuwe wegen ge-
vonden, zowel voor onze cultuur als voor de christelijke traditie18.    
 
Ik was en ben nieuwsgierig naar gemeenschappen die zich bewegen in de 
onrustige en instabiele, maar vernieuwende en creatieve marge waar radica-
le navolging van Jezus opnieuw gestalte krijgt. Ik heb de intuïtie dat zij een 
richting wijzen naar de toekomst van onze wereld in het licht van Gods ver-
borgen, maar reële aanwezigheid, en daarmee naar de toekomst van de 
kerk. Aan de kerk in deze zin, en daarmee aan de toekomst in deze zin, 
hebben alle empirische kerken, kerkelijke gemeenschappen en christelijke 
confessies op hun manier deel: zij dragen aan deze toekomst bij en zij ont-
vangen deze toekomst dankzij God.  
 
 

17. L. Hjalmarson, Ancient Monasticism and the Anabaptist Future: A Tale of Two Refor-
mers,  Direction 39 (2010) no. 1, 71-83: 
www.directionjournal.org/39/1/ancient-monasticism-and-anabaptist.html 
18. Zie I.J. Kauffman, Follow Me: A History of Christian Intentionality, Eugene: Cascade 
Books 2009.   



 

Daarom is er juist in het zoeken naar deze toekomst behoefte aan oecumene 
als een ‘uitwisseling van gaven’: Deze term stamt van paus Johannes Paulus 
II. De groeiende gemeenschap tussen de kerken in de oecumene, zo schrijft 
deze in 1995 in zijn encycliek Ut unum sint, ‘wordt vruchtbaar door de uit-
wisseling van gaven tussen de kerken voor zover deze elkaar aanvullen’ en 
de mogelijkheid wordt erkend dat verschillende praktijken en theologische 
formuleringen ‘elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten’19.  Ik ben ervan over-
tuigd dat de kloosterlijke gemeenschappen van centrale betekenis zijn voor 
de toekomst van de kerk, omdat daar het geloof niet bediscussieerd wordt, 
maar in de praktijk uitgeprobeerd20. Levend in Gods ruimte worden zij op 
weg gezet naar de toekomst, die van God komt21. 
 
6. 
In het jaar dat ik werd aangesteld als visiting professor aan het Doopsgezind 
Seminarium, publiceerde ik een boekje – het was een ongelukje, zeg ik er 
altijd bij, zoals een kind een ongelukje kan zijn: niet gepland maar met lief-
de ontvangen – met als titel Waar blijft de kerk: Gedachten over opbouw in 
tijden van afbraak22. Hierin pleit ik voor een zekere onbekommerdheid waar 
het gaat over de toekomst van de kerk. Dat is mogelijk omdat ik bij de om-
gang met de vraag naar de toekomst van de kerk nadrukkelijk een groep 
Amerikaanse vrouwelijke religieuzen tot voorbeeld nam.  

20 

19. Paus Johannes Paulus II, encycliek Ut unum sint (25 mei 1995), no. 57 ; vgl. ook no 
200. In het decreet over de oecumene van het Tweede Vaticaans Concilie, Unitatis re-
dintegratio (21 nov. 1964), no. 17, wordt dit gezegd over de verhouding tussen de 
Rooms-Katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken. Deze inperking wordt in de 
encycliek niet expliciet doorbroken en bij de dialoog met de kerken vanuit de reformatie 
in het westen wordt nog altijd vooral gesproken over het oplossen van moeilijkheden die 
betrekking hebben op de uiteenlopende visie op de kerk en haar organisatie. Niettemin 
is bijvoorbeeld Called Together to Be Peacemakers, het rapport van internationale dia-
loog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en het Doopsgezind Wereldcongres tussen 1998 
en 2003 – zie www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/mennonite-
conference-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20110324_mennonite_en.html – nadrukkelijk op-
gezet als resultaat van en pleidooi voor een wederzijds uitwisselen van gaven en een 
wederzijds leerproces.  
20. Zie mijn ‘Onrust die vrede geeft: Het religieuze leven als gehoorzaamheid’, Tijd-
schrift voor Theologie 55 (2015) 37-58; idem, ‘Volmaakt door in het onvolmaakte te 
delen: Het religieuze leven als richtingwijzer naar de toekomst van de kerk’, in: Voort-
bouwen op het fundament: Religieus leven en de flexibele mens, red. A. Leys e.a., Hees-
wijk: Berne Media 2015, 101-116.  
21. Vgl. mijn Leven van wat komt: Een katholiek uitzicht op de samenleving, Zoeter-
meer: Meinema 2017.  
22. Baarn: Adveniat 2015.  
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Zuster Nancy Sylvester was in 2000 voorzitster van de conferentie van hoge-
re oversten van vrouwelijke religieuzen in de Verenigde Staten, de Lea-
dership Conference of Women Religious. In deze functie deed zuster Nancy 
iets buitengewoon opmerkelijks. Zij gaf niet alleen toe dat ze niet wist hoe 
het verder moest met haar organisatie, met het religieuze leven, met haar 
eigen geloof, met de kerk. Zij stond bovendien uitvoerig stil bij deze erva-
ring, bij het gevoel in een impasse te zijn terechtgekomen.  
 
Nancy Sylvester zag dat de strijd voor sociale gerechtigheid en kerkelijke 
vernieuwing, waaraan zij decennialang al haar krachten had gegeven, was 
vastgelopen. De vernieuwing in haar eigen kerk stagneerde volgens haar en 
wat ooit bereikt was, leek te worden teruggedraaid. Met de zwakkeren in de 
Amerikaanse samenleving ging het in haar visie slechter in plaats van beter. 
Ondanks alle inzet voor de vrede was haar land bezig zich voor te bereiden 
op een nieuwe oorlog, en niet alleen haar eigen congregatie, maar vrijwel 
alle orden en congregaties vergrijsden en trokken nauwelijks nog jonge 
mensen. 
 
Zuster Nancy verwoordde het allemaal in een toespraak voor haar organisa-
tie. Haar ervaringen en gevoelens werden door haar medezusters breed her-
kend. De uitkomst was dat zij samen met anderen een breed programma 
startte dat er niet op gericht was de geconstateerde impasse zo snel mogelijk 
te overwinnen en weer gemotiveerd en met nieuwe energie aan het werk te 
gaan, maar te onderzoeken wat zich in de impasse eigenlijk meldde. Wat 
moest er klaarblijkelijk gezien, gehoord en doorleefd worden? Wat diende 
zich erin aan en hoe viel te ontdekken hoe je daaraan trouw kon zijn? Het 
leidde ertoe dat wat in eerste instantie slechts duisternis had geleken, zich 
voor de betrokkenen langzamerhand omvormde tot de aankondiging van 
een nieuwe morgen.  
 
De zusters die aan het programma deelnamen, kregen oog voor nieuwe per-
spectieven, ontdekten nieuwe taken en doorzagen problematische aspecten 
van hun activisme van vóór de impasse. Voor wie de impasse aanging, bleek 
zij een ‘smeltkroes voor verandering’ te zijn, zoals de titel luidde van het 
boek waarin het project werd gepresenteerd waartoe de activiteiten van zus-
ter Nancy en haar medezusters uitgroeiden. Het ging in dit project niet om 
het maken en uitvoeren van nieuwe plannen, niet om het volhouden tegen 
alle tegenkrachten in, niet om ‘en toch!’ Het ging om contemplatie, om stil 
zijn en zwijgen, om luisteren en kijken. In de ruimte die zo ontstond kon 



 

langzamerhand ontdekt worden wat er blijkbaar aan de orde was23.   
 
Voor de grondslag van het project verwees Nancy Sylvester naar een gedicht 
van de Amerikaanse schrijver en activist Wendell Berry:  
 
 … what we need 
 is here. And we pray, not 
 for new earth or heaven, but to be 
 quiet in heart, and in eye, 
 clear. What we need is here24.  
 
 … het nodige 
 is hier. En we bidden, niet 
 om nieuwe aarde of hemel, maar om 
 rust van hart en van blik, 
 helder. Het nodige is hier. 
 
Hier wordt de verleiding het hoofd geboden ergens anders te willen zijn dan 
waar je bent. Niet door een afstandelijke analyse over wat er ‘eigenlijk’ zou 
moeten gebeuren, wat ‘de samenleving’ vraagt, of wat ‘het probleem’ is van 
de kerk wordt een weg vooruit gezegd, maar door de vraag te stellen: waar 
zijn we, wat overkomt ons en wat dient zich hierin aan. ‘Het nodige is hier’.  
  
En dat kun je alleen maar vinden door ook zelf werkelijk ‘hier’ te zijn. Hier-
mee kom ik terug bij Paul Tillich, met wie ik begon. Als het eigen is een 
menselijke religiositeit zichzelf en de gegeven situatie te transcenderen, dan 
zal bij een impasse de neiging niet zijn deze grondig onder ogen te zien en 
er als het ware in af te dalen, De neiging zal zijn om een weg te zoeken naar 
een gedroomde nieuwe situatie, omdat in deze beweging God te vinden is. 
De vraag is echter of dat wel zo goed is. Zouden wij niet moeten wachten 
tot ons een weg gewezen wordt. En wat is daar dan voor nodig?  
 

22 

23. Zie voor verdere achtergronden Crucible for Change. Engaging Impasse Through 
Communal Contemplation and Dialogue, ed. N. Sylvester/M.J. Klick, San Antonio: Sor 
Juana Press 2004. 
24. Deze regels vormen het slot van het gedicht ‘The Wild Geese’, te vinden in W. Berry, 
Selected Poems, Berkely: Counterpoint 1998, 90 
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7.  
Franz Kafka (1883-1924) beschreef in 1922 in het ultrakorte verhaal Der 
Aufbruch – ‘het vertrek’ of ‘het opbreken’ – de houding die het tegenoverge-
stelde is van die zuster Nancy Sylvester voorstaat:  
 
 Ik beval mijn paard uit de stal te halen. De knecht verstond mij niet. Ik 
 ging zelf naar de stal, zadelde mijn paard en besteeg het. In de verte 
 hoorde ik trompetgeschal, ik vroeg hem, wat dat te betekenen had. 
 Hij wist van niets en had ook niets gehoord. Bij de poort hield hij mij 
 tegen en vroeg: ‘Waarheen rijdt mijn heer?’ ‘Ik weet het niet’, zei ik, 
 ‘als het maar weg is, weg van hier, aldoor maar weg van hier, alleen 
 zo kan ik mijn doel bereiken.’ ‘U kent uw doel dus’, vroeg hij. ‘Ja’, 
 antwoordde ik, ‘ik zei het toch, “weg-van-hier” – dat is mijn doel.’ ‘U 
 hebt geen mondvoorraad bij u’, zei hij. ‘Die heb ik niet nodig”, zei ik, 
 ‘de reis is zo lang, dat ik toch verhongeren zal, als ik onderweg niets 
 krijg. Een mondvoorraad zal mij niet kunnen redden. Gelukkig is het 
 echt een werkelijk ontzaglijke reis25.  
 
Het leven als een voortdurende uittocht uit wat gegeven is en vastlegt.  
 
Nu is wegtrekken uit de vertrouwde omgeving een centraal motief in het 
christendom: ‘En God sprak tot Abraham: Trek weg uit uw land, uw stam en 
ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen’ heet het in Genesis 
(12,1), en tot in de brief aan de Hebreeën en de eerste brief van Petrus wordt 
het als karakteristiek gezien van lidmaten van Gods volk om ‘vreemdelingen 
en ballingen’ te zijn (1 Petrus 2,11) als teken dat zij uitzien naar ‘een stad 
met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwer is’ en God zich 
niet schaamt hun God genoemd te worden (Hebreeën 11,11 en 16). Maar 
de vraag is of het daarbij gaat om het eeuwige heimwee naar elders zoals 
Kafka dat verwoordt en dat wel heel erg lijkt op dat van de moderne toerist, 
altijd op weg naar nieuwe sensaties.  
 
 

25. Voor het eerst postuum gepubliceerd in 1936 door Max Brod in Beschreibung eines 

Kampfes: Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaβ. Voor het idee dat Kafka hier 
afscheid neemt van het concrete en zich richt op het puur mogelijke, zie J. Wolfradt, Der 
Roman bin ich: Schreiben und Schrift in Kafkas ‘Der Verschollene’, Würzburg: Kö-
nigshausen & Neumann 1996, 101-102. 



 

In het eerste jaar van mijn visiting professorship organiseerden wij een diner 
pensant over de wijze waarop doopsgezinde gemeenten in hun omgeving 
aanwezig zijn en hoe zij daar zelf tegenaan keken. Opmerkelijk was bij de 
sprekers de behoefte scherper te kunnen zeggen waar doopsgezinden posi-
tief voor staan, ook religieus gesproken. Zelfs de fameuze doopsgezinde slo-
gan dat daden woorden te boven gaan, ging in dat verband op de helling. 
Zowel oude als nieuwe woorden werden nadrukkelijk van waarde gevon-
den. Ik las bij die gelegenheid, en deed dat ook later en elders geregeld, 
fragmenten uit een gedicht van de Vlaamse dichter Charles Ducal, die in 
2014 en 2015 ‘Dichter des Vaderlands’ van België was. Het gedicht heet 
‘Woord tegen woord’:  
 
 Er rijpt in onze taal een woord dat niet bestaat 
 in de verbeelding van een scherm 
 waarop het nieuws uit de hel nestwarmte biedt 
 en feiten kunnen opgestapeld tot een bolwerk 
 van geloof. Een woord van ongeloof, een licht 
 zo fel dat ieder toetsenbord het zich verbiedt. 
 (…)  
 Het rijpt in al wat zwijgt, wat zonder stem 
 de wereld is. Hoop niet dat het u sparen zal26.  
 
Mijn suggestie was en is dat het christendom het beste kan worden begrepen 
als poging dit woord stem en ruimte te geven, het te ontvangen en effect te 
laten krijgen. Is het niet onze opdracht om, in plaats van onze vermeende 
vrijheid te bewaken – denk aan Eagleton – ons tot een ongedachte vrijheid 
laten openbreken door wat wij niet bedenken maar ons overkomt, en dat als 
mogelijkheid voor te houden aan onze angstige cultuur? Dit is vrijzinnig in 
de zin van dat wij onze veiligheid niet zoeken in wat ons aan formuleringen 
is overgeleverd en orthodox in de zin van dat wij ons dan laten gezeggen 
van wat van ons gehoorzaamheid vraagt. In ieder geval voel ik mij bij deze 
orthodoxe vrijzinnigheid of deze vrijzinnige orthodoxie het beste thuis27.   
 

24 

26. C. Ducal, Bewoond door iets groters / Au-dela de la frontière / Von etwas Großerem 
bewohnt, Amsterdam/Antwerpen/Gent: Atlas Contact/Poëziecentrum 2015, 36: ‘Woord 
tegen woord 2’.  
27. Zie mijn column ‘Ware vrijzinnigheid leidt tot waarachtige orthodoxie en omge-
keerd’, op de website De Bezieling: 
www.debezieling.nl/ware-vrijzinnigheid-leidt-tot-waarachtige-orthodoxie-en-omgekeerd 
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Als wij ons realiseren dat wij de wereld onmogelijk naar onze hand kunnen 
zetten, kan zich een nieuw perspectief openen. Het is, zo schrijft de Ameri-
kaanse dichter en essayist Christian Wiman in wat misschien wel het mooi-
ste boek is over geloof dat de afgelopen tijd verscheen, getiteld My Bright 
Abyss, in het Nederlands Mijn heldere afgrond. Het is niet moeilijk te horen 
dat er in ons alledaagse, geregelde en georganiseerde leven iets doorklinkt 
dat dit leven doorbreekt en tegelijkertijd draagt en mogelijk maakt, schrijft 
Wiman die aan een uiterst bedreigende en pijnlijke ziekte leidt. Het mani-
festeert zich in onze angsten en onze verlangens, in onze onzekerheden en 
in ons ongemak wanneer wij met deze onzekerheid geconfronteerd worden.  
 
Het is volgens Wiman de voortgang van het leven zelf, met alle pijn en 
moeite, met alle verlies en alle partiële sterven dat hierbij hoort. Wat hem 
betreft is het echter uiteindelijk muziek. ‘Het is niet moeilijk deze muziek te 
horen,’ schrijft Wiman, ‘maar het is erg moeilijk om ernaar te leren luisteren 
als naar muziek’28. Hij bedoelt: als wat je mee laat neuriën en misschien 
zelfs laat dansen, als iets waaraan je je overgeeft.  
 
Op 6 februari 2017 vond er in het kader van het visiting professorship een 
Masterclass plaats, waarvoor Marianne Kip een artikel schreef onder de titel 
‘Vrijheid is het goede kiezen: Naar een spiritualiteit van hoofd, hart en han-
den voor doopsgezinden in Nederland vandaag en morgen’. Het ging over 
oefenen om te horen wat je gevraagd wordt te kiezen. Er ontspon zich een 
mooie discussie, maar ik hoop toch ook dat het artikel nog gepubliceerd 
wordt, want het wijst nieuwe wegen die predikanten en hun gemeenten, 
maar zeker ook de Algemene Doopsgezinde Sociëteit volgens mij echt ver-
der kan brengen.  
 
8. 
De weg vooruit is: toewijding. Niet afstand houden, niet onze vrijheid bewa-
ken, niet onze onzekerheid koesteren. Maar ons toevertrouwen en onszelf 
op het spel zetten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw leerde ik van de 

28. C. Wiman, My Bright Abyss: Meditations of a Modern Believer, New York: Farrar, 
Straus, and Giroux, 2013, 92; Nederlandse vertaling: Mijn heldere afgrond: Overpeinzin-
gen van een moderne gelovige, Barneveld: Brandaan 2016, 103. Wiman sluit hier aan bij 
de uitdrukking ‘the music of what happens’ in het gedicht ‘Song’ van de Ierse dichter 
Seamus Heaney (1939-2013), gepubliceerd in S. Heaney, Field Work, New York: Farrar, 
Straus, & Giroux 1976, 56.  



 

bevrijdingstheologen dat de abstracte vraag of God bestaat en hoe wij ons 
antwoord op deze uitspraak precies rechtvaardigen, die het Westen zo fasci-
neert, niet erg interessant is. Er zijn goden actief in onze wereld: goden van 
macht en geweld, van bezit en blindheid voor wat anderen overkomt. Het 
gaat erom aan welke God jij je concreet toevertrouwt29. Nu werd dit in de 
vorige eeuw niet zelden voorgesteld als een wilsbeslissing en dan verdwijnt 
de overgave die bij toewijding hoort gemakkelijk weer uit beeld. Als beslis-
sing is het absurd je toe te wijden aan de God in wiens naam Jezus verkon-
digde:  
 
 Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God ge
 noemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtig
 heid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen (Matteüs 5,9-10).  
 
Alleen als gehoorzaamheid aan een roeping die niet genegeerd kan worden, 
is een dergelijke toewijding mogelijk en kan in vervolging de komst van God 
rijk worden ontwaard.  
 
Als onderdeel van mijn visiting professorship las ik In het kader van de 
‘Leergang Doopsgezinde Theologie’ op Mennorode met een groep belang-
stellenden teksten uit een boekje van de Engelse theoloog en activist Noel 
Moules. In Fingerprints of Fire… Footprints of Peace ontwikkelt Moules een 
visie op Jezus als een prediker in woord en daad van shalom, een harmo-
nisch samenleven van alles met alles en een productieve steun van alles aan 
alles30. Op een manier die ik niet alleen inspirerend vind, maar die – als ik 
het internet op dit punt mag geloven – door tal van mensen wordt herkend 
als authentiek Mennonitisch, schetst hij Jezus als degenen die een nieuw 
tijdperk belichaamde te midden van het heden door zijn ethos van geweld-
loosheid en vriendschap met allen. Hij tekent de kerk als de plaats waar de-
genen zich verzamelen die Jezus willen navolgen in dit ethos dat gedragen 
wordt door geloof in God als de geestelijke bezieling ervan, en waar dit 
ethos aan nieuwe generaties wordt doorgegeven. De deelnemers vonden de 
cursus interessant, maar gaven op mijn expliciete vraag te kennen niet het 
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29. Vgl. mijn dissertatie: Sporen van de bevrijdende God: Universitaire theologie in aan-
sluiting op Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie, zwarte theologie en feministische 
theologie, Kampen: Kok 1990.  
30. Zie N. Moules, Fingerprints of Fire… Footprints of Peace: A Spiritual Manifesto from 
a Jesus Perspective, Alresford: Circle Books 2012. 
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gevoel te hebben in contact te komen met zaken die een centrale rol speel-
den in hun eigen geloof. Zij wisten dat het vredesactivisme een doopsgezin-
de traditie was, maar hun verbinding ermee was en bleef afstandelijk. Dat 
was voor mij een teleurstelling. Ik heb moeite met de doopsgezinde kerkop-
vatting die vanouds alle vormen van zondigheid en zelfs lauwheid probeert 
uit te bannen. Maar ik heb grote bewondering voor het vredesactivisme en 
de bereidheid volledig toegewijd en met lege handen in het centrum van 
een gewelddadig conflict te gaan staan.  
 
Gelukkig trof ik levende sporen van deze traditie aan bij de master ‘Peace, 
Trauma and Religion’. Op de open dagen van het Doopsgezind Seminarium 
die ik de afgelopen twee jaar bijwoonde waren de verslagen van degenen 
die in het kader van het Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice 
Studies op reis waren geweest naar gebieden van geweld en conflict steevast 
het hoogtepunt. Met name de authentieke geschoktheid van jonge mensen 
over wat anderen doormaken en het vaste voornemen met deze geschokt-
heid ook iets te doen, maakten indruk. Tegelijkertijd viel mij ook op hoe 
weinig dergelijk engagement spontaan wordt verwoordt in religieuze ter-
men. Ik heb soms het gevoel dat wij allemaal de blik hebben overgenomen 
van degenen die geloof en religie van de buitenkant bekijken en ons van 
daaruit afvragen hoe wij religie ten goede kunnen laten komen aan vrede in 
plaats van aan oorlog en geweld. Maar een religieuze grondslag voor het 
eigen onvermogen zich bij de bestaande situatie neer te leggen en het ver-
trouwen dat inzet voor verandering van betekenis ertoe doen, ook al leiden 
zij vooralsnog tot weinig concrete resultaten, wordt zelden gethematiseerd. 
Ik zou hopen dat ook het belangrijke werk dat collega Fernando Enns op het 
gebied van vredestheologie doet, vaker en pertinenter uitwerking zou krijgen 
in het publieke debat31. Wij hebben ook maatschappelijk belang bij een the-
ologie die begrijpt dat de vredesstichters zalig zijn, ook al worden zij ver-
volgd en breekt de vrede niet onmiddellijk en alomvattend uit. Ik wil mij 
niet opwerpen als adviseur en termen als unique selling point liggen mij niet 
zo, maar dit is jullie unique selling point. Niet als politieke inzet, maar als 
gelovige praktijk die gecombineerd wordt met theologische reflectie.   

31. Vgl. m.n. F. Enns, Friedenskirche in der Ökumene: Mennonitische Wurzeln einer 
Ethik der Gewaltfreiheit, Neukirchen Vluyn: Vandenhoeck & Ruprecht 2003;  idem, 
Ökumene und Frieden: Theologische Anstöße aus der Friedenskirche, Neukirchen 
Vluyn: Vandenhoeck & Ruprecht 2012; idem, ‘Towards an Ecumenical Theology of Just 
Peace’, in: Just Peace: Ecumenical, Intercultural, and Interdisciplinary Perspectives, ed. F. 
Enns/A. Mosher, Eugene: Pickwick Publications 2013, 11-31.  



 

Ik benadruk dit ook om enigszins zelfzuchtige redenen. De Rooms-
Katholieke Kerk maakt op dit moment onder paus Franciscus een beweging 
door die de aandacht verlegt van de criteria voor een rechtvaardige oorlog 
naar inzet voor rechtvaardige vrede32. Hoewel ik zelf vooralsnog geen af-
scheid wil nemen van de theologie van de rechtvaardige oorlog, kunnen wij 
in het huidige tijdsgewricht, waarin naar het schijnt steeds gemakkelijker 
geweld wordt gepropageerd om geweld te bestrijden, diepgaande reflectie 
op de opbouw van de vrede heel goed gebruiken.  
 
9. 
Op 18 maart 2016 mocht ik op de open dag van het Doopsgezind Seminari-
um een inleiding houden onder de titel: ‘Kerk als ontmaskering van het ver-
meend gewone’. Ik ben de afgelopen twee jaar bij uiteenlopende doopsge-
zinde gemeenten en op uiteenlopende doopsgezinde bijeenkomsten ge-
weest. En het is en blijft misschien wel het meest indrukwekkend, al die 
plaatsen waar men gewoon doorgaat, soms maar met een handjevol men-
sen, doorgaans niet met verbetenheid maar met een gezonde combinatie 
van vanzelfsprekendheid en nuchterheid. Als Gods Woord is vleesgewor-
den, dan is en blijft aandacht voor wat er in het concrete leven van mensen 
gebeurt van uitmuntend belang. Betrokkenheid bij wat er in het leven van 
anderen gebeurt, lijkt gewoon, maar is heilig. Inzet die erop gericht is dat 
het mensen goed gaat, niet omdat jou dat iets oplevert maar omdat dat goed 
en dat het doel van de wereld is: je hoeft het niet te zien, maar als je er oog 
voor hebt blijkt het op verbazend veel plaatsen abundant aanwezig. Als 
plaatsen waar deze aandacht vanouds gecultiveerd wordt krimpen en aan 
draagkracht verliezen, is dat dan tragisch?  
 
Leuk is het in ieder geval niet, zeker niet voor degenen die er hun ziel en 
zaligheid in stopten en stoppen. En goed is het ook niet zomaar, want dank-
zij plaatsen waar inzet verzameld wordt en toewijding wordt gezien, wordt 
samengebracht en hooggehouden, kunnen dingen gebeuren die nodig en 
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32. Zie Paus Franciscus, boodschap voor wereldvredesdag Geweldloosheid: Een stijl van 
vredespolitiek (8 dec. 2016) www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?
mi=600&doc=6421. Vgl. ook al paus Benedictus XVI, toespraak bij het Angelus Over de 
liefde tot de vijanden (18 feb. 2007) www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?
mi=600&doc=1755; slotverklaring van de conferentie Nonviolence and Just Peace: Con-
tributing to the Catholic Understanding of and Commitment to Nonviolence (11-16 apr. 
2016) www.nonviolencejustpeace.net/final-statement-an-appeal-to-the-catholic-church-
to-re-commit-to-the-centrality-of-gospel-nonviolence 
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goed zijn, maar niet vanzelf gaan. Het is de illusie van onze tijd: de overtui-
ging dat er om iets voor elkaar te krijgen goede wil voldoende is. Goede wil 
is er wel, maar vindt maar eens anderen van goede wil en ontwikkel maar 
eens een constellatie waarin je elkaar versterkt en effectiever maakt, in 
plaats van dat je elkaar afhoudt van wat je eigenlijk wilt doen omdat er – 
bijvoorbeeld – steeds maar weer vergaderd moet worden of er onevenredig 
aandacht moet uitgaan naar de governance.  
 
Er gaat veel klungelig in onze kerken – en doopsgezinde gemeenten ver-
schillen daarin voor zover ik zien kan weinig van andere – maar ik ga dat 
steeds meer als een statement beschouwen in een wereld waar snel en glad 
de norm is en wij praten over diversiteit, maar iedereen eruit probeert te 
zien als een gewiekste salesmanager of een ambitieuze en ondernemende 
office manager. Maar wij weten het maar al te goed, en als we het niet wis-
ten wordt het ons werkelijk van alle kanten verteld: de wereld verandert in 
een razend tempo en wij hebben geen andere keus dan om mee te verande-
ren. Of het nu om robotisering gaat en om big data, of om de evenementali-
sering van onze binnensteden waar elke vierkante meter grond en elke ku-
bieke meter opstal geld moet opbrengen. Is een tragisch, melancholisch le-
vensgevoel dan wat ons dan nog rest?  
 
Op de middelbare school werd ik al geconfronteerd met de stelling dat het 
christendom een einde had gemaakt aan de echte tragedie. In de klassieke 
oudheid was het mogelijk te denken in termen van onoplosbare tegenspra-
ken, onverenigbaarheid van het ene goed met het andere, verkeerde keuzes 
die onherroepelijk waren en fouten die niet konden worden gegeven. Bo-
vendien, de Griekse goden waren zelf wispelturig en maakten op hun beurt 
brokken, zonder veel consideratie met mogelijke menselijke slachtoffers. En 
– volgens de commentator wiens naam ik echt grondig vergeten ben; alleen 
zijn theorie is blijven hangen – in het Oude Testament konden mensen Gods 
toorn over zich heen krijgen omdat zij per ongeluk de verkeerde ouders 
hadden of tot het verkeerde volk behoorden. Of omdat – zie het boek Job – 
God en de duivel een weddenschap hebben afgesloten met betrekking tot je 
deugdzaamheid.  
 
Maar als we even afzien van de theologie van de dubbele predestinatie van 
Johannes Calvijn (1509-1564), verkondigt het christendom Gods goedheid, 
de aarde als door hem geschapen als woonplaats voor mensen en de ge-
schiedenis als de weg naar Gods koninkrijk. Dat kan met tegenslagen ge-



 

paard gaan die uitzonderlijk pijnlijk kunnen zijn, maar echte tragedie is uit-
gesloten. ‘Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen’, zegt 
Jezus volgens het Lucasevangelie tegen zijn leerlingen (Lucas 10, 19) en 
daarmee heeft God met zijn goedheid de uiteindelijke alleenheerschappij 
terugveroverd. Daarom kunnen wij ons met een gerust hart aan zijn zaak 
toevertrouwen. De gevolgen kunnen zwaar zijn, maar uiteindelijk zijn ze 
niet tragisch. Dat is de grondslag van het martelaarschap dat ook in de 
doopsgezinde traditie traditioneel in zo’n hoog aanzien staat. Zelfs het ver-
lies van het leven was geen werkelijke tragedie, maar een mogelijkheid 
zichzelf helemaal te geven33. Het is de overtreffende trap van toewijding en 
getuigt niet van de eigen moed om te zijn, maar van de moed om uit toewij-
ding er eventueel zelfs niet meer te zijn. 
 
10.  
Weet u het nog, de zin van Paul Tillich waarmee ik begon: ‘De moed om te 
zijn is geworteld in de God die verschijnt als God verdwenen is in de angst 
van de twijfel.’ Van Edward Schillebeeckx leerde ik dat de moed om niet te 
zijn, de moed om het eigen voortbestaan op te geven ten gunste van iets 
anders, vertrouwen impliceert dat niet ons eigen vermogen onszelf overeind 
te houden ons draagt. Wij worden gedragen door de liefde en barmhartig-
heid waarnaar we verlangen34. In een formulering die nauw bij die van Til-
lich zou men Schillebeeckx’ positie kunnen aanduiden als: ‘De moed om 
niet te zijn is geworteld in de God die verschijnt als God verdwenen is in de 
angst om de controle te verliezen en te sterven.’ Dit kan de gestalte aanne-
men van een dood die te vermijden was, maar niet vermeden wordt omdat 
er anders iets geschonden zou worden wat niet mag worden geschonden. 
Maar veel gebruikelijker is het dat het de gestalte aanneemt van het vertrou-
wen in het leven zelf, met alle vreugde- en hoopvolle, maar ook alle verdrie-
tige en angstige kanten die daarbij horen, omdat Gods ultieme goedheid 
daarin verblijf houdt en ons rijk ons erin tegemoet komt. Ik denk dat Schlei-
ermacher zich uiteindelijk vergist en er in het christelijk geloof geen sprake 
is van ‘heilige weemoed’. De verbondenheid met het eindige van onze men-
selijke geschiedenis betekent geen afstand nemen van God, maar nabijheid 
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33. Tieleman Janz. van Bracht, Het bloedig toneel of Martelaarsspiegel der doopsgezinde 
of weereloose christenen, eerste druk 1660. Zie voor achtergronden, E. Hamm, 
‘Doopsgezinde verzamelpunten: Martelaren en instrumenten’, Doopsgezinde Bijdragen 
Nieuwe Reeks 39 (2013) 221-256.  
34. Vgl. K.A. McManus, Unbroken Communion: The Place and Meaning of Suffering in 
the Theology of Edward Schillebeeckx, New York etc.: Rowman & Littlefield 2003. 
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aan God die zich met deze geschiedenis verbonden heeft. Dat is wat mij 
betreft het hart van het christelijk geloof.  
 
Als twee leerlingen van Johannes de Doper aan het begin van het Johan-
nesevangelie achter Jezus aanlopen, vraagt Jezus wat zij zoeken.  
 
 Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi’– vertaald betekent dit: Meester – ‘waar 
 houdt u verblijf?’ Hij zei hun: ‘Kom en zie’. Daarop gingen zij mee en 
 zagen waar Hij verblijf hield. En zij bleven die dag bij hem. (Johannes 
 1,18-19).  
 
Schillebeeckx noemde dit het primaat van de orthopraxis boven de orthoxie, 
het juiste doen boven het onderschrijven van de juiste leer35. Reserveloze 
toewijding is de authentieke gestalte van het geloof, niet het zeker weten 
van de orthodoxie noch het eindeloze talmen of het allemaal wel theore-
tisch kan worden verantwoord van de vrijzinnigheid.  
 
Ik ben er nog altijd van overtuigd dat dit inzicht op een diepe manier de 
doopsgezinde traditie verbindt met de traditie van het religieuze leven. 
Wanneer iemand toetreedt tot de dominicanenorde, dan wordt hem ge-
vraagd wat hij verlangt. Het liturgisch voorgeschreven antwoord is: ‘Gods 
barmhartigheid en die van jullie’, dat wil zeggen, van uiteindelijk alle leden 
van de orde. Deze barmhartigheid wordt hem vervolgens niet toegezegd. 
Hem wordt slechts gevraagd of hij in verbondenheid van de orde en volgens 
de levensvorm die daarbinnen geldt wil leven en hij antwoordt dat hij dat 
wil ‘met Gods hulp en die van jullie’36. Het idee is dat hij zich zonder reser-
ve verder toevertrouwt aan de genade en de barmhartigheid die hij heeft 
leren kennen en waarvan hij ontdekt heeft dat het de grondslag van zijn le-
ven is. Als wij Gods barmhartigheid zoeken en die van onze naasten, is er 
geen andere weg dan dat wij ons daaraan toevertrouwen. Daarna en daarin 

mee komt de rest – niet vanzelf, maar het komt. • 
 
 
 

35. Vgl. A. Depoorter, ‘Orthopraxis as a Criterion for Orthodoxy? Edward Schillebeeckx' 
View on the Development and the Characteristic of Religious Truth', in: Theology and 
the Quest for Truth, ed. M. Lamberigts e.a., Leuven: Peeters 2006, 165-180.  
36. Vgl. Proper of the Order of Preachers: Rite of Profession, no. 38 en 68: www.op.org/
sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/rite_of_profession_2001_en.pdf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk (1962) is filosoof, theoloog 

en film- en theaterwetenschapper. Hij is directeur van de afdeling 

Public Responsibility aan de Luxembourg School of Religion & So-

ciety, waar hij verantwoordelijk is voor een onderzoeksprogramma 

naar de wijsgerige ethiek van geld. Hij werkte onder meer als pro-

grammamaker bij de IKON-televisie, als docent Filosofie aan de 

Theologische Academie van Hogeschool Holland, en als onder-

zoeker aan het wijsgerig instituut van de Universiteit van Amster-

dam. In 2004 richtte hij de vrijzinnige website Zinweb op. Doude 

van Troostwijk schreef meerdere boeken, waaronder De andere 

Elzas en Leven met Albert Schweitzer. 
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Het Tegoed van de Tragiek 
Aan “orthodoxie” en “vrijzinnigheid” vooraf 
 
- Opgedragen aan Prof. Dr. Auke De Jong - 
 
“Nooit geschoten is altijd mis”, hebben ze waarschijnlijk bij de doopsgezin-
de wisselleerstoel voor vrijzinnige theologie gedacht. Het eerste schot was 
een eerste misser: Erik Borgman, noch doopsgezind, noch vrijzinnig, maar 
stammend uit die rijke, altijd zichzelf overstijgende rooms-katholieke theolo-
gische traditie waarvan doopsgezind Nederland twee jaar heeft geprofiteerd. 
Met het tweede schot kwam de tweede misser: Chris Doude van Troostwijk, 
eerder filosoof dan theoloog, al zit er wellicht toch wat ‘schot’ in de zaak. 
Hij is weliswaar weer niet doopsgezind, maar dan op z’n minst toch vrijzin-
nig. Althans dat denken ze. En dat denkt ie zelf ook wel, mits dat woordje 
vrijzinnig nog enige lading heeft. En dat is het punt. Wat verstaan we van-
daag onder vrijzinnig? Wie weet horen we het na het derde schot, over twee 
jaar, dat dan eindelijk eens de voltreffer moet worden: én doopsgezind, én 
vrijzinnig. Tot die tijd zal ik er maar het beste van zien te maken, nu het be-
stuur – dat waarschijnlijk niet wist wat het deed – mij heeft uitverkoren en 
heeft gevraagd om het begrip vrijzinnig conceptueel op te poetsen.  
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Alvorens ik in deze lezing met zo’n conceptuele verkenning begin, is een 
kleine persoonlijke herinnering misschien toegestaan. Toen ik in 1989 mijn 
theologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam afsloot om, als een der 
laatsten, mijn doctorandustitel te behalen, gebeurde dat met de verdediging 
van de te lijvige scriptie, getiteld Tragisch schaduwtheater. Kierkegaard over 
tragiek als belichting van geloof. Mijn supervisor was, naast Hans-Peter 
Gramsberg, de hoogleraar godsdienstwijsbegeerte Auke de Jong, geen onbe-
kende in doopsgezinde kringen. Mijn verdediging achtte hij blijkbaar een 
succes, gezien de cum laude waardering waarmee hij me vereerde. Deson-
danks bleef iets aan me knagen. Aan de ondertitel van mijn studie – waarvan 
ik overigens de conclusie later grondig heb herzien1 -, had ik onvoldoende 
recht gedaan. Werkend aan het vaak weerbarstige materiaal was voor mij de 
wereld van de filosofie opengegaan en die deur zou nooit meer worden ge-
sloten. Kierkegaards opvatting van het tragische had me uitgenodigd, nee 
gedwongen, om Aristoteles en dus ook Plato, om Hegel en dus ook Kant, om 
Nietzsche en dus ook Adorno, Jaspers en Sartre te bestuderen. Sindsdien 
bleef ik in de contreien van de wijsbegeerte dwalen, en onderwijl hield de 
ondertitel maar niet op te knagen.  
 
Wat is er aan de hand? Kierkegaard schreef zijn reflecties over het tragische 
onder pseudoniem. Alsof hij daarmee wilde zeggen dat die geschriften 
slechts een opstapje waren naar zijn eigenlijke, onder eigen naam geschre-
ven en expliciet theologische werk. In de ondertitel had ik beloofd het tragi-
sche te interpreteren als een constitutieve belichting van de mogelijkheid 
van geloof. Ik had het niet gedaan. Had ik teveel beloofd? Had ik mijn mond 
voorbij gepraat? Hoe het ook zij, soms doe je een uitspraak waarvan je de 
consequenties niet kent. En belofte maakt soms een schuld waarvan de in-
lossing jarenlang op zich laat wachten. Toen evenwel, een driekwart jaar 
geleden, Alex Noord, de rector van het Doopsgezind Seminarium, namens 
het bestuur, mijn eventuele belangstelling voor het visiting professorship 
polste, waarvoor ik hen allen hier graag dank, was dat natuurlijk een volko-
men onverwacht voorstel. En toch wist ik: het klopt. De leeropdracht daagt 
me uit om alsnog het land van de reflexieve theologie binnen te gaan. De 
grote vraag die mijn onrust voedt, is niet zozeer wat te doen met orthodoxe 
waarheidsclaims of met vrijzinnig geloofsrelativisme. De vraag vandaag is: 
hoe kom ik als modern en dus door-en-door geseculariseerd mens, het 

1. Tragiek van het innerlijke leven: Kierkegaard, Wijsgerig Perspectief, 42/4. Boom: Am-
sterdam, 2002, p. 16-26. 



 

‘geloven’ binnen? Is het tragische, zoals Kierkegaard suggereerde, misschien 
een geloofskatalysator? Ik bedoel niet dat een ieder die vertrekt vanuit de 
antropologie van het tragische, net als Kierkegaard, in de vaarwateren van 
een piëtistisch lutheranisme uit zal komen. Moderniteit betekent immers niet 
dat het goddelijke en het heilige zijn verdwenen. Het betekent dat ze hun 
vanzelfsprekendheid voorgoed hebben verloren. Dat geloven dus geen toe-
stand is, maar een acte. In de moderniteit moet elke ziel, onophoudelijk en 
telkens opnieuw het geloof zien binnen te komen, of dat nu onder ortho-
doxe of onder vrijzinnige vlag vaart.  
 
Vergis ik me niet, dan zit de vrijzinnigheid vandaag de dag gelukkig in de 
lift. De ledentallen doen misschien het tegendeel vermoeden, maar wie kijkt 
naar de ingestelde vrijzinnige leerstoelen, de remonstrantse billboards, de 
stroom aan publicaties, de aanstaande koperen bruiloft tussen Zinweb en de 
vrijzinnigheid, en zelfs, topprestatie, naar het recentelijk opgerichte Vrijzin-
nige Universitaire Netwerk kan niet anders dan concluderen dat er sprake is 
van een hernieuwd vrijzinnig élan. Mijn collega’s lieten dan ook goed van 
zich horen. Laurens Ten Kate publiceerde De vreemde vrijheid. Nieuwe be-
tekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw en smeedde 
het concept van de ‘vrijzinnige conditie’2. Rick Benjamins verzorgde met 
een denkteam een vrijzinnige herbezinning op dogmatische en praktisch 
religieuze thema’s en pleit ervoor ‘vrijzinnig’ te vervangen door ‘liberaal’3.  
Christa Anbeek publiceerde Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie 
in de 21ste eeuw kan overleven en, met Ada de Jong, De berg van de ziel. 
Een persoonlijk essay over kwetsbaar leven, om aandacht te vragen voor de 
menselijke kwetsbaarheid als grondervaring voor theologiseren4. En dan ver-
scheen ook nog de vertaling van het overzichtswerk van Paul Rasor Geloof 
zonder zekerheid5, en verzorgden Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne 
Claar Thomasson-Rosingh Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbelle-
zen6. Wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Hoogstens een vermoeden. 
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2. De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 
21ste eeuw. Amsterdam: Sjibbolet, 2016. 
3. Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.) Liberaal christendom. Ervaren, doen, 
denken. Vught: Skandalon, 2016. 
4. Beide boeken bij Baarn: Ten Have, 2013. 
5. Geloof zonder zekerheid. Vrijzinnige theologie in de 21ste eeuw. Vught: Skandalon, 
2016. 
6. Zoetermeer: Meinema, 2017. 
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Vrijzinnige theologie als antropologische theologie 
Dat het goed gaat met de vrijzinnigheid, zou weleens kunnen komen door-
dat het begrip ‘vrijzinnigheid’ langzaam maar zeker een andere kleur heeft 
gekregen. Ik zou dat een affirmatieve vrijzinnigheid willen noemen. Om het 
te denken wil ik in het hierna volgende een beroep doen op een fundamen-
teel menselijke ervaring, namelijk de ervaring van het tragische. De reden 
om een reflectie over een theologisch thema te beginnen bij de menselijke 
ervaring is vrij simpel. Laat ik die eerst bespreken, zodat we ons nadien op 
het tragische kunnen storten. 
 
Het is een kwestie van methodologie. Als we dan toch willen proberen 
‘vrijzinnige theologie’ te denken, dan kan ons uitgangspunt niet meer dat 
oude liedje zijn, dat achttiende- en negentiende-eeuwse liedje dat zingt dat 
vrijzinnigen ‘niet-orthodox zijn’. Alsof de religieus-spirituele markt geduren-
de de laatste eeuw niet radicaal veranderd is! Alsof de orthodoxie nog de 
dominante geloofshorizon bepaalt! Alsof over de markt niet de no-nonsense 
wind van secularisatie, globalisering, technologisering, individualisering, reli-
gieus consumentisme, vaag esoterisme en fundamentalisme waait. Ortho-
doxen en vrijzinnigen staan op die markt even hard te klappertanden. Dat 
waartegen je protesteert, daarmee raak je, op negatieve wijze, verwant. Ver-
beten vasthouden aan de spiegelidentiteit ‘niet-orthodox’ leidt tot blikvernau-
wing, tot een Don-Quichotte-gevecht tegen zelfgecreëerde molenmonsters.  
 
Immers, we definiëren onszelf niet afdoende door wat we niet zijn, maar 
juist door wat we wel zijn. Een affirmatieve vrijzinnigheid, die willen we. En 
om die te vinden, stel ik eerst dat de vrijzinnige theologie niet begint bij de 
scholastiek-dogmatische vraag ‘wat of wie is God’, maar bij de kritische 
vraag van de Verlichting ‘wat is de mens?’. Toen Kant, in zijn Logica-
handboek, die vraag noteerde, liet hij er andere in doorklinken: ‘wat kan ik 
weten?’, ‘wat moet ik doen?’, en ‘wat mag ik hopen?’. De orthodoxe theolo-
gie begint bij God en kan hoogstens een theologische antropologie opstellen; 
een reflectie op de mens in het licht van de openbaring. Vrijzinnige theolo-
gie is per definitie antropologische theologie. Ze begint bij de mens en ze 
leest de ‘openbaring’ in het licht van de menselijke ervaring. Erik Borgman 
heeft gepleit voor het concept van toewijding ‘aan de tegenstelling tussen 
orthodoxie en vrijzinnigheid voorbij’. Mij interesseert de menselijke ervaring 
die aan orthodoxie en vrijzinnigheid vooraf gaat. Mijn these is dat we voor 
een positieve zelfdefinitie van vrijzinnigheid ‘terug moeten’. Terug in de zin 
van een fenomenologische reductie, van een epochè, tot vóor de religieuze 



 

geloofsattitude. Eerst naar de gedeelde ervaring die ons mens maakt. Want 
als geloven al zin heeft, dan zal het vanuit zo’n ‘oerervaring’ ontstaan zijn. 
Als expressie ervan, of als antwoord erop. Die vraag blijft voorlopig nog on-
beantwoord. 
 
Wat vinden affirmatief-vrijzinnigen, als ze beginnen bij de menselijke erva-
ring? Paradoxaal genoeg vinden ze de oer-menselijke ervaring van onvol-
tooidheid en onvoltooibaarheid. Niet de ervaring van het geslaagde leven 
maakt menselijk, maar juist die van het onherroepelijk, onaffe en ook niet-
maakbare leven. Paul Rasor heeft helemaal gelijk als hij stelt dat “religieuze 
vrijzinnigen […] vanouds individuele autonomie en persoonlijke vrijheid 
bedrukt [hebben] in hun opvatting van de menselijke conditie, […] veran-
kerd in de moderne opvatting van het menselijke subject.” Maar “dat het 
precies dit paradigma is dat in verschillende belangrijke opzichten proble-
matisch is geworden”7. Niemand kan ontkennen dat het leven voor 90% uit 
geluk, toeval of ongeluk bestaat, en hoogstens voor een heel klein gedeelte 
uit planning en beheersing. Dat je misschien ‘winners’ en ‘losers’ hebt, maar 
geen mensen die ‘het maken’, evenmin als gezonde geesten die willens en 
wetens voor hun eigen ongeluk kiezen. Het exces, in de zin van dat wat aan 
onze beheersings- en productievermogens ontsnapt, is inherent aan het le-
ven. Positief of negatief, het is dit fundamentele menselijke teveel of tekort, 
dit ‘je-doel-missen’ (zelfs als je het toevallig raakt) of dit ‘geluk-hebben’, dat 
de grondvoorwaarde is van geloof. Geloven is uitdrukking geven aan, om-
gaan met en eventueel antwoord geven op de excessiviteit van het menselij-
ke leven. 
 
Van de ‘dood van de tragedie’ naar de opleving van het tragische 
Zoals gezegd, vandaag wil ik me concentreren op het menselijke tekort, of-
tewel op het tragische. Sinds de dagen van het interbellum en het naoorlog-
se existentialisme lijken tragedie en tragiek zo’n beetje verdwenen uit de 
intellectuele en wijsgerige discussie, hoewel er tekenen van een aanstaande 
terugkomst zijn8. George Steiner sprak trouwens al decennia geleden van het 
einde van de tragedie9. De triomf van de christelijke moraal maakte volgens 
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7. Rasor, o.c., p. 124-125 
8. In Nederland verschenen onlangs Jan de Jongh, God in de kring van de goden. Griek-
se tragedies en het Christendom. Vught: Skandalon, 2016, en Marc de Kesel, Ben 
Schomakers (red.) De schoonheid van het nee. Essays over Antigone. Amsterdam: Sjibbo-
let, 2015.  
9. George Steiner The Death of Tragedy. New York: Oxford University Press1980 (1961). 
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hem al in de middeleeuwen elke poging de tragedie te doen herleven bij 
voorbaat tot een mislukking. Verder dan partial tragedies kon het niet ko-
men. Immers, in een christelijke cultuur staat altijd al een antwoord en op-
lossing klaar in het concept van de felix culpa, een van oorsprong Luthers 
begrip dat schuld en fout opvat als begin van bekering en verlossing. Boven-
dien, door de Entmythologisierung van ons denken – toch een staaltje van 
vrijzinnige godsdienstkritiek (Bultmann) –,  en door Nietzsche’s afkondiging 
van de dood van God, heeft de geschiedenis overzicht en finaliteit verloren. 
De tragedie past niet meer in onze cultuur. Althans, niet de absolute trage-
dy, zoals Steiner dat noemt, die tragedie waarin geen uitweg is en de mens, 
met Sofocles, kan uitroepen dat niet geboren zijn beter is dan leven.  
 
Als we aannemen dat George Steiner gelijk heeft, moeten we dan daaruit 
niet de conclusie trekken dat de ervaring van het tragische ook niet meer 
mogelijk is? Niet persé. De Britse filosoof Simon Critchley betoogde onlangs 
dat hoewel de filosofie, sinds Plato, systematisch tragiek uit haar blikveld 
heeft willen verdrijven, het tragische blijft aankloppen bij het denken. De 
sofist Gorgias, in de gelijknamige dialoog van Plato, meende bijvoorbeeld 
dat aan de in de tragedie verbeelde teleurstelling over het menselijk beheer-
sings- en scheppingsvermogen – Plato’s ideaal – toch een specifiek soort 
wijsheid ontspringt. De wijsheid namelijk dat  ‘reason is essential, but limi-
ted in its power’10. In dezelfde lijn geeft ook de Franse denker André Comte-
Sponville aan het tragische opnieuw een vorstelijke plaats in de wijsbegeer-
te. In een recent werk argumenteert hij dat de filosofie tragische levenserva-
ring en materialistische levensvisie op elkaar zou moeten betrekken. Zijn 
these luidt dat alleen dan filosofie weer liefde tot wijsheid kan worden, na-
melijk liefde voor de wijsheid die de mens leert omgaan met zijn gebrek aan 
inzicht en met zijn afhankelijkheid van fysieke en psychologische processen 
die hem per definitie te buiten gaan11.  
 
Mijns inziens doet de theologie, en dan met name de vrijzinnige theologie, 
er goed aan dit dubbele filosofische pleidooi ter harte te nemen. Al mag de 
tragedie, te weten als literaire vorm en als mythisch-metafysisch wereld-
beeld, dan dood zijn, dat geldt niet voor de ervaring van het tragische.  

10. Critchley S. “Tragedy’s Philosophy”, in: Fisher T., Katsouraki E. (red.) Performing 
Antagonism. Performance Philosophy. London: Palgrave Macmillan, 2017, p. 25-42. 
11. André Comte-Sponville, Du tragique au matérialisme (et retour). Vingt-six études sur 
Montaigne, Pascal, Spinoza, Nietzsche et quelques autres. Paris : PUF, 2015. 



 

Gelukkig sta ik, in dit pleidooi, niet alleen. In 1971 publiceerde de remon-
strantse hoogleraar H.J. Heering het rijke en vloeiend geschreven boek Tra-
giek, van Aeschylus tot Sartre. Bij veel van zijn verkenningen voel ik me 
thuis. Vooral bij zijn claim dat het ‘tragische’ een antropologische en wel-
licht zelfs ontologische grondstructuur is die door de theologie serieus moet 
worden genomen. Tragedies openbaren niet alleen deze grondstructuur. De 
verbeelding van het tragische op toneel, in de film of in romans, biedt even-
eens mogelijkheden om met die ervaring te leren omgaan. Verbeelding geeft 
beelden en woorden aan het menselijk beheersingstekort dat ons kwelt en 
gevangen houdt.  
 
Zelfs kan ik sympathie voelen voor de conservatieve en controversiële theo-
loog W. Aalders die, acht jaar later, eveneens voor een intensieve theolo-
gische bemoeienis met de tragiek pleitte12. Zijn zonder meer atypische, maar 
te denken gevende boek Wet, tragedie, evangelie had het katharsis-begrip 
als uitgangspunt. Dit begrip duikt al op in Aristoteles’ definitie van de trage-
die en staat oorspronkelijk voor de religieuze ervaring van rituele reiniging. 
“De tragedie is de uitbeelding, door mensen die bezig zijn met handelen 
[…], die zodoende medelijden en angst opwekt en de vreselijke gevallen 
van lijden die haar onderwerp bij uitstek zijn ontdoet van […] weerzinwek-
kendheid (katharsis)”13.  
 
Over de interpretatie van Aristoteles’ klassieke definitie is veel te doen, en 
alles hangt af van de vraag welk element men voorrang geeft: de handeling 
(praxis), de nabootsing (mimesis), vrees (phobos), medelijden (eleos), of rei-
niging (katharsis). Maar Aalders koos voor de katharsis. Zodoende kon hij de 
tragedie als een inwijdingsweg tot de wijsheid (sophia) beschouwen, die hij 
interpreteerde als een derde mogelijkheid, naast de Wet en de Profeten, om 
tot de heilsopenbaring in Christus te komen. Het Bijbelboek Job was voor 
hem een geschreven tragedie – hetgeen niet Aristotelisch is –, die hij juist op 
grond van het tragische plaatste naast andere boeken van de Thora 
Hasoferim, de wijsheidsgeschriften. Aalders’ gewaagde visie heeft op z’n 
minst de verdienste de al te rigoureuze, maar door veel theologen hartelijk 
beleden oppositie tussen Jeruzalem en Athene te destabiliseren.  
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12. W. Aalders Wet, Tragedie, Evangelie. Een andere benadering van het Boek Job. Den 
Haag: J.N. Voorhoeve, 1979. 
13. Aristoteles Poetica. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1988, p. 37. (De 
lange vertaling van de definitie heb ik verkort en een beetje omgezet). 
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Bij herkenning van de inzet van de vrijzinnige Heering en de eigenzinnig-
orthodoxe Aalders voel ik ook afstand. Heering definieert het tragische als 
volgt: “Het tragische wordt beheerst door de spanning tussen vrijheid en 
noodwendigheid – een spanning die ondragelijk kan worden omdat beide, 
in hun volle tegenstrijdigheid, wáár zijn!”14. Zijn argumentatie berust op de 
gebruikelijke, in mijn ogen te christelijke en te metafysische duiding van de 
notie ‘noodlot’, fatum of ‘bestemming’. Het tragische wordt dan de ervaring 
van de mens die zijn lot niet kan ontlopen. In de trant van: de mens wikt, 
maar bij voorbaat is het God die beschikt15.  
 
Met zo’n rangschikking van de concepten legt de theoloog de bal wat al te 
gemakkelijk voor het open doel van christelijk kruistriomfalisme. Immers, 
volgens dit schema wordt de mens gerangschikt aan de kant van de on-
macht, God aan de kant van de Almacht. Het radicale evenement van kruis 
en opstanding betekent dan de opheffing, definitief, van het tragische. Ook 
bij Aalders, zoals waarschijnlijk bij de meeste theologen, vind je dit kruistri-
omfalisme. En misschien valt er ook niets anders te verkondigen dan alleen 
dit dat in Gods liefde de tragiek eigenlijk al is overwonnen. Alleen, zo’n op-
lossing kan ook te snel gepredikt worden. Daarom wil ik zo lang mogelijk 
blijven bij die tragische ervaring die aan orthodoxie en vrijzinnigheid vooraf 
gaat. 
 
Wanneer de Christelijke interpretatie die, in Steiners woorden, alleen een 
partial tragedy toelaat, te gemakkelijk met het God-is-liefde-paradigma aan-
komt, te gemakkelijk dus haar toevlucht neemt tot de deus-ex-machina-
oplossing, die overigens de ouden al aan Euripides verweten, dan komt dat 
vermoedelijk omdat de termen noodlot en tragiek van meet af binnen een 
exclusief, intellectualistisch en metafysisch frame worden begrepen. Filoso-
fie houdt niet van het tragische, theologie al evenmin. Althans, dat geldt 
voor de door de metafysica gedetermineerde theologie. Beide, filosofie en 
theologie, vatten het Griekse woord tuchè op als ‘onvermijdelijkheid, nood-
zakelijkheid, lot’. Op dit lot zou de menselijke vrijheid haar tanden breken. 
Het is een lot als een ondoordringbare muur, dat de vrijheid onmogelijk 
maakt. De mens geheel afhankelijk van de godheid die de touwtjes in han-

14. Heering, o.c. p. 17. 
15. Ook Ricoeur, toch meer filosoof dan theoloog, stemt in met deze klassieke rang-
schikking, getuige de titel van zijn hoofdstuk “Le dieu méchant et la vision ´tragique´de 
l’existence” in : Paul Ricoeur Philosophie de la volonté. Tome 2 Finitude et Culpabilité. 
Paris: Seuil/Editions Points, 2009, pp. 423-444. 



 

den heeft. Echter, tuchè is niet anangkè (noodzaak). In de tuchè gaat het om 
menselijk handelen dat de menselijke controle te boven gaat. Het is een im-
manente en antropologische kwestie. We zouden tragedies, drama’s, roma-
neske geschiedenissen en realityshows niet moeten lezen, bekijken en bele-
ven als representaties van een erachter liggend metafysisch noodlot-vrijheid 
schema, maar vanuit de hun eigen immanente dynamiek. Tuchè is niet iets 
dat van te voren vaststaat, beschikt door goddelijke hand. Het punt is juist 
dat de mens precies door in vrijheid en naar een open toekomst toe te han-
delen zijn tuchè zelf evoceert, alhoewel deze creatie zijn intenties te buiten 
gaat. In plaats van het begrip noodwendigheid, dat zoiets vooronderstelt als 
een van oorsprong af aanwezige en onveranderbare zijnsorde, moeten we 
spreken van een alleen achteraf te constateren onherstelbaarheid. We hoe-
ven geen predestinatie of schikgodinnen ter veronderstellen om het tragische 
te denken. Vanuit de tijd, als een ‘verschijnsel’ van onomkeerbare successi-
viteit, kunnen we het tragische begrijpen16. Het punt van het tragische, bij de 
Grieken evenals bij de modernen, is niet dat de ‘helden’ het afleggen tegen 
het onomkoombare noodlot. Het punt is juist dat ze het afleggen tegen hun 
eigen vrijheid.  
 
Die hele voorstelling dat het tragische, in de tragedie, op het conflict tussen 
metafysische noodzakelijkheid en menselijke vrijheid berust, wordt onder 
andere door Roland Barthes stevig bekritiseerd. In de tragedies van Racine 
zien we volgens hem juist een oppositie tussen de ‘confidente’ of de 
‘servante’, die het nuchtere empirische wereldbeeld vertegenwoordigt, en de 
tragische held, die door een soort dogmatische blindheid zichzelf in de el-
lende stort. Deze dialectiek maakt Racine tot een dichter op de drempel van 
de moderniteit. “Phèdre fabrique son destin, elle fait de l’intrigue, sous la 
pression d’OEnone, qui, comme toute confidente, représente l’esprit anti-
tragique”17. Tragische blindheid is soms gewoon domme halsstarrigheid: de 
held houdt ongewild van zijn lijden. Door conformisme en mauvaise foi zou 
hij heel eenvoudig aan de tragische patstelling en dus aan zijn zogenaamde 
onvermijdelijke lot kunnen ontkomen. Zo balanceert elke tragedie op de 
rand van de banaliteit. Wat als bittere noodzaak gepresenteerd wordt, is 
vaak niet meer dan noodzakelijk vanuit een bepaald perspectief. Tragisch is 
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16. Hetgeen verklaart waarom het tragische ook altijd omgeven is van een sfeer van me-
lancholie. Cf. Vladimir Jankélévitch L’irréversible et la nostalgie. Paris: Flammarion, 
1974. 
17. Roland Barthes Sur Racine. Paris: Seuil, 1963, pp. 54 en 132. 



 43 

dus: ‘gedane zaken nemen geen keer’. Ook de onbedoelde en principiële 
effecten van ons handelen slaan op ons terug en appelleren aan onze verant-
woordelijkheid. Tragisch is, in zijn grondstructuur, dat met elke vrije hande-
ling de mens ingesponnen wordt in een netwerk van effecten die hij met zijn 
daad buiten zijn intentie om over zichzelf heeft afgeroepen. Alleen achteraf 
bezien, après coup, zullen we concluderen dat het niet anders had kunnen 
lopen, dat het zo had moeten zijn, dat een evenement noodwendig, voorbe-
schikt of lotsbeschikking was. Maar aan zo’n post-hoc-conclusie van 
‘noodlot’ gaat het vis-à-vis met een open toekomst en de ervaring van tem-
porele onomkeerbaarheid vooraf.  
 
Volgens Steiner is de tragedie dood, omdat het mythische wereldbeeld ge-
ontmythologiseerd werd of door de christelijke verzoeningswetenschap 
overwonnen. Je kunt ook zeggen dat ze dood is, omdat het filosofisch-
metafysisch schema, braaf geadopteerd door de theologie, de ervaring van 
het tragische, als excessieve vrijheidservaring, heeft verdrongen en weggere-
deneerd. Maar daarmee is het ‘tragische’ niet uitgespeeld. Waarschijnlijk 
heeft Kierkegaard gelijk en betekenden de dood en het verval van de geën-
sceneerde en rituele tragedie, dat het tragische zich vrijmaakte en zich ver-
plaatste naar innerlijkheid van de menselijke ervaring. Wat is verdrongen, 
keert onherroepelijk terug. Dat leren we van Oedipous. Beter dus je je ertoe 
verhouden, dan je er in paniek door te laten verrassen en erin onder te gaan. 
Hoe, dat zal ik hierna trachten te exploreren.  
 
Van de religieus-morele zonde terug naar de tragische fout 
Herman Johan Heering ten spijt, weet ik best dat vrijzinnigen over het alge-
meen optimisten zijn. Ze houden niet zo van somberheid, laat staan van 
tragiek. Ze houden liever vast aan het moderne zelfverwerkelijkingsproject, 
dan dat ze zich willen laten inspireren door een bezinning over het mense-
lijke tekort. En inderdaad, ik zie al enige vrees in uw ogen: “Hij heeft ’t aan 
het begin verkondigd: weer een kat in de zak, want hij gaat ons nu zeker 
ook nog de zonde verkopen!” De stap van tragiek naar zonde lijkt snel ge-
maakt. Immers, Aristoteles, in zijn Poetica, heeft het over de ‘tragische 
schuld’, hamartia in het Grieks. En zonde, in het Nieuwe Testament, heet 
ook hamartia. Sla je het op in de Bauer, het woordenboek voor het Nieuwe 
Testament dat alle zichzelf respecterende predikanten op zaterdagavond 
raadplegen, dan vind je naast die theologische hoofdbetekenis (Sünde), ook 
nog een morele connotatie (Verfehlung).  
 



 

Echter, zouden onze predikanten wat vaker bladeren in de Liddel & Schott 
dat ook het antieke tijdvak beslaat, dan zouden daar vinden dat hamartia is 
afgeleid van hamartanoo, dat zoveel betekent als ‘het doel missen, miss the 
mark’18. Hamartia, door Bauer tot een moreel en theologisch zondeconcept 
verheven, heeft als oorspronkelijke betekenis ‘misser’. Zoals een boogschut-
ter de roos mist, zo kan een mens zijn levensdoel missen. Om onze vrijzin-
nige koudwatervrees voor de zonde te overwinnen, zouden we er goed aan 
doen voortaan elke keer als het Z-woord valt gewoon dat nuchtere ongeluk-
kige ‘misser’ te horen. Dat is een stuk zakelijker, en we ontdoen het begrip 
zo van een al te vanzelfsprekend religieus-moralisme. Probeer het maar, er 
valt een last van je schouder. 
 
Toch moeten de oer-optimisten ook weer niet te vroeg juichen. Ik pleit niet 
voor een vrijzinnig theologische naïveteit in de trant van ‘het zondebegrip 
heeft afgedaan, we hebben het voortaan alleen nog maar over ongelukjes en 
verschaffen ons daarmee een zak vol verzachtende omstandigheden’. Het 
woord misser is niet minder dramatisch dan het begrip zonde. Gaan we in-
derdaad terug tot voor het christelijke mensbeeld naar Aristoteles’ tragedie-
theorie, dan functioneert het namelijk niet in de zin van ‘zonde’, en zelfs 
niet als simpele descriptieve ‘misser’, maar in de zin van een fatale, existen-
tiële verstrikking.  
 
Hamartia is een tragische fout. Niet in de eerste plaat moreel – overtreding 
van een gebod of een regel, of religieus – zonde tegen de goddelijke wil –, 
maar tragisch. Het blijft voorlopig dus nog even somber, want willen we de 
vrijzinnige theologie te bevrijden uit haar spiegelcomplex door terug te gaan 
naar een fundamentele menselijke ervaring, dan kunnen we niet om de ha-
martia heen. Echter, juist langs deze ietwat treurige, hermeneutisch-
fenomenologische omweg, zullen we ons ook bevrijden van die dogmati-
sche allergie die een tegelijk geest- en identiteit-dodende fixatie is. Terug 
dus naar de tragische fout, om zo opnieuw toegang te vinden tot ‘geloven’ in 
de vrijzinnige toonzetting van het woord. Reculer pour mieux sauter. 
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18. Riemer Roukema wees me erop dat ik zelf, met deze sneer, ervan blijk geef niet up-
to-date te zijn. Eigenlijk is Liddell en Scott sinds 2015 al vervangen door Franco Monta-
nari e.a. The Brill Dictionary of Ancient Greek. En hij suggereert me, in een mail, om dat 
“al is het maar in een noot” te noemen: “dan laat je zien dat je helemaal bij bent.” Waar-
van acte. 
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De tragische fout van Dido  
Als iemand een tragische misser heeft ervaren, dan wel koningin Dido19.  
Een op het eerste gezicht, krachtige, bijna moderne, liberale self-made wo-
man. Na de moord op haar man uit Tyrus weggevlucht, heeft ze eigenhan-
dig in Libië het koninkrijk Carthago gesticht. De fortuin is op haar hand. Tot 
ze haar lot in de figuur van de Trojaanse held Aeneas ontmoet. De Romein-
se dichter Vergilius (70 -19 voor Chr.) schetst hem als de Latijnse schaduw 
van Odysseus. Na de nederlaag tegen de Grieken, heeft de held zijn moe-
derstad Troje als een brandende puinhoop moeten verlaten. Op zijn rug 
zeult hij zijn oude vader Anchises mee. Maar dit is een vluchteling met een 
missie. Zijn bestemming is Italië, waar hij, op goddelijk gezag, Rome zal 
stichten. Zwervend, geteisterd door ongeluk, spoelt een storm hem onder-
weg aan land in Dido’s contreien. De koningin wordt op slag verliefd, ver-
leidt hem als een gloeiende Circe en natuurlijk ontvlamt het wederzijds, 
want op de achtergrond trekt Venus, Aeneas’ moeder, aan de touwtjes. Na 
een jachtpartij in de woestijn brengen ze samen de nacht door. Voltooid 
geluk, maar helaas dit geluk strijkt, in zijn voltooidheid, Jupiter tegen de ha-
ren. Naar Rome zal Aeneas! ‘Nicht freie Wahl entfernt mich, sondern 
Pflicht’, dicht Schiller later20. Historische missie gaat voor privéplezier. En 
dus gaat Aeneas scheeps. En dus Dido blijft achter, gekrenkt, geknakt, verne-
derd. En andere uitweg dan het gif ziet ze niet.  
 
Het relaas van Vergilius werd in 1689 bewerkt door de Ierse theaterschrijver 
Nahum Tate (1652-1715), afkomstig uit een puriteinse familie, en door Hen-
ri Purcell (1659-1695) op muziek gezet. De beroemde slotscene is aangrij-
pend21.   
 

19. Het verhaal wordt door Vergilius verteld in het vierde boek van zijn Aeneïs. Cf. Ver-
gilius Het verhaal van Aeneas. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2001, 
87-108. Al sinds de oudheid hebben commentatoren benadrukt dat Vergilius’ Dido-
verhaal gestructureerd is in overeenstemming met Aristoteles’ opvatting in de Poetica. 
Zie: J.L. Moles “Aristotle and Dido's 'Hamartia'”, in Greece & Rome (Cambridge Univer-
sity Press), Vol. 31, No. 1 (Apr., 1984), pp. 48-54. 
20. Geciteerd in: Antonie Wlosok Zur Funktion des Helden (Aeneas) in Virgils Aneneis, 
in: Klio; Jan 1, 1985; 67, 1, p. 222. De auteur voegt eraan toe: „Im Rahmen des Konzep-
tes des menschlichen Helden wird an der Dido-Episode verdeutlicht, dass Schwach- und 
Schuldigwerden zum Menschsein gehört.“ 
21. Een naar mijn smaak zeer geslaagde enscenering is te vinden op: 
www.youtube.com/watch?v=ou8A0g_jYyA. De mise-en-scène roept herinneringen op 
aan een piétà, bijvoorbeeld aan de beroemde piétà de Villeneuve-lès-Avignon, hetgeen 
impliciet de thematiek van verzoening door tragiek evoceert. 



 

 Recitative 
 Thy hand, Belinda, darkness shades me, 
 On thy bosom let me rest, 
 More I would, but Death invades me; 
 Death is now a welcome guest.  
 
 Aria 
 When I am laid, am laid in earth, May my wrongs create 
 No trouble, no trouble in thy breast; 
 Remember me, remember me, but ah! forget my fate. 
 Remember me, but ah! forget my fate. 
 
‘May my wrongs create no trouble in thy breast’. Critici hebben regelmatig 
het opera-libretto van Nahum Tate afgekraakt22. Vooral het gebrek aan 
noodwendigheid stoort hen. Immers, volgens het klassieke schema moet een 
zelfmoord de ultieme en noodzakelijke consequentie van een noodlot zijn. 
Maar wat is nou eigenlijk Dido’s lot? Waaraan denkt ze, als ze zingt: ‘May 
my wrongs create no trouble in thy breast’?  
 
Voor een antwoord moeten we terug naar de beginscène. Daar treft Belinda, 
de hofdame, een bedrukte koningin. Ze probeert haar op te monteren. 
‘Shake the cloud from off your brow, Fate your wishes does allow, Empire 
growing, Pleasures flowing, Fortune smiles and so should you’. Alles gaat 
toch goed? Maar Dido is gekweld door iets dat ze eenvoudigweg niet mag 
openbaren. Ze kan niet spreken. Belinda houdt aan. ‘Grief increases by con-
ceiling’. Nog even biedt Dido weerstand: ‘Mine admits of no revealing.’ 
Waarom niet? Omdat zij gehouden is aan de deugd van pietas tegenover 
haar eerste, gestorven echtgenoot. En dan Belinda spreekt al voor haar mees-
teres en drijft haar de impietas in23. ‘Je bent verliefd, en dat is een zegening 
van het lot. In Carthago zal Troje herrijzen, beschermd door de held Aene-
as.’ En Dido geeft toe. Ja, ze heeft medelijden met de man die zijn vader 
torst door de velden van verdriet. Meer dan door medelijden wordt Dido 
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22. Voor een overzicht van de oorspronkelijk negatieve receptie van Nahum Tate’s li-
bretto en de latere correctie ervan, zie Mark A. Radice “Tate's Libretto for Dido and Ae-
neas: A Revaluation.” In: Bach, vol. 7, no. 1, 1976, pp. 20–26. 
23. Vergilius gebruikt deze tragische val om des te sterker de pietas van de stichter van 
Rome, van Aeneas, te benadrukken. (Kenneth McLeish Dido, Aeneas, and the concept of 
Pietas, in: Greece & Rome, Cambridge University Press, Vol. 19, No. 2 (Oct., 1972), pp. 
127-135) 
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gekweld door liefde. En Belinda, menend dat de enige liefdeskwelling is de 
kwelling van de onbeantwoorde liefde, neemt de laatste barrière, de barrière 
van de vrees, weg: ‘Fear no danger to ensue, the hero loves as well as you’.  
 
De genoemde critici hebben volkomen ongelijk. Nahum Tate’s plot is van 
een grote subtiliteit. ‘I fear I pity his [grief] too much.’ Pity and fear, vrees en 
medelijden, Aristoteles’ tragische gevoelens, ineen. De vrees en het medelij-
den die, volgens Aristoteles, zijn voorbehouden aan het publiek, en die bij 
het meemaken van de tragedie, in een beweging van reiniging, elkaar zullen 
neutraliseren (katharsis), Tate heeft ze verplaatst naar het toneel zelf. Dido 
laat haar vrees voor de onbeantwoorde liefde en haar medelijden wegpraten 
door Belinda. Dat is haar tragische fout. Ze verliest de afstand tot de ander. 
Ze verliest haar pietas. Tot Aeneas, maar ook tot Belinda. In technische ter-
men is dit het moment waarop de geschiedenis een nieuwe wending neemt. 
Het moment van peristrophè. Haar fout is haar parrhesia, haar loslippigheid. 
Na de bekentenis moet zich realiseren wat verzwegen zich schuilhield in 
het verlangen. Dido volgt Aeneas op jacht. Ze levert zich aan hem uit. Een 
gedeelde nacht in de koude woestijn, maar onder een fonkelende Venus.  
 
Dido’s fout is dus dat ze verraadt wat geheim had moeten blijven. We be-
vinden ons op de drempel naar de moderniteit, waar het subject zich als 
innerlijkheid constitueert en het tragische, om Kierkegaard weer te citeren, 
zich afspeelt op innerlijke toneel. Het gaat niet om de overtreding van een of 
andere regel. Dat Dido’s loslippigheid catastrofale gevolgen heeft, dat blijkt 
pas achteraf, als Aeneas, hij ook gedwongen door de stem die, zoals hij ge-
looft, van Jupiter afkomstig is, vertrekt. De fout van Dido is tragisch omdat 
ze niet wist wat ze deed. Ze wist niet wat ze deed, toen ze toegaf aan haar 
medelijden, aan haar verliefdheid, aan Belinda’s bekentenisdruk en gerust-
stelling. Ze wist niet wat ze deed toen ze het verliefde – bijna banale – in-
nerlijke lijdens-drama veruiterlijkte. Ze wist niet wat ze deed toen ze, van 
toeschouwer beschermd door vrees en medelijden, zich verloor in de wer-
kelijkheid en medespeler werd. Het gaat om heel wat meer dan een karak-
terzwakte, het gaat om de structuur van het mens-zijn als zodanig. 
 
Deze structuur komt aan het licht in de taal. Elke spreken moet langs de to-
pos van ‘niet weten wat je doet’. Spreken is immers de veruiterlijking van 
een vermeend inzicht hetzij in stellende, hetzij in vragende, hetzij in beve-
lende of in wat voor soort modus dan ook. Elk spreken is, in termen van de 
taalfilosofen Austin en Searle, performatief, dat wil zeggen dat elk spreken 



 

betekenis en situatie sticht. Maar deze performativiteit impliceert ook dat wij 
nooit precies kunnen voorzien welke betekenis of situatie zullen zijn. Alles 
hangt af van, zoals Lyotard dat uitdrukte, aansluitende zinnen, daden of ges-
tes. ‘De deur staat open’ lijkt een beschrijving, blijkt een bevel te zijn ge-
weest, als de toehoorder opstaat en de deur dichtdoet. In elk spreken is er 
betekenisonzekerheid (exces de sens), afstand tussen uitgedrukt ‘weten’ en 
gestichte effecten. En natuurlijk wordt deze excessiviteit, grond van het tragi-
sche, met name in het “beloven” op scherp gesteld. Immers dan neemt de 
spreker expliciet de verantwoordelijkheid op zich voor hetgeen per definitie 
aan zijn beheersings- en controlevermogen ontsnapt. Begrijpelijk dan ook 
dat de belofte een motor van het tragische is. Het tragische draait om de dis-
crepantie tussen weten en doen, en desondanks voor dat doen aansprakelijk 
gehouden te kunnen worden24.     
 
Hoe de hamartia tot zonde werd 
Een tragische fout, hamartia, is een vreemd soort regeloverschrijding, een 
exces waarvan de consequenties me van tevoren niet bekend hadden kun-
nen zijn, hetzij omdat de regel mij niet bekend was, hetzij omdat de regel 
bekend was, maar het onmogelijke eiste. Zo’n tragische fout begingen eigen-
lijk ook Adam en Eva. Ze overtraden het verbod om van de boom van de 
kennis van goed en kwaad te eten. Maar hoe kun je een verbod overtreden, 
als je niet weet wat goed en fout is? Een overtreding veronderstelt dat onder-
scheid als bekend: gehoorzaamheid is goed, ongehoorzaamheid is kwaad? 
In het eetverbod was de regel weliswaar gegeven, maar kon nog niet in zijn 
morele implicaties en praktische consequenties worden verstaan. De zin van 
de opgelegde regel – dus ook de zin van het gebod als zodanig – kwam pas 
aan het licht door de overtreding. Dus gingen Adam en Eva niet religieus-
moreel de fout in, maar religieus-tragisch. Ze begingen een tragische fout, 
omdat het moment van effectuering (in Aristoteles’ visie het moment van de 
omwenteling, de peristrophè) voorafging aan het moment van inzicht 
(anagnoorisis). In zijn mooie boekje over de Italiaanse denker Agamben, 
wijst Rinse Reeling-Brouwer er met recht op dat de toe-eigening van de ken-
nis van goed en kwaad tegelijk een vervreemding van eigenlijke, paradijse-
lijke kennis inhoudt. En dat daarom Adam en Eva weggehouden moeten 
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24. Vandaar het moreel-politiek gewicht van de Griekse tragedies: hoe kan men instaan 
voor het tragisch-retorische exces. Cf. Michiel Leezenberg De vloek van Oedipus. Taal. 
Democratie en geweld in de Griekse tragedie. Amsterdam: Van Gennep, 2006 (m.n. pp. 
129-174). 
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worden van de boom van het leven – het eeuwig, godgelijke, leven. Hun 
wordt de toegang tot het paradijs ontzegd, om te voorkomen dat ze, door 
van die andere boom ook te eten, naast de kennis, tevens het leven de ver-
vreemding in zouden trekken. “Het leven is aldus beschermd tegen een 
machtsgreep die het definitief onder controle brengt. Leven le-olam, leven 
‘voor immer’ moet mogelijk blijven, [d.w.z.] een steeds zich vernieuwend 
leven, aangewakkerd door de adem van het goddelijke woord25”. Een leven 
dus dat niet achterwaarts als lot, maar voorwaarts als uitnodiging en moge-
lijkheid geleefd wordt. 
 
Als van een tragische fout het bewustzijn alleen achteraf kan komen, pas 
door en dankzij het begaan ervan, kunnen we van de morele fout stellen dat 
ze kan worden voorkomen wanneer het inzicht voorafgaat aan de hande-
ling. Dat dus de anagnoorisis vooraf gaat aan de peristrophè. Niemand doet 
willens en wetens kwaad, luidt het beroemde ethische adagium van Socrates 
(Protagoras 345e). Hij ontwierp daarmee in principe een filosofisch-moreel 
alternatief voor de tragische hamartia. Tegelijk echter wist Socrates maar al 
te goed dat hij niet-wist, dat hij geen sophos maar slechts philo-sophos was. 
Geen bezitter, maar slechts een strever naar wijsheid en inzicht. Iemand die 
weet dat hij niet weet, is echter al een stukje wijzer dan degene die meent te 
weten wat hij doet en vervolgens door zijn eigen daden overrompeld wordt. 
Bij Socrates blijft de tragische hamartia dus nog op zijn plaats. 
 
Een grondige systematische moralisering van de hamartia vindt later plaats. 
In de Stoa, het Epicurisme, in het Nieuwe Testament en vooral door de filo-
soferende kerkvaders, onder wie Augustinus die, in dit opzicht, de eerste 
plaats mag innemen26. We weten dat Augustinus doordrenkt was van de 
klassieke cultuur. In zijn Confessiones treffen we hem als kind, die lijdt en 
huilt bij het lezen van Vergilius over Aeneas en Dido. Hij vergelijkt zich 
zelfs met beiden. Och, hoe vergat hij tijdens het lezen over Aeneas’ om-
zwervingen zijn eigen dwalingen! Och, hoe vergat hij tijdens het huilen om 

25. Rinse Reeling Brouwer Eeuwig Leven. Agamben en de theologie. Amsterdam: Sjinbo-
let, 2016, p. 24. 
26. Rigby onderscheidt tussen leer en toonzetting bij Augustinus. De confessio als narra-
tief genre, evenals de tragiek, werpt een muur op tegen de neutraliserende effecten van 
het denken in termen van noodlot en erfzonde en het risico van een monotheïstische 
reductie van de ethiek tot een platitude theodicee. Daarom brengt de stijl, Augustinus 
soms, wellicht nolens volens, in de buurt van het tragische. (Paul Rigby The Theology of 
Augustine’s Confessions. New York: Cambridge University Press, 2015, p. 152 en 168.) 



 

de dood van Dido, zijn eigen sterven ver van Hem, zijn God! De tragedie is 
voor Augustinus boerenbedrog. Is het immers niet veel treuriger dat iemand, 
onverschillig ten aanzien van zijn eigen ellende, treurt om Dido, dood uit 
liefde voor Aeneas, dan dat hij treurt over zijn zonde, dood als hij is bij ge-
brek aan liefde voor God27? Maar Augustinus, hoezeer hij ook, als retor, de 
grootheid van Vergilius de dichter op waarde schat, als new-born christen 
kan hij hem in zijn teksten alleen opvoeren om nog-niet-gelovigen de nieu-
we wereld en de nieuwe waarheid binnen te leiden. Vergilius mag dan, met 
zijn dramatische beschrijving, het aardse koninkrijk (civitas terrena) op tref-
fende wijze schetsen, zijn werk is hoogstens preambula fidei, een opmaat tot 
de heerlijkheid van het evangelie dat alle tragiek overwint en de poort naar 
de Civitas Dei opent. Vergilius schetst de wereld zoals ze ons verschijnt, met 
haar emoties, waarden, goden en ambities. Augustinus interesseert zich ech-
ter voor de wereld zoals ze eigenlijk is en behoort te zijn28.   
 
In zijn De libero arbitrio redeneert Augustinus, voor wat betreft de zonde, in 
een discussie met Evodius als volgt29. Wat is een peccatum - de Latijnse ver-
taling van hamartia? ‘Als een mens kiest voor het genieten van lagere 
(vergankelijke) goederen en hogere goederen laat voor wat ze zijn, dan be-
schuldigen wij hem terecht van zonde’30. Als daarentegen God leed toevoegt 
aan de mens, dan zondigt God niet, maar bestraft Hij, uit goedheid. Zonde 
vervolgens is het uit vrije wil verlangen naar vergankelijke zaken. Zou er 
geen vrije wil zijn, dan zou God immers middels het toegevoegde leed het 
kwaad niet straffen, maar willekeur bedrijven. Dan zou Hij Zijn goedheid en 
almacht kwijt zijn. Maar, vraagt dan de scepticus, waarom schept God men-
sen met een vrije wil, als diezelfde vrije wil het hen mogelijk maakt om te 
zondigen? Wil God dan de menselijke zonde? Een probleem. Natuurlijk niet 
wil hij dat niet. God wil alleen maar het goede. Augustinus redt zich eruit, 
met wat wel op een sofistische wending lijkt. Op iets wat mijn grootmoeder 
een Jezuïetentruc noemde. Maar zeg nou eerlijk, zo vraagt Augustinus reto-
risch, wat is beter: een vrije of een slaafse wil? Omdat het onafhankelijke 
beter is dan het afhankelijke, moet de vrije wil beter zijn dan de geknechte. 
Dus geeft God, uit goedheid, aan de mens de vrije wil. En omdat vervolgens 
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27. Aurelius Augustinus Les Confessions (précédées des oeuvres philosophiques). Paris : 
Gallimard (Pléiade), p. 795 (l, 13, 20-21). 
28. Sabine Mac Cormack The Shadows of Poetry. Vergil in the Mind of Augustine. Berke-
ley: University of California Press, 1998, p. 226 ff. 
29. Aurelius Augustinus Over de vrije wilskeuze. Baarn: AMBO, 1994. 
30. Ibid., p 105 
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het begrip ‘wil’ machtsuitoefening impliceert, en macht iets tot zijn beschik-
king hebben, kunnen we als mensen, nu we de vrije wil eenmaal ontvangen 
hebben, God niet meer verantwoordelijk houden voor onze zonden. 
 
En het noodlot dan? Augustinus wil er niets van weten. De noties van lot 
(tuchè) of fortuin (fortuna), handelen zonder inzicht – de fortuna wordt ge-
blinddoekt afgebeeld –, wijst hij resoluut van de hand. Smoesjes. “Sommige 
mensen leveren […] zichzelf uit aan hun hartstochten om daardoor te wor-
den verslonden en verscheurd en trekken zich niets aan van het oordeel van 
God en de mensen. [Dat] denken [ze] van hun lijf te kunnen houden met 
een beroep op Fortuna, die ze gewoonlijk blind afbeelden. Zij doen dit of 
omdat zij menen beter te zijn dan het lot waaraan zij zijn onderworpen, of 
omdat zij toegeven dat ook zij even blind zijn wanneer ze die dingen onder-
gaan […]”31. Al is de definitie van zonde dat ‘iemand uit onwetendheid ver-
keerd doet en doet wat hij volgens zijn goede wil niet in staat is te doen’, 
toch is die onwetendheid geen excuus32. De zonde van Adam zou in feite 
niet nodig zijn geweest. God heeft de mens niet alleen met de vrije wil ge-
schapen, maar ook met het universele verlangen naar geluk. De mens be-
schikte van meet af over het inzicht dat eeuwigdurend geluk beter is dan 
vergankelijk geluk. Meer is niet nodig om de zonde op afstand te houden. 
Als je de vrije wil aan eeuwige zaligheid hangt, zal de zonde van je afglij-
den als een waterdruppel van een ganzenveer. Onwetendheid van de mens 
is geen verzachtende omstandigheid. Integendeel, de onwetendheid als zo-
danig is, volgens Augustinus, een goddelijke straf op de zonde. De zonde 
gaat aan inzicht vooraf. “Wanneer een zondige ziel in een toestand van on-
wetendheid en onvermogen is geraakt, dan noemt men dat terecht een straf, 
omdat zij voor die straf beter was”33. Met deze redenatie meent Augustinus 
de tragische fout, die berust in de inadequatie van inzicht en handeling, 
voorgoed te hebben weggewerkt. In feite echter heeft hij hem getransfor-
meerd tot een religieus-morele fout. Harmatia (zonde) is immers het niet op 
juiste wijze gebruikmaken van je natuurlijke, god-geschonken vrije wil. En 
dus een regel overschrijden die je al bekend was. De moralisering van de 
hamartia vindt bij Augustinus plaats. 
 
“En de voorzienigheid dan?”, protesteert Evodius nog. Als God almachtig is, 
zoals blijkt uit zijn predestinerende wil, moet hij dan toch ook niet verant-

31. Ibid., p. 107 
32. Ibid., p. 144 
33. Ibid., p. 145 



 

woordelijk worden gehouden voor onze zonde? Pijnlijke vraag. De kerkva-
der redt zich er opnieuw enigszins sofistisch uit. “God [weet] tevoren alles 
waarvan Hij zelf de bewerker is. Maar toch is Hij niet van alles wat Hij tevo-
ren weet zelf de bewerker. Maar waarvan Hij niet de slechte bewerker is, is 
Hij de gerechte wreker”34. Want de vrije wil is vrij, en zou niets dan het goe-
de bewerken, als hij maar zijn natuurlijk inzicht maar zou volgen. De zonde
-bal ligt bij de mens.  
 
Maar toch, rammelt er niet iets in de redenering? Is die wel consistent? Op 
de consistentie van Augustinus’ theodicee– God is wel alwetend, niet albe-
werkend – moet het hele dogmatische presdestinatiebouwwerk van bijvoor-
beeld de Calvinistische orthodoxie kunnen rusten. En alleen daarom is het 
voor een vrijzinnige, zelfs voor een affirmatief vrijzinnige, de moeite waard 
nog iets verder te denken35.  
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34. Ibid., p. 112 
35. De verhouding tussen vrije wil en predestinatie is natuurlijk bij uitstek de inzet ge-
weest van het uiterst complexe intellectuele debat tijdens de Reformatie. Daar recht aan 
doen valt buiten het bestek van dit essay. Het Calvinistisch predestinatie-dogma kan men 
rationeel willen ontleden en daarbij onherroepelijk op ongerijmdheden stuiten. In de late 
middeleeuwen en de vroege moderniteit werd de werkelijkheid steeds meer als chaos 
ervaren, waarin God geen plaats meer had (Luther’s deus-absconditus-thematiek). Het 
filosofisch nominalisme en het theologisch voluntarisme waren de uitdrukking van deze 
stemming, en van beide was de Reformatie het kind. Het betekende een kritiek op het 
transsubstantie-begrip, en de opvatting dat God in zijn absolute almachtige wil alles kon 
beslissen en zijn tegendeel. De wereld werd daardoor onbetrouwbaar en contingent. 
Ervan uitgaan dat er desondanks ergens een onzichtbare orde bestond, door God zo 
gewild, betekende een existentiële troost. “Het meest opvallende aspect van de […] be-
handeling van de predestinatie in de Institutie is Calvijns waarschuwing dat het volstrekt 
zinloos en vooral zeer verwarrend is het mysterie van Gods wilsbesluiten te willen ken-
nen. We kunnen Gods wilsbesluiten niet kennen, en God kent ze zelf ook niet. Er is im-
mers geen oorzaak van de oorzaak der oorzaken.” (Herman Westerink Verlangen & Ver-
twijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit. Amsterdam, Sjibbolet, 
2014, p. 135) Gods absolute wil heeft geen oorzaak of motief. En daarmee komen we in 
de buurt van Zijn inherent tragische karakter. God weet niet wat hij wil, maar omdat hij 
het wil is het goed en rechtvaardig. Volgens Calvijns weinig bevredigende logica moet je 
eenvoudig geloven zonder vragen. (Anders gezegd: God doet de dingen niet omdat ze 
goed zijn – hetgeen een motief aan God’s wil zou veronderstellen, en daarmee de abso-
luutheid van die wil zou ondergraven -, maar de dingen zijn goed en rechtvaardig omdat 
God ze wil). 
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De tragische God solidaire met de tragische mens 
Het tragische laat zich door geen enkel theodicee wegwerken. Als God de 
mens schept en van een vrije wil voorziet, voorziet hij misschien de uitkom-
sten van die vrije wil, maar Hij interveniëren, doet hij niet. Dat is Augusti-
nus’ redenatie. Maar zodoende heeft Hij, zoals Hans Jonas het kernachtig 
formuleert, met het schenken van zijn vrijheid aan de mens van zijn almacht 
afgezien. “Im bloßen Zulassen menschlicher Freiheit liegt ein Verzicht der 
göttlichen Macht”36. Het gaat Jonas om de goddelijke zelfbeperking 
(Selbstbeschränkung) bekend uit de Joodse mystiek (Zimzum). God heeft 
zich bij de schepping volledig overgegeven aan de wereld – vgl. het Paulini-
sche kenosis-begrip. “Nachdem er sich ganz in die werdende Welt hi-
neingab, hat Gott nichts mehr zu geben: Jetzt ist es am Menschen, ihm zu 
geben. Und er kann dies tun, indem er in seinem Leben darauf sieht, dass es 
nicht geschehe, oder nicht zu oft geschehe, und nicht seinetwegen, dass es 
Gott um das Werdenlassen der Welt gereuen muss”37. Het is om, zoals 
Roland Barthes het formuleerde, het gaat om een rédemption inversée, een 
omgekeerde verzoening. “C’est l’homme qui rachète Dieu”38. Het is aan de 
mens om de niet-meer-almachtige God door zijn morele handelen en enga-
gement met de wereld te rechtvaardigen. De mens moet tonen, ondanks de 
onmogelijkheid van de voltooiing van de wereld, dat hij de vrijheid die God 
hem geschonken heeft, waardig is. 
 
Wat we bij Augustinus vinden is, ongezegd en vaak verzwegen, in zekere 
zin een God die naar het beeld van de mens vorm gekregen heeft. Dat is een 
tragische God. Als God aan de mens de goede en vrije wil schenkt, maar 
toch het inzicht in de toekomst (voorzienigheid) behoudt, heeft Hij de 
‘werkzaamheid’ uit handen gegeven. Dan weet Hij, maar dan handelt Hij 
niet meer in overeenstemming met dat weten. Dus, dan is er ook bij God 
sprake van inadequatie tussen weten en doen. Als we zijn redenatie door-
denken (of om een Freudiaanse concept te hanteren: overdetermineren) 
heeft Augustinus onbedoeld God onderworpen aan de logica van de tragiek. 
Daarin staat hij niet alleen. In Aeschylos’ Prometheus beklaagt de held zich 
over zijn lot, hij die toch inzicht en handigheid aan de mensen heeft ver-
schaft is nu gebonden aan zijn rots. Hij weet dat niemand aan het onvermij-

36. Hans Jonas Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdisch Stimme. Frankfurt-am-
Main, Suhrkamp, 1987, p. 43. 
37. Ibid. p. 43 
38. Roland Barthes Sur Racine. Paris: Seuil, 1963, p. 48-49. 



 

delijke ontkomen kan. De schikgodinnen hebben het voor ’t zeggen. “Zeus 
is dus zwakker dan zij?”, vraagt de coryfee? “Hij [Zeus] evenmin kan aan 
zijn lot ontsnappen”, antwoordt Prometheus. “Maar wat is het lot van Zeus 
anders dan voor eeuwig regeren?”, probeert nog de koorstem. “Vraag me 
niet meer, dring niet aan. Laten we aan andere dingen denken. De tijd is nog 
niet gekomen om ze te openbaren, maar eerder om ze diep weg te ber-
gen”39.  
 
Het menselijk tragische ‘wij weten niet wat we doen’, spiegelt zich omge-
keerd in het goddelijk tragische: ‘Hij doet niet wat hij weet’. Doen zonder 
weten, weten zonder doen. We kunnen op z’n minst één lichtvonk slaan uit 
dit tragische karakter van de godheid: het maakt God en mens solidair. De 
mens is tragisch, in zoverre het inzicht in de consequenties van zijn daden, 
zich alleen door het volvoeren van die daden openbaart. God is tragisch, in 
zoverre Hij door bij de schepping het goede te doen, namelijk de mens een 
vrije wil schenken, de realisatie van zijn Wil uit handen geeft. U kunt hier 
echo’s horen van wat de theologie na Auschwitz wordt genoemd. Etty Hil-
lesum: “Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van 
te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat 
jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste 
helpen we ons zelf.” Of de reeds genoemde stem van Hans Jonas die, in een 
intense feestrede Der Gottesbegriff nach Auschwitz, afscheid nam van het 
idee van een Almachtige God40. De affirmatieve vrijzinnige theologie, een 
antropologische theologie is propter hoc en ex necessicitate een theologie 
na Auschwitz, een theologie van de lijdende God. Tegen deze achtergrond 
is het mogelijk om, in een vrijzinnig affirmatief perspectief, het begrip ha-
martia een antropologisch-theologische lading te geven, en inderdaad, zo-
iets als een vrijzinnig begrip van de zonde te ontwerpen. 
 
Een affirmatief vrijzinnig concept van zonde  
De moed om binnen een vrijzinnige horizon over ‘zonde’ te spreken, zou ik, 
alweer, aan H.J. Heering kunnen ontlenen. Immers Heering deed een poging 
om een vrijzinnig zondeconcept op sympathieke wijze te definiëren. Zonde, 
in zijn optiek, was miskenning van de liefde. “Zonde hangt [daarmee] af van 
de liefde waartegen gezondigd wordt; de liefde hangt niet af van de zonde, 
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39. Aeschylos “Prométhée enchaîné”, in Tragiques grecques. Echyle, Sophocle. Paris: 
Gallimard (Pleïade), 1967, 210 (511-526). 
40. Een rede gehouden ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Leopold Lucas-prijs 
aan Hans Jonas in Tübingen, 1984.  
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ze behoeft er niet op te wachten. Waar geen liefde is, is zonde feitelijk uitge-
sloten”41. Het punt is alleen, dat is alweer het oppositionele schema. Nu is 
het niet de noodzaak, maar de liefde die als het ware van buitenaf komt en 
tegenover de zonde wordt geplaatst. Nog steeds wordt daarmee de zonde 
‘religieus gemoraliseerd’: zondig is de mens die wel kan, maar niet wil op-
zien naar de goddelijke liefde die zich openbaart aan het kruis. Ik denk dat 
deze weg voor een affirmatieve vrijzinnigheid uiteindelijke doodloopt. Affir-
matieve vrijzinnigheid vertrekt immers vanuit de tragische zelfervaring, 
waarin weten en doen uit elkaar liggen. Een handiger opstap biedt echter het 
driedelige meesterwerk Philosophie de la Volonté van de filosoof Paul Ri-
coeur42. Diens denken draait in de kern om de inadequatie tussen denken en 
doen. Het eerste boek (1950) bespreekt de capabele mens (l’homme capa-
ble), de mens die kiest, beslist, handelt, maakt. De self-made man. Het twee-
de presenteert daarentegen de feilbare, kwetsbare, onvoltooide en onvol-
tooibare mens (l’homme faillible), de mens die wordt voortgestuwd door een 
streven (thumos) dat maar geen rust vindt. De capabele mens waant zich vrij 
in zijn zelfrealisatie, de feilbare mens weet zich afhankelijk en geknecht 
door zijn lot. Lang heeft de orthodoxie met dogmatische bevlogenheid de 
mythe van de feilbare mens verkondigd, zondig tot op het bot, geneigd tot 
alle kwaad en desalniettemin ondergeschikt aan goddelijke, dubbele predes-
tinatie. Lang heeft de vrijzinnigheid, met modernistisch elan, de mythe van 
de capabele mens kunnen najagen, de mythe van de self-made man die zich 
bevrijdt van het juk van zijn zelf-verschuldigde religieuze onmondigheid. 
Wanneer teruggaan tot vóór deze tegenstelling tussen orthodox en vrijzin-
nig, en na een gedegen ent-mythologisering de mythen weer als mythen, en 
niet als logoi, dat wil zeggen als waarheden, kunnen benaderen, dan ont-
dekken we, in de Griekse tragedie, in het Bijbelboek Job, in de Bagavad-
githa, of in Shakespeare’s King Lear, een antropologie die aan orthodoxie en 
vrijzinnig modernisme voorafgaat.  
 
Ze wordt behandelt in het derde boek La Symbolique du mal43. Daar geeft 
Ricoeur aan hoe de mens, in de tweespalt tussen kunnen en falen, tussen 
weten en doen, tussen, om Paulus te citeren het-goede-willen en het niet-
doen, of het kwade-niet-willen en het toch doen, hoe deze kortom tragische 

41. Heering, o.c. p. 232. 
42. Paul Ricoeur Philsophie de la volonté. Tome 1.  Le Volontaire et l’Involontaire, tome 
2. Finitude et Culpabilité. Paris : Éditions Points, 2009. 
43. In o.c. Tome 2, pp. 205 ff. 



 

mens die niet weet wie hij is toch inzicht kan verwerven en kracht en hoop 
om verder te leven. Hoe dus het tragische, geconfronteerd met de materiële 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaan, wijsheid verschaft, 
kracht en hoop. Het gaat om de werkzaamheid en heilzaamheid van het 
symbool. Symbolen en mythen maken het mogelijk om dat te denken wat 
aan onze rationaliteit ontsnapt. Dus ook het tragische. Symbolen geven te 
denken, maar ook te spreken, te communiceren en bieden daarmee aan de 
mens toegang zich tot zichzelf, tot zijn medemensen. Door de antropologie 
van het tragische te koppelen aan de hermeneutiek van het symbool biedt 
Ricoeur, in aanzet, de gelegenheid om te komen tot een affirmatief en vrij-
zinnig concept van zonde.  
 
Uit wat hij noemt de primaire symbolen van het kwaad - smerigheid, zonde, 
schuld - leidt Ricoeur een infrastructuur van de menselijke zelfervaring af 
die hij samenvat in het concept serf-arbitre (geknechte wil). Het hoofdstuk 
‘Récapitulation de la symbolique du mal dans le concept de serf-arbitre’  
herleidt de drie primaire symbolen van het kwaad, te weten smerigheid, 
zonde en schuld tot respectievelijk drie denkschemata die alle uitlopen op 
de notie van de zelf-knechtende vrij wil (serf-arbitre). De schemata zijn ach-
tereenvolgens het schema van positiviteit: het kwaad is niet niets, maar iets 
in zichzelf (dit in tegenstelling tot Augustinus’ definitie van het kwaad als 
privatio boni, als afwezigheid van het goede); het schema van  de verleiding: 
het kwaad wordt voorgesteld als iets dat van buiten komt, niet eigen is aan 
de mens, en tenslotte het schema van de besmetting dat een magische ver-
houding tot de wereld uitdrukt. Met name dit laatste schema brengt de tragi-
sche grondervaring van actieve onwetendheid en van de serf-arbitre het dui-
delijkst tot zijn recht. “Ce schéma de l’infection … signifie que la séduction 
par le dehors est ultimement une affection de soi par soi, une auto-infection, 
par quoi l’acte de se lier se mue en état d’être lié”44. Het is een paradoxaal 
concept. Het combineert aan de ene kant het idee van de wil, en dus de 
vrije wil – want een wil die niet de mijne is en dus niet vrij is dat nog een 
wil? – en aan de andere kant het idee van onderwerping en knechting, en 
dus van onvrijheid. De tragische mens handelt, maar hij weet niet wat hij 
doet. Hij kan de consequenties niet overzien, en après coup zal zijn in on-
wetendheid aangegane schuld pas blijken. Een schuld zonder overtreding, 
geen morele, maar een tragische schuld dus. En in die zin een zonde 
(hamartia): de mens die niet weet wat hij doet op het moment dat hij het 

56 

44. Ricoeur o.c. tome 2, p. 366. 
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doet zal zichzelf ontdekken als degene die zich op dat moment uit vrije wil 
heeft onderworpen aan en verstrikt is in de consequenties waar hij toch voor 
wil instaan. Keuzes pakken per definitie anders uit dan voorzien. Maar het is 
eigen aan de mens om ook dit onvoorziene op eigen conto te willen schrij-
ven. Tenminste, zolang het naar de mens gesproken doenbaar en verant-
woordbaar is. Geconfronteerd met zijn onvermogen tot beheersing en voor-
spelling, weigert de mens zijn vrijheid uit handen te geven aan zoiets als een 
blind noodlot. Dat is tragiek: staan voor de vrijheid, in onwetendheid en in 
verzet tegen het zogenaamde onafwendbare noodlot. De mens, capabel en 
feilbaar tegelijk, roept zijn tuchè over zich af, wil dat, omdat hij alleen door 
te handelen het weten omtrent de effecten van het handelen en dus ook de 
regels van het handelen aan het licht kan brengen. Achteraf bezien, mag het 
handelen van een tragisch subject te herleiden zijn tot zoiets als het noodlot. 
Maar niet vooraf, niet in de dynamiek van het leven zelf. De vrijheid weet 
dat het niet anders zal hebben kunnen zijn, omdat anders deze mens niet 
deze mens, maar een ander zou geweest zijn, maar het wat van dit levenslot 
altijd voorafgegaan wordt door het onbepaalde moment van de keuze. Wat 
het wordt weten we niet; dat het iets wordt met onze vrijheid, daar kunnen 
we in alle vrijheid niet omheen45.  
 
‘Remember me-forget my fate’: solidair in gedeelde onwetendheid 
Blijft het hierbij? Bij de falende mens? Is er dan geen greintje optimisme 
meer voor de affirmatief vrijzinnige theologie? Weldegelijk. Waar het tragi-
sche op z’n hoogst is, daar is de toewijding nabij. Dido, in het uur van haar 
dood, bekommert zich om Belinda, om het welzijn van haar meesteres. Ze 
neemt haar in haar armen, zoals Maria het lichaam van haar zoon in de ar-
men nam. En zij, Dido, maakt zich, omgekeerd, zorgen over het welzijn van 
haar dienares. “May my wrongs create no trouble in thy breast”. Ze maakt 
zich zorgen om de effecten van haar daden, effecten die ze niet kan of had 
kunnen voorzien. Op de valreep vraagt ze Belinda om vergeving voor het-
geen buiten haar macht ligt. “May my wrongs…”. Ook dat is toewijding: 
instaan voor de mogelijk onbedoelde effecten van je handelen. Er is geen 
tragiek zonder toewijding, want wat zouden een ellendige levensgang of een 
wreed levenseinde te betekenen hebben, als niemand zou hangen, met hart 
en ziel, aan dat leven. Of dat nu het leven van de ander, of het eigen leven 
is.  

45. Over het motief van het tragisch in Ricoeur’s latere werk, zie : Arthur Cools, 
“Selfhood as the locus of the tragic in Paul Ricoeur’s Soi-même comme un autre”, in: 
Athru Cools (ed.) The Locus of Tragedy. Leiden-Boston: Brill, 2008, pp. 163-180. 



 

En meer dan dat. Dido vraagt van Belinda commemoratieve toewijding. 
“Remember me”, “remember me, but ah, forget my fate”46. Daarmee vraagt 
ze om de erkenning, niet van haar mislukte of geslaagde lot, maar van haar 
unieke en onvervangbare persoon. Ze vraagt haar niet alleen haar wrongs 
maar ook om tegelijk haar ellendige lot, haar fate te vergeten. De persoon 
kan niet worden herleid tot zijn lot. “Herinner mij daarom aan lot en predes-
tinatie voorbij, aan gene zijde van prestatie en succes!” Zoals er geen voor-
zienigheid is, dan slechts die achteraf wordt bezien en gereconstrueerd, zo is 
er ook geen lot, geen carrière en geen prestatie die al van tevoren vaststaan 
of op het conto van iemand geschreven kunnen worden. Al dat wat van het 
mens-zijn is ex post. Après coup. Maar dat ze zijn, worstelend, handelende, 
vrije subjecten, dat - het eigenlijke ‘ik’ - is ex ante hoc.  
 
De bevrijding van het ‘me’ uit de banden van determinaties, van levenslot, is 
ongetwijfeld een zeer moderne geste. We moeten Tate ervoor prijzen. Hij 
heeft van het oorspronkelijke relaas van Vergilius een eigen versie gemaakt 
en Belinda ingevoegd. In de Aeneis komt Belinda niet voor, maar wel Anna, 
Dido’s zuster. Zij vraagt haar een brandstapel voor te bereiden, want, zo 
zegt ze, ze wil alles verbranden wat aan die verrader Aeneas doet denken: 
zijn achtergelaten kleren, zijn bed en vooral zijn achtergelaten wapens. 
“Alles wat aan die verrader herinnert dient verbrand te worden”. Alles, dus 
ook Dido zelf in wier lichaam en geest de herinnering aan Aeneas voorgoed 
gegrift staan.  
 
Anna doet trouw wat haar zuster vraagt, niet beseffend dat Dido zich in het 
zwaard van Aeneas zal storten en laten vernietigen door hetzelfde vuur! Niet 
zo bij Tate. In de Aeneas wil Dido haar lot doen vergeten door zichzelf om 
te brengen. Hetgeen haar overigens niet lukt, daar Vergilius’ werk precies de 
eeuwige herinnering aan Dido’s lot levend houdt. De literaire genialiteit van 
Tate wil daarentegen slechts haar lot vergeten wordt, niet haar persoon, haar 
singulier en altijd opnieuw beginnend mens-zijn: “remember me”. 
 
De formule “remember me, but forget my fate” heeft ook klassieke connota-
ties. Vergilius verwijst in zijn Aeneis (Vl, 750-751) naar het geloof uitgelegd 
door Plato (in de Politeia X-621ab), dat na hun dood de zielen gezuiverd 
worden en naar de Lethe – dat is de rivier van de vergetelheid – worden ge-
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46. Het Latijnse origineel spreekt radicaal van abolere, vernietigen: abolere nefandi 
cuncta viri monimenta iuvat.” Vergilius, o.c. , lV-498, p. 102. 
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leid om daar hun verleden, lees hun lot, te vergeten47. Wie ik ben, dat ben ik 
die vooruit leefde. Herinner mij dus als staande in mijn vrijheid, staande in 
wat Jankélévitch met een fraai formule ‘la liberté comme pouvoir à sens uni-
que’ noemde48. Met opgeheven hoofd en open vizier naar de open toe-
komst. Ook al is er is geen vrijheid zonder zelfverstrikking, zonder de serf 
arbitre, zonder lot, dan belet dit niet de grootsheid van de mens in de zin 
van Karl Jaspers. “Die tragische Atmosphäre lässt Spannung und Unheil im 
gegenwärtigen Geschehen oder im Weltsein überhaupt fühlbar werden. Das 
Tragische erscheint im Kampf, im Sieg und Unterliegen, in der Schuld. Es ist 
die Größe des Menschen im Scheitern”49.  
 
Evenwel, Jaspers interpreteert het tragische als het heroïsche, dat wil zeggen 
als de moed om wetend over het onheil toch trouw te blijven aan zijn be-
sluiten. “Dass [der Mensch] die menschlichen Möglichkeiten bis zum 
Äußersten treibt und an ihnen selber wissend zugrunde gehen kann, ist seine 
Größe”50. Ik zou daarentegen zeggen: de tragische held weet niet en blijft 
desondanks trouw aan zijn vermogen om in vrijheid te handelen. Hij kiest 
voor het leven totdat de wal het schip keert.  
 
Daarmee is hij inderdaad, wat Jaspers noemt een ‘gesteigerte Mensch’, een 
‘verheven’ mens, oog in oog met grenssituaties, die kiest voor zelfs de onbe-
kende consequenties. “Sein Widersand, sein Trotz, sein Übermut treiben ihn 
in die ‘Größe‘ des Bösen. Sein Ertragenkönnen, sein Trotzdem, seine Liebe 
erheben ihn in das Gute. Immer ist er gesteigert durch die Erfahrung der 
Grenzsituationen. … Die Tragödie zeigt den Menschen in seiner Größe jen-
seits von Gut und Böse”51. Herinner mij, Belinda, als degene die vooruit 
heeft gezaaid, en niet als degene die achterwaarts heeft geoogst. Herleid mij 
niet tot mijn lot.  

47. Overigens om vervolgens weer te verlangen naar een lichaam. Augustinus lacht zich 
een kriek om die heidense metempsychose geloof: het is toch onlogisch dat je ziel eerst 
gereinigd wordt om gelijk daarna weer te verlangen naar de smeer en last van het licha-
melijke bestaan! Dan zouden ze terugvallen naar het dramatische vierkant van verlan-
gen-vrees-vreugde-triestheid, naar het geboorte-bed van de zonde. (Aurelius Augustinus 
La Cité de Dieu. Paris: Gallimard (Pléiade), X,30, XlV, 5, XX1,3 en Xlll, 19 / XXll,26, 
resp. p. 417, 555, 967 en 531/1078.)  
48. Jankélévitch, o.c., p. 235.  
49. Karl Jaspers, Über das Tragische. München: Pieper & Co Verlag, 1952, 20. (Ibid. 28-
29).  
50. Ibid., p. 28. 
51. Ibid. 



 

Conclusie: een affirmatief vrijzinnige gemeenschap 
Een opera is niet af met tekst en muziek alleen. Het gebaar, de enscenering, 
de lichamen van de spelers maken het kunstwerk pas af. Dido and Aeneas 
vindt zijn voltooiing in de toewijding van Belinda, haar geduld en zwijgend 
luisteren. Ze heeft Dido haar wrongs al vergeven. Ze kent immers haar eigen 
feilbaarheid. Ze heeft voluit ja gezegd tegen haar eigen fundamenteel mense-
lijke tekort, en dus kan ze ook ja zeggen tegen Dido. En in dat ja tegen het 
niet-weten verschijnen ook de contouren van een affirmatief concept van vrij-
zinnige gemeenschap en solidariteit. De Grieken wisten het al, Tate en Pur-
cell beelden het eenvoudig en krachtig uit: door de dynamiek van het tragi-
sche en de ervaring met het onomkeerbare komt de liefde van de mens aan 
het licht. Dikwijls wordt de vrijzinnigheid bekritiseerd vanwege haar gebrek 
aan saamhorigheid. Ieder gelooft maar zo’n beetje wat ie wil, en dan valt het 
geheel als los zand uit elkaar. Achter die kritiek schuilt een serieuze, urgente 
vraag: wat bindt eigenlijk de vrijzinnigen? Zonder binding geen toekomst. Het 
vaak gegeven antwoord is precies dit: ‘de erkenning van de andersheid van 
anderen’. Maar hoe komt deze erkenning tot stand? Hoe is ze mogelijk?  
 
Juist het feit dat wij geen van allen ‘weten wat wij doen’, dat wij allen, men-
sen en goden, ingesponnen worden in de laterale effecten van ons handelen, 
juist daarin krijgt de liefde als ‘solidariteit in gedeelde onwetendheid’ een 
kans. In het tragische, dat de wet van het leven is, heeft niet de dood het laat-
ste woord, maar de verwondering, dat leven altijd nog weer mogelijk is, en 
de wijsheid dat leven de moeite waard is geleefd te worden. “In onze slaap 
druppelt onze afgrijselijke spijt maar draagt ons tevens, ondanks onszelf, de 
wijsheid aan”, zingt het koor in Aeschylus’ Agamemnon. Vrijzinnige solidari-
teit is mogelijk door de terugkeer naar de antropologische oerervaring die 
mensen menselijk maakt: doen zonder weten. Erken ik in mijzelf dit episte-
mologisch tekort, erken ik dat ik het goede weliswaar wil, maar desondanks 
niet realiseer, erken ik deze fragility of goodness, zoals Martha Nussbaum dat 
noemt, dan worden vergeving, tolerantie, gemeenschap mogelijk52.   
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52. Een centraal punt in Nussbaum scherpzinnige en inmiddels klassieke analyses is de 
these dat het tragisch in zekere zin de al te hoog gespannen verwachtingen van een rati-
onale en rationeel volvoerbare ethiek tempert. Het tragische voedt het besef veel van 
onze waarden kwetsbaar zijn voor zaken die de subjectieve controle ontstijgen. Het tra-
gische voedt de wijsheid (aldus tevens Comte-Sponville, o.c.): om gelukkig te zijn moet 
je vooral geluk hebben. Of, zou ik willen toevoegen: goede vrienden en beste buren. 
(Martha Nussbaum The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philo-
sophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 
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In de titel van ons symposium Toewijding en Tragiek (5 oktober 2017) galmt 
iets als een echo na van het discours waarmee René Girard werd geëerd 
door Michel Serres toen hij in de Académie Française binnentrad53.  Volgens 
Girard moeten we tragedie – het Griekse woord tragos betekent ‘bok’ – in-
terpreteren in het licht van zijn zondeboktheorie. Hoe kan een gemeenschap 
tot stand komen en stand houden, als haar individuele elkaars verlangens 
kopiëren (mimesis), daardoor schaarste creëren en dus onherroepelijk met 
elkaar in conflict komen? Dat kan door één uit hun kring aan te wijzen als 
‘zondebok’, door hem te verdrijven en te offeren. Het ongerichte sociale 
geweld wordt door het geritualiseerde offergeweld beheersbaar gemaakt.  
 
Echter, volgens dezelfde Girard, was de moord op Jezus bedoeld als zo’n 
tragisch zondebokoffer, met dit verschil dat het slachtoffer vrijwillig zijn lot 
onderging en daarmee de offer-logica ontmaskerde. Sindsdien weten we dat 
elke sociale orde, elke gemeenschapsvrede, gebaseerd op een sacraal offer 
een valse en schijnbare vrede is. Maar wat garandeert dan de mogelijkheid 
van ons samenleven? Girard’s theorie ontwricht immers de rechtvaardiging 
van de logica van de offertheologie, voor zover die de mogelijkheid van een 
vreedzame gemeenschap der gelovigen laat afhangen van de kruisdoctrine. 
Affirmatief vrijzinnige theologie heeft de taak op deze vraag een antwoord te 
geven. Het idee van ‘solidaire onwetendheid’, van tragiek dus, is een start-
punt. Axel Honneth, in een doorwrochte lezing van Hegels Jena-geschriften, 
acht Anerkennung de conditio sine qua non van een morele en politieke 
gemeenschap54. Dus ook een spirituele, vrijzinnige en doopsgezinde ge-
meenschap. Ricoeur voegt daaraan toe het als medemens erkend worden in, 
dankzij en ondanks je handelen, dwars door je doen en laten heen, in wie je 
bent zoals je bent55. 
 
 

53. René Girard, Michel Serres Le tragique et la pitié. Discours de réception de René 
Girard à l’Académie française et réponse de Michel Serres. Paris : Le Pommier, 2007. 
54. Axel Honneth Kampf um Anerkennung. Zum moralischen Grammatik sozialer Kon-
flikte. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2012. Overigens gebruikt Honneth niet het begrip 
tragisch, maar het verwante, meer descriptieve Unbestimmtheit, en noemt die een pa-
thologie van de menselijke vrijheid. In een affirmatief-vrijzinnige gemeenschap zou in 
dat licht een Sittlichkeit  van “solidaire onwetendheid” therapeutische betekenis kunnen 
krijgen, namelijk de bevrijding van deze vrijheidspathologie. Axel Honneth Leiden an 
Unbestimmtheit. Stuttgart: Philipp Reclam, 2001, pp. 49-77. 
55. Paul Ricoeur Parcours de la reconnaissance. Paris: Gallimard, 2004. 



 

Vrijzinnige gemeenschap vereist dat we de ander niet afrekenen op zijn da-
den of zijn lot, maar dat we ons aan hem toewijden als één die net als wij 
zelf ‘doen-zonder-weten’. Aan orthodoxie en vrijzinnigheid voorbij, zoals 
Erik Borgman terecht zei. En dus ook orthodoxie en vrijzinnigheid vooraf. 
Oude orthodoxie denkt de mens in termen van predestinatie en goddelijke 
voorzienigheid. Oude, negatieve vrijzinnigheid denkt de mens in termen 
van aansprakelijkheid en menselijke maakbaarheid.  
 
Maar wat nu schoorvoetend vorm krijgt in een nieuw vrijzinnig élan, deze 
affirmatieve antropologische theologie denkt de mens aan lot en prestatie 
voorbij door hem aan lot en resultaat vooraf te denken. Capabel en feilbaar 
tegelijk. Een mens dus naar het beeld Gods. Een missende, tragisch-
onwetende mens naar het beeld van een tragische God. Maar ook, even 
uniek en onvervangbaar. Want vanuit het tragische verandert ook ons beeld 
van God. God niet zozeer als de ultieme garantie van absoluut weten, strikte 
edoch goede rechtvaardigheid en onwrikbare macht, maar de God van wie 
trouw en solidariteit belangrijker is dan de macht en de rechtvaardigheid.  
 
Eén van de stellingen die Auke de Jong toevoegde aan zijn bij professor 
Oosterbaan geschreven proefschrift over Heidegger, luidde: “Bij de vertaling 
van [het hebreeuwse] èmèt (Ex. 18:21) verdient `betrouwbaar’ de voorkeur 
boven `rechtvaardig’ (contra Kittel Theologische Wörterbuch zum N.T.)”57. 
In het erkennen, anerkennen, van de tragische onvolmaaktheid en de, naar 
de mens gesproken, onvoltooibaarheid van de ander schuilt het geheim van 
gemeenschap. Een gemeenschap wordt niet gevormd wanneer alle leden 
zich rangschikken onder één algemeen geldend concept, een geloofsge-
meenschap niet wanneer hun belijdenis uitspreken volgens één klinkende 
formule. Een gemeenschap is een geheel dat meer en anders is dan de com-
plete samenstelling van haar leden. Als de gemeenschap zich definieert door 
een concept, voegt geen enkel nieuw lid iets toe door dat concept ter herha-
len.  
 
Geloofsgemeenschappen leven echter niet van een idee. Geloofsgemeen-
schappen leven van gedeelde, oermenselijke ervaringen. Geloofsgemeen-
schappen leven bij gratie van hun onvoltooidheid, die elke bijdrage even 
onmisbaar doet zijn. Vrijzinnige geloofsgemeenschappen zijn één in zoverre 
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haar leden het ook niet-weten. Ze zijn één doordat ze desondanks toch niet 
ophouden het ondoenlijke te doen. Eerst doen, en dan denken, schreef Le-
vinas ergens, om in een oneliner de kern van zijn ethiek samen te vatten. De 
onvoltooidheid en de onvoltooibaarheid, de inadequatie en de inconsisten-
tie, het zijn geen obstakels, maar voorwaarden voor spirituele gemeenschap 
van vrijzinnige snit. Dat zijn geloofsgemeenschappen waarin God en mens, 
mens en medemens, solidair zijn, tragisch solidair in gedeelde onwetend-

heid. • 
 
  
 



 

Toewijding en tragiek  
Twee zijden van dezelfde medaille? 

 

Bij de overdracht van het Doopsgezinde Visiting 
Professorship voor Vrijzinnige Theologie hebben 
Erik Borgman en Chris Doude van Troostwijk zich 
weer van hun sterke kant laten zien. Borgman doet 
een stevig beroep op de noodzaak van toewijding 
en pleit ervoor de tegenstelling tussen orthodox en 
vrijzinnig te overstijgen in de moed, de toewijding 

aan het leven dat komt. Doude van Troostwijk vraagt juist aandacht 
voor de tragiek, voor dat wat niet kan worden gedaan of georgani-
seerd, voor dat wat we ondanks het weten toch niet goed doen en zo 
voor een positieve invulling van de vrijzinnigheid. 
 
Beide denkers geven daarmee een tegendraadse bijdrage die de gangbare 
rationaliteit ter discussie stelt. Tegen beter weten in je hart verpanden aan 
wat er wezenlijk toe doet, en tegen alle commerciële en natuurwetten in 
ruimte maken voor wat ongemakkelijk, tragisch en niet nuttig is. Tegen beter 
weten in zijn ook al die tragische fouten die we niet te makkelijk als zonde 
moeten bestempelen, zo zegt Doude van Troostwijk dan.  
 
De grondtoon in die twee bijdragen zou ik willen omschrijven als passie – of 
beter nog: het pathische. Dat wil zeggen dat het draait om dat wat ons raakt, 
dat wat ons overkomt. Het is niet de actieve dimensie van ons doen en han-
delen, alsof het belangrijkste in ons bestaan van binnen uit onszelf komt. 
Het is ook niet de passieve dimensie van berusten en gelatenheid, alsof het 
alleen maar over ons heen komt. Het pathische wijst op dat wat op ons toe-
komt, wat ons – for better or for worse – gegeven is en op welks roepstem 
wij te antwoorden hebben. De belangrijkste zaken in ons leven, zo denk ik 
steeds meer bij het geleidelijk aan ouder worden, zijn niet de zaken die we 
zelf gekozen en gedaan hebben, maar de zaken die ongevraagd op ons pad 
komen. 
 
Dat kan de vorm aannemen van grote schoonheid die we dankbaar ontvan-
gen. Het kan ook de roepstem zijn van God zelf (of van het leven, het heili-
ge, of hoe u het ook noemt) die ons tot geroepenen en tot ver-antwoord-
elijke mensen maakt. En het kan de vorm hebben van de tragische breuken 
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in het bestaan, het menselijk falen en tekort, de verscheurdheid waar het 
leven alle zin en schoonheid verliest. In die pathische dimensie ontmoeten 
toewijding en tragiek elkaar en vormen ze een dialectische dans. De toewij-
ding kiest voor verbinden en engageren, de tragiek voor loslaten en overge-
ven. De toewijding neigt naar buiten, naar de ander toe; de tragiek wijkt te-
rug naar binnen.  
 
In de praktijk kunnen ze niet zonder elkaar en roepen ze elkaar ook voort-
durend wakker. We zien dat op de theologische faculteit met haar vele 
ambtsopleidingen en seminaria en met haar oriëntatie op maatschappelijke 
vraagstukken steeds gebeuren, net zoals het gebeurt in geloofsgemeenschap-
pen die hun rol in de wereld serieus nemen. Telkens weer is er een toewij-
ding aan de eigen identiteit en de daarbij behorende zoektocht naar de ei-
gen roeping, die uitmonden in de tragiek van een marginale positie in de 
samenleving dan wel van een maatschappelijk macht die de eigen roeping 
en principes doet verdampen. En omgekeerd is er de tragiek van de wereld 
waarin wij leven die ons voortdurend roept om ons toe te wijden aan de 
leniging van die nood. Het schijnt Aristoteles te zijn geweest die al stelde dat 
onze roeping daar ligt waar onze passie en capaciteiten raken aan de nood 
van de wereld. Maar daar ontstaat ook direct de dialectiek: Wie de tragiek 
ziet, moet zich wel toewijden; wie zich toewijdt, komt tragisch terecht. Het 
kan niet anders dan dat die twee elkaar steeds weer vinden, op straffe van 
gedesillusioneerd overweldigd zijn door de tragiek enerzijds of wereld-
vreemd en gevaarlijk radicalisme anderzijds. 
 
De doopsgezinde bijdrage aan de theologische faculteit van de Vrije Univer-
siteit ligt vanaf het begin op die dubbelheid. Op de vrijzinnige identiteit die 
veel ruimte laat voor de persoonlijke beleving en inkleuring en op de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, vaak ingevuld rond thema’s als vrede en 
rechtvaardigheid. De toewijding en tragiek gaan vanaf dag 1 hand in hand. 
Ik dank de vertrekkende visiting professor Erik Borgman voor zijn inspireren-
de vergezichten die steeds weer oproepen tot toewijding. Ik wens zijn op-
volger Chris Doude van Troostwijk een vruchtbare tijd toe waarin we veel 
van hem verwachten rond het doordenken van die vrijzinnige identiteit die 
altijd een pathische grondtoon zal hebben. En ik dank het Doopsgezind Se-
minarium voor de denkkracht die zo door de jaren heen aan de faculteit ter 

beschikking wordt gesteld. • 
 
R. Ruard Ganzevoort, decaan faculteit Godgeleerdheid Vrije Universiteit  
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Over het Doopsgezind Seminarium 
 
Het Doopsgezind Seminarium is het (academische) opleidingsinsti-
tuut van en voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap. In samen-
werking met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam worden er opleidingen tot predikant of voor-
ganger in de doopsgezinde geloofsgemeenschap verzorgd.  
 
Afgestudeerde predikanten blijven ook na hun studie werken aan 
professionele ontwikkeling en (vak)inhoudelijke verdieping. De 
commissie Nascholing / Studieverlof houdt zich daarom bezig met 
de doelstelling en aard van de permanente educatie van de predi-
kanten en pastoraal werkenden en adviseert en begeleidt hierin. 
 
Daarnaast wordt, voor wie interesse heeft in het doopsgezinde ver-
leden en heden, de cursus Doperse Theologie aangeboden. Meer 
dan 500 mensen volgden deze tweejarige cursus al. Er zijn een ba-
siscursus, een vervolgcursus en sinds 2017-2018 ook een kroon-
cursus. De cursus Doperse Theologie, die zich kenmerkt door een 
combinatie van (geloofs)verdieping en ontmoeting, staat van harte 
open voor leden, vrienden en belangstellenden in en rond de ge-
meenten.  
 
Naast een Open Dag, die jaarlijks in maart plaatsvindt, organiseert 
het seminarium elk voorjaar een serie open colleges die aansluiten 
bij actuele thema's die passen bij de doopsgezinde theologie en/of 
belevingswereld.  
 
 
Meer informatie op www.seminarium.doopsgezind.nl 



 

 
Van alle wegen die er zijn 
om hier bij jou te komen 

Koos ik het onbedoelde pad 
niet dat wat Google Maps bedacht 

 

Met open oor en best geraakt 
door alles wat ons samenbrengt 

Voel ik hoe de woorden  
een reactie van ons vragen  

 

Refrein 
Van heinde en verre allemaal 

om deel van dit moment te zijn 
Waardoor wij hier samen    

ons verhaal vervolgen 
Ik zou zoveel willen zeggen 

maar vang dat ene woord maar niet 
Opnieuw proberen, zoveel te leren 

Zolang we zijn zoals we zijn 
 

Onvoorbereid maar toegerust 
in een fractie van een tel 

Onbegonnen oordeel over  
alles wat ik weten moest 

 

Ik geef het op  
maar houd niet op 

omdat ik geloof in jou en mij 
Leven komt zoals het komt 

toe nou, laat me eindelijk vrij 
 

Toe, laat me in de wolken zijn 
Om zomaar even eindeloos te zijn 

Mijn leven zo simpel ineens direct oprecht 
Al wat rest is, wat we maken van wie we zijn 

  
Refrein    

 
 

Liedtekst gemaakt tijdens het symposium Tragiek & Toewijding,  
door Caroline in ‘t Veld & Johan Fransen 

Zolang we zijn zoals we zijn 


